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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο όρος «κοινωνική ασφάλιση» προϋπήρξε ιστορικά του όρου «κοινωνική ασφά-

λεια». Η αναζήτηση κοινωνικών παροχών καθιερώθηκε ως δικαίωμα οικονομικής εξα-

σφάλισης των εργαζομένων σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικών – κοινωνικών

κινδύνων. Η κοινωνική ασφάλιση, λοιπόν, αποτέλεσε τη ‘‘φυσική’’ αρχή ενός θεσμικού

πλαισίου που επεκτάθηκε και σταδιακά συμπεριέλαβε στους δικαιούχους παροχών και

τους μη εργαζόμενους. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα οι δύο έννοιες συχνά να παρουσιά-

ζονται ως ταυτόσημες. Σήμερα, το ανθρώπινο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια

επιτάσσει τη χορήγηση παροχών ως αποζημίωση για την εμφάνιση των ασφαλιστικών

κινδύνων σε χρήμα, αλλά και σε είδος, όπως η άμεση παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Η

παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί αρχικά την εξέταση της κανονιστικής ισχύος

του δικαιώματος στα διεθνή καταστατικά κείμενα υπό το πρίσμα τριών φιλοσοφικών

ιδανικών: την έννοια της ανάγκης, την ισότητα και την ελευθερία. Επιπλέον, η ανάλυση

των συστατικών χαρακτηριστικών της κοινωνικής ασφάλειας προκύπτει από την

έρευνα και συγκριτική αξιολόγηση πληθώρας εθνικών εκθέσεων και δικαστικών υποθέ-

σεων που εξετάστηκαν διαχρονικά από τα επιφορτισμένα με την αυθεντική ερμηνεία

των διεθνών συμβάσεων όργανα.

Δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν κοινωνικο-

οικονομικά και πολιτικά υποσυστήματα, τόσο η νομική εξέταση των εθνικών ρυθμί-

σεων σε Ελλάδα και Βουλγαρία όσο και η διαχρονική (από την επικύρωση των διεθνών

συμβάσεων μέχρι σήμερα) μελέτη των προτύπων και συστάσεων προς τα δύο κράτη,

επικουρείται από τον εντοπισμό αλληλεπιδρώντων παραγόντων, όπως οι κυρίαρχες

πολιτικές επιλογές, η οικονομική κρίση, η ανεργία, οι εργασιακές σχέσεις, καθώς και η

δημογραφική γήρανση. Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δύο κράτη τα οποία αδυνατούν

να επιτύχουν τα επίπεδα προστασίας που ορίζουν τα καταστατικά κείμενα των

κυριότερων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών προστασίας του δικαιώματος στην

κοινωνική ασφάλεια. Οι πολιτικές παρεμβάσεις για την επιτακτικά αναγκαία μεταρρύ-

θμιση των ασφαλιστικών συστημάτων υποχωρούν όταν βρίσκονται αντιμέτωπες είτε με

την κυρίαρχη παγκόσμια τάση αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών είτε με την

ισχυρή αντίσταση των κοινωνιών για την προάσπιση έστω και ενός αναποτελεσματικού

«status quo», που εγγενώς παράγει ανισότητες και έχει προ πολλού οδηγήσει στη μη

βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων.
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“Σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των νόμων για τη χρήση των γλωσσών στην εκπαί-

δευση στο Βέλγιο’’ κατά Βελγίου Προσφυγές υπ’αριθ. 1474/62, 1677/62, 1691/62,

1769/63, 1994/63, 2126/64 (23 Ιουλίου 1968)

Twenty-One Detained Persons κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Προ-

σφυγές υπ’αριθ. 3134/67, 3172/67 & 3188 έως 3206/67 (ΕΔΔΑ, 6 Απριλίου 1968)

1971
X. κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 4130/69 (ΕΔΔΑ, 20 Ιουλίου 1971)
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Müller κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 5849/72 (ΕΔΔΑ, 1 Οκτωβρίου 1975)

National Union of Belgian Police κατά Βελγίου (1975) Σειρά Α αριθ. 19

1976
Engel and Others κατά Κάτω Χωρών (1976) Σειρά Α αριθ. 22

Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen κατά Δανίας (1976) Σειρά Α αρ. 23

Schmidt and Dahlström κατά Σουηδίας (1976) Σειρά Α αριθ. 21

Swedish Engine Drivers’ Union κατά Σουηδίας (1976) Σειρά Α αριθ. 20

Young, James and Webster κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1976) Σειρά Α αριθ. 55

1978
Ιρλανδία κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1978) Σειρά  Α  αριθ. 25

König κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1978) Σειρά A αριθ. 27

Tyrer κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1978) Σειρά Α αριθ. 22

1979
Airey κατά Ιρλανδίας (1979) Σειρά A αριθ. 32

Lindsay and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’αριθ. 8364/78 (ΕΔΔΑ, 8

Μαρτίου 1979)

Marckx κατά Βελγίου (1979) Σειρά Α αριθ. 31
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Campbell and Consas κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1982) Σειρά Α αριθ. 48

1983
Van der Mussele κατά Βελγίου Προσφυγή υπ’αριθ. 8919/80 (ΕΔΔΑ, 23 Νοεμβρίου

1983)

1984
Feldbrugge κατά Κάτω Χωρών (1984) 31 DR

G. κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 10094/82 (ΕΔΔΑ, 14 Μαΐου 1984)
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Deumeland κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1986) Σειρά Α αριθ. 100

Feldbrugge κατά Κάτω Χωρών (1986) Σειρά A αριθ. 99

James and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1986) Σειρά Α αριθ. 98

Johnston and Others κατά Ιρλανδίας (1986) Σειρά Α αριθ. 112
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Darby κατά Σουηδίας (1990) Σειρά Α αριθ. 187

1993
Salesi κατά Ιταλίας (1993) Σειρά Α αριθ. 257-Ε

Schuler-Zgraggen κατά Ελβετίας (1993) Σειρά Α αριθ. 263

Sibson κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1993) Σειρά Α αριθ. 258-A .

Sigundur A. Sigurjónsson κατά Ισλανδίας (1993) Σειρά Α αριθ. 264.

1994
Karlheinz Schmidt κατά Γερμανίας (1994) Σειρά A αριθ. 291-B

Schouten and Meldrum κατά Κάτω Χωρών (1994) Σειρά Α αριθ. 304
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Federspev κατά Ιταλίας Προσφυγή υπ’αριθ. 22867/93 (ΕΔΔΑ, 6 Σεπτεμβρίου 1995)
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Gaygusuz κατά Αυστρίας (1996) ΕΔΔΑ 1996 – ΙV
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Lombardo κατά Ιταλίας (1996) Σειρά Α αριθ. 249
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Carlin κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’αριθ. 27537/95 (ΕΔΔΑ, 3 Δεκεμβρίου

1997)

D. κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 1997-III.

Machatova κατά Σλοβακίας Προσφυγή υπ’αριθ. 27552/95 (ΕΔΔΑ, 2 Ιουλίου 1997)

Szrabjet and Clarke κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγές υπ’αριθ. 27004/95 &

27011/95 (ΕΔΔΑ, 23 Οκτωβρίου 1997)

Talmon κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 30300/96 (ΕΔΔΑ, 26 Φεβρουαρίου

1997)

Van Raalte κατά Ολλανδίας (1997) ΕΔΔΑ 1997 – Ι
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Botta κατά Ιταλίας ΕΔΔΑ 1998 – Ι

McGinley and Egan κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 1998–ΙΙΙ

Osman κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 1998 – VIII

Petrovic κατά Αυστρίας (1998) ΕΔΔΑ 1998 – ΙΙ

Skorkiewicz κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 39860/98 (ΕΔΔΑ, 1 Ιουνίου 1999)

1999
Antonakopoulos κατά Ελλάδας Προσφυγή υπ’αριθ. 37098/97 (ΕΔΔΑ, 14 Δεκεμβρίου

1999)

Chassagnou and Others κατά Γαλλίας ΕΔΔΑ 1999 - III

Domalewski κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 34610/97 (ΕΔΔΑ, 15 Ιουνίου 1999)

Pančenko κατά Λετονίας Προσφυγή υπ’αριθ. 40772/98 (ΕΔΔΑ, 28 Οκτωβρίου 1999)

Skorkiewicz κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 39860/98 (ΕΔΔΑ, 1 Ιουνίου 1999)

V. κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 1999-IX

Wasilewski κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 32734/96 (ΕΔΔΑ, 20 Απριλίου 1999)
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2000
Anguelova κατά Βουλγαρίας ΕΔΔΑ 2000 – VI

Bensaid κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2000-I

Janković κατά Κροατίας (2000) ΕΔΔΑ 2000-X

Mennitto κατά Ιταλίας (2000) ΕΔΔΑ 2000-Χ

Velikova κατά Βουλγαρίας ΕΔΔΑ 2000 – VI

2001
Aunola κατά Φινλανδίας Προσφυγή υπ’αριθ. 30517/96 (ΕΔΔΑ, 15 Μαρτίου 2001)

Chapman κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2001 – Ι

Keenan κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2001 – III

Price κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2001-VII

Valašinas κατά Λιθουανίας ΕΔΔΑ 2001-VIII

2002
Buchen κατά Τσεχίας Προσφυγή υπ’αριθ. 36541/97 (ΕΔΔΑ, 26 Νοεμβρίου 2002)

Fretté κατά Γαλλίας Προσφυγή υπ’αριθ. 36515/97 (ΕΔΔΑ, 26 Φεβρουαρίου 2002)

Larioshina κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 56869/00 (ΕΔΔΑ, 23 Απριλίου 2002)

LB κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 39802/98 (ΕΔΔΑ, 18 Απριλίου 2002)

Nitecki κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ΄αριθ. 65653/01 (ΕΔΔΑ, 21 Μαρτίου 2002)

Pretty κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2002 – ΙΙΙ

Wessels – Bergervoet κατά Κάτω Χωρών (2002) ΕΔΔΑ 2002 – IV

Willis κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2002) ΕΔΔΑ 2002 – IV

Wilson and the National Union of Journalists and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΔΔΑ 2002 – V

Zehnalova and Zehnal κατά Τσεχίας ΕΔΔΑ 2002 – V

2003
Baláž κατά Σλοβακίας Προσφυγή υπ’αριθ. 60243/00 (ΕΔΔΑ, 16 Σεπτεμβρίου 2003)

Kohls κατά Γερμανίας Προσφυγή υπ’αριθ. 72719/01 (ΕΔΔΑ, 13 Νοεμβρίου 2003)

MV and U-MS κατά Φινλανδίας Προσφυγή υπ’αριθ. 43189/98 (ΕΔΔΑ, 28 Ιανουαρίου

2003)

Poirrez κατά Γαλλίας (2003) ΕΔΔΑ 2003 – Χ

Saarinen κατά Φινλανδίας Προσφυγή υπ’αριθ. 69136/01 (ΕΔΔΑ, 28 Ιανουαρίου 2003)

Sentges κατά Ολλανδίας Προσφυγή υπ’αριθ. 27677/02 (ΕΔΔΑ 8 Ιουλίου 2003)
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S.L. κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 45330/99 (ΕΔΔΑ, 9 Ιανουαρίου 2003)

Van den Bouwhuijsen and Schuring κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 44658/98

(ΕΔΔΑ 16 Δεκεμβρίου 2003)

2004
Asmundsson κατά Ισλανδίας (2004) ΕΔΔΑ 2004-ΙΧ

Connors κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2004

Frátrik κατά Σλοβακίας Προσφυγή υπ’αριθ. 51244/99 (ΕΔΔΑ, 25 Μαΐου 2004)

Pravednaya κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 69529/01(ΕΔΔΑ, 18 Νοεμβρίου 2004)

Sidabras και Dziautas κατά Λιθουανίας ΕΔΔΑ 2004 - VIII

2005
Ackermann and Fuhrmann κατά Γερμανίας Προσφυγή υπ’αριθ. 71477/01 (ΕΔΔΑ, 8

Σεπτεμβρίου 2005)

Hoogendijk κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 58641/00 (ΕΔΔΑ, 6 Ιανουαρίου

2005)

Kutepov and Anikeyenko κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 68029/01 (ΕΔΔΑ, 25 Οκτω-

βρίου 2005)

Leyla Sahin κατά Τουρκίας ΕΔΔΑ 2005 – ΧΙ

Matheus κατά Γαλλίας ΕΔΔΑ 2005

Molchan κατά Ουκρανίας Προσφυγή υπ’αριθ. 68897/01(ΕΔΔΑ, 4 Οκτωβρίου 2005)

Nachova and Others κατά Βουλγαρίας Προσφυγές υπ’αριθ. 43577/98 και 43579/98

(ΕΔΔΑ, 6 Ιουλίου 2005 )

Solodyuk κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 67099/01 (ΕΔΔΑ, 12 Ιουλίου 2005)

Stec and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2005) ΕΔΔΑ 2005 – Χ

Vasilyev κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 66543/01 (ΕΔΔΑ, 13 Οκτωβρίου 2005)

2006
Andrejeva κατά Λετονίας Προσφυγή υπ’αριθ. 55707/00 (ΕΔΔΑ, 11 Ιουλίου 2006)

Campagnano κατά Ιταλίας ΕΔΔΑ 2006-IV

Sali κατά Σουηδίας Προσφυγή υπ’αριθ. 67070/01 (ΕΔΔΑ, 10 Ιανουαρίου 2006)

Sørensen and Rasmussen κατά Δανίας ΕΔΔΑ 2006

Turek κατά Σλοβακίας ΕΔΔΑ 2006-ΙΙ

Zarb Adami κατά Μάλτας (2006) ΕΔΔΑ 2006-VIII

Zeman κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 23960/02 (ΕΔΔΑ, 29 Ιουνίου 2006)



xx

2007
Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) κατά Ηνωμένου Βασι-

λείου ΕΔΔΑ 2007

Chekushkin κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 30714/03 (ΕΔΔΑ, 15 Φεβρουαρίου 2007)

D.H. και λοιποί κατά Τσεχικής Δημοκρατίας Προσφυγή υπ’αριθ. 57325/00 (ΕΔΔΑ, 13

Νοεμβρίου 2007)

Gavrilenko κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 30674/03 (ΕΔΔΑ, 15 Φεβρουαρίου 2007)

Luczak κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 77782/01 (ΕΔΔΑ, 27 Νοεμβρίου 2007)

Runkee and White κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’αριθ. 42949/98 (ΕΔΔΑ, 10

Μαΐου 2007)

Stummer κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 37452/02 (ΕΔΔΑ, 11 Οκτωβρίου 2007)

2008
Burden κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’αριθ. 13378/05 (ΕΔΔΑ, 29 Απριλίου

2008)

Carson and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’αριθ 42184/05 (ΕΔΔΑ, 4

Nοεμβρίου 2008)

Demir and Baykara κατά Τουρκίας ΕΔΔΑ 2008

E.B. κατά Γαλλίας Προσφυγή υπ’αριθ. 43546/02 (ΕΔΔΑ, 22 Ιανουαρίου 2008)

Ν. κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’αριθ. 26565/00 (ΕΔΔΑ, 27 Μαΐου 2008)

Petrov κατά Βουλγαρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 15197/02 (ΕΔΔΑ, 22 Μαΐου 2008)

2009
Budina κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 45603/05 (ΕΔΔΑ, 18 Ιουνίου 2009)

Danilenkov and Others κατά Ρωσίας ΕΔΔΑ 2009

Glor κατά Ελβετίας Προσφυγή υπ’αριθ. 3444/04 (ΕΔΔΑ, 30 Απριλίου 2009)

Moskal κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 10373/05 (ΕΔΔΑ, 15 Σεπτεμβρίου 2009)

Opuz κατά Τουρκίας Προσφυγή υπ’αριθ. 33401/02 (ΕΔΔΑ, 9 Ιουνίου 2009)

Sejdić και Finci κατά Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Προσφυγές υπ’αριθ. 27996/06 & 34846/

06 (ΕΔΔΑ, 22 Δεκεμβρίου 2009)

Weller κατά Ουγγαρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 44399/05 (ΕΔΔΑ, 31 Μαρτίου 2009)

2010
Carson and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2010) ΕΔΔΑ 2010

Schwizgebel κατά Ελβετίας Προσφυγή υπ’αριθ. 5762/07 (ΕΔΔΑ, 10 Ιουνίου 2010)
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Vördur Ólaffson κατά Ισλανδίας ΕΔΔΑ 2010

2011
Andrle κατά Τσεχίας Προσφυγή υπ’αριθ. 6268/08 (ΕΔΔΑ, 17 Φεβρουαρίου 2011)

Iwaszkiewicz κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 30614/06 (ΕΔΔΑ, 26 Ιουλίου 2011)

Lakićević κατά Μαυροβουνίου και Σερβίας Προσφυγές υπ’αριθ. 27458/06, 37205/06,

37207/06 και 33604/07 (ΕΔΔΑ, 13 Δεκεμβρίου 2011).

Stummer κατά Αυστρίας ΕΔΔΑ 2011

2012
Torri and Others κατά Ιταλίας Προσφυγές υπ’αριθ. 11838/07 και 12302/07 (ΕΔΔΑ, 24

Ιανουαρίου 2012)
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο όρος «κοινωνική ασφάλιση» προϋπήρξε ιστορικά του όρου «κοινωνική ασφά-

λεια». Η αναζήτηση κοινωνικών παροχών καθιερώθηκε ως δικαίωμα οικονομικής εξα-

σφάλισης των εργαζομένων σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικών – κοινωνικών

κινδύνων. Η κοινωνική ασφάλιση, λοιπόν, αποτέλεσε τη ‘‘φυσική’’ αρχή ενός θεσμικού

πλαισίου που επεκτάθηκε και σταδιακά συμπεριέλαβε στους δικαιούχους παροχών και

τους μη εργαζόμενους. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα οι δύο έννοιες συχνά να παρουσιά-

ζονται ως ταυτόσημες και για τον λόγο αυτό και στην παρούσα διατριβή η χρήση τους

συχνά γίνεται με εναλλαγή.1 Σήμερα, με τον όρο «κοινωνική ασφάλεια» νοείται η χορή-

γηση παροχών ως αποζημίωση για την εμφάνιση των ασφαλιστικών κινδύνων σε χρή-

μα, αλλά και σε είδος, όπως η άμεση παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οι δημοφιλέστερες

τεχνικές που χορηγούν την ανωτέρω πληθώρα κοινωνικών πλεονεκτημάτων, ανταπο-

δοτικών και μη, είναι η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια. Στην πράξη,

ωστόσο, η διάκριση αυτή είναι δυσχερής, καθόσον στην πλειοψηφία των συστημάτων

κοινωνικής ασφάλειας οι δύο αυτές τεχνικές συνυπάρχουν και συντίθενται.

Στα πλαίσια διερεύνησης των πολλαπλών ορισμών που κατά καιρούς δίδονται και

υπό την επενέργεια της μελέτης ‘Ethics’ του πολιτικού φιλοσόφου Stuart White που

εξετάζει τρία φιλοσοφικά ιδανικά - την έννοια της ανάγκης, την ισότητα και την

ελευθερία – και πώς η θεώρηση αυτών από τις δημοκρατικές κοινωνίες αντανακλάται

στο κράτος πρόνοιας που επιλέγουν να συνδιαμορφώνουν,2 η παρούσα διδακτορική

διατριβή επιχειρεί την εξέταση των διεθνών προτύπων κοινωνικής ασφάλειας. Φανερώ-

νεται ότι το κανονιστικό περιεχόμενο το οποίο έχουν προσδώσει τα διεθνή όργανα στο

δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, εδράζεται σε επιλεγείσες πτυχές των ανωτέρω

τριών ηθικών στόχων. Μέσω της διερεύνησης των διεθνών καταστατικών κειμένων,

ανιχνεύεται, επίσης, η κανονιστική ισχύς του δικαιώματος και, στη συνέχεια, παρουσιά-

ζονται οι αντίστοιχες εθνικές διατάξεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας σε συνδυασμό

με τις διεθνείς υποχρεώσεις που τα δύο κράτη έχουν αναλάβει.

Καθίσταται σαφές ότι, ενώ στη βιβλιογραφία των δύο κρατών το ζήτημα της

νομικής ρύθμισης του δικαιώματος σε εθνικό επίπεδο έχει σε βάθος εξεταστεί, εντού-

τοις αντίστοιχη επαρκής ανάλυση των διεθνών κανόνων απουσιάζει. Η εργασία αυτή

αναλύει τα συστατικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλειας, όχι μόνον όπως αυτά

1 Βλ. αναλυτικά στην ενότητα 2.1 «Ο ορισμός του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση».
2 Stuart White, ‘Ethics’ σε Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger
and Christopher Pierson (eds), The Oxford Handbook of the Welfare State (OUP, Oxford 2010).
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ορίζονται αυθεντικά σε συγκεκριμένα νομικά κείμενα των οργάνων που ερμηνεύουν τις

διεθνείς συμβάσεις, αλλά όπως προκύπτουν και από την έρευνα και συγκριτική αξιολό-

γηση πληθώρας εθνικών εκθέσεων – δικαστικών υποθέσεων που εξετάστηκαν διαχρο-

νικά από τα ανωτέρω όργανα.

Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται και στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Βουλ-

γαρίας. Αρχικά, μελετάται η αναγνώριση της κοινωνικής ασφάλισης κατά το εθνικό

δίκαιο υπό τον ταυτόχρονο, ωστόσο, προσδιορισμό των κοινωνικοπολιτικών παραμέ-

τρων που οδήγησαν στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων εθνικών ρυθμίσεων. Ο χαρα-

κτήρας των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ως κοινωνικοοικονομικών και

πολιτικών υποσυστημάτων επιβάλλει τη διερεύνηση αλληλεπιδρώντων παραγόντων,

όπως οι κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, η οικονομική κρίση, η ανεργία, οι εργασιακές

σχέσεις, καθώς και η δημογραφική γήρανση. Ακολούθως, κατά την αναλυτική σπουδή

του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος εντοπίζεται η επιρροή των κοινωνικών τά-

ξεων στον δομικό σχεδιασμό αυτού και έπεται η επίδραση των επιλογών της πολιτικής

εξουσίας να μεταρρυθμίζει μικροοικονομικά τα τελευταία χρόνια το σύστημα σύμ-

φωνα με τις διεθνείς οικονομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ομοίως, η μελέτη του

βουλγαρικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας ανατρέχει στις αναγκαστικές αλλαγές

που προέκυψαν από τη μετάβαση από την Οικονομία του Κεντρικού Προγραμματισμού

στην Οικονομία της Αγοράς και εν συνεχεία, στην αδυναμία των κρατικών αρχών να

εστιάσουν στην ανάγκη ανάπτυξης ενεργητικών και διαρθρωτικών πολιτικών απασχό-

λησης ώστε να τερματιστεί η παρατεταμένη κρίση του συστήματος.

Αμέσως μετά, εξετάζεται, ανά επικυρωθείσα διεθνή σύμβαση, το κατά πόσο οι εν

λόγω ρυθμίσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις συστάσεις των διεθνών οργά-

νων. Και στο σημείο αυτό, η έρευνα ανατρέχει από το χρονικό σημείο επικύρωσης

μέχρι σήμερα προκειμένου να καταγραφεί η διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου προστα-

σίας του δικαιώματος στη βάση των διεθνών υποχρεώσεων των δύο κρατών. Εν τέλει,

επιχειρηματολογείται ότι, κατά το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου, το δικαί-

ωμα στην κοινωνική ασφάλεια δύναται να «ενσαρκωθεί» ως κρατική υποχρέωση,

αποτελεσματικά ελεγχόμενη και επιβαλλόμενη. Παράλληλα, σκοπείται να τονιστεί η

ανάγκη προσφυγής στις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών οργάνων προκειμένου να

ενισχύεται η θέση όλων των ανθρώπων έναντι του εθνικού νομοθέτη, που διαθέτει

ευρέα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας ως προς την ενεργοποίηση και εξειδίκευση του

κανονιστικού περιεχομένου του δικαιώματος.

Επειδή η ρύθμιση των κανόνων που αναφέρονται στο δικαίωμα στην κοινωνική

ασφάλιση απορρέει από τον τρόπο αναγνώρισης των εν γένει κοινωνικών δικαιωμάτων,
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στο 1ο Κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα του δικαιοδοτικού ελέγχου των κοινωνικών

δικαιωμάτων (εννοιολογική προσέγγιση, αντικρουόμενες απόψεις). Επιχειρείται να δο-

θεί απάντηση στους αρνητές της αγωγιμότητας με την ανάδειξη του γεγονότος ότι τα

κοινωνικά δικαιώματα έχουν, στην πραγματικότητα, καταστεί προ πολλού τμήμα του

ισχύοντος θετικού, εσωτερικού και διεθνούς, δικαίου.

Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζεται η νομική διάπλαση του δικαιώματος στη διεθνή και

ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Η κοινωνική ασφάλιση ρυθμίζεται κατ’ αρχήν από το εθνικό

δίκαιο. Ωστόσο, ως ανθρώπινο δικαίωμα περιλαμβάνεται σε όλες τις επιφανείς διεθνείς

(και περιφερειακές) και υπερεθνικές συμβάσεις που υπηρετούν διττό σκοπό: πρώτον,

συμπληρώνουν και ενισχύουν την εσωτερική νομοθεσία ως κείμενα αρχών ή/και

κείμενα ουσίας3 και δεύτερον, συντονίζουν ή/και εναρμονίζουν τα επιμέρους εθνικά

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε θέματα κτήσης και διατήρησης ασφαλιστικών

δικαιωμάτων, καθορισμού υλικής και εδαφικής αρμοδιότητας, καθώς και συνεργασίας

των αρμοδίων διοικητικών αρχών. Οι λειτουργίες αυτές εναλλάσσονται, με αποτέλεσμα

να είναι δυσχερής η προσπάθεια κατηγοριοποίησης των ανωτέρω νομικών οργάνων.

Έτσι, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά,

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα που κατά κανόνα θεωρείται κείμενο αρχών,

ανάγεται (στην περίπτωση που επικυρώνεται το συνοδευτικό του Προαιρετικό Πρωτό-

κολλο) σε εν δυνάμει κείμενο ουσίας που προβλέπει τους όρους άσκησης και παρα-

βίασης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, τη δυνατότητα επιτόπιων ερευνών

σε περιπτώσεις συστηματικών παραβιάσεων, καθώς και τον καθορισμό όλων των τεχνι-

κών λεπτομερειών για την εγκαθίδρυση και οργάνωση ασφαλιστικών συστημάτων.

Ομοίως, ενώ η Σύμβαση Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα Ελάχιστα

Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας χαρακτηρίζεται ως κείμενο ουσίας που εναρμονίζει τα

συστήματα κοινωνικής ασφάλειας,4 εντούτοις, περιλαμβάνει και αρκετές διατάξεις που

χαρακτηρίζονται για τον υψηλό βαθμό ευελιξίας τους ως προς την εφαρμογή των ασφα-

3 Τα κείμενα αρχών περιλαμβάνουν διακηρύξεις που διατυπώνονται με αφηρημένο και γενικό
τρόπο και περιγράφουν το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών συστημάτων. Τα
κείμενα ουσίας περιλαμβάνουν αρχές σαφώς οριοθετημένες και λεπτομερείς ως προς το περιε-
χόμενο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια, αλλά και ως προς
την άμεση ισχύ των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών στο εσωτερικό τους δίκαιο. Κωνσταντί-
νος Δ. Κρεμαλής, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας: Μέρος Α’ Διεθνές Δί-
καιο Κοινωνικής Ασφάλειας και Συλλογή Βασικών Διεθνών Κειμένων (εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκ-
κουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1996), σελ. 23, Ξενοφών Ι. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και
θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας (εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
– Κομοτηνή 2004) σελ. 197, Danny Pieters, Social Security: An Introduction to the Basic Prin-
ciples (2nd rev edn, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2006), σελ. 126.
4 Κρεμαλής (υποσημ. 3), σελ. 25, Κοντιάδης (υποσημ. 3), σελ. 198.
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λιστικών προτύπων. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση του όρου «συντονισμός» είναι

ακριβέστερη.

Στο ίδιο κεφάλαιο, αφού προηγηθεί η προσπάθεια ορισμού του δικαιώματος στην

κοινωνική ασφάλεια, ακολουθεί η ανάλυση του κανονιστικού περιεχομένου του από το

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (σε συν-

δυασμό με τα ανάλογα διακηρυκτικά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου), τη Σύμβαση Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα

Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον

Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και από τους θεσμούς της ΕΕ

(καταστατικά κείμενα, δευτερογενές δίκαιο, νομολογία του Δικαστηρίου). Επιπλέον, το

Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας προσδίδει εξαιρετική σημασία στις διατάξεις

εκείνες που ενώ, πρωτίστως, σχετίζονται με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, έμμε-

σα, ωστόσο, θεμελιώνουν και εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, εξε-

τάζεται η ερμηνεία των σχετικών κανόνων από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων.

Στα Κεφάλαια 3 & 4, επιχειρείται η ανάλυση της νομικής προστασίας που απολαμ-

βάνει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση τόσο κατά την εσωτερική νομοθεσία της

Ελλάδας και της Βουλγαρίας τόσο και κατά τις επιταγές των διεθνών υποχρεώσεων που

και τα δύο κράτη έχουν αναλάβει. Προλογικά επισημαίνεται ότι το εν λόγω δικαίωμα

λαμβάνει διάφορες μορφές νομικής αναγνώρισης στις εθνικές έννομες τάξεις. Αρχικά,

δύναται να καθιερώνεται στο Σύνταγμα μιας χώρας στα πλαίσια μιας ανθρωποκεν-

τρικής προσέγγισης της διαδικασίας «συνταγματοποίησης». Στην περίπτωση αυτή, είτε

παράγεται αγώγιμη αξίωση στηριζόμενη απευθείας στη σχετική συνταγματική διάταξη

(π.χ. Νότια Αφρική) είτε «δεν ιδρύεται απλώς δικαίωμα (εξ υποκειμένου), αλλά θεσπί-

ζεται συνάμα κανόνας αντικειμενικού δικαίου»5 που χρήζει μεσολάβησης του κοινού

νομοθέτη προκειμένου να εξειδικευθεί το ακριβές κανονιστικό του περιεχόμενο. Στην

κατηγορία αυτή ανήκουν τα κράτη που ακολουθούν σε παραλλαγή το συντηρητικό

κράτος πρόνοιας (π.χ. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και εκτός Ευρώπης οι περισσότερες χώ-

ρες της Λατινικής Αμερικής), καθώς και οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες που επίσης

ακολουθούν το παράδειγμα του ηπειρωτικού μοντέλου, δηλαδή την κατηγορική ασφά-

5 Αριστόβουλος Μάνεσης, «Η προβληματική της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων
στον ευρωπαϊκό χώρο» σε Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Όψεις
της προστασίας ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα
1995), σελ. 176.
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λιση με βάση τον ασφαλιστικό δεσμό και το εργασιακό status (π.χ. Βουλγαρία, Ρουμα-

νία, Πολωνία).

Δεύτερον, υφίστανται συντάγματα, όπως αυτά της Γερμανίας και Αυστρίας, από τα

οποία απουσιάζει η αυτοτελής αναφορά σε οποιοδήποτε κοινωνικό δικαίωμα, συμπερι-

λαμβανομένου του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια. Τα κοινωνικά δικαιώματα

θεμελιώνονται στην αρχή του κοινωνικού κράτους που αποτελεί θεμελιώδη αρχή των

ανωτέρω συνταγματικών εννόμων τάξεων. Ο εθνικός νομοθέτης δύναται να θεσπίζει

κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, υιοθετώντας σχετική κωδικοποιημένη νομοθεσία.

Τέλος, υπάρχουν τα κράτη του Common Law (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, ΗΠΑ,

Καναδάς), όπου τα δικαστήρια προστατεύουν τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα

μέσω της εφαρμογής κανόνων κοινού δικαίου (statutory law), όπως για παράδειγμα της

κανονιστικής νομοθεσίας της παροχικής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχύρωση

του δικαιώματος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις εθνικές έννομες τάξεις διέπεται από

την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία γίνεται αντιληπτή, τουλάχιστον σε

ευρωπαϊκό επίπεδο, ως η διάθεση μέρους του προσωπικού πλούτου στο κράτος προκει-

μένου αυτό να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και στα λιγότερο

ευνοούμενα μέλη της κοινωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η προβληματική της γενεαλογίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο
δικαιοδοτικός έλεγχος των κοινωνικών δικαιωμάτων

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλλη-

λοεξαρτώμενα και αλληλένδετα. Η εφαρμογή των

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων απαι-

τεί δημοκρατία, καλή διακυβέρνηση, κράτος δικαί-

ου και σεβασμό στα ατομικά και πολιτικά δικαιώ-

ματα. Η εφαρμογή των ατομικών και πολιτικών

δικαιωμάτων απαιτεί ομοίως δημοκρατία, καλή

διακυβέρνηση, κράτος δικαίου και σεβασμό στα

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαι-

ώματα. Για αυτούς που πεθαίνουν από την πείνα ή

εξαθλιώνονται εξαιτίας της έλλειψης τροφής, τα

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα μόνα τους

ακούγονται λόγια κενού περιεχομένου».1

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί πηγή παλαιών και πολυ-

συζητημένων ακαδημαϊκών αντιθέσεων. Τα τελευταία χρόνια, ο αυξανόμενος αριθμός

των κρατών που συμπεριλαμβάνουν τα κοινωνικά δικαιώματα στα συνταγματικά τους

κείμενα, καθώς και η εκδίκαση κοινωνικών αιτημάτων ενώπιον εθνικών, περιφερει-

ακών και διεθνών δικαστηρίων έτεινε πολλούς στο συμπέρασμα ότι η δημόσια

συζήτηση έχει τελειώσει και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι πράγματι αγώγιμα. Ωστό-

σο, όπως αναδεικνύουν οι αντεγκλίσεις στα Ηνωμένα Έθνη για την υιοθέτηση του

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου που προβλέπει μηχανισμό καταγγελιών για τα οικονομικά,

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα,2 η αντίσταση ορισμένων κρατών παραμένει σε

ισχύ. Οι σχετικές αμφισβητήσεις εδράζονται στην υποτιθέμενη ασάφεια αυτών των

1 Bertrand G. Ramcharan (ed), Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights:
Cases and Materials (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston 2005), σελ. 1. Πρέπει να
επισημανθεί ότι, με εξαίρεση τα διεθνή καταστατικά κείμενα και τις αποφάσεις του Δικαστη-
ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υπόλοιπο υλικό, προερχόμενο από τα διεθνή όργανα, καθώς
και τα ξενόγλωσσα κείμενα αναφοράς, αποδόθηκαν στην ελληνική γλώσσα από την γράφουσα.
2 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και  Πολιτι-
στικά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε 10 Δεκεμβρίου 2008, τέθηκε σε ισχύ 5 Μαΐου 2013) Α/RES/
63/117.
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δικαιωμάτων, αλλά και στην πεποίθηση ότι δεν νοούνται δικαστικές παρεμβολές στις

κυβερνητικές αποφάσεις για την κοινωνική και οικονομική πολιτική.

Με τον όρο αγωγιμότητα (justiciability) εννοείται «ο ενώπιον εσωτερικών (εθνι-

κών) δικαστηρίων, αλλά και ο ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών ή οιονεί δικαιοδοτικών

οργάνων έλεγχος».3 Περιγράφεται, δηλαδή, η ικανότητα διεκδίκησης ενός αιτήματος

ενώπιον ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου που εγγυάται την προστασία των

δικαιωμάτων, όταν ο φορέας τους επικαλείται παραβίασή τους. Στην περίπτωση των

κοινωνικών δικαιωμάτων ως φορέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ

υπόχρεος είναι κατά κανόνα το κράτος ή οι ασκούντες κρατική εξουσία (δημόσια διοί-

κηση και εν γένει δημόσιες αρχές). Υφίστανται, ωστόσο, και περιπτώσεις οριζόντιας

εφαρμογής σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών.4 Πρόκειται, αρχικά, για τα εργασιακά δικαιώ-

ματα που αποτελούν μέρος των κοινωνικών δικαιωμάτων και προϋποθέτουν την ύπαρ-

ξη σχέσης εργασίας, αλλά και για τα υπό στενή έννοια υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα

που δεσμεύουν σε ορισμένο βαθμό τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα. Έτσι, το Σύνταγ-

μα της Νότιας Αφρικής (Ενότητα 8(2)) προβλέπει ότι ο Χάρτης των Δικαιωμάτων δε-

σμεύει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν και στον βαθμό που ένα δικαίωμα εφαρμό-

ζεται επί αυτού του προσώπου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη φύση του εν λόγω δικαι-

ώματος, καθώς και τη φύση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Στην τελευ-

ταία αυτή περίπτωση, οι ιδιώτες δεν επιφορτίζονται με «εκτεταμένες θετικές υποχρεώ-

σεις, … ωστόσο απαιτείται τουλάχιστον ο σεβασμός των αρνητικών υποχρεώσεων που

επιβάλλονται από τα δικαιώματα αυτά».5

Το ζήτημα της οριζόντιας εφαρμογής θα απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον τη διε-

θνή νομική κοινότητα, καθόσον ολοένα αυξάνονται οι περιστάσεις κατά τις οποίες οι

πολυεθνικές εταιρείες ελέγχουν την πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές ανάγκες, ενεργώ-

3 Ή, κατά τον Αλιπράντη, «δικαστικοποίηση». Νικήτας Αλιπράντης, «Τα κοινωνικά δικαιώ-
ματα υπόκεινται σε δικαιοδοτικό έλεγχο;» σε Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργα-
σιακού Δικαίου Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Για μια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων: Ένα πρότυπο: ο Ευρωπαϊ-
κός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης (εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005), σελ.
249.
4 Κατά τον Μάνεση, «… φαίνεται να λειτουργεί μία οιωνεί τριτενέργεια». Αριστόβουλος
Μάνεσης, «Η προβληματική της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό
χώρο» σε Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Όψεις της προστασίας
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1995), σελ 173.
5 Sandra Liebenberg, ‘The Protection of Economic and Social Rights in Domestic Legal
Systems’ σε Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (eds), Economic, Social and Cultu-
ral Rights: a textbook (2nd rev. ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – London 2001),
σελ. 68-69. Ως παραδείγματα η συγγραφέας αναφέρει την υποχρέωση των ασφαλιστικών
εταιρειών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων να μην διακρίνουν τα άτομα ως προς την πρόσβασή
τους στις υπηρεσίες υγείας ή την υποχρέωση των βιομηχανιών να μη δημιουργούν ένα περι-
βάλλον που είναι επιβλαβές για την υγεία των ανθρώπων.
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ντας πια ως φορείς υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι

μόνον ως δικαιούχοι αυτών (κυρίως των οικονομικών και ιδιαίτερα του δικαιώματος

στην ιδιοκτησία).6

1.2 Κοινωνικά δικαιώματα versus ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
Στο κλασικό έργο του T.H. Marshall ‘Citizenship and Social Class’ (1950) διαχω-

ρίζονται για πρώτη φορά τα κοινωνικά δικαιώματα από τα ατομικά και πολιτικά. Τα

ατομικά δικαιώματα κρίνονται ως «δικαιώματα απαραίτητα για την ατομική ελευθερία

– ελευθερία του προσώπου, ελευθερία έκφρασης, σκέψης και πεποιθήσεων, το

δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στη σύναψη έγκυρων συμβάσεων, και το δικαίωμα στη

δικαιοσύνη». Τα πολιτικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται ως δικαιώματα «συμμετοχής

στην άσκηση πολιτικής εξουσίας …», ενώ τα κοινωνικά δικαιώματα ορίζονται με μία

χαλαρότερη διατύπωση ως περιέχοντα «το δικαίωμα σε μέρος της οικονομικής ευημε-

ρίας και ασφάλειας μέχρι το δικαίωμα να μοιράζεται κανείς πλήρως την κοινωνική κλη-

ρονομιά και να ζει μία πολιτισμένη ζωή, σύμφωνα με τα πρότυπα που κυριαρχούν στην

κοινωνία». Κατά τον συγγραφέα, επρόκειτο, αρχικά, για δικαιώματα αλληλένδετα και

επικαλυπτόμενα όσο οι θεσμοί παρέμεναν ενωμένοι. Ωστόσο, τα ατομικά και πολιτικά

δικαιώματα αναπτύχθηκαν πρώτα, καθόσον ο ατομιστικός τους χαρακτήρας εναρμονι-

ζόταν με τον ατομισμό του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ τα κοινωνικά δικαιώματα

λειτουργούσαν αντίθετα προς την αγορά.7

Tο έτος 1977, o Karel Vasak παρουσίασε τη θεωρία των τριών γενεών των δικαιω-

μάτων εμπνεόμενος από τα τρία ζητούμενα της Γαλλικής Επανάστασης: Ελευθερία,

Ισότητα, Αδελφοσύνη. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση αυτή, τα ατομικά και πολιτι-

κά δικαιώματα είναι δικαιώματα πρώτης γενιάς βασιζόμενα στην αρχή της ελευθερίας,

τα οικονομικά και κοινωνικά είναι δικαιώματα δεύτερης γενιάς προσανατολιζόμενα

στην αρχή της ασφάλειας, ενώ τα δικαιώματα τρίτης γενιάς περιλαμβάνουν τα πολιτι-

στικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά δικαιώματα που εξαρτούν την πραγμάτωσή

τους όχι μόνον από τις θετικές ή αρνητικές υποχρεώσεις του κράτους, αλλά και από τη

συμπεριφορά του κάθε ατόμου ξεχωριστά.8

6 Craig Scott, ‘Multinational Enterprises and Emergent Jurisprudence on Violations of Econo-
mic, Social and Cultural Rights’ σε Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (eds), Eco-
nomic, Social and Cultural Rights: a textbook (2nd rev. ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dord-
recht – London 2001), σελ. 563-595.
7 Thomas H. Marshall, Citizenship and Social Class and other essays (Cambridge at the Unive-
rsity Press, London 1950).
8 Karel Vasak, ‘Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of
law to the Universal Declaration of Human Rights’ (1977) 30(11) UNESCO Courier 29.
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Η «γενεαλογική» αυτή προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε έκτοτε για να στηρίξει την

άποψη του πλήρους διαχωρισμού των δικαιωμάτων με το επιχείρημα της μη αγωγι-

μότητας. Στην πράξη δε, η θεωρία αυτή εφαρμόστηκε το έτος 1967 στα πλαίσια των

ΗΕ με την υιοθέτηση δύο διακριτών Συμφώνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα για

τα ατομικά και πολιτικά και ένα για τα κοινωνικά.9 Ήδη από το έτος 1947, στη δεύτερη

σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αποφασί-

στηκε ότι τρεις ομάδες εργασίας θα συνέτασσαν ταυτόχρονα μια Διακήρυξη, μια ενιαία

Συνθήκη, καθώς και ένα δεσμευτικό έγγραφο περιέχον τα μέτρα εφαρμογής της Συνθή-

κης.10 Το σύνολο των τριών αυτών οργάνων θα συνιστούσε τη Διεθνή Χάρτα των

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το έτος 1948, συντάχθηκε και εγκρίθηκε η Οικουμενική

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που περιείχε ουσιαστικά όλο το φάσμα

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτέλεσε το πρώτο διεθνές όργανο που αναφέρεται με

λεπτομέρεια στα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες. Περιέχει 30 άρθρα που καλύ-

πτουν τα θέματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ατομικών και πολιτικών δικαιω-

μάτων (όπως η ελευθερία σκέψης και έκφρασης, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία

του συνέρχεσθαι, η ελευθερία πρόσβασης στις πολιτικές διαδικασίες), καθώς και των

κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα στην εργασία και την απασχό-

ληση, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής

στις κοινωνικές διεργασίες).

Μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης, ξεκίνησε η διαδικασία «μετασχηματισμού»

των αρχών της σε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εντός ενός Διεθνούς Συμφώνου για

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το 1950, η Γενική Συνέλευση των ΗΕ απέρριψε την άποψη

της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να συνταχθούν δύο Σύμφωνα, ένα για τα

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και ένα για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστι-

κά. Ωστόσο, στα τέλη του έτους 1951, ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να επανεξε-

τάσει την προηγούμενη απόφασή της και να καταλήξει, το έτος 1952, στην περίφημη

δήλωσή της προς την Επιτροπή «να συντάξει δύο Σύμφωνα για τα ανθρώπινα

δικαιώματα … το ένα να περιέχει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άλλο να

περιέχει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, ώστε η Γενική Συνέ-

λευση να εγκρίνει τα δύο Σύμφωνα ταυτόχρονα και να τα ανοίξει ταυτόχρονα για

9 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε
16 Δεκεμβρίου 1966, τέθηκε σε ισχύ 3 Ιανουαρίου 1976) 993 UNTS 3, Διεθνές Σύμφωνο για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε 16 Δεκεμβρίου 1966, τέθηκε σε ισχύ 23 Μαρ-
τίου 1976) 999 UNTS 171.
10 ΕΔΑ, Δεύτερη Συνεδρίαση 2 – 17 Δεκεμβρίου 1947 «Αναφορά προς το Οικονομικό και Κοι-
νωνικό Συμβούλιο» (17 Δεκεμβρίου 1947), UN Doc E/600, παρ. 15-17.
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υπογραφή, τα δε δύο Σύμφωνα να περιέχουν, προκειμένου να τονιστεί η ενότητα του

επιδιωκόμενου σκοπού και να διασφαλιστεί ο σεβασμός και η τήρηση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, όσο το δυνατόν, περισσότερες παρόμοιες διατάξεις …».11 Η διαίρεση

αυτή αντικατοπτρίζει τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που κυριάρχησαν κατά την

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με τα κράτη της Δύσης να προωθούν γενικά τη διεθνή

εποπτεία επί των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, αλλά και να διαφωνούν με τα

ανατολικά κράτη για τη φύση και δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των οικονομικών,

κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Τελικά, το έτος 1966, υιοθετήθηκαν δύο

ξεχωριστά Σύμφωνα.

Η τήρηση και συμμόρφωση των κρατών με τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου

για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ανατέθηκε σε ένα διεθνές όργανο ανεξάρ-

τητων εμπειρογνωμόνων, την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όλα τα κράτη

μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν τακτικές περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά

με την πορεία υλοποίησης των δικαιωμάτων. Αρχικά, τα μέλη οφείλουν να συντάξουν

την πρώτη αναφορά ένα χρόνο μετά την προσχώρησή τους στο Σύμφωνο και στη συνέ-

χεια, κάθε φορά μετά από απαίτηση της Επιτροπής (συνήθως κάθε τέσσερα χρόνια).

Μετά την εξέταση κάθε αναφοράς, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις συστάσεις της προς το

συμβαλλόμενο κράτος με τη μορφή των «Καταληκτικών Παρατηρήσεων» (Concluding

Observations). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Συμφώνου, προβλέπεται η

δυνατότητα εξέτασης διακρατικών καταγγελιών. Τέλος, ταυτόχρονα με την υιοθέτηση

του Συμφώνου συμφωνήθηκε η υπογραφή του πρώτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου

που προβλέπει το μηχανισμό εξέτασης μεμονωμένων καταγγελιών σχετικά με εικαζό-

μενες παραβιάσεις των κανόνων του Συμφώνου από κάποιο συμβαλλόμενο κράτος με-

λος.12

Αντίθετα, η επίβλεψη του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και

Πολιτιστικά Δικαιώματα ανατέθηκε σε ένα πολιτικό όργανο,13 το Οικονομικό και

Κοινωνικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν αρμόδιο για την εξέταση των περιοδικών εκθέ-

σεων των κρατών σχετικά με τα θεσπισμένα μέτρα, την πρόοδο για την εξασφάλιση του

11 ΓΣΗΕ Res 543 (VI) (5 Φεβρουαρίου 1952), παρ. 1.
12 <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx>πρόσβαση 14 Νοεμ-
βρίου 2014.
13 Είναι χαρακτηριστική η αναφορά των Baderin και McCorquodale στο γεγονός ότι ακόμη και
η ΔΟΕ, στην οποία για δεκαετίες λειτουργούσε διαδικασία καταγγελιών, υποστήριξε την επιλο-
γή αυτή. Mashood A. Baderin and Robert McCorquodale ‘The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: Forty Years of Development’ σε Mashood A. Baderin
and Robert McCorquodale (eds) Economic, Social and Cultural Rights in Action (OUP, Oxford
2007), σελ. 7.
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σεβασμού των δικαιωμάτων, αλλά και τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εξ ολο-

κλήρου εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (άρθρα 16 και 17). Έτσι, παρά τη ρητορική

δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για ισότιμη μεταχείριση όλων των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων στα σχεδόν πανομοιότυπα προοίμια των δύο Συμφώνων, όχι μόνον δεν

προβλέφθηκε αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών, αλλά ακόμη και η ανωτέρω διαδικα-

σία παρέμεινε αδρανής για τουλάχιστον μία δεκαετία από την έναρξη ισχύος του Συμ-

φώνου το έτος 1976 · το έτος 1978, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο αποφάσι-

σε να ιδρύσει μία 15μελή ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από κυβερνητικούς εκπροσώ-

πους των κρατών η οποία θα το υποβοηθούσε στην εξέταση των αναφορών,14 ενώ μόλις

το έτος 1985 η ομάδα αυτή έλαβε τη σημερινή της μορφή ως Επιτροπή Οικονομικών,

Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων.15 Από τον Μάιο του έτους 2013, οπότε

και τέθηκε σε ισχύ το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο, αρμοδιότητα πλέον και

αυτής της Επιτροπής είναι να δέχεται ατομικές καταγγελίες για παραβίαση των δικαιω-

μάτων που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο. Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση πραγμα-

τώθηκε η σαφής και πασίγνωστη ρήση στη Διακήρυξη της Βιέννης ότι «Όλα τα

ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια, αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδε-

τα».16 Η αδιαίρετη και αλληλεξαρτώμενη φύση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

δηλώνει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα ισχύουν, βάση της αρχής της ισότητας και της μη

διάκρισης, για κάθε άτομο, δημιουργούν νομικές υποχρεώσεις στο κράτος, είναι αγώ-

γιμα και αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης.

1.3 Η αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων
Η ρητορική της αμφισβήτησης της νομικής φύσης των κοινωνικών δικαιωμάτων

συνοψίζεται στα ακόλουθα δύο σημεία: πρώτον, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

ακριβώς επειδή επιβάλλουν αρνητικές υποχρεώσεις, δεν επιβαρύνουν τον οικονομικό

προγραμματισμό των κρατών, σε αντίθεση με τα κοινωνικά που επιβάλλουν θετικές

υποχρεώσεις και συνεπώς «εισβάλλουν» στην οικονομική πολιτική των χωρών ·

δεύτερον, επειδή τα κοινωνικά δικαιώματα είναι ασαφή στη διατύπωσή τους, συνιστούν

μάλλον προγραμματικές αρχές που απαιτούν την εξειδίκευση του περιεχομένου τους

14 Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, Απόφαση 1978/10 (3 Μαΐου 1978), όπως τροποποι-
ήθηκε με την Απόφαση 1981/158 (8 Μαΐου 1981) και το Ψήφισμα (Resolution) 1982/33 (6
Μαΐου 1982).
15 Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, Ψήφισμα (Resolution) 1985/17 (28 Μαΐου 1985).
16 ΓΣΗΕ, Διακήρυξη της Βιέννης και Πρόγραμμα Δράσης (υιοθετήθηκε 12 Ιουλίου 1993) Α/
CONF.157/23, παρ. 5.
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από τους δικαστές με αποτέλεσμα να δίδεται η δυνατότητα στους τελευταίους να

ασκούν κατ’ ουσίαν οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Θετικά – αρνητικά δικαιώματα

Τα ατομικά - πολιτικά δικαιώματα γίνονται από πολλούς αντιληπτά ως αρνητικά

δικαιώματα ή δικαιώματα που επιβάλλουν μόνον αρνητικές υποχρεώσεις προς το κρά-

τος, επειδή θεωρείται ότι κατοχυρώνουν την ελευθερία από την κρατική παρέμβαση. Εξ

ορισμού δεν επιβάλλεται καμία υποχρέωση οικονομικής παροχής, τα δικαιώματα αυτά

δύνανται να τύχουν άμεσης εφαρμογής από όλα τα κράτη και συνεπώς, καθίστανται

ευθέως αγώγιμα. Αντίθετα, τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται θετικά δικαιώματα ή

άλλως δικαιώματα που εννοιολογικά απαιτούν την επέμβαση της κρατικής εξουσίας

(για παράδειγμα, απαιτείται δράση του κράτους για την παροχή υπηρεσιών υγείας, εκ-

παίδευσης ή κοινωνικής ασφάλισης). Η υλοποίησή τους, επειδή εξαρτάται από τους

διαθέσιμους πόρους κάθε κράτους, είναι κατ’ ανάγκη σταδιακή και, συνεπώς, δεν είναι

δυνατόν να μιλά κανείς για αγώγιμες νομικές υποχρεώσεις.

Στην πραγματικότητα, όλα τα δικαιώματα δημιουργούν μια σειρά καθηκόντων.

Κανένα δικαίωμα δε μπορεί να επιβάλει στο Κράτος ένα μοναδικό και συγκεκριμένο

καθήκον, είτε αποχής/παράλειψης είτε πράξης. Τόσο η Επιτροπή Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου (επιφορτισμένη με την ερμηνεία και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων

του Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα), όσο και η «δίδυμη» Επιτροπή

Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων έχουν προτείνει ένα σύστη-

μα για την ανάλυση τριών διαφορετικών επιπέδων των υποχρεώσεων που επιβάλλει

κάθε δικαίωμα. Το τρίπτυχο «υποχρέωση σεβασμού», «υποχρέωση προστασίας» και

«υποχρέωση εκπλήρωσης» προσφέρει ένα πλαίσιο για την κατανόηση της πολύπλευρης

φύσης των δικαιωμάτων με την ανάλυση των διαφορετικών τύπων καθηκόντων που

ανατίθενται στα κράτη και, ως εκ τούτου, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους

η αγωγιμότητα εφαρμόζεται πρακτικά. Κατά την κρατούσα ερμηνεία, οι υποχρεώσεις

των συμβαλλομένων κρατών συνοψίζονται σε τρεις επικεφαλίδες: 1) Σεβασμός, δηλαδή

υποχρέωση του κράτους να απέχει και να μην παρεμβαίνει στην απόλαυση του δικαιώ-

ματος, 2) Προστασία, που συνίσταται στην παρεμπόδιση εκ μέρους της πολιτείας τρί-

των να παρεμβαίνουν στην άσκηση του δικαιώματος και 3) Εκπλήρωση, που επιτυγχά-

νεται με την υιοθέτηση όλων των πρόσφορων μέτρων για την πλήρη ανάπτυξη του

δικαιώματος. Το τρίπτυχο αυτό συνοδεύεται από τις κεντρικές αντιλήψεις για «προο-
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δευτική πραγμάτωση» (progressive realization) και άμεση δράση.17 Κατά συνέπεια, οι

υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα εκτείνονται από

την προάσπιση των ατομικών ελευθεριών, την απαγόρευση λήψης εκ μέρους των κρα-

τών ορισμένων μέτρων και την επιβολή υποχρεώσεων προς τρίτους μέχρι το καθήκον

θέσπισης νομοθετικών μέτρων ή παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες ή φορείς. Χαρακτη-

ριστικά είναι τα παραδείγματα των δικαιωμάτων του εκλέγειν και της δίκαιης δίκης.

Κανένα από τα ανωτέρω δικαιώματα δεν μπορεί στην πράξη να ασκηθεί, εάν το ίδιο το

κράτος δεν παρέχει τους μηχανισμούς διεξαγωγής εκλογών (διαμόρφωση εκλογικών

τμημάτων, διορισμός εκλογικών αντιπροσώπων κ.α.) ή δεν εξασφαλίζει την ανεξαρτη-

σία της δικαστικής εξουσίας (λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία δικαστικών),

καθώς και τη θέσπιση ελεγκτικών θεσμικών εγγυήσεων διαφάνειας (έλεγχος δικαστι-

κών αποφάσεων με ένδικα μέσα, εξαίρεση των δικαστών εξαιτίας απλής υπόνοιας προ-

σωποληψίας, ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη των δικαστών, δημοσιότητα των

συνεδριάσεων των δικαστηρίων).

Αντίστοιχα, τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι μόνον και πάντα θετικά. Και αυτά

με τη σειρά τους παράγουν αρνητικές υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό έχει νομολογιακά

κριθεί στις υποθέσεις Grootboom18 και Port Elizabeth Municipality19 ενώπιον του

Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νοτίου Αφρικής. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το δι-

καίωμα στην κατοικία συνίσταται, εκτός των άλλων, και στην υποχρέωση του κράτους

να μην προβαίνει σε αναγκαστικές εξώσεις, όταν αυτές είναι αυθαίρετες ή δεν τηρούν

τις ελάχιστες εγγυήσεις. Άλλωστε, το θεωρητικό πλαίσιο των αναγκαστικών εξώσεων

είχε ήδη τεθεί από την ΕΟΚΠΔ στο Γενικό Σχόλιο Νο. 7,20 όπου δηλώνεται ότι «Το

ίδιο το κράτος πρέπει να απέχει από βίαιες εξώσεις και να διασφαλίζει ότι τηρείται ο

νόμος κατά των εκπροσώπων του ή τρίτους, οι οποίοι διεξάγουν αναγκαστικές εξώσεις

… Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από το άρθρο 17 (1) του Διεθνούς Συμφώ-

17 Henry Shue, ‘The Interdependence of Duties’ σε Philip Alston and Katarina Tomasevski (eds)
The Right to Food (Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1985), σελ. 86, Asbjørn Eide,
‘Realization of Social and Economic Rights: The Minimum Threshold Approach’ (1989) 43
The Review of the International Commission of Jurists 40, 41-42, International Commission of
Jurists, ‘Maastricht Guidelines on Violation of Economic, Social and Cultural Rights, 22-26
January 1997’ (1998) Human Rights Quarterly 20(3) 691), παρ. 6 και Asbjørn Eide, ‘Economic,
Social and Cultural Rights as Human Rights’ σε Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas
(eds), Economic, Social and Cultural Rights: a textbook (2nd rev. ed., Martinus Nijhoff Publi-
shers, Dordrecht - London 2001), σελ. 23.
18 Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others (CCT11/
00) [2000] ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000).
19 Port Elizabeth Municipality v. Various Occupiers (CCT 53/03) [2004] ZACC 7; 2005 (1) SA
217 (CC); 2004 (12) BCLR 1268 (CC) (1 October 2004).
20 ΕΟΚΠΔ, Δέκατη έκτη Συνεδρίαση 1997 «Γενικό Σχόλιο Νο. 7» (20 Μαΐου 1997), παρ. 8.
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νου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο συμπληρώνει το δικαίωμα να

μην εκδιώκεται κανείς βίαια χωρίς επαρκή προστασία. Η διάταξη αυτή αναγνωρίζει,

μεταξύ άλλων, το δικαίωμα προστασίας από την «αυθαίρετη ή παράνομη επέμβαση»

στην οικία κάποιου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει

τον σεβασμό του δικαιώματος αυτού δεν συνοδεύεται από σκέψεις σχετικά με τους δια-

θέσιμους πόρους του».

Τέλος, στοιχείο της εσφαλμένης αντίληψης περί θετικών και αρνητικών υποχρεώ-

σεων αποτελεί και το ζήτημα της σταδιακής πραγμάτωσης σε σχέση με το κόστος

εφαρμογής των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αρκεί να αναρωτηθεί κανείς για τον χρόνο

και το ύψος των κρατικών δαπανών που απαιτούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη

δημιουργία ενός συστήματος πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ή για τη συντήρηση

και τον εκσυγχρονισμό αυτών στις αναπτυγμένες χώρες. Εκτός της θετικής δράσης που

αναφέρθηκε ανωτέρω στο παράδειγμα του δικαιώματος του εκλέγειν, η υλοποίηση του

δικαιώματος προϋποθέτει και διάθεση (για τη λειτουργία της δημοκρατίας) ανά τακτά

χρονικά διαστήματα δαπανών που κατανέμονται για την οργάνωση των εκλογικών τμη-

μάτων και την πληρωμή των δημοσίων λειτουργών που διεξάγουν τις εκλογές μέχρι το

κόστος εκτύπωσης των ψηφοδελτίων. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ένα κράτος δεν δια-

θέτει λιγότερους πόρους στις ανωτέρω περιπτώσεις σε σχέση με την προστασία του

δικαιώματος στην εκπαίδευση ή του δικαιώματος στην υγεία με τη συγκρότηση και

διατήρηση ποιοτικών δομών στα συστήματα εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλ-

ψης. Το θέμα της διανομής και κατανομής των πόρων δεν αφορά, συνεπώς, μόνο τα

κοινωνικά δικαιώματα, αλλά «είναι στην πραγματικότητα αναπόσπαστο κομμάτι οποι-

ασδήποτε συζήτησης περί δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και

πολιτικών δικαιωμάτων».21

Η ασάφεια του κανονιστικού περιεχομένου και ο ρόλος των δικαστών

Οι θιασώτες της μη αγωγιμότητας επικαλούνται υποτιθέμενη ασάφεια των κοινωνι-

κών δικαιωμάτων σε συνάρτηση με το επιχείρημα ότι τα δικαστήρια δεν διαθέτουν τη

νομιμοποίηση στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας ή, ακόμη, και την ικανότητα

να κρίνουν αιτήματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής και των προτεραιοτήτων

του κρατικού προϋπολογισμού, όταν μάλιστα τα αιτήματα αυτά εδράζονται σε απροσ-

διορίστου περιεχομένου κανόνες τους οποίους πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει ο ίδιος ο

21 Daphne Barak – Erez and Aeyal Gross, ‘Introduction: Do we Need Social Rights? Questions
in the Era of Globalisation, Privatisation, and the Diminished Welfare State’ σε Daphne Barak –
Erez and Aeyal Gross (eds), Exploring Social Rights: Between theory and practice (Hart Publi-
shing, Oxford and Portland 2007), σελ. 6.
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δικαστής. Κατά καιρούς, έχουν ορίσει τα κοινωνικά δικαιώματα ως πολιτικές αρχές,

προγραμματικές αρχές ή διακηρύξεις, σχέδια πολιτικής δράσης ή συνταγματικούς στο-

χους και όχι ως αυθεντικά δικαιώματα, επειδή ο χαρακτήρας τους είναι τόσο ασαφής

και αόριστος ώστε να μη μπορεί το περιεχόμενό τους να οριστεί με επάρκεια.

Τα κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να εμφανίζουν αφηρημένο και ελαστικό κανονι-

στικό περιεχόμενο σε σχέση με τα ατομικά - πολιτικά δικαιώματα, ωστόσο το γεγονός

αυτό οφείλεται στον αποκλεισμό τους από τις δικαστικές διαδικασίες και όχι σε ουσιώ-

δες στοιχείο της ίδιας τους της φύσης. Είναι γνωστό ότι μόνον τα εργασιακά δικαιώμα-

τα, που αποτελούν μέρος του συνόλου των κοινωνικών, ενσωματώθηκαν στις διεκδική-

σεις του εργατικού κινήματος και μάλιστα ως συμπληρωματικές παροχές τις οποίες

δικαιούται κάποιος λόγω της ιδιότητάς του ως εργαζόμενος. Τα κοινωνικά δικαιώματα

δεν αντιμετωπίστηκαν ως ένα ξεχωριστό και αγώγιμο σύνολο δικαιωμάτων, το οποίο ο

κάθε άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει προκειμένου να ικανοποιεί τις βασικές του ανά-

γκες, ανεξάρτητα από την εργασιακή του κατάσταση. Κυριάρχησε η οικονομία της αγο-

ράς εργασίας, ενώ τα κριτήρια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής

πολιτικής καθορίζονταν αποκλειστικά από την πολιτική εξουσία. Η αντιμετώπιση αυτή

αντανακλάται και στην έννομη τάξη, καθόσον τα περισσότερα κράτη διέθεταν από νω-

ρίς ένα επαρκές συνεκτικό σώμα νομοθετημάτων (εργατικό δίκαιο) και νομολογίας για

τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ απουσίαζαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και, συνακό-

λουθα, οι νομικές βάσεις για τη λειτουργία όλων των συστατικών στοιχείων ενός κρά-

τους πρόνοιας. Ο κύκλος αυτός τροφοδότησε, συνεπώς, εν μέρει την αντίληψη ότι τα

κοινωνικά δικαιώματα είναι προγραμματικής φύσεως.

Ακόμη, ένα επιχείρημα κατά της υποτιθέμενης ασάφειας αποτελεί το γεγονός ότι

πληθώρα νομικών κανόνων διατυπώνεται με γενικούς όρους, αόριστες έννοιες και γενι-

κές ρήτρες. Σύμφωνα με την αρχή του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσι-

ών, ο προσδιορισμός του περιεχομένου και του πεδίου εφαρμογής ενός κανόνα αποτε-

λεί πρωτίστως έργο της νομοθετικής εξουσίας που εξειδικεύεται με σειρά ειδικότερων

ρυθμίσεων (κανονιστικές πράξεις) από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. Στις περι-

πτώσεις δε που ένας νόμος συμπεριλαμβάνει αόριστες έννοιες, υποχρεώνεται ο δικα-

στής να διαπλάθει και να συγκεκριμενοποιεί αυτές. Από τη στιγμή που τα κοινωνικά

δικαιώματα περιλαμβάνονται σε συνταγματικά κείμενα ή νόμους, είναι ο ίδιος ο δικα-

στής που θα κληθεί να προσδιορίσει το περιεχόμενό τους, όπως δηλαδή πράττει και με

όλες τις άλλες διατάξεις. Πρόκειται για «οιονεί παρέμβαση» του δικαστή με την οποία

«… δεν συντελείται τίποτε περισσότερο από την ad hoc εξειδίκευση της έννομης
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τάξης».22 Τα δικαστήρια δεν επιβάλλουν στο κράτος εκτεταμένη θετική συμπεριφορά

ούτε σχεδιάζουν τις δημόσιες πολιτικές.

Καταρρίπτεται, έτσι, ο ισχυρισμός περί παραβίασης του δόγματος διάκρισης των

εξουσιών τον οποίο με τη σειρά τους οι υπερασπιστές των κοινωνικών δικαιωμάτων

μετατοπίζουν στην ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω δικαστική δράση, ώστε να ανα-

πτυχθεί πλήρως τόσο η έννοια όσο και η πραγμάτωση αυτών των δικαιωμάτων. Τα

δικαστήρια πρέπει να επιβλέπουν την εφαρμογή των πολιτικών που επιλέγουν οι πολιτι-

κές ηγεσίες των κρατών, σύμφωνα με τα συνταγματικά και διεθνή νομικά πρότυπα. Στο

εγχείρημά τους αυτό μπορούν να βασίζονται στις ερμηνείες οργάνων εμπειρογνωμό-

νων, διεθνών οργανισμών και φυσικά, των διεθνών δικαστηρίων. Όπως χαρακτηριστικά

προτρέπει η International Commission of Jurists, «Οι εθνικοί δικαστές πρέπει να εφαρ-

μόζουν τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των οικονομι-

κών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Όταν υφίσταται ασάφεια σε ένα συν-

ταγματικό ή καταστατικό κείμενο ή εμφανές κενό νόμου ή ασυνέπεια με τα διεθνή πρό-

τυπα, οι δικαστές θα πρέπει να επιλύουν την ασάφεια ή την αντίφαση ή να συμπληρώ-

νουν το κενό με ευθεία αναφορά στη νομολογία των διεθνών οργανισμών για τα αν-

θρώπινα δικαιώματα».23

Ένα πρόσθετο αντεπιχείρημα κατά της άποψης περί ασάφειας αποτελεί η ισχύς της

αρχής του ελάχιστου περιεχομένου (minimum core content, minimum core obligations,

minimum threshold, essential content ή Existenzminimum). Η αρχή αυτή εμφανίζεται

σε όλες τις δικαιϊκές τάξεις, εφαρμόζεται στο σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα δικαστικά πρότυπα του ευλόγου, της επάρκειας

και της αναλογικότητας. Πρεσβεύει την ύπαρξη ενός πυρήνα περιεχομένου, ενός ελάχι-

στου επιπέδου που εφαρμόζεται άμεσα και υπόκειται σε δικαιοδοτικό έλεγχο. Ως προς

τα κοινωνικά δικαιώματα, η αρχή αυτή γίνεται αντιληπτή ως εξής: τα κοινωνικά δικαι-

ώματα ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες του ατόμου προκειμένου να εξασφαλί-

ζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τα δικαιώματα αυτά συνιστούν διεκδικήσεις

του ανθρώπου που τον αποτρέπουν από το να περιέλθει σε κατάσταση απόλυτης στέρη-

σης και δεν ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες για μια πιο πολυτελή ζωή. Έτσι,

τα ουσιώδη εννοιολογικά στοιχεία ενός κοινωνικού δικαιώματος είναι σαφώς ορισμένα

εξ αρχής στον κανόνα δικαίου που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό, ενώ ταυτόχρονα ο

22 Δημήτρης Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο: Τόμος Α’ – Θεωρητικό θεμέλιο (εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1994), σελ. 431.
23 International Commission of Jurists, Bangalore Declaration and Plan of Action (ICJ, Geneva
1995), παρ. 18(5) (4).
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σεβασμός και η μη παραβίαση των ελαχίστων αυτών ορίων ελέγχεται από το δικαστικό

σώμα.24

Τέλος, η επικληθείσα ασάφεια θεραπεύεται από την παραπληρωματικότητα όλων

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη.25 Επειδή οι υποχρεώσεις που απορρέουν

από τα ατομικά - πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα επικαλύπτονται, η αποδοχή του

αγώγιμου χαρακτήρα των πρώτων μπορεί να λειτουργήσει ως κανάλι για την έμμεση

προστασία των δεύτερων. Πρόκειται για τη λεγόμενη «ολοκληρωμένη προσέγγιση στην

ερμηνεία» (integrated approach). Κατά τον Scott, «o ανοικτός χαρακτήρας μιας συνθή-

κης που αφορά μία κατηγορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων» μπορεί να συνίσταται στην

ύπαρξη κανόνων που «… χρησιμοποιούνται ως οχήματα για την άμεση ή την έμμεση

προστασία των κανόνων μιας άλλης συνθήκης που ασχολούνται με μια διαφορετική

κατηγορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».26 Άλλωστε, η στρατηγική της έμμεσης προ-

στασίας των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων αποτελεί μακρά

παράδοση των δικαστηρίων πολλών κρατών.27

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου η οποία ρητά αναφέρεται σε ένα μόνον κοινωνικό δικαίωμα. Το άρθρο 2

του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου28 ορίζει ότι κανείς δε μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα

στην εκπαίδευση.29 Πέραν αυτής της πρόβλεψης, η Σύμβαση εστιάζει σχεδόν αποκλει-

στικά στην εξέταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Ως πηγή κοινωνικών

24 Νικήτας Αλιπράντης, «Τα κοινωνικά δικαιώματα υπόκεινται σε δικαιοδοτικό έλεγχο;» σε
Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Για μια διεύρυνση των κοινω-
νικών δικαιωμάτων: Ένα πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης (εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2005), σελ. 267-269, International Commission of Jurists,
Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative expe-
riences of justiciability (ICJ, Geneva 2008), σελ. 64.
25 Κατά τον Μάνεση, παραπληρωματικότητα σημαίνει νομική και αξιολογική ισοτιμία όλων
των δικαιωμάτων. Αριστόβουλος Μάνεσης, «Η προβληματική της προστασίας των κοινωνικών
δικαιωμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο» στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου Όψεις της προστασίας ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων’ (Βιβλιοπωλείον της
Εστίας, Αθήνα 1995), σελ. 170.
26 Craig Scott, ‘Interdependence and Permeability of Human Rights Norms: Towards a Partial
Fusion of the International Covenants on Human Rights’ (1989) 27(3) Osgoode Hall Law
Journal 769, 771.
27 Για μια επισκόπηση της ανωτέρω στρατηγικής από μια σειρά εθνικών δικαστηρίων βλ. Inter-
national Commission of Jurists, Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and
Cultural Rights: Comparative experiences of justiciability (ICJ, Geneva 2008), σελ. 65-73.
28 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Παρίσι, 20 Μαρτίου 1952.
29 Πρόκειται, άλλωστε, για τη διάταξη που έγινε αντικείμενο επίκλησης ήδη από το έτος 1962
(Υπόθεση “σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των νόμων για τη χρήση των γλωσσών στην εκπαί-
δευση στο Βέλγιο’’ κατά Βελγίου Προσφυγές υπ’αριθ. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63,
1994/63, 2126/64 (23 Ιουλίου 1968)) και έχει έκτοτε παράξει το μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων
κοινωνικού περιεχομένου μέχρι σήμερα.
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δικαιωμάτων κατέστη μετά την απόφαση Airey με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνώρισε ότι στη Σύμβαση υφίσταται επικάλυψη των

«παραδοσιακών» από τη μία πλευρά και των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων από

την άλλη, καθόσον τα πρώτα εμπεριέχουν κοινωνική διάσταση.30 Έκτοτε, το Δικαστή-

ριο συνεχίζει να παράγει νομολογία για τα κοινωνικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας

ερμηνευτικά άλματα στην ανάγνωση των άρθρων 8 «Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής

και οικογενειακής ζωής»,31 11 «Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζε-

σθαι»,32 αλλά κυρίως του άρθρου 6 (χρηστή απονομή της δικαιοσύνης), της διάταξης

περί μη διάκρισης (άρθρο 14) και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

(προστασία της ιδιοκτησίας), ώστε να αναγνωριστούν, σε συνδυασμό με τις αρχές της

αναλογικότητας και της ισότητας, κοινωνικές ελευθερίες ως ανεξάρτητα ατομικά δικαι-

ώματα με οικονομικές συνιστώσες. Επειδή μέσω των ως άνω τελευταίων άρθρων ανα-

γνωρίζεται το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, για τον λόγο αυτό οι συγκεκρι-

μένες διατάξεις αναλύονται εκτεταμένα στο επόμενο κεφάλαιο.

30 Airey κατά Ιρλανδίας (1979) Σειρά A αριθ. 32.
31 Το άρθρο 8 έχει χαρακτηριστεί ως δικαίωμα «ανοικτού τύπου», καθώς τα τελευταία χρόνια
παρατηρούνται αυξανόμενες διεκδικήσεις περί κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, όπως η
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το Δικαστήριο έχει απορρίψει τέτοιου είδους
αξιώσεις αποφασίζοντας επανειλημμένα ότι κανείς δε μπορεί να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη
διάταξη για γενικότερα θέματα κοινωνικών αναγκών. Αναγνωρίζει, ωστόσο, θετική κρατική
υποχρέωση προστασίας κατά της στέρησης της οικίας και τις συνέπειες αυτής στην ιδιωτική
ζωή υπό προϋποθέσεις, όμως, δικαίωμα στην κατοικία per se δεν υφίσταται. Botta κατά Ιταλίας
ΕΔΔΑ 1998 - Ι, Chapman κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2001 – Ι, Zehnalova and Zehnal
κατά Τσεχίας ΕΔΔΑ 2002 - V και Sentges κατά Ολλανδίας Προσφυγή υπ’αριθ. 27677/02
(ΕΔΔΑ 8 Ιουλίου 2003).
32 Πρόκειται για αναγνώριση του δικαιώματος ως θετικού, ενώ η αρνητική του έκφανση ανα-
γνωρίστηκε αρχικά με τις υποθέσεις Sigundur A. Sigurjónsson κατά Ισλανδίας (1993) Σειρά Α
αριθ. 264 και Gustafsson κατά Σουηδίας ΕΔΔΑ 1996 – II, ενώ, εν τέλει, η ίση αξία της θετικής
και αρνητικής πλευράς του συνεταιρίζεσθαι έγινε αποδεκτή με την υπόθεση Chassagnou and
Others κατά Γαλλίας ΕΔΔΑ 1999 – III. Επίσης, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις
ως έκφανση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι αναγνωρίστηκε τελικά, μετά από σειρά αρ-
νητικών αποφάσεων, στην υπόθεση Wilson and the National Union of Journalists and Others
κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 2002 – V.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η κοινωνική ασφάλιση ως ανθρώπινο δικαίωμα στη διεθνή και
ευρωπαϊκή έννομη τάξη

«Why we the people should care

about other people, and why their

private misery should be a matter

of public concern».33

2.1 Ο ορισμός του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση

2.1.1 Εννοιολογικά εγχειρήματα
Το σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας δέχεται ότι η έννοια της κοι-

νωνικής ασφάλισης είναι ευρεία και ο όρος πρέπει να ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο,

ώστε να περιλαμβάνει, και συχνά να συμπληρώνεται, από ένα φάσμα αλληλένδετων δι-

καιωμάτων. Για τον λόγο αυτό, δεν υφίσταται ένας ακριβής, γενικά αποδεκτός ορι-

σμός. Εθνικά, υπερεθνικά και διεθνή νομικά όργανα περιγράφουν το καθένα ξεχωριστά

το δικό του καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος. Για παράδειγμα, συναντώνται

εθνικές έννομες τάξεις όπου ορισμός υφίσταται, επειδή το σύνολο της νομοθεσίας που

σχετίζεται με την κοινωνική ασφάλεια, περιλαμβάνεται σε έναν κώδικα.34 Σε άλλα εσω-

τερικά δίκαια οι νομοθετικές προβλέψεις, αν και δεν συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο νο-

μικό κείμενο, παρουσιάζουν τέτοια συνοχή ώστε να αναγνωρίζονται με σαφήνεια τα

όρια της έννοιας του δικαιώματος. Υπάρχουν, τέλος, χώρες όπου ο ορισμός απουσιάζει,

επειδή οι ασφαλιστικές παροχές είναι ελάχιστες και διασκορπισμένες σε διάφορα νομο-

θετήματα. Στην περίπτωση αυτή, είναι αδύνατη η διάκριση ενός, έστω και υποτυπώ-

δους, πλαισίου που προσιδιάζει στα κοινά χαρακτηριστικά των διαφόρων συστημάτων

κοινωνικής ασφάλειας.

Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα

Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας35 επιλέγει μία στενή, κανονιστική προσέγγιση

του δικαιώματος, περιγράφοντας με τεχνικές λεπτομέρειες το περιεχόμενο που πρέπει

να έχουν τα ασφαλιστικά συστήματα. Έναν πιο λειτουργικό ορισμό επιλέγει η Διεθνής

33 Gùnter Frankenberg, ‘Why Care?: The Trouble with Social Rights’ (1996) 17 Cardozo Law
Review 1365.
34 Danny Pieters, Social Security: An Introduction to the Basic Principles (2nd rev edn, Kluwer
Law International, Alphen aan den Rijn 2006), σελ. 1.
35 Σύμβαση για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου 1952, τέθη-
κε σε ισχύ 27 Απριλίου 1955) C No. 102.
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Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (International Social Security Association, ISSA) εξαι-

τίας της ποικιλομορφίας των συστημάτων που συναντώνται στα μέλη της. Κατά την

ISSA, κοινωνική ασφάλεια είναι «όλες οι μορφές υποχρεωτικής κοινωνικής προστα-

σίας που, δυνάμει νομοθεσίας ή εθνικής πρακτικής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των

συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των χωρών».36 Όπως η ΔΟΕ, έτσι και η ISSA, δίδει

ιδιαίτερη σημασία στον αποτελεσματικό τρόπο διοίκησης των ασφαλιστικών συστη-

μάτων.37 Η διαφορά παρατηρείται στο γεγονός ότι, ενώ η ISSA είναι ανοιχτή στη

συγκέντρωση και εξέταση πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα

της κοινωνικής ασφάλισης, η ΔΟΕ φαίνεται να προωθεί την ανταποδοτική κοινωνική

ασφάλιση. Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, η περιγραφή του δικαιώματος δεν αφορά

στο ίδιο το περιεχόμενό του, αλλά στο περιεχόμενο των συστημάτων που ιδρύονται για

την πραγμάτωση του δικαιώματος.38

Για τους περισσότερους συγγραφείς, η κοινωνική ασφάλεια δεν λειτουργεί μόνο ως

μηχανισμός για την επίτευξη ασφάλειας (non-instrumental approach). Κατά την Watson

η κοινωνική ασφάλεια είναι ένα σύστημα διατήρησης εισοδήματος για τους ανθρώπους

που αδυνατούν να εργαστούν εξαιτίας συγκεκριμένων γεγονότων. Μέσω των παροχών,

ενσωματώνονται μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού στην κοινωνική ζωή. Με τον

τρόπο αυτό, η κοινωνική ασφάλεια καθίσταται «όργανο αναδιανομής του πλούτου από

τους πλούσιους στους φτωχούς».39 Κατά τον Berghman, το δικαίωμα αναφέρεται «στο

σύνολο των πολιτικών που συστήνονται για να αντισταθμίζουν τις οικονομικές επιπτώ-

σεις των διάφορων κοινωνικών απρόβλεπτων καταστάσεων».40 O Pieters εκλαμβάνει

36 Roddy McKinnon, ‘Promoting social security worldwide: The role of the ISSA’ (2004) 57
International Social Security Review 3, 4.
37 Στο ίδιο, σελ. 5. Κατά τον McKinnon, «η κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνει την κλασική
εκτέλεση των διοικητικών πρακτικών που επιτρέπουν την ακριβή και έγκαιρη καταβολή των
οφειλόμενων παροχών και, γενικότερα, τη συνήθη εκτέλεση των διοικητικών και τεχνικών πρα-
κτικών που επιτρέπουν να διεξάγονται όλες τις λειτουργίες ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης».
38 Το συμπέρασμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά το ρόλο που διαδραματίζει η ίδρυση
ενός λειτουργικού γραφειοκρατικού μηχανισμού στην πραγμάτωση του δικαιώματος. Κατά
τους Pierson και Leimgruber, η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος είναι απαραίτητη για τη
διαχείριση των περίπλοκων προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρουν, «Για τον λόγο αυτό δημόσιοι υπάλληλοι, από τον Theodor Lohmann (στη Γερμανία)
στον Edwin Witte (στις ΗΠΑ), στον William Beveridge (στο Ηνωμένο Βασίλειο) και στον
Pierre Laroque (στη Γαλλία), συχνά διαδραματίζουν τόσο αποφασιστικό ρόλο στην εγκαθίδρυ-
ση του κράτους πρόνοιας από τα θεμέλια» σε Chris Pierson and Matthieu Leimgruber, ‘Intelle-
ctual Roots’σε Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger and Chri-
stopher Pierson (eds), The Oxford Handbook of the Welfare State (OUP, Oxford 2010), σελ. 33.
39 Philippa Watson, Social Security Law of the European Communities (Mansell Publishing,
London 1980), σελ. 2.
40 Jos Berghman, ‘Basic concepts of social security’ σε Danny Pieters (ed), Social security in
Europe: Miscellanea of the Erasmus-programme Social Security in the EC (Bruylant and
Maklu, Brussels 1991), σελ. 9.
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την κοινωνική ασφάλεια ως «το σώμα των ρυθμίσεων που διαμορφώνουν την άλλη-

λεγγύη με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν (ή απειλούνται με) έλλειψη εισοδημά-

των (δηλαδή το εισόδημα από μισθωτή εργασία) ή συγκεκριμένα κόστη».41 Στην προ-

σέγγιση αυτή διακρίνεται ένας «διττός και εγγενώς αλληλένδετος στόχος: η καταπολέ-

μηση του κοινωνικού αποκλεισμού (ή της φτώχειας) και παροχή εισοδηματικής ασφά-

λειας στις περιπτώσεις ορισμένων κοινωνικών κινδύνων».42

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμ-

φωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων αναγνωρίζουν το δι-

καίωμα στην κοινωνική ασφάλεια ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, που συνδέεται με το

δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 12 του Συμφώνου), το δικαίωμα στην εργασία (άρθρα 6-8)

και με το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης (άρθρο 11). Δεν πρόκειται

μόνον για δικαίωμα του εργαζομένου ή του πολίτη ενός κράτους, αλλά δικαίωμα όλων

των κατοίκων μιας χώρας. Κατά τον Riedel, στην περίπτωση αυτή η κοινωνική ασφά-

λεια γίνεται κατανοητή ως «εγγύηση ενός θεωρητικά σταθερού βιοτικού επιπέδου πάνω

από ένα ελάχιστο όριο, σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη προς την αποκατάσταση

της ικανότητας προς εργασία, μέσω συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής

πρόνοιας».43

Στο πιο πρόσφατο εννοιολογικό εγχείρημα, η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών

και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων ερμηνεύει τον όρο στη σχετική διάταξη του Συμφώνου

ως εξής: «το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια … εξασφαλίζει ότι ο καθένας είναι σε

θέση να διάγει μια ζωή με ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς τον φόβο της απώλειας εισο-

δήματος ή άλλης υποστήριξης που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ενός επαρκούς

βιοτικού επιπέδου, με πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και τη φροντίδα για τα παιδιά

και για άλλα εξαρτώμενα άτομα. Η κοινωνική ασφάλεια μπορεί να παρέχεται με διαφο-

ρετικούς τρόπους, είτε μέσω της κοινωνικής ασφάλισης είτε μέσω της κοινωνικής πρό-

νοιας είτε μέσω ιδιωτικών συστημάτων, σε κάθε όμως περίπτωση, οι μηχανισμοί αυτοί

«θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος στην κοινωνική

ασφάλεια».44

41 Danny Pieters, Social Security: An Introduction to the Basic Principles (2nd rev edn, Kluwer
Law International, Alphen aan den Rijn 2006), σελ.3.
42 Danny Pieters and Paul Schoukens, ‘Social Security in the BRIC Countries’ (International
Series, IBM Center for The Business of Government 2012) 9 <http://www.brics.unipr.it/pa
per/Pieters.pdf > πρόσβαση 19 Απριλίου 2015.
43 Eibe Riedel, ‘The Human Right to Social Security: Some Challenges’ σε Eibe Riedel (ed),
Social Security as a Human Right: Drafting a General Comment on Article 9 ICESCR – Some
Challenges (Springer, Berlin – Heidelberg 2007), σελ. 21.
44 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή έκτη Συνεδρίαση 1 – 19 Μαΐου 2006 ‘Τhe Right to Social
Security (article 9)’ (16 Φεβρουαρίου 2006) E/C.12/GC/20/CRP.1, παρ. 1 & 3.
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Επομένως, η κοινωνική ασφάλεια συνίσταται στη χορήγηση παροχών σε χρήμα ως

αποζημίωση για την εμφάνιση των ασφαλιστικών κινδύνων, αλλά και σε είδος, όπως η

άμεση παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οι δημοφιλέστερες τεχνικές που χορηγούν την

ανωτέρω πληθώρα κοινωνικών πλεονεκτημάτων, ανταποδοτικών και μη, είναι η κοινω-

νική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια. Στην πράξη, ωστόσο, η διάκριση αυτή είναι

δυσχερής, καθόσον στην πλειοψηφία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας οι δύο

αυτές τεχνικές συνυπάρχουν και συντίθενται. Επειδή, μάλιστα, όπως αναλύεται κατω-

τέρω, ο όρος «κοινωνική ασφάλιση» προϋπήρξε ιστορικά του όρου «κοινωνική ασφά-

λεια», οι δύο έννοιες παρουσιάζονται ως ταυτόσημες.45 Για τον λόγο αυτό και στην πα-

ρούσα μελέτη, η χρήση τους συχνά γίνεται με εναλλαγή.

2.1.2 Το περιεχόμενο των σύγχρονων συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Τα σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας αποτελούν, κατά βάση, νεότερη,

διευρυμένη μορφή των ασφαλιστικών πλαισίων που κυριάρχησαν στη Δυτική Ευρώπη

στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το

ασφαλιστικό μοντέλο του Βίσμαρκ. Με διαδοχικούς νόμους καθιερώθηκαν στη Γερμα-

νία η ασφάλιση εξαιτίας ασθένειας (1883), η ασφάλιση εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων

(1884) και η ασφάλιση γήρατος (1889). Το σύστημα στηριζόταν στην καταβολή εισφο-

ρών από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και, κατά περίπτωση, και από το κρά-

τος. Η ιδιότητα του ατόμου ως μέλους του εργατικού δυναμικού συνεπαγόταν και την

υποχρεωτική συμμετοχή του στο σύστημα. Η χορήγηση παροχών ήταν αναλογική προς

τις εισφορές, ενώ οι τελευταίες συνδέονταν και με το εισόδημα. Η αναζήτηση κοινω-

νικών παροχών καθιερώθηκε, χάρη στην αρχή της υποχρεωτικότητας, ως δικαίωμα των

εργαζομένων.46

Επομένως, «η νέα αυτή πολιτική … έφτασε στα φτωχότερα στρώματα της κοινω-

νίας και μπορεί, τουλάχιστον εκ των υστέρων, να θεωρηθεί ως η ‘‘φυσική’’ αρχή ενός

θεσμικού πλαισίου που επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε όλους ή σχεδόν όλους τους πολί-

45 Ο όρος «κοινωνική ασφάλεια» γίνεται πολλές φορές αντιληπτός ως οι κοινωνικές παροχές
που βασίζονται στις εισφορές των εργαζομένων, αποκλείοντας τις μη ανταποδοτικές παροχές
πρόνοιας. Martin Scheinin, ‘The Right to Social Security’ σε Asbjorn Eide, Catarina Krause and
Allan Rosas (eds.) Social, Economic and Cultural Rights: a textbook (2nd rev. ed., Martinus
Nijhoff Publishers, Dordrecht – London 2001), σελ. 211.
46 Και όχι ως οφέλη που, επειδή παρέχονταν μέχρι τότε στα πλαίσια φιλανθρωπίας για την ανα-
κούφιση των φτωχών, έθιγαν την αξιοπρέπειά τους. Philippa Watson, Social Security Law of the
European Communities (Mansell Publishing, London 1980), σελ. 6. Υποκαταστάθηκε «η δημό-
σια φιλανθρωπία προς τους άπορους από το νόμιμο δικαίωμα, που γενικά βασίζεται στην αρχή
της ασφάλισης» σε C. Wilfred Jenks, ‘The Five Economic and Social Rights’ (1946) 243(1) The
Annals of the American Academy of Political and Social Science 40, 45.
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τες – ή τους κατοίκους – των εθνικών κρατών στα εθνικά συστήματα πρόνοιας … όπως

αυτά συγκροτήθηκαν με διαφορετικό τρόπο ως προς τις αρχές της πληθυσμιακής κάλυ-

ψης, της οργάνωσης, της χρηματοδότησης και της αναδιανομής».47 Εμπνεόμενες από το

παράδειγμα της Γερμανίας, όλες σχεδόν οι αναπτυγμένες χώρες είχαν μέχρι τον Α’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο ιδρύσει ασφαλιστικά συστήματα. Οι περισσότερες από αυτές υιοθέτη-

σαν τη βασική ανταποδοτική αρχή του βισμαρκιανού μοντέλου, ενώ άλλες, όπως οι

σκανδιναβικές και οι χώρες του Common Law, ακολούθησαν άλλου τύπου συστήματα.

Ακόμη, όμως και στις τελευταίες, η επιρροή της ανταποδοτικότητας σε ορισμένες

ασφαλιστικές παροχές είναι εμφανής.48

Ο όρος «κοινωνική ασφάλεια» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά επίσημα το έτος

1935 κατά την ψήφιση του ομοσπονδιακού νομοθετήματος για την Κοινωνική Ασφά-

λεια από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.49 Κατά τη Watson, η αλλαγή στην ορολογία από κοι-

νωνική ασφάλιση σε κοινωνική ασφάλεια σηματοδότησε την «ανάπτυξη του συστήμα-

τος κοινωνικής ασφάλισης σε ένα σύστημα προστασίας από τη φτώχεια και την ανάγκη

για όλους»,50 καθόσον δικαιούχοι παροχών καθίσταντο πλέον και οι μη εργαζόμενοι.

Στη σύγχρονη διεθνή έννομη τάξη αποδεκτός είναι ο όρος «κοινωνική ασφάλεια».

Εντούτοις, συχνή έως και πολλές φορές ταυτόσημη, παραμένει και η χρήση του όρου

«κοινωνική ασφάλιση», για τον απλό λόγο ότι ο κυρίαρχος τύπος κοινωνικής ασφά-

λειας στον κόσμο είναι το βισμαρκιανό μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης. Σε εθνικό, δε,

επίπεδο η ορολογία μπορεί να είναι ακόμη και παραπλανητική. Έτσι, σύμφωνα με τη

συγκριτική μελέτη του Preston, «η ‘‘κοινωνική ασφάλεια’’ στις ΗΠΑ καλύπτει παροχές

γήρατος και εισοδηματική στήριξη της αναπηρίας. Δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τους

ανέργους (που καλύπτονται σε πρώτο βαθμό από ένα διακριτό Σύστημα Ασφάλισης της

47 Stein Kuhnle and Anne Sander, ‘The Emergence of the Western Welfare State’ σε Francis G.
Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger and Christopher Pierson (eds), The
Oxford Handbook of the Welfare State (OUP, Oxford 2010), σελ. 64.
48 Βλ. κατωτέρω το σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας, σελ. 20.
49 The Social Security Act (Act of August 14, 1935) [H. R. 7260]. Ο νόμος είχε ως κυρίαρχο
μέλημα τη γενική ευημερία μέσω της δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού συστήματος για τη
χορήγηση παροχών γήρατος, δίδοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στις Πολιτείες να φροντίζουν
για τους ηλικιωμένους, τους φτωχούς, τους εξαρτώμενους και τα ανάπηρα παιδιά, τις μητέρες
και τα παιδιά, τη δημόσια υγεία και τα επιδόματα ανεργίας. Προέβλεπε, τέλος, την ίδρυση ενός
Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, καθώς και τη λειτουργία άλλων μηχανισμών για την αύξη-
ση των εσόδων. Mέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930, η κοινωνική υποστήριξη των ηλι-
κιωμένων ανήκε στην αρμοδιότητα των τοπικών και πολιτειακών αρχών, καθώς και της οικο-
γένειας. Η εκτεταμένη φτώχεια που προκλήθηκε από την Μεγάλη Ύφεση οδήγησε τον Πρόε-
δρο Ρούσβελτ στην κατάθεση πρότασης στο Κογκρέσο, ζητώντας νόμο για την «κοινωνική
ασφάλεια» (17 Ιανουαρίου 1935), <http://www.ssa.gov/history/35act.html> πρόσβαση 6 Μαΐου
2015.
50 Philippa Watson, Social Security Law of the European Communities (Mansell Publishing,
London 1980), σελ. 1.
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Ανεργίας) ή άλλους δικαιούχους παροχών που καλύπτονται από μία πληθώρα προγραμ-

μάτων που συνολικά περιγράφονται ως ‘‘πρόνοια’’. Αντίθετα, στην Αυστραλία και τη

Νέα Ζηλανδία, η έκφραση κοινωνική ασφάλεια αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις μορφές

δημοσίων παροχών προς τους ιδιώτες. Στην Ευρώπη, ο όρος κοινωνική ασφάλεια μπο-

ρεί να καλύπτει ποικίλα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και ορισμένες δια-

τάξεις κοινωνικών διεκδικήσεων».51

Σήμερα, κατά την κλασική και επικρατέστερη στη θεωρία διάκριση του Esping –

Andersen, το κράτος πρόνοιας παρουσιάζεται με τρεις μορφές: 52

α) Το φιλελεύθερο κράτος πρόνοιας (liberal). Έχει τις ρίζες του στην παράδοση του

Poor Law και στοχεύει στην ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου του πληθυ-

σμού (universal transfers) και την καταπολέμηση της φτώχειας. Για τον λόγο αυτό οι

παροχές, που είναι ατομικές, καθορίζονται κατ’ αποκοπή και χρηματοδοτούνται από τη

γενική φορολογία, είναι χαμηλές και χορηγούνται μετά από αυστηρό έλεγχο οικονομι-

κών μέσων (means-tested assistance). Δικαιούχοι είναι κατά βάση οι χαμηλού εισοδή-

ματος εργάτες που συχνά στιγματίζονται για τις υπηρεσίες πρόνοιας που λαμβάνουν. Η

κεντρική εξουσία είναι κατά κανόνα αρμόδια για τη διοίκηση και λειτουργία των δομών

κοινωνικής προστασίας. Παραδείγματα χωρών που έχουν επιλέξει το σύστημα αυτό

είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία.

β) Το συντηρητικό κράτος πρόνοιας (concervative). Στο έντονα κορπορατιστικό

αυτό πρότυπο κυριαρχεί η διατήρηση των διαφορών των κοινωνικών θέσεων (preser-

vation of status differentials) και, συνεπώς, η χορήγηση παροχών αποτελεί απλά τρόπο

διατήρησης του υφιστάμενου εισοδήματος, όταν ανακύπτουν οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι.

Για τον λόγο αυτό, ο αναδιανεμητικός ρόλος του συστήματος είναι αμελητέος. Η κοι-

νωνική ασφάλιση καλύπτει μόνον τον εργαζόμενο πληθυσμό, ο οποίος λαμβάνει παρο-

χές που αναλογούν στο ποσό και, σε ορισμένες περιπτώσεις και, στον χρόνο καταβολής

εισφορών. Η διοίκηση του συστήματος ανατίθεται στις δύο επαγγελματικές ομάδες,

τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, με περιορισμένη συμμετοχή του κράτους. Η

Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και το Βέλγιο έχουν υιοθετήσει το μοντέλο

αυτό ως μετεξέλιξη του βισμαρκιανού.

51 David A. Preston, ‘Welfare Benefit Reform’ (1997) 8 Social Policy Journal of New Zealand
32 <https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/journals-and-ma
gazines/social-policy-journal/spj08/welfare-benefit-reform.html> πρόσβαση 8 Μαΐου 2015.
52 Gøsta Esping – Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism (Princeton University
Press, New Jersey 1990), σελ. 26 – 29. O Andersen αναγνωρίζει στα τρία αυτά είδη εξαιρετικές
διαφορές που οφείλονται σε τρεις παράγοντες: στη «φύση της κινητοποίησης των τάξεων (ιδιαί-
τερα της εργατικής τάξης), στις κατασκευές πολιτικών συνασπισμών των τάξεων και στην ιστο-
ρική κληρονομιά της θεσμοθέτησης καθεστώτων», σελ. 29.
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γ) Το σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας (social democratic). Η νομική βάση για

το δικαίωμα σε παροχές είναι η κοινωνική ιθαγένεια. «Το μοντέλο αυτό δημιουργεί μια

ουσιαστικά καθολική αλληλεγγύη ... Όλοι επωφελούνται, όλοι εξαρτώνται και όλοι

υποθετικά θα νιώθουν υποχρεωμένοι να πληρώνουν».53 Η κάλυψη του πληθυσμού είναι

καθολική και οι παροχές προς τους δικαιούχους ισότιμες. Για την οικονομική ευρωστία

του πολυδάπανου αυτού συστήματος απαραίτητη είναι η πλήρης απασχόληση (δηλαδή

η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος και συνακόλουθα η εισροή εσόδων στο ασφαλι-

στικό σύστημα που χρηματοδοτείται μέσω της γενικής φορολογίας) και η ελαχιστοποί-

ηση των κοινωνικών προβλημάτων, που συνεπάγεται μικρό ποσοστό του κοινωνικού

συνόλου να διαβιοί με προνοιακά επιδόματα. Και στο πρότυπο αυτό, όμως, βρίσκει

εφαρμογή η αρχή του ασφαλιστικού δεσμού. Έτσι, κατά την Paskalia, «το σύστημα

προσπαθεί να επιτυγχάνει διττό στόχο: την εξάλειψη της φτώχειας μέσω ελάχιστων

εισοδηματικών παροχών σε επίπεδο συντήρησης για όλους · και διατήρηση του εισοδή-

ματος μέσω παροχών σχετιζόμενων με τις απολαβές για αυτούς που εργάζονται».54

Ο ως άνω θεωρητικός προσδιορισμός του κράτους πρόνοιας βασίζεται σε τρεις κύ-

ριες αρχές: Πρώτον, στο «νομικό και πρακτικό status» των κοινωνικών δικαιωμάτων,

δεύτερον στους σχεσιακούς μηχανισμούς που συνδέουν και συντονίζουν τη λειτουργία

του κράτους και της αγοράς και τέλος, στο ρόλο της οικογένειας στην κοινωνική προ-

στασία.55 Ο βαθμός επιρροής των κριτηρίων αυτών οδηγεί στην ένταξη του εκάστοτε

συστήματος σε ένα από τα τρία πρότυπα κατάταξης. Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται δεκτό

ότι κανένα σύγχρονο εθνικό σύστημα δεν παρουσιάζει την καθαρή, αμιγή μορφή ενός

και μόνου από τους «κόσμους» που διακρίνει ο Esping – Andersen. Οι περισσότερες

χώρες είτε συνθέτουν χαρακτηριστικά των τριών ειδών κρατών πρόνοιας είτε εισάγουν

στο σύστημά τους, που γενικά κατατάσσεται σε ένα πρότυπο, επιλεγμένες αυτούσιες

προσεγγίσεις από ένα άλλο.

Επιπλέον, η ανωτέρω προσδιοριστική τυπολογία παρουσιάζει και τρεις κοινές

φιλοσοφικές βάσεις, οι οποίες, κατά τον Stuart White, είναι οι εξής: α) η έννοια της

ανάγκης, β) η αρχή της ισότητας και γ) η αρχή της ελευθερίας.56

α) Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ανθρώπων (needs) αποτελεί κυρίαρχο

στόχο του κράτους πρόνοιας. Οι ανάγκες, όμως, αυτές δεν περιορίζονται στο βιολογικό

53 Στο ίδιο, σελ. 28.
54 Vicki Paskalia, Free movement, Social Security and Gender in the EU (Hart Publishing,
Oxford – Portland - Oregon 2007), σελ. 36.
55 Esping – Andersen (υποσημ. 52), σελ. 21.
56 Stuart White, ‘Ethics’ σε Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger
and Christopher Pierson (eds), The Oxford Handbook of the Welfare State (OUP, Oxford 2010),
σελ. 19-31.
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στοιχείο της επιβίωσης, αλλά συνδέονται με την κοινωνική θέση και τη συμμετοχή

στην κοινωνική ζωή.57 Για τον λόγο αυτό, τα κράτη πρόνοιας προσπαθούν να εξασφα-

λίζουν τις βασικές ανάγκες στις πιο ευάλωτες ομάδες με όσο το δυνατόν ελάχιστο κό-

στος για την υπόλοιπη κοινωνία (στόχευση βάσει αναγκών, αλλά όχι φιλανθρωπία),

ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη για κοινωνικό status

και σεβασμό. Συνεπώς, ανάλογα με το βαθμό που κάθε κράτος πρόνοιας ενστερνίζεται

τον δεοντολογικό αυτό στόχο και προσφέρει από την αρχή κοινωνικές υπηρεσίες σε

μικρότερο ή μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, κατατάσσεται σε κάποια από τις κατη-

γορίες που διακρίνει ο Esping – Andersen.

Τα διεθνή όργανα έχουν προσδώσει κανονιστικό περιεχόμενο στη φιλοσοφική

αυτή ανάλυση, συνδέοντας άρρηκτα την κοινωνική ασφάλεια ως μηχανισμό κάλυψης

των ανθρωπίνων αναγκών με την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην παράγρα-

φο 1 του Γενικού Σχολίου Νο. 19 για το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, η Επιτρο-

πή ΟΚΠΔ αναφέρει ότι «Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια είναι κεντρικής σημα-

σίας για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για όλα τα άτομα, όταν έρχονται

αντιμέτωπα με συνθήκες που τα στερούν από την ικανότητα να απολαμβάνουν πλήρως

τα δικαιώματα του Συμφώνου». Ομοίως, στην παράγραφο 41 τονίζεται ότι «… η θεμε-

λιώδης σημασία της κοινωνικής ασφάλειας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η νομι-

κή αναγνώριση του δικαιώματος αυτού από τα κράτη μέλη σημαίνει ότι στο δικαίωμα

αυτό πρέπει να δίδεται η δέουσα προτεραιότητα στη νομοθεσία και την πολιτική».

Ακολούθως στην παράγραφο 22, η Επιτροπή επισημαίνει στα κράτη ότι ο πλήρης σεβα-

σμός της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας επιβάλλει οι ασφαλιστικές παροχές να

είναι επαρκείς και να χορηγούνται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μη θίγονται τα ωφε-

λούμενα άτομα. Κατά παρόμοιο τρόπο, η ΔΟΕ χαρακτηρίζει την κοινωνική ασφάλεια

ως κοινωνική αναγκαιότητα. «Τα αποτελεσματικά εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφά-

λειας είναι ισχυρά εργαλεία που παρέχουν ασφάλεια εισοδήματος, προλαμβάνουν και

μειώνουν τη φτώχεια και τις ανισότητες και προωθούν την κοινωνική ένταξη και την

αξιοπρέπεια… Η κοινωνική ασφάλεια ενισχύει την κοινωνική συνοχή και έτσι, συμ-

βάλλει στην ανοικοδόμηση της κοινωνικής ειρήνης, των κοινωνιών χωρίς αποκλει-

σμούς και μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης με την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών

διαβίωσης για όλους».58

57 Στο ίδιο, σελ. 20.
58 ΔΟΕ, Εκατοστή Συνεδρίαση Ιούνιος 2011 ‘Resolution and conclusions concerning the recur-
rent discussion on social protection (social security): Report of the Committee for the Recurrent
Discussion on Social Protection Νο. 24’, σελ. 69.
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β) Όλα τα είδη των κρατών πρόνοιας στηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους

στην αρχή της ισότητας, η οποία παρουσιάζει τις εξής τρεις εκδοχές:59

- Ισχυρή αξιοκρατία, η οποία πρεσβεύει την ύπαρξη ίσων ευκαιριών για όλους τους

ανθρώπους ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, την εθνικότητα, το γένος, τις θρησκευ-

τικές και πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το πολιτικό και κοι-

νωνικό status. Η αντίληψη αυτής της ισότητας εφαρμόζεται στα φιλελεύθερα και συν-

τηρητικά κράτη πρόνοιας.

- Εξισωτισμός της τύχης (Luck egalitarianism). Σε όλους τους ανθρώπους δίδεται η

ίδια δυνατότητα εκπλήρωσης ενός ορθολογικού τρόπου ζωής, χωρίς να λαμβάνονται

υπόψη εσωτερικοί πόροι (ταλέντα, εγγενείς φυσικές ικανότητες) που σε διαφορετική

περίπτωση θα οδηγούσαν σε άνιση μεταχείριση. Το θεωρητικό αυτό μοντέλο στηρίζε-

ται στον παράγοντα «καθαρή τύχη» (brut luck), που αναφέρεται στην επέλευση γεγονό-

των ανεξάρτητων από τη βούληση ή τη δυνατότητα πρόβλεψης του εκάστοτε υποκει-

μένου. Η αντίληψη αυτή εφαρμόζεται στα σοσιαλδημοκρατικά κράτη πρόνοιας, όπου,

δυνάμει της αρχής της κοινωνικής ιθαγένειας, χορηγούνται κατ’ αποκοπή καθολικές

παροχές στο σύνολο των κατοίκων της χώρας.

- Σχεσιακή ισότητα (Relational equality). «Σε μια ισότιμη κοινωνία οι άνθρωποι θα

πρέπει να συναναστρέφονται ως ίσοι ή θα πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια θεμελιώδη

κατάσταση (και ίσως και την ίδια τάξη και εξουσία)».60 Κατά την Anderson, δεν αρκεί

η διανομή ενός συγκεκριμένου αγαθού, εάν προέρχεται από τη λειτουργία μιας άδικης

κοινωνικής ιεραρχίας. «Το ζητούμενο για ισότητα δε μπορεί να περιοριστεί στο ενδια-

φέρον για τη διανομή ενός αγαθού ή να εκφράζεται με μία μόνο απλή μορφή ... για τη

διανομή του. Οι κοινωνικές σχέσεις ισότητας είναι πολύπλοκες και απαιτούν μια πολύ-

πλοκη απάντηση».61 Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα για την καθιέρωση της ισότητας

στην κοινωνία θα μπορούσε να είναι η χορήγηση επαρκούς εισοδήματος, προκειμένου

οι άνθρωποι να ζουν ανεξάρτητοι και να απολαμβάνουν ισότιμη θέση με τους συναν-

θρώπους τους. Σύμφωνα με τον Raventos, το βασικό εισόδημα είναι «το εισόδημα που

καταβάλλεται από το κράτος σε κάθε μέλος ή νόμιμο κάτοικο μιας κοινωνίας, ανεξάρ-

τητα από το γεγονός εάν αυτός ή αυτή επιθυμεί να αναλάβει αμειβόμενη απασχόληση,

ή είναι πλούσιος ή φτωχός ή, με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πηγή

59 White (υποσημ. 56) σελ. 23 - 27.
60 Arneson R, ‘Egalitarianism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2013) <http://plato.
stanford.edu/archives/sum2013/entries/egalitarianism/> πρόσβαση 27 Απριλίου 2015.
61 Elizabeth Anderson, ‘Equality’ σε David Estlund (ed), The Oxford Handbook of Political
Philosophy (OUP, Oxford 2012), σελ. 55.
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εισοδήματος που αυτό το άτομο μπορεί να έχει και ανεξάρτητα από την οικογενειακή

του κατάσταση».62

Τα διεθνή νομικά κείμενα φαίνεται να επιλέγουν την εκδοχή την ισχυρής αξιοκρα-

τίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή για τα ΟΚΠΔ, οι αρχές της μη διάκρισης και της ισότη-

τας συνιστούν άμεσες υποχρεώσεις των κρατών. Οι χώρες μέλη του Συμφώνου πρέπει

να εγγυώνται άμεσα ότι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια θα ασκείται χωρίς δια-

κρίσεις οποιουδήποτε είδους, διασφαλίζοντας επιπλέον τα ίσα δικαιώματα ανδρών και

γυναικών (παρ. 40 του Γενικού Σχολίου Νο. 19). Η παράγραφος αυτή παραπέμπει ευ-

θέως ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο της μη διάκρισης στο άρθρο 2, παρ. 2 του

Συμφώνου, το οποίο με τη σειρά του προβλέπει ότι τα δικαιώματα του Συμφώνου

ασκούνται «… χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρη-

σκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιου-

σίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης καταστάσεως».63 Για την Επιτροπή, συνεπώς, η άμεση

εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης και της ισότητας περιλαμβάνει την κατάργηση,

χωρίς καθυστέρηση, νόμων και κανόνων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και την από-

χή από πρακτικές διάκρισης στην εφαρμογή νόμων, κανονισμών και προγραμμάτων. Οι

λοιπές νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια

υπόκεινται στον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων και η πλήρης απόλαυση του δικαι-

ώματος (ποιοτικό στοιχείο) από όλους τους ανθρώπους (πληθυσμιακό κριτήριο) υλο-

ποιείται σταδιακά.

Ομοίως, ο Καταστατικός Χάρτης της ΔΟΕ προβλέπει ότι «όλοι οι άνθρωποι, ανε-

ξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία ή το φύλο, έχουν το δικαίωμα να επιδιώκουν τόσο την

υλική ευημερία όσο και την πνευματική ανάπτυξή τους σε συνθήκες ελευθερίας και αξιο-

πρέπειας, οικονομικής ασφάλειας και των ίσων ευκαιριών».64 Στα ειδικότερα κείμενα

για την κοινωνική ασφάλεια, τονίζεται η ανάγκη τήρησης των αρχών της μη διάκρισης,

της ισότητας των φύλων και του σεβασμού στις ειδικές ανάγκες του πληθυσμού προκει-

μένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων που τίθενται από τη ΔΟΕ.

Αλλά και στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων δεν είναι ού-

τε καθολική ούτε ισότιμη. Η Σύμβαση Νο. 102 θέτει ως προϋποθέσεις υπαγωγής στα

ασφαλιστικά συστήματα το εργασιακό καθεστώς (άρα περιορίζει το ποσοστό του πλη-

θυσμού που καλύπτεται ασφαλιστικά) και την καταβολή εισφορών (το ύψος της συνει-

62 Daniel Raventos, Basic Income: Material Conditions of Freedom (Pluto Press, London 2007).
63 Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights: A Perspective on Its Development (Oxford: Clarendon Press, 1995), 170.
64 Διακήρυξη για τους στόχους και τους σκοπούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Διακή-
ρυξη της Φιλαδέλφεια) (υιοθετήθηκε 10 Μαΐου 1944), Παράρτημα ΙΙ (α).
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σφοράς καθορίζει την ποσότητα και ποιότητα των ασφαλιστικών παροχών). Η Σύσταση

Νο. 202 για τα Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας65 στοχεύει μεν στην καθολική κάλυψη

του πληθυσμού και την παροχή βασικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ωστόσο προβλέ-

πει μηχανισμούς κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες που προοδευτικά θα εξισωθούν με τις

προνομιούχες.

Το θέμα του βασικού εισοδήματος που απασχολεί τους relational egalitarians εν-

σαρκώνεται, εμφανώς από διαφορετική οπτική γωνία, και από τη διεθνή έννομη τάξη.

Αποτέλεσε πρωταρχικό σκοπό της Διακήρυξης της Φιλαδέλφεια με την οποία ζητείται

«η επέκταση των μέτρων κοινωνικής ασφάλειας για να εξασφαλίζεται ένα βασικό εισόδη-

μα στους έχοντες ανάγκη τέτοιας προστασίας …».66 Η επιδίωξη αυτή επαναβεβαιώνεται

από την Επιτροπή ΟΚΠΔ στην παράγραφο 6 του Γενικού Σχολίου για την κοινωνική

ασφάλεια, ενώ το περιεχόμενό της εξειδικεύεται ως προς τις ανάγκες των ηλικιωμένων

(παρ. 15), των ατόμων με αναπηρία (παρ. 20), των μεταναστών εργαζομένων, των προ-

σφύγων, των αιτούντων άσυλο και των απατρίδων (παρ. 36). Κατά παρόμοιο τρόπο, η

ΔΟΕ επικεντρώνεται με τη Σύσταση Νο. 202 στη βασική εισοδηματική ασφάλεια των

ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, όπως τα παιδιά (παρ. 5(α)), τα άτομα σε παραγω-

γική ηλικία που δεν είναι σε θέση να κερδίζουν επαρκές εισόδημα εξαιτίας ασθένειας,

ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας (παρ. 5(c)) και οι ηλικιωμένοι (παρ. 5 (d)). Κατά

τους διεθνείς κανόνες δικαίου, λοιπόν, προτεραιότητα δίδεται στην ανάπτυξη προγραμ-

μάτων χορήγησης του βασικού εισοδήματος σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού (means

tested systems) προκειμένου να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται τα επίπεδα φτώ-

χειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ κατά τη θεωρία της σχεσιακής ισότητας, το

βασικό εισόδημα χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιο πρόγραμμα που πρεσβεύει την άνευ

όρων καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού σε όλους τους ανθρώπους.

γ) Ελευθερία. Κατά τους επικριτές του, το κράτος πρόνοιας προβλέπει μηχανι-

σμούς αναγκαστικής αναδιανομής με αποτέλεσμα να επιτίθεται στην αρνητική ελευθε-

ρία του ατόμου, δηλαδή «στην ελευθερία του να μη δέχεται παρεμβάσεις από τρίτους

στον τρόπο που επιθυμεί (ή μπορεί να επιθυμεί) να δρα».67 Η ελευθερία, δε, γίνεται

αντιληπτή «… ως ανεξάρτητη αξία που ανταγωνίζεται και περιορίζει δεόντως τις απαι-

τήσεις που πηγάζουν από την έννοια της δικαιοσύνης».68 Οι υπέρμαχοι του κράτους

65 Σύσταση R202: Σύσταση για τα Εθνικά Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας (101η Συνεδρίαση
Γενεύη 14 Ιουνίου 2012).
66 Διακήρυξη για τους στόχους και τους σκοπούς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Διακή-
ρυξη της Φιλαδέλφεια) (υιοθετήθηκε 10 Μαΐου 1944), Παράρτημα ΙΙΙ (στ).
67 White (υποσημ. 56) σελ. 27.
68 Στο ίδιο, σελ. 29.
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πρόνοιας υποστηρίζουν ότι η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου είναι ζήτη-

μα δικαιοσύνης και αναπόφευκτα απαιτείται κάποιου είδους κρατική δράση για τον

έλεγχο της διαδικασίας ανακατανομής. Στην περίπτωση αυτή, «η ελευθερία διαμορφώ-

νεται από τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης, για τον λόγο αυτό εάν η δικαιοσύνη απαιτεί

ισότητα, τότε ελευθερία συνιστά οτιδήποτε επιτρέπεται εντός των ορίων της ισότη-

τας».69

Τα διεθνή όργανα, βασισμένα στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνι-

κής συνοχής, υιοθετούν σαφώς την ιδέα ίδρυσης κρατών πρόνοιας σε παγκόσμιο επίπε-

δο. Προκειμένου, όμως, να εξισορροπήσουν τα προτάγματα του φιλελευθερισμού με

την αναγκαιότητα ανάληψης πατερναλιστικών μέτρων που περιορίζουν την ελευθερία

και την ιδιωτική πρωτοβουλία, έχουν εισάγει στη νομική πράξη το θεωρητικό κατα-

σκεύασμα του τρίπτυχου των κρατικών υποχρεώσεων: υποχρέωση σεβασμού, υποχρέ-

ωση προστασίας και υποχρέωση εφαρμογής. Στην προκειμένη σχέση ελευθερίας και

κοινωνικής ασφάλειας, εφαρμοστέα είναι η πρώτη αντίληψη περί υποχρέωσης σεβα-

σμού των δομών χορήγησης ασφαλιστικών παροχών. Ταυτόχρονα, λοιπόν, με το στοι-

χείο της υποχρεωτικότητας (υποχρεωτική παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και μάλιστα

σε βάθος χρόνου, καθολικής) συνυπάρχει το στοιχείο της επιλογής (επιλογή του κρά-

τους ως τη μορφή των ασφαλιστικών συστημάτων, αλλά και του ίδιου του ατόμου, που

δύναται να αποφασίσει ποιο όργανο θα αναλάβει την ασφαλιστική προστασία του).

Έτσι, στα πλαίσια του άρθρου 9 (δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια) του Συμφώ-

νου για τα ΟΚΠΔ, η Επιτροπή ερμηνεύει την υποχρέωση σεβασμού ως εξής: «Η υπο-

χρέωση για σεβασμό απαιτεί τα κράτη μέλη να απέχουν από κάθε παρέμβαση, άμεση ή

έμμεση, στην απόλαυση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια. Η υποχρέωση

αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αποχή από την ανάληψη οποιασδήποτε πράξης ή

δραστηριότητας που, για παράδειγμα, αρνείται ή περιορίζει την ίση πρόσβαση σε επαρ-

κή κοινωνική ασφάλιση · αυθαίρετα ή αδικαιολόγητα παρεμβαίνει στις ρυθμίσεις αυτο-

βοήθειας ή στις συνήθεις ή παραδοσιακές ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση ·

αυθαίρετα ή αδικαιολόγητα παρεμβαίνει στους θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί από

φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή κοινωνικής ασφάλειας».70 Η Επιτροπή, λοι-

πόν, δεν προκρίνει την επιλογή συγκεκριμένου τύπου ασφαλιστικού συστήματος, υπο-

χρεώνει τα κράτη να επιτρέπουν την ίδρυση ιδιωτικών δομών κοινωνικής ασφάλισης

και να μην παρεμβαίνουν στη λειτουργία τους. Ομοίως, η ΔΟΕ βασίζει την πραγμά-

69 Στο ίδιο, σελ. 30.
70 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή ένατη Συνεδρίαση 5 – 23 Νοεμβρίου 2007 «Γενικό Σχόλιο Νο.
19» (4 Φεβρουαρίου 2008) E/C.12/GC/19, παρ. 44.
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τωση του δικαιώματος στην ταυτόχρονη λειτουργία τριών πυλώνων κοινωνικής ασφά-

λισης: τον μη ανταποδοτικό (που χρηματοδοτείται από τη φορολογία), τον ανταποδο-

τικό (στηριζόμενο στην καταβολή εισφορών από εργοδότες και εργαζόμενους) και τον

ιδιωτικό (εθελοντική συμμετοχή).71

Οι τεχνικές εφαρμογής του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας

Όπως προαναφέρθηκε, όλα τα πρότυπα των κρατών πρόνοιας χρησιμοποιούν μη-

χανισμούς για την επίτευξη των στόχων τους. Κοινά χαρακτηριστικά των μηχανισμών

αυτών είναι, πρώτον, οι παροχές (ή άλλως μεταβιβάσεις, «transfers»), είτε σε χρήμα

(μεταφορά εισοδήματος) είτε σε είδος (μεταφορά υπηρεσιών). Δεύτερον, στις περισσό-

τερες χώρες επιστρατεύονται όλοι οι διαφορετικοί τύποι τεχνικών. Συνυπάρχουν και

συλλειτουργούν για τη βέλτιστη αποδοτικότητα των συστημάτων. Θεωρούνται ως ένα

ιδιαίτερο σύνολο κανόνων με ορισμένο βαθμό «τυπικότητας» που στην πράξη εφαρμό-

ζονται από θεσμούς/ιδρύματα κοινωνικής ασφάλειας.

Οι δομές αυτές είναι αρμόδιες για τη συγκέντρωση των εσόδων και ασφαλιστικών

εισφορών, καθώς και τη χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους. Σε κάποιες χώρες

οι ανωτέρω αρμοδιότητες ανήκουν σε έναν οργανισμό, αν και είναι συνηθέστερο να

συναντώνται διαφορετικά όργανα διοίκησης με ξεχωριστή αποστολή το καθένα. Έτσι,

στα συστήματα πολλών κρατών υφίστανται τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα που

χορηγούν παροχές για παρόμοιους κινδύνους σε διακριτές επαγγελματικές ομάδες (δη-

μόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενοι), δύο

φορείς που εισπράττουν τα απαραίτητα έσοδα για τη λειτουργία του συστήματος (ένας

για την είσπραξη μέσω γενικής φορολογίας και ένας για τη συλλογή των ασφαλιστικών

εισφορών), ενώ και σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον τρεις υπουργοί «μοιράζονται» τις

αρμοδιότητες για τη διοίκηση του συστήματος · ένας για τις κοινωνικές υποθέσεις εν

γένει, ένας για την υγεία (παροχή σε είδος) και ένας για την εργασία (προστασία των

ανέργων με παροχές σε χρήμα και σε είδος). Ανεξάρτητα, όμως, από τον τύπο οργά-

νωσης που υιοθετείται κάθε φορά, όλοι οι οργανισμοί συνδέονται και αλληλοσυμπλη-

ρώνονται, συγκροτώντας το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας κάθε χώρας. Για

λόγους αποτελεσματικότητας, η ΔΟΕ συστήνει στα μέλη της «όλα τα έσοδα και οι δα-

πάνες των διακριτών ασφαλιστικών θεσμών να συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο προϋ-

71 Σύμβαση για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου 1952, τέθη-
κε σε ισχύ 27 Απριλίου 1955) C No. 102, άρθρα 71 & 72.
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πολογισμό, ώστε η μελλοντική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας

να σχεδιάζεται ολοκληρωμένα».72

Η ΔΟΕ αριθμεί 185 κράτη – μέλη. Έχει εκπονήσει εμπεριστατωμένες μελέτες για

τη φύση, ανάπτυξη και βιωσιμότητα του συνόλου των ασφαλιστικών συστημάτων που

συναντώνται σε παγκόσμιο επίπεδο και διακρίνει τις τεχνικές μεθόδους εφαρμογής τους

ως εξής:73

α) Κοινωνική ασφάλιση. Ο μηχανισμός αυτός έχει τις ρίζες του στην ιδιωτική

ασφάλιση, καθόσον στηρίζεται κατά βάση στην αρχή της ανταποδοτικότητας. Διαφορο-

ποιείται, ωστόσο, ως προς την υποχρεωτικότητα συμμετοχής στο σύστημα και την

καταβολή ατομικών εισφορών που δε σχετίζονται με την επέλευση του ασφαλιστικού

κινδύνου στο ίδιο το πρόσωπο του δικαιούχου (risk sharing ή risk pooling). Το δικαί-

ωμα στις παροχές συνδέεται με την ιδιότητα του εργαζομένου και τη θετική πορεία της

αγοράς εργασίας. Έτσι, δικαιούχοι του ασφαλιστικού συστήματος καθίστανται μόνον οι

εργαζόμενοι στην επίσημη οικονομία που καταβάλλουν εισφορές οι ίδιοι και/ή οι εργο-

δότες τους.74 Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, οι ασφαλισμένοι απο-

λαμβάνουν προστασία εισοδήματος και ένα είδος ανεξαρτησίας από την αγορά εργα-

σίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνακόλουθα, το επίπεδο αρκετών παροχών

συνδέεται άμεσα με το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών (π.χ. συντάξεις γήρατος,

αναπηρίας και θανάτου, επίδομα λοχείας για το χρονικό διάστημα που οι νέες μητέρες

απουσιάζουν από την εργασία τους), αλλά και με την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας ·

με μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό και υψηλότερους μισθούς εισρέουν στο σύστημα

περισσότερες και υψηλότερες εισφορές, άρα βελτιώνεται και η ποιότητα των ασφαλι-

στικών παροχών. Επιπλέον, το ζητούμενο της καθολικής ασφαλιστικής κάλυψης εξαρ-

τάται από τη δυνατότητα εξασφάλισης εργασίας για την πλειοψηφία του πληθυσμού.

Τέλος, ενώ η χρηματοδότηση του συστήματος στηρίζεται κυρίως στις εισφορές εργαζο-

μένων και εργοδοτών, συχνή είναι και η μερική χρηματοδότηση εκ μέρους του κράτους

είτε μέσω φορολογίας είτε μέσω ετήσιας επιχορήγησης.

β) Κοινωνική πρόνοια ή κατηγορική κάλυψη, που στοχεύει σε συγκεκριμένες ομά-

δες του πληθυσμού. Οι δομές απευθύνονται σε άτομα των οποίων οι οικονομικοί πόροι

υπολείπονται του ορίου διαβίωσης που θέτει το κράτος, άρα τα έσοδα που συγκεντρώ-

νονται μέσω της γενικής φορολογίας (και όχι μέσω καταβολής εισφορών) κατευθύ-

72 ΔΟΕ, World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and above
(ILO, Geneva 2010), σελ. 17.
73 Στο ίδιο, σελ. 15 - 16.
74 Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταβολής εισφορών μόνον εκ μέρους των εργοδοτών είναι η
ασφάλιση από επαγγελματικό κίνδυνο στον χώρο εργασίας.
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νονται στην ανακούφιση αυτών που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Η χορήγηση

παροχών βασίζεται κυρίως στον εξατομικευμένο έλεγχο του εισοδήματος, αλλά και

στην εξέταση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ακίνητα και τα κεφάλαια, σε

συνδυασμό με κριτήρια, όπως η ηλικία, η υγεία και η θέση στην αγορά εργασίας. Επο-

μένως, επιχειρείται αναδιανομή των πόρων από τα εύπορα κοινωνικά στρώματα στις

φτωχότερες πληθυσμιακές κατηγορίες. Οι στοχευμένες ομάδες που λαμβάνουν τις σχε-

τικές παροχές είναι συνήθως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά κάτω από μία ορισμένη ηλι-

κία, αλλά και οι μονογονεϊκές οικογένειες ή επαγγελματικές ομάδες της άτυπης οικονο-

μίας, όπως οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα.

γ) Καθολική κάλυψη (demogrants). Οι καθολικές παροχές χορηγούνται κατ’ απο-

κοπή στους κατοίκους ή τους πολίτες μιας χώρας που ανήκουν στην ίδια κοινωνική

κατηγορία, που διακρίνονται δηλαδή με ευχέρεια από τα συγκεκριμένα δημογραφικά

χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Μόνη προϋπόθεση χορήγησης είναι ο τόπος διαμονής,

ενώ λοιπά κριτήρια, όπως το εισόδημα ή η απασχόληση, είναι αδιάφορα. Παραδείγματα

αυτού του είδους των παροχών συνιστούν οι συντάξεις γήρατος για τα άτομα άνω ενός

ορίου ηλικίας, τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα τέκνων και τα επιδόματα προς

τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
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2.2 Η διεθνής προστασία του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια

2.2.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Το Διεθνές
Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων

2.2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει στο άρθρο

22 ότι «Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προ-

στασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα

πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του

εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιω-

μάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσω-

πικότητάς του». Επιπλέον, βάσει του άρθρου 25, «1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα

βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευη-

μερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απα-

ραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. 'Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την

αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες

περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρ-

τήτων της θέλησής του, 2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέ-

ριμνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απoλαμ-

βάνουν την ίδια κοινωνική προστασία».

Τα ανωτέρω άρθρα αναγνωρίζουν το σύνθετο δικαίωμα στην κοινωνική προστα-

σία που καλύπτει το σύνολο των βασικών αναγκών κάθε ανθρώπου, συμπεριλαμβα-

νομένης της κοινωνικής ασφάλειας. Ως διακηρυκτικές αρχές που αντιπροσωπεύουν δη-

λώσεις προθέσεων μετασχηματίστηκαν σε νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εντός του

Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα με την

εισαγωγή του άρθρου 9 που ορίζει ότι «Τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το

δικαίωμα κάθε προσώπου για την κοινωνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων και των

κοινωνικών ασφαλίσεων». Παρά το γεγονός ότι η διατύπωση του άρθρου είναι λακω-

νική, εντούτοις, τα πρακτικά Συνεδριάσεων της συζήτησης για την ψήφιση του Συμφώ-

νου φανερώνουν την πρόθεση του συντακτικού νομοθέτη να ακολουθείται μια ευρεία

εννοιολογική προσέγγιση του δικαιώματος.75 Επιπλέον, παρατηρείται η τάση τα πρότυ-

πα της ΔΟΕ «… να λειτουργούν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, ως ειδικός νόμος (lex

75 Eibe Riedel, ‘The Human Right to Social Security: Some Challenges’ σε Eibe Riedel (ed),
Social Security as a Human Right: Drafting a General Comment on Article 9 ICESCR – Some
Challenges (Springer, Berlin – Heidelberg 2007), σελ. 21-22.
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specialis) σε σχέση με το περιεχόμενο του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια

σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συμφώνου».76

Το πλήρες κανονιστικό περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλειας καθορίστηκε από

την Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων με το Γενικό

Σχόλιο Νο. 19.77 Μέχρι τότε, ορισμένα ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης

είχαν εξεταστεί παρενθετικά από τα Γενικά Σχόλια για την κατοικία, τα δικαιώματα

των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, για τις αναγκαστικές εξώσεις, την

επαρκή σίτιση, την εκπαίδευση, την ιατρική περίθαλψη και το δικαίωμα στο νερό.78

2.2.1.2 Το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 9
Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαι-

ωμάτων παρέπεμπε πολλές φορές μέσα από τις παρατηρήσεις της προς τα κράτη μέλη

του Συμφώνου στους κανόνες της ΔΟΕ για την ερμηνεία του άρθρου 9.79 Ταυτόχρονα,

ωστόσο, σημείωνε ότι η εν λόγω διάταξη έχει ανεξάρτητο και ευρύτερο κανονιστικό

περιεχόμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΟΕ, καθόσον αντικείμενό της είναι το

καθολικό δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης.80 Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, ως το

76 Ben Saul, David Kinley and Jacqueline Mowbray, ‘Article 9: The Right to Social Security’ σε
Βen Saul, David Kinley and Jacqueline Mowbray (eds), The International Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases and Materials (OUP, Oxford 2014), σελ.
618.
77 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή ένατη Συνεδρίαση 5 – 23 Νοεμβρίου 2007 «Γενικό Σχόλιο Νο.
19» (4 Φεβρουαρίου 2008) E/C.12/GC/19. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από την Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, τα Γενικά Σχόλια «τείνουν να έχουν έναν
οιονεί νομοθετικό χαρακτήρα. Υπό αυτή την έννοια, δεν αποτελούν απλή αντανάκλαση της
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος μέλος. Αντίθετα, μπορούν και πρέπει
να αντικατοπτρίζουν στόχους τους οποίους τα όργανα παρακολούθησης επιθυμούν να επιτυγ-
χάνει ένα Κράτος Μέλος, καθώς και να αποτελούν αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων των Συν-
θηκών» σε Nisuke Ando, ‘General Comments/Recommendations’, Max Planck Encyclopedia
of Public International Law (2008) 1, 9 <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/978019
9231690/law-9780199231690-e1730?rskey=wYzxff&result=2&prd=EPIL> πρόσβαση 31 Μαρ-
τίου 2015.
78 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Έκτη Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 4» (1 Ιανουαρίου 1992), Ενδέκατη
Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 5» (1 Ιανουαρίου 1995), Δέκατη τρίτη Συνεδρίαση 24 Νοεμ-
βρίου 1995 «Γενικό Σχόλιο Νο. 6» (7 Οκτωβρίου 1996), Δέκατη έκτη Συνεδρίαση 1997 «Γενι-
κό Σχόλιο Νο. 7» (20 Μαΐου 1997), Εικοστή Συνεδρίαση 26 Απριλίου – 14 Μαΐου 1999 «Γενι-
κό Σχόλιο Νο. 12» (12 Μαΐου 1999) E/C.12/1999/5, Εικοστή πρώτη Συνεδρίαση 15 Νοεμ-
βρίου – 3 Δεκεμβρίου 1999 «Γενικό Σχόλιο Νο. 13» (8 Δεκεμβρίου 1999) Ε/C.12/1999/10,
Εικοστή δεύτερη Συνεδρίαση 25 Απριλίου – 12 Μαΐου 2000 «Γενικό Σχόλιο Νο. 14» (11 Αυ-
γούστου 2000) Ε/C.12/2000/4 και Εικοστή Ένατη Συνεδρίαση 11 – 29 Νοεμβρίου 2002
«Γενικό Σχόλιο Νο. 15» (20 Ιανουαρίου 2003) E/C.12/2002/11.
79 Επιτροπή ΟΚΠΔ, ‘Revised general guidelines regarding the form and contents of reports to
be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights’ E/C.12/1991/1, Annex /B. Part of the report relating to specific
rights/Article 9 of the Covenant, παρ. 1-2.
80 Στο ίδιο, παρ. 6.
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μόνο αρμόδιο εποπτικό όργανο του Συμφώνου, έχει επιλέξει μια ιδιαίτερα δυναμική,

ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεών του. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των

κανόνων είναι σύμφωνος με τις ερμηνευτικές αρχές των διεθνών συνθηκών,81 όπως

αυτές περιλαμβάνονται στα άρθρα 31-33 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των

Συνθηκών.82 Όπως προκύπτει από την εξέταση των Γενικών Σχολίων, η Επιτροπή στη-

ρίζεται κυρίως στη μέθοδο της τελολογικής ερμηνείας των κανόνων του Συμφώνου και

έχει κατορθώσει να διευρύνει το περιεχόμενο των ρυθμίσεων στα επίπεδα που αυτή

κρίνει ως δίκαια και πρόσφορα για την επίτευξη του τιθέμενου σκοπού. Εντός αυτού

του ερμηνευτικού πλαισίου, λοιπόν, εξέδωσε το έτος 2008 το Γενικό Σχόλιο Νο. 19,

που περιλαμβάνει «ένα δυναμικό πλαίσιο εφαρμογής του δικαιώματος στην κοινωνική

ασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο».83 Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής αντικα-

τοπτρίζουν τις εμπειρίες της από την κατάσταση που επικρατεί στα συμβαλλόμενα κρά-

τη, όπως αυτή προκύπτει από την εξέταση των περιοδικών αναφορών. Επιπλέον, κεντ-

ρικό ζήτημα αποτελεί η παροχή βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες που πρέπει να

αποκτήσουν αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Το Γενικό Σχόλιο ξεκινά με μια εισαγωγή και, στη συνέχεια, αναλύει τα προανα-

φερθέντα στην εισαγωγή ζητήματα, όπως το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος,

τις υποχρεώσεις των κρατών, τις περιπτώσεις παραβίασης, την εφαρμογή σε εθνικό επί-

πεδο, καθώς και τις υποχρεώσεις άλλων φορέων πλην των κρατών. Κατά την Επιτροπή,

81 ΕΔΑ, Ρηματική Διακοίνωση της 12ης Μαΐου 1986 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των Κάτω
Χωρών στον ΟΗΕ στη Γενεύη απευθυνόμενη στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αρχές
Limburg) (8 Ιανουαρίου 1987) E/CN.4/1987/17, παρ. 4. To έτος 1986 μία ομάδα επιφανών
ειδικών του διεθνούς δικαίου ανέπτυξε μια σειρά κατευθυντήριων αρχών επί των υποχρεώσεων
των κρατών για τα οικoνομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Παρέχεται ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο κατανόησης της νομικής φύσης των κανόνων του Συμφώνου, το οποίο χρησι-
μοποιείται ευρέως ως ερμηνευτικό μέσο των εν λόγω διατάξεων. Οι Αρχές Limburg επικαιρο-
ποιήθηκαν με τις Αρχές Μάαστριχτ (International Commission of Jurists, ‘Maastricht Guidelines
on Violation of Economic, Social and Cultural Rights, 22-26 January 1997’ (1998) Human
Rights Quarterly 20(3) 691. Μετά την αναγνώρισή τους από τα Ηνωμένα Έθνη δημοσιεύονται
ως επίσημο έγγραφο των ΗΕ με την αναφορά E/C.12/2000/13).
82 Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (υιοθετήθηκε 27 Ιανουαρίου 1980) 1155
UNTS 331. Επειδή εκφεύγει του αντικειμένου της παρούσας διατριβής η ανάλυση των αρχών
της εν λόγω Συνθήκης, επιγραμματικά μόνον αναφέρεται ότι η ερμηνεία των συνθηκών πρέπει
να γίνεται με «καλή πίστη» σε συνδυασμό με την αρχή pacta sunt servanda (άρθρο 31, παρ. 1,
εδ. α’, γραμματική ερμηνεία), υπό το φως του αντικειμενικού σκοπού (ratio legis) που επιδιώ-
κει το ίδιο το κείμενο της συνθήκης (άρθρο 31, παρ. 1, εδ. β’, τελολογική ερμηνεία), αλλά και
με αποσαφήνιση του περιεχομένου του ιδρυτικού κειμένου (άρθρο 31, παρ. 2 & 3, συστηματική
ερμηνεία). Συμπληρωματικά, λαμβάνεται υπόψη η βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή προκύ-
πτει από τις αιτιολογικές εκθέσεις και τις προπαρασκευαστικές εργασίες της συνθήκης (άρθρο
32, ιστορική ερμηνεία).
83 Gijsbert Vonk, ‘The 2012 Recommendation concerning National Floors of Social Protection
(No. 202): The Human Rights Approach to Social Security in ILO wrapping paper’ (2012-13)
4(1) International Journal of Social Security and Workers Compensation 49, 50.
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το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια περιλαμβάνει «το δικαίωμα πρόσβασης και

διατήρησης παροχών, σε χρήμα ή σε είδος, χωρίς διακρίσεις, προκειμένου να εξασφαλί-

ζεται η προστασία, μεταξύ άλλων, από (α) την έλλειψη εισοδήματος προερχόμενου από

την εργασία, εξαιτίας ασθένειας, αναπηρίας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, ανερ-

γίας, γήρατος ή θανάτου μέλους της οικογένειας, (β) τη δυσχερή πρόσβαση στην υγειο-

νομική περίθαλψη, (γ) την ανεπαρκή στήριξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών

και των εξαρτώμενων ενηλίκων» (παρ. 2). Επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα του

ατόμου «να μην υπόκειται σε αυθαίρετους και αδικαιολόγητους περιορισμούς των υφι-

στάμενων καλύψεων κοινωνικής ασφάλισης, είτε αυτοί παρέχονται από δημόσιους ή

ιδιωτικούς φορείς, καθώς και το δικαίωμα στην ίση απόλαυση της κατάλληλης προστα-

σίας από κοινωνικούς κινδύνους και απρόβλεπτα γεγονότα» (παρ. 9). Τελικά, η αντιμε-

τώπιση όλων των ανωτέρω καταστάσεων οδηγεί στη διατήρηση της ανθρώπινης αξιο-

πρέπειας (παρ. 1).

Ο ορισμός που δίδει η Επιτροπή συμπληρώνεται με την ανάλυση πέντε συστα-

τικών χαρακτηριστικών του δικαιώματος σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των υποχρε-

ώσεων που αυτά γεννούν για τα συμβαλλόμενα κράτη. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται

ουσιώδη και αναπτύσσουν ισχύ υπό όλες τις περιστάσεις (παρ. 10):

1. Διαθεσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος (παρ. 11): Η εφαρμογή του δικαι-

ώματος απαιτεί τη λειτουργία ενός ή μικτού τύπου εθνικού ασφαλιστικού συστήματος

υπό την αποτελεσματική διοίκηση ή εποπτεία των δημόσιων αρχών. Το σύστημα πρέπει

να είναι βιώσιμο τόσο για τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές γενιές.

2. Το ασφαλιστικό σύστημα καλύπτει εννέα ασφαλιστικούς κινδύνους (παρ. 12 -

21):

α. Ιατρική περίθαλψη, δηλ. δυνατότητα πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα για όλα

τα άτομα είτε πρόκειται για ιδιωτικό ή μικτού τύπου σύστημα υγείας.

β. Παροχές σε χρήμα εξαιτίας ασθένειας, δηλ. αναπλήρωση εισοδήματος για το

χρονικό διάστημα που τα άτομα που αδυνατούν να εργαστούν.

γ. Παροχές γήρατος για τα άτομα που ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο και

δικαιούνται σύνταξη κατά το εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή δεν έχει ορίσει ένα παγκόσμιο

ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης.84 Επιπλέον, τα κράτη πρέπει να παρέχουν, στο μέτρο

των οικονομικών τους δυνατοτήτων, συνταξιοδοτικές παροχές και στα άτομα εκείνα

84 Στο Γενικό Σχόλιο Νο. 6, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν τέτοιο ηλικιακό
όριο συνταξιοδότησης, ώστε να είναι ευέλικτο, εξαρτώμενο από το είδος του επαγγέλματος και
την εργασιακή ικανότητα των ηλικιωμένων ατόμων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη δημογρα-
φικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Επιτροπή ΟΚΠΔ, Δέκατη τρίτη Συνεδρίαση
24 Νοεμβρίου 1995 «Γενικό Σχόλιο Νο. 6» (7 Οκτωβρίου 1996), παρ. 28.
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που για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης και

δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος.85

δ. Παροχές ανεργίας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος της

εργασιακής τους σχέσης (μερικώς απασχολούμενοι, εποχικοί, αυτοαπασχολούμενοι, ερ-

γαζόμενοι στην άτυπη οικονομία).

ε. Παροχές από εργατικό ατύχημα που πρέπει να χορηγούνται ανεξάρτητα από το

χρονικό διάστημα εργασίας, τη διάρκεια της ασφάλισης ή την καταβολή εισφορών.

στ. Στήριξη της οικογένειας και των παιδιών. Οι ασφαλιστικές παροχές πρέπει να

επαρκείς όχι μόνον για τον εργαζόμενο, αλλά και για την οικογένειά του. Σε πληθώρα

Καταληκτικών Παρατηρήσεων, η Επιτροπή έχει εξετάσει την ελλιπή προστασία των

οικογενειών κυρίως όσον αφορά στον αποκλεισμό τους ή στην παροχή περιορισμένης

βοήθειας προς αυτές, όταν πρόκειται για συγκεκριμένο είδος οικογενειών (π.χ. μονογο-

νεϊκές) ή οικογένειες των οποίων ο προστάτης βρίσκεται σε συγκεκριμένο είδος εργα-

σιακής σχέσης (αυτοαπασχολούμενος, αγρότης, προσωρινά άνεργος, χαμηλόμισθος).86

ζ. Μητρότητα. Οι γενικοί ασφαλιστικοί κανόνες αφορούν στην αμειβόμενη άδεια

μητρότητας για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και για όλες τις εργαζόμενες μητέρες,

ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης υπό την οποία τελούν. Η Επιτροπή

παραπέμπει στο άρθρο 10 του Συμφώνου για ειδικότερα θέματα παροχών.

η. Αναπηρία. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία παρέχονται

είτε εξαιτίας τραυματισμού ή ασθένειας στο χώρο εργασίας είτε ανεξάρτητα από την

απασχόληση. Οικονομική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται και στις οικογένειές τους,

αλλά και στους ανθρώπους που ανεπίσημα έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ατό-

μων με αναπηρία.

θ. Παροχές σε επιζώντες και ορφανά. Μετά τον θάνατο του προστάτη της οικογέ-

νειας, οι επιζώντες και τα ορφανά υπεισέρχονται στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά

του δικαιώματα. Παρέχονται, επίσης, έξοδα κηδείας. Η Επιτροπή ασχολείται ιδιαίτερα

με τα ορφανά κατά τη διαδικασία των καταληκτικών παρατηρήσεων και την εξέταση

του άρθρου 10 του Συμφώνου για την προστασία της οικογένειας, των παιδιών και των

εφήβων.

85 Σύμφωνα με την έκθεση της ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα των ΗΕ Magdalena Sepúlveda
Carmona για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απόλυτη φτώχεια, οι κοινωνικές συντάξεις
πρέπει να αποτελούν συστατικό κλάδο των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Συνίστανται σε
παροχές σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα πάνω από μια ορισμένη ηλικία και δεν απαιτούν
προηγούμενη υποχρεωτική καταβολή εισφορών από τους δικαιούχους, τους εργοδότες ή το
κράτος, ΓΣΗΕ, UN doc. A/HRC/14/31 (31 Μαρτίου 2010).
86 Saul, Kinley and Mowbray (υποσημ. 76) σελ.709.
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3. Επάρκεια των ασφαλιστικών παροχών. Οι παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος,

πρέπει να είναι επαρκείς σε ποσότητα και διάρκεια χορήγησης, ώστε να εξασφαλίζεται

ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Η επάρκεια σχετίζεται με τo ελάχιστο επίπεδο

παροχών εκ μέρους του κράτους και την αρχή της σταδιακής υλοποίησης, ενώ το αξιο-

πρεπές επίπεδο ορίζεται σύμφωνα με τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της μη

διάκρισης. Ως προς την έννοια των «ελάχιστων βασικών υποχρεώσεων», απαιτείται από

τα συμβαλλόμενα κράτη να διαμορφώσουν άμεσα, ανεξάρτητα από τους διαθέσιμους

πόρους, όλο το νομικό και οικονομικό τους πλαίσιο (σύνταγμα, νόμοι, πολιτικές και

προϋπολογισμοί), ώστε να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαραίτητες νομικές υπο-

χρεώσεις του Συμφώνου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το γεγονός ότι σε ένα κράτος «…

σημαντικός αριθμός ατόμων στερείται την απαραίτητη τροφή, τη στοιχειώδη ιατρική

φροντίδα, την αναγκαία στέγαση ή τις βασικότερες μορφές εκπαίδευσης …» σημαίνει

ότι το μέλος αυτό « … αδυνατεί prima facie να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».87

Εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται στην έλλειψη πόρων, το κράτος θα πρέπει να αποδεί-

ξει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα

για να ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα, αυτές οι βασικές υποχρεώσεις. Ακόμη και

αν ένα κράτος έχει σαφώς περιορισμένους πόρους, η κυβέρνηση πρέπει να εισάγει χα-

μηλού κόστους στοχευμένα προγράμματα για να βοηθήσει αυτούς που βρίσκονται σε

μεγαλύτερη ανάγκη, ώστε οι πόροι να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό

τρόπο.88 Τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ισχύει η αρχή του απαραβίαστου

του πυρήνα των δικαιωμάτων. Το ελάχιστο περιεχόμενο ενός δικαιώματος πρέπει να γί-

νεται αντιληπτό ως ένα μέγεθος σταθερό (αλλά όχι στατικό στον χρόνο, καθόσον η επι-

στήμη και η τεχνολογία εξελίσσονται)89 και καθολικό (ως έχον την ίδια εννοιολογική

προσέγγιση διεθνώς). Αποτελεί εν τέλει το βασικό επίπεδο διαβίωσης που είναι απαραί-

87 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Πέμπτη Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 3» (1 Ιανουαρίου 1991), παρ. 10.
88 Στο ίδιο, παρ. 10-12. Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή όγδοη Συνεδρίαση 30 Απριλίου – 18
Μαΐου 2007 «Ανακοίνωση – Αξιολόγηση της υποχρέωσης λήψης μέτρων στο ‘‘μέγιστο των
διαθέσιμων πόρων’’ κατά το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο» (10 Μαΐου 2007) E/C.
12/2007/1, παρ. 4.
89 Από τις επιστημονικές εξελίξεις επηρεάζονται, για παράδειγμα, το δικαίωμα στην ιατρική
περίθαλψη και το δικαίωμα στην ασφαλή τροφή (ως συστατικό της έννοιας του δικαιώματος
στην τροφή) σε International Commission of Jurists, Courts and the Legal Enforcement of Eco-
nomic, Social and Cultural Rights: Comparative experiences of justiciability (ICJ, Geneva
2008), σελ. 23.
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τητο για μια αξιοπρεπή ζωή.90 Πρέπει να παρατηρηθεί ότι η Επιτροπή αποφεύγει να

συγκεκριμενοποιήσει ποσοτικά το δόγμα των ελάχιστων υποχρεώσεων και καταφεύγει

στη λύση της κατά περίπτωση αξιολόγησης, εφαρμόζοντας τις αρχές του εύλογου και

της αναλογικότητας. Η πρακτική αυτή δικαιολογείται απόλυτα εάν ληφθεί υπόψη το γε-

γονός ότι το ελάχιστο επίπεδο προστασίας ενός δικαιώματος για ένα αναπτυσσόμενο

κράτος, πρέπει να είναι επαρκές σε μια ανεπτυγμένη χώρα.91

Ομοίως και στην περίπτωση του δικαιώματος υπό εξέταση, ενώ η Επιτροπή επι-

κρίνει συχνά την ανεπάρκεια των παροχών στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της προς

τα κράτη, δεν έχει, ωστόσο, ορίσει ποιο συγκεκριμένο επίπεδο παροχών θεωρείται ικα-

νοποιητικό. Επιπλέον, ενώ καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της ΔΟΕ

Νο. 102, αποφεύγει να επικαλείται τα τεχνικά πρότυπα της Σύμβασης αυτής ως καθορί-

ζοντα το βασικό ποσό των παροχών.92 Η προσέγγιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η

Επιτροπή θεωρεί την ανωτέρω Σύμβαση κατάλληλη για τις χώρες με μεσαία εισοδή-

ματα και υφιστάμενα ασφαλιστικά συστήματα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των

χωρών που είναι οικονομικά ασθενείς και διατηρούν υποτυπώδεις, εάν όχι ουσιαστικά

ανύπαρκτες, ασφαλιστικές δομές. Τα κράτη αυτά δεν θα μπορούσαν να διατηρήσουν

υψηλές παροχές και θα περιόριζαν σημαντικά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση

σε έναν ελάχιστο μόνον αριθμό δικαιούχων. Το ζητούμενο, λοιπόν, για την Επιτροπή

είναι η ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για

τον λόγο αυτό, τα κράτη καλούνται να αναπτύξουν δείκτες και σημεία αναφοράς (indi-

90 Η αντίληψη περί του ελαχίστου περιεχομένου των κοινωνικών δικαιωμάτων εμφανίζεται ως
απόρροια της έννοιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έτσι και το «δόγμα Existenz-minimum»
του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που συνδέει την αρχή της αξιοπρέπειας (Άρθρο 1
του Γερμανικού Συντάγματος) με την αρχή του Κοινωνικού Κράτους (Sozialstaat, άρθρο 20
του Γερμανικού Συντάγματος) σε Sandra Liebenberg, ‘The Value of Human Dignity in Inter-
preting Socio-Economic Rights’ (2005) 21 South African Journal on Human Rights 1 και
Manisuli Ssenyonjo, Economic, Social and Cultural Rights in International Law (Hart Publi-
shing, Oxford and Portland, Oregon 2009), σελ. 66.
91 Το ελάχιστο επίπεδο συνιστά το πρωταρχικό βήμα στην πλήρη πραγμάτωση ενός δικαιώμα-
τος και αυξάνεται προς τα πάνω, όταν οι διαθέσιμοι πόροι το επιτρέπουν. Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights: Hand-
book for National Human Rights Institutions (United Nations, New York and Geneva, 2005),
σελ. 23.
92 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τεσσαρακοστή ένατη Συνεδρίαση 12 – 30 Νοεμβρίου 2012 «Καταληκτικές
Παρατηρήσεις – Βουλγαρία» (11 Δεκεμβρίου 2012) E/C.12/BGR/CO/4-5, παρ. 12, Τεσσαρα-
κοστή έκτη μέχρι τεσσαρακοστή έβδομη Συνεδρίαση 12 – 13 Νοεμβρίου 2014 «Καταληκτικές
Παρατηρήσεις – Φινλανδία» (17 Δεκεμβρίου 2014) E/C.12/FIN/CO/6, παρ. 20, Τεσσαρακοστή
όγδοη μέχρι πεντηκοστή Συνεδρίαση 13 – 14 Νοεμβρίου 2014 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις –
Μαυροβούνιο» (15 Δεκεμβρίου 2014) E/C.12/ΜNΕ/CO/1, παρ. 16(b), Πεντηκοστή τέταρτη
μέχρι πεντηκοστή πέμπτη Συνεδρίαση 18 – 19 Νοεμβρίου 2014 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις
– Σλοβενία» (15 Δεκεμβρίου 2014) E/C.12/SVN/CO/2, παρ. 18(a), Τέταρτη μέχρι πέμπτη
Συνεδρίαση 24 – 25 Φεβρουαρίου 2015 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Τατζικιστάν» (25
Μαρτίου 2015) E/C.12/TJK/CO/2-3, παρ. 21.
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cators and benchmarks, παρ. 74 – 76) που θα περιλαμβάνονται στα εθνικά στρατηγικά

σχέδια για την πραγμάτωση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια, θα βασίζονται

σε αξιόπιστα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομι-

κές, κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Εξειδικευμένοι οργανι-

σμοί των ΗΕ, όπως η ΔΟΕ, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η Διεθνής Ένωση Κοι-

νωνικής Ασφάλειας μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση ως προς την υιοθέτηση των

καταλληλότερων δεικτών.

4. Προσβασιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος (παρ. 23 - 27) που επιτυγχά-

νεται όταν πληρούνται τα ακόλουθα πέντε κριτήρια:

α. Πληθυσμιακή κάλυψη. Η κοινωνική ασφάλεια ως ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει

να είναι καθολική, να καλύπτει το σύνολο των ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων που

ανήκουν στις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη

για όλα σχεδόν τα κράτη η ίδρυση μη ανταποδοτικών συστημάτων ασφάλειας.

β. Καθένας δικαιούται ασφαλιστική κάλυψη. Οι προϋποθέσεις χορήγησης παροχών

πρέπει να είναι εύλογες, αναλογικές και διαφανείς. Τυχόν μείωση ή αναστολή χορή-

γησής τους πρέπει να ορίζεται ειδικώς στην εθνική νομοθεσία.

γ. Ανεξάρτητα από τον τύπο του ασφαλιστικού συστήματος, το ύψος των κατα-

βαλλόμενων εισφορών πρέπει να καθορίζεται προκαταβολικά και να είναι προσιτό σε

όλους.

δ. Συμμετοχή και πληροφόρηση. Όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να συμμετέχουν στη

διοίκηση των ασφαλιστικών συστημάτων, να αναζητούν και να αναλαμβάνουν έγκαιρη

και σαφή πληροφόρηση για όλα τα ασφαλιστικά θέματα.

ε. Φυσική πρόσβαση των ατόμων στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, προκει-

μένου να λαμβάνουν παροχές και πληροφόρηση.

5. Η ερμηνεία του άρθρου 9 συνδέεται στενά και με την εφαρμογή άλλων δικαιω-

μάτων του Συμφώνου. Έτσι, στην παράγραφο 28 του Γενικού Σχολίου η Επιτροπή

τονίζει τη συμπληρωματική δράση των κοινωνικών δικαιωμάτων, συνδέοντας την

πραγμάτωση της κοινωνικής ασφάλειας με την ανάγκη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

για την αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (άρθρο 6), τη φροντίδα των παι-

διών (άρθρο 10), την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης (άρθρο 11), τη λήψη

μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών και τη βελτίωση των υγειονομικών εγκατα-

στάσεων και των ιατρικών υπηρεσιών (άρθρο 12), την αναδιάρθρωση των συστημάτων

που παρέχουν κοινωνική προστασία σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες
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(π.χ. ασφάλιση αγροτών με μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις από φυσικές καταστροφές,

προστασία των αυτοαπασχολούμενων στην άτυπη οικονομία).

Οι θετικές υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων κρατών

Οι παράγραφοι 43 έως 51 του Γενικού Σχολίου επιβάλλουν τριών ειδών υποχρε-

ώσεις που διευκρινίζουν περαιτέρω το περιεχόμενο του δικαιώματος στην κοινωνική

ασφάλεια. Η υποχρέωση σεβασμού (παρ. 44) προβλέπει ότι τα κράτη δεν παρεμβαίνουν

με άμεσα ή έμμεσα μέτρα στην απόλαυση του δικαιώματος και σέβονται την ακεραι-

ότητα των ιδιωτικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης (ιδιωτικοί

φορείς, συνεταιριστικοί ή συλλογικοί φορείς, παραδοσιακές ή εθιμικές πρακτικές

ασφάλισης από ιδρύματα). Η πιο προφανής παρεμβατική πολιτική θα ήταν η επιβολή

υπερβολικά υψηλής και δυσανάλογης φορολόγησης σε ιδιωτικά ασφαλιστικά συστή-

ματα. Στην πράξη ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα αξιόλογες περι-

πτώσεις παρέμβασης.

Η υποχρέωση προστασίας (παρ. 45 – 46) απαιτεί τα κράτη να εμποδίζουν τρίτους

(ιδιώτες, ομάδες, εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα) να παρεμβαίνουν στην άσκηση του

δικαιώματος με πράξεις που καθιστούν την κοινωνική ασφάλεια ανεπαρκή και μη προ-

σβάσιμη εξαιτίας υψηλών εισφορών. Η Επιτροπή δεν συνιστά στα κράτη την επιλογή

κάποιας συγκεκριμένης νομικής μορφής ασφαλιστικού συστήματος (δημόσιου, ιδιωτι-

κού ή συνδυαστικού τύπου),93 επισημαίνει όμως την ευθύνη τους στη διαχείριση και

εποπτεία των μηχανισμών, όταν αυτοί δεν τελούν υπό κρατικό έλεγχο. Μέλημα της

Επιτροπής είναι η λειτουργία συστημάτων που καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία

των πληθυσμών των συμβαλλόμενων κρατών και για το λόγο αυτό οι κρατικές παρεμ-

βάσεις πρέπει να στοχεύουν στην εξισορρόπηση μεταξύ του κέρδους των ιδιωτικών

ασφαλιστικών εταιριών και της κοινωνικής υποχρέωσης που έχουν αναλάβει για τη δια-

σφάλιση της προσβασιμότητας στην κοινωνική ασφάλιση.

Σε αρκετές Καταληκτικές Παρατηρήσεις, η Επιτροπή εκφράζει την αναγκαιότητα

ελέγχου των ιδιωτικών φορέων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Έτσι, στις Παρατη-

ρήσεις προς τη Νιγηρία «… εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την εφαρμογή ενός ανε-

παρκούς προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης. … Η νιγηριανή Κυβέρνηση δεν εμπλέ-

κεται στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο τώρα απασχολούνται οι περισσότεροι εργαζό-

93 Εκφράζει, ωστόσο, τις επιφυλάξεις της για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλειας
τονίζοντας ότι «Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην κοινωνική ασφάλεια ενδέχεται να μη
διασφαλίζεται από συμφωνίες που στηρίζονται αποκλειστικά σε ιδιωτικές εισφορές και ιδιω-
τικά συστήματα» σε Επιτροπή ΟΚΠΔ, Statement ‘Globalization and Economic, Social and Cul-
tural Rights’ Μάιος 1998.
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μενοι. … Στον ιδιωτικό τομέα, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης είναι προαιρετικές,

ανάλογα με τις ιδιοτροπίες και επιθυμίες των εργοδοτών».94 Συνιστά στο Λουξεμ-

βούργο να παράσχει στην επόμενη έκθεσή του περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

το πώς «παρακολουθεί τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικούς

οργανισμούς και χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους, έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συμφώνου».95 Για τη Χιλή εκφράζεται η ανησυχία

ότι «το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστημα που βασίζεται στις ατομικές εισφορές, δεν

εγγυάται την επαρκή κοινωνική ασφάλιση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού που

δεν εργάζεται στην επίσημη οικονομία ή δεν είναι σε θέση να συμβάλει επαρκώς στο

σύστημα, όπως η μεγάλη ομάδα των εποχικών και προσωρινών εργαζομένων»,96 ενώ

στη Ζάμπια συνιστάται «να ασκεί ισχυρότερο έλεγχο στη λειτουργία των ιδιωτικών

προγραμμάτων και ταμείων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω συστήματα παρέ-

χουν επαρκή κοινωνική προστασία στους δικαιούχους τους».97

Η υποχρέωση εκπλήρωσης (παρ. 47 – 51) επιβάλλει την εκ μέρους του κράτους

θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την απόλαυση του δικαιώματος. Κατά τον Vonk,

«εδώ βρίσκονται τα θεμέλια του κράτους πρόνοιας ως σύνολο», καθόσον απαιτείται

άμεσος και ενεργός ρόλος του κράτους με ταυτόχρονη λήψη νομοθετικών, διοικητικών

και οικονομικών πρωτοβουλιών.98 Η νομοθετική υποχρέωση συνίσταται στην αναγνώ-

ριση του δικαιώματος στην εσωτερική έννομη τάξη και στην υιοθέτηση εθνικής στρα-

τηγικής για την εφαρμογή του δικαιώματος με τη δημιουργία συστήματος κοινωνικής

ασφάλισης που θα καλύπτει με επάρκεια όλους τους κατοίκους από όλους τους ασφαλι-

στικούς κινδύνους (παρ. 48). Όπου τέτοια νομοθεσία βρίσκεται ήδη σε ισχύ, θα πρέπει

να εξετάζεται η εναρμόνισή της με τη διάταξη του Συμφώνου και να καταργείται ή να

τροποποιείται, όταν κρίνεται απαραίτητο (παρ. 67).

Η επιλογή του συστήματος και τα μέσα ανάπτυξης της κοινωνικής στρατηγικής

υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών (παρ. 68), αλλά στις περιπτώσεις που

άτομα ή ομάδες δεν είναι σε θέση να καταβάλουν εισφορές ώστε να προστατεύονται

94 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Έκτη μέχρι ένατη Συνεδρίαση 29 Απριλίου – 1 Μαΐου 1998 «Καταλη-
κτικές Παρατηρήσεις – Νιγηρία» (16 Ιουνίου 1998) E/C.12/1/Add.23, παρ. 19.
95 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή Συνεδρίαση 5 - 23 Μαΐου 2003 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις
– Λουξεμβούργο» (26 Ιουνίου 2003) E/C.12/1/Add.86, παρ. 35.
96 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή τρίτη Συνεδρίαση 8 - 26 Νοεμβρίου 2004 «Καταληκτικές
Παρατηρήσεις – Χιλή» (1 Δεκεμβρίου 2004) E/C.12/1/Add.105, παρ. 20.
97 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή τέταρτη Συνεδρίαση 25 Απριλίου - 13 Μαΐου 2005 «Καταλη-
κτικές Παρατηρήσεις – Ζάμπια» (23 Ιουνίου 2005) E/C.12/1/Add.106, παρ. 44.
98 Gijsbert Vonk, ‘The 2012 Recommendation concerning National Floors of Social Protection
(No. 202): The Human Rights Approach to Social Security in ILO wrapping paper’ (2012-13)
4(1) International Journal of Social Security and Workers Compensation 49, 54.
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από τα υφιστάμενα συστήματα, τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να παρέχουν τα

ίδια το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Οφείλουν να θεσπίζουν μη ανταποδοτικά

συστήματα ή να λαμβάνουν άλλα μέτρα κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να παρέ-

χουν στήριξη στις κατηγορίες των ανθρώπων αυτών (παρ. 50). Με άλλα λόγια, η δημι-

ουργία ενός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας είναι υποχρεωτική και πρέπει να παράγει

άμεσο αποτέλεσμα (παρ. 59 (b), (d)). Η υποχρέωση αυτή υφίσταται ακόμη και, όταν

υπάρχει περιορισμένη ικανότητα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, προερχό-

μενη είτε από φορολογικά έσοδα είτε/και από εισφορές. Προτείνεται η ίδρυση εναλλα-

κτικών συστημάτων χαμηλού κόστους, ώστε η κάλυψη να είναι άμεση, ενώ ταυτόχρονα

τα κράτη πρέπει να συνεχίζουν να εργάζονται για την πλήρη ενσωμάτωση των μειονε-

κτούντων στα τακτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (παρ. 51, 59 (e)).

Επειδή αναγνωρίζεται ότι η πλήρης υλοποίηση του δικαιώματος επιφέρει σημα-

ντικές οικονομικές επιπτώσεις στα κράτη μέλη (παρ. 41), ιδιαίτερα σε εκείνα με χαμη-

λά επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υψηλά επίπεδα φτώχειας και διεθνούς χρέους, η Επι-

τροπή ερμηνεύει την υποχρέωση πλήρους εφαρμογής της κοινωνικής ασφάλισης ως

υποχρέωση που πραγματοποιείται σταδιακά (progressive realization). Από τη συνδυα-

στική ανάγνωση του άρθρου 2, παρ. 1 του Συμφώνου και των παραγράφων 4 και 41 του

Γενικού Σχολίου προκύπτει ότι οι χώρες πρέπει να εφαρμόζουν το δικαίωμα όσο το

δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα

στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων τους. Η ικανότητα των κρατών να διατηρούν βιώσι-

μα ασφαλιστικά συστήματα πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα μιας σειράς σχετικών

παραγόντων. Για τον λόγο αυτό τα μέτρα που λαμβάνονται δεν πρέπει να ορίζονται

στενά και μπορούν να περιλαμβάνουν συστήματα ανταποδοτικά βασισμένα στην υπο-

χρεωτική καταβολή εισφορών ή μη ανταποδοτικά και στοχευμένα συστήματα κοινω-

νικής πρόνοιας ή συστήματα ιδιωτικά ή συνδυαστικούς τύπους όλων των παραπάνω.

Κατά την Επιτροπή, η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης δεν βαρύνει μόνον τα

δημόσια οικονομικά. Έτσι, δεν έχει ορίσει με τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις τα ελά-
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χιστα ποσοστά ΑΕΠ που πρέπει να δαπανούν τα κράτη, καλεί όμως, αυτά να υποβά-

λουν εκθέσεις σχετικά με τα ποσοστά που διαθέτουν για την κοινωνική ασφάλιση.99

Ωστόσο, οι διατάξεις για «προοδευτική υλοποίηση» δεν μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν ως πρόσχημα για μη συμμόρφωση. Τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν τη θεμελιώδη

νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο απόλαυσης της κοινωνικής

ασφάλειας (παρ. 59), η οποία μάλιστα έχει δικαίωμα προτεραιότητας επί των εθνικών

πόρων (παρ. 60). Η τυχόν αποτυχία ενός κράτους να ανταποκριθεί στην ελάχιστη αυτή

υποχρέωση θεωρείται παραβίαση του κανόνα του Συμφώνου, η οποία μπορεί να θερα-

πευτεί μόνον στην περίπτωση που το κράτος αποδείξει ότι έχει καταβάλει κάθε δυνατή

προσπάθεια να χρησιμοποιήσει τα περιορισμένα οικονομικά διαθέσιμα για την τήρηση

των ελάχιστων εγγυήσεων του δικαιώματος (παρ. 60). Στην πράξη, ωστόσο, δεν γίνο-

νται αποδεκτοί οι ισχυρισμοί περί έλλειψης πόρων.100

Κατά την Επιτροπή (παρ. 59 (a)), ο πυρήνας του δικαιώματος συνίσταται στην πα-

ροχή βασικών υπηρεσιών περίθαλψης, στέγασης, ύδρευσης και υγιεινής, τροφίμων,

καθώς και των πιο βασικών μορφών εκπαίδευσης. Στην επόμενη, όμως, πρόταση τίθε-

ται ένα επιπλέον minimum, καθόσον προτείνεται στα κράτη που αδυνατούν να παρέ-

χουν «αυτό το ελάχιστο επίπεδο» για όλους τους κινδύνους, να «επιλέξουν μια βασική

ομάδα κοινωνικών κινδύνων» μετά από ευρείες και εκτενείς διαβουλεύσεις. Υπάρχει,

λοιπόν, «ένα ασαφές χαμηλότερο ελάχιστο εντός ενός καλύτερα καθορισμένου υψηλό-

τερου ελάχιστου».101 Πράγματι, η Επιτροπή δεν δίδει, ούτε στο Γενικό Σχόλιο ούτε στη

νομολογία της, περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς το ποιοι κίνδυνοι πρέπει να περιλαμ-

βάνονται σε αυτή την ομάδα. Η επιλογή φαίνεται να ανήκει στα ίδια τα κράτη. Τίθεται,

συνακόλουθα, το ερώτημα εάν οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έλλειψη

πόρων ως νόμιμη δικαιολογία για την παροχή προτεραιότητας σε συγκεκριμένους

ασφαλιστικούς κλάδους και τον αποκλεισμό κάποιων άλλων. Η ερμηνεία της ανωτέρω

99 Στις Αναθεωρημένες Οδηγίες της Επιτροπής για τον τύπο και το περιεχόμενο των εθνικών
αναφορών, ζητείται από τα κράτη μέλη να αναφέρουν το ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και το
ποσοστό του εθνικού και/ή περιφερειακού προϋπολογισμού, που δαπανώνται για την κοινωνική
ασφάλιση. Επιτροπή ΟΚΠΔ, ‘Revised general guidelines regarding the form and contents of
reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights’ E/C.12/1991/1, Annex/B. Part of the report relating to
specific rights/Article 9 of the Covenant, παρ. 4 και Τριακοστή τέταρτη Συνεδρίαση 25 Απρι-
λίου - 13 Μαΐου 2005 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Ζάμπια» (23 Ιουνίου 2005) E/C.12/1/
Add.106, παρ. 21.
100 «… Όπως επιβεβαιώνεται από την αναπτυσσόμενη νομολογία της Επιτροπής για τα Οικο-
νομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, η έλλειψη πόρων δεν απαλλάσσει τα κράτη
μέλη από ορισμένες ελάχιστες υποχρεώσεις …» σε International Commission of Jurists,
‘Maastricht Guidelines on Violation of Economic, Social and Cultural Rights, 22-26 January
1997’ (1998) Human Rights Quarterly 20(3) 691, παρ. 10.
101 Saul, Kinley and Mowbray (υποσημ. 76) σελ. 645.
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παραγράφου 60 του Γενικού Σχολίου, σε συνδυασμό με τη θεώρηση των Καταληκτι-

κών Παρατηρήσεων που στην πλειοψηφία τους καλούν τα κράτη να επεκτείνουν τους

τομείς και τα πληθυσμιακά ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης, οδηγούν στο συμπέρασμα

ότι η Επιτροπή και στην περίπτωση αυτή προκρίνει την προάσπιση του καθολικού

δικαιώματος και σε ενδεχόμενη περίσταση θα απορρίψει τυχόν επιχειρήματα περί ανα-

γκαστικής, εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών, προστασίας επιλέξιμων πτυχών της κοι-

νωνικής ασφάλειας.102

102 Άλλωστε, και κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών για το Σχέδιο του Γενι-
κού Σχολίου, δεν υπήρξε συζήτηση ως προς το θέμα προτεραιότητας κάποιου συγκεκριμένου
ασφαλιστικού κλάδου. Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή έκτη Συνεδρίαση 1 – 19 Μαΐου 2006 ‘Τhe
Right to Social Security (article 9)’ (16 Φεβρουαρίου 2006) E/C.12/GC/20/CRP.1.
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2.2.2 Η Σύμβαση για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας της Διεθνούς

Οργάνωσης Εργασίας

2.2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο προοίμιο του Καταστατικού της ΔΟΕ αναφέρεται ότι αποστολή του οργανισμ-

ού είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας με μέτρα, μεταξύ άλλων, «καταπολέμησης

της ανεργίας, …, προστασίας των εργαζομένων από γενικές ή επαγγελματικές ασθένειες

και των προερχόμενων από την εργασία ατυχημάτων, …, της παροχής σύνταξης γήρατος

και αναπηρίας …». Την αποστολή αυτή επιβεβαίωσε, το έτος 1944, η Διακήρυξη της

Φιλαδέλφεια που ενσωματώθηκε στο Καταστατικό της ΔΟΕ και επιπλέον αναγνωρίζει

την «επίσημη υποχρέωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να προάγει στα διάφορα

έθνη του κόσμου την εφαρμογή προγραμμάτων ικανών να επιτύχουν … στ) την επέκταση

των μέτρων κοινωνικής ασφάλειας για να εξασφαλίζεται ένα βασικό εισόδημα στους έχο-

ντες ανάγκη τέτοιας προστασίας, όπως επίσης και πλήρη ιατρική περίθαλψη, ζ) την πρό-

σφορη προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων σε όλες τις απασχολήσεις, η) την

προστασία της παιδικής ηλικίας και μητρότητας …».103 104 Για πρώτη φορά η παγκόσμια

κοινότητα διακήρυξε τη δέσμευσή της να επεκτείνει την κοινωνική ασφάλεια από την

προστασία στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σε όλους τους ανθρώπους.

Η διεύρυνση αυτή αντικατοπτρίζει και τις αποκαλούμενες «δύο γενιές» προτύπων

κοινωνικής ασφάλειας που υπηρέτησε η ΔΟΕ από την ίδρυσή της. Η πρώτη γενιά (1919

- 1944) αποκαλείται «εποχή της κοινωνικής ασφάλισης», επειδή τα ισχύοντα πρότυπα

βασίζονταν στην αρχή της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή στην προστασία μόνον των

εργαζομένων (και υπό αυστηρές προϋποθέσεις και των μελών της οικογένειάς τους)

από συγκεκριμένους κινδύνους, όπως η ανικανότητα προς εργασία εξαιτίας αρρώστιας,

103 Καταστατικός Χάρτης - Διακήρυξη για τους στόχους και τους σκοπούς της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας (Διακήρυξη της Φιλαδέλφεια) (υιοθετήθηκε 10 Μαΐου 1944), Παράρτημα ΙΙΙ.
104 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας δημιουργήθηκε το έτος 1919 ως μέρος της Συνθήκης των
Βερσαλλιών, ανταποκρινόμενη στις πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιταγές της
αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εποχής. Το Καταστατικό περιελάμ-
βανε ιδέες που είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί στα πλαίσια της Διεθνούς Ένωσης για την
Εργατική Νομοθεσία, που είχε ιδρυθεί στη Βασιλεία το έτος 1901. Η πρώτη Διεθνής Διάσκεψη
Εργασίας (Ουάσινγκτον, Οκτώβριος 1919) εξέδωσε έξι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, που
αφορούσαν στις ώρες εργασίας στη βιομηχανία, την ανεργία, την προστασία της μητρότητας,
τη νυχτερινή εργασία για τις γυναίκες, το ελάχιστο όριο ηλικίας για εργασία και τη νυχτερινή
εργασία για τους νέους στον τομέα της βιομηχανίας. Το έτος 1926 συστάθηκε μια ανεξάρτητη
επιτροπή εμπειρογνωμόνων ως εποπτεύον όργανο για την εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων. Εν
μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Φιλαδέλφεια που
προσαρτήθηκε στο Καταστατικό και αποτελεί έκτοτε τον Χάρτη των σκοπών και στόχων της
ΔΟΕ. Το έτος 1946, η ΔΟΕ προσαρτήθηκε στον νεοσύστατο τότε ΟΗΕ και, πλέον, λειτουργεί
ως μια εξειδικευμένη υπηρεσία αυτού.
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η μητρότητα, τα όρια ηλικίας, ο θάνατος, η ανεργία. Η ανεπάρκεια των συστημάτων

αυτών οφειλόταν, συνεπώς, τόσο στην περιορισμένη κάλυψη των προσώπων, όσο και

των κινδύνων που προστατεύονταν. Επιπλέον, προέκρινε το ανταποδοτικό μοντέλο κοι-

νωνικής ασφάλισης με βάση την αρχή της ατομικής ευθύνης, δηλαδή τη χρηματοδό-

τηση από τις εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων, που μοιράζονται έτσι την

κοινωνική και οικονομική ευθύνη για τους κινδύνους που σχετίζονται με την απώλεια

εισοδήματος. Τα πρότυπα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν περιλαμβάνουν

ειδικές διατάξεις για το ρόλο των δημοσίων οργανισμών. Η ΔΟΕ έδιδε τη δυνατότητα

τυχόν κρατική συνεισφορά να προβλέπεται αποκλειστικά από εθνικούς νόμους και δια-

δικασίες.

Η δεύτερη γενιά προτύπων (1944-2001) βασίστηκε στις νέες ιδέες περί κοινωνικής

ασφάλειας που περιλαμβάνονταν στη γνωστή έκθεση του Λόρδου Beveridge ‘Social

Insurance and Allied Services’.105 Η ΔΟΕ υιοθέτησε έμπρακτα την αντίληψη της καθο-

λικής κοινωνικής ασφάλισης με δύο Συστάσεις, τη Σύσταση για την Ασφάλεια Εισοδή-

ματος106 και τη Σύσταση για την Ιατρική Περίθαλψη.107 Οι δύο αυτές Συστάσεις εισά-

γουν «το δόγμα της οικουμενικότητας ως βάση για την ανάπτυξη της κοινωνικής ασφά-

λειας»,108 μετατοπίζοντας την πολιτική της ΔΟΕ από την προστασία της κοινωνικής

ασφάλισης των εργαζομένων στην προστασία του συνόλου του πληθυσμού. Έτσι, με

την πρώτη Σύσταση προτείνεται η διεύρυνση της προστασία της κοινωνικής ασφάλισης

σε όλους τους εργαζομένους (μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες), καθώς

και στα προστατευόμενα μέλη τους (παρ. 17), ενώ με τη δεύτερη συνιστάται η εξασφά-

λιση ιατρικής περίθαλψης για κάθε μέλος της εθνικής κοινότητας, ακόμη και όταν το

άτομο δεν ασκεί κάποιο βιοποριστικό επάγγελμα (παρ. 8). Οι Συστάσεις αυτές οδήγη-

σαν με τη σειρά τους στην υιοθέτηση δεσμευτικών αυτή τη φορά νομικών κειμένων

105 William Beveridge, ‘Social Insurance and Allied Services (20th November 1942)’ (2000)
78(6) Bulletin of the World Health Organization 847. Η νέα αντίληψη βασιζόταν σε τρεις κατ-
ευθυντήριες αρχές: τη δημιουργική αξιοποίηση των εμπειριών των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης του παρελθόντος, τον ολοκληρωμένο κοινωνικό σχεδιασμό και τη συνεργασία μετα-
ξύ εθελούσιας και κρατικής δράσης, καθώς και μεταξύ του ατόμου και του κράτους. Προέ-
κρινε την ενοποίηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο
του πληθυσμού. Συνέδεσε το ρόλο της ενοποιημένης κοινωνικής ασφάλειας με τη συνολική
κοινωνική και οικονομική πολιτική μιας χώρας, προτείνοντας τη δημιουργία ολοκληρωμένων
εθνικών συστημάτων που δε συντηρούνται πλέον αποκλειστικά από τις εισφορές των εργοδο-
τών και των εργαζομένων, αλλά εξαρτώνται και από τη δημόσια χρηματοδότηση.
106 ΔΟΕ Σύσταση R067: Σύσταση για την Ασφάλεια Εισοδήματος (26η Συνεδρίαση Φιλα-
δέλφεια 12 Μαΐου 1944).
107 ΔΟΕ Σύσταση R069: Σύσταση για την Ιατρική Περίθαλψη (26η Συνεδρίαση Φιλαδέλφεια 12
Μαΐου 1944).
108 International Labour Organization, Extending Social Security to all: A guide through chal-
lenges and options (ILO, Geneva 2010), σελ. 12.
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που θέτουν α) «ελάχιστα πρότυπα» που πρέπει να ακολουθούν τα εθνικά συστήματα

και β) προηγμένα πρότυπα (καθολική κάλυψη, αυξημένα επίπεδα παροχών) που πρέπει

να ενστερνίζονται τα ήδη θεμελιωμένα εθνικά συστήματα για την καλύτερη προστασία

των πληθυσμών τους. Πρόκειται για το σύνολο των Συμβάσεων περί κοινωνικής ασφά-

λειας που υιοθετήθηκαν κατά τα έτη 1952 έως 2000 με ναυαρχίδα τη Σύμβαση για τα

Ελάχιστα Όρια στην Κοινωνική Ασφάλεια.109

Η τρίτη εποχή από το έτος 2001 έως σήμερα χαρακτηρίζεται ως εποχή πρόκληση

για τη ΔΟΕ, καθόσον η αποστολή της επικεντρώνεται πλέον στην παγκόσμια ασφαλι-

στική κάλυψη με βάση τις αρχές και τα πρότυπα που έχει εξελίξει όλα τα προηγούμενα

χρόνια.

2.2.2.2 Η Σύμβαση Νο. 102 ως σύμβαση κορμός και οι μεταγενέστερες αυτής
Η ΔΟΕ λειτουργεί ως οργανισμός που δίδει συγκεκριμένου περιεχομένου ερμηνεία

των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύρια εργαλεία της για την υλοποί-

ηση του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση είναι τα περιλαμ-

βανόμενα σε οκτώ Συμβάσεις πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης. Τα πρότυπα αυτά καθιε-

ρώθηκαν από τα ίδια τα κράτη μέλη με βάση τις ορθές πρακτικές και τους καινοτόμους

τρόπους παροχής κοινωνικής προστασίας που συναντώνται σε όλες τις χώρες του κό-

σμου. Δεν προκρίνεται η ιδέα ενός ενιαίου, τέλειου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης,

αντίθετα, επισημαίνεται η αναγκαιότητα κάθε κοινωνία να αναπτύσσει εκείνους τους

μηχανισμούς που οδηγούν στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας για τα

μέλη της. Ως εκ τούτου, προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών και ευέλικτες διαδρο-

μές για την εφαρμογή τους, η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυαστικού

μοντέλου ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών παροχών, γενικών και επαγγελματικών

συστημάτων, υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και διαφορετικών δο-

μών διαχείρισης των ασφαλιστικών παροχών.

Η Σύμβαση για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας θέτει τα γενικά ζητήμα-

τα της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ οι μεταγενέστερες επτά επεκτείνουν, ως ειδικότερες,

το πεδίο εφαρμογής της πρώτης και προβλέπουν υψηλότερα επίπεδα παροχών, επιτρέ-

ποντας ταυτόχρονα ορισμένες εξαιρέσεις που διασφαλίζουν τη δυνατότητα ευελιξίας

των κρατών στην πραγμάτωση των παραμέτρων του δικαιώματος. Το σύγχρονο κανονι-

109 Σύμβαση για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου 1952, τέθη-
κε σε ισχύ 27 Απριλίου 1955) C No. 102.
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στικό πλαίσιο που προσφέρει η ΔΟΕ στις εθνικές προσεγγίσεις για την παροχή κοινωνι-

κής ασφάλισης αποτελείται από τις εξής τεχνικές Συμβάσεις:110

1) Σύμβαση για τα Ελάχιστα όρια Κοινωνικής Ασφάλειας.

2) Σύμβαση για την Ίση Μεταχείριση (Κοινωνική Ασφάλεια). Αφορά στην ισότητα

μεταχείρισης μεταξύ υπηκόων και μη υπηκόων ενός κράτους από το εθνικό σύστημα

ασφάλισης.111

3) Σύμβαση για τις Παροχές από Επαγγελματικό Ατύχημα. Προβλέπονται επιπλέον

παροχές για συγκεκριμένα είδη φροντίδας στο χώρο εργασίας. Οι περιοδικές πληρωμές

αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% του μισθού αναφοράς σε περίπτωση ανικανότητας

προς εργασία ή αναπηρίας· οι περιοδικές παροχές σε χρήμα για τη χήρα, τα άτομα με

ειδικές ανάγκες, τον εξαρτώμενο χήρο, καθώς και τα συντηρούμενα τέκνα σε περίπτω-

ση θανάτου του προστάτη της οικογένειας αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% του μι-

σθού αναφοράς. Πρέπει να ορίζεται ελάχιστο ποσό για τις πληρωμές αυτές, να προβλέ-

πεται η δυνατότητα, υπό ορισμένες συνθήκες, μετατροπής των πληρωμών σε ένα κατ’

αποκοπή ποσό, καθώς και να προβλέπονται συμπληρωματικές παροχές στα άτομα με

αναπηρία που χρήζουν συνεχούς βοήθειας από τρίτο πρόσωπο.112

4) Σύμβαση για την Αναπηρία, το Γήρας και τις Παροχές Eπιζώντων. Οι περιοδικές

παροχές αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 45% του μισθού αναφοράς.113

5) Σύμβαση για τις Παροχές Ιατρικής Φροντίδας και Ασθένειας. Προστατεύει, επι-

πρόσθετα από τη Σύμβαση Νο. 102, τα δικαιώματα σε οδοντιατρική φροντίδα και ιατρι-

κή αποκατάσταση.114

6) Σύμβαση για τη Διατήρηση των Δικαιωμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης. Προστα-

τεύει συγκεκριμένα ασφαλιστικά δικαιώματα μεταναστών εργαζομένων, τα οποία από-

λάμβαναν στη χώρα καταγωγής τους.115

7) Σύμβαση για την Προώθηση της Απασχόλησης και την Προστασία κατά της

Ανεργίας. Προβλέπονται περιοδικές πληρωμές, που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50%

του μισθού αναφοράς. Μετά την πάροδο της αρχικής περιόδου καταβολής, δίδεται η

110 <http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205339/lang--en/index.htm
πρόσβαση 6 Μαρτίου 2015.
111 Σύμβαση για την Ίση Μεταχείριση (Κοινωνική Ασφάλεια) (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου 1962,
τέθηκε σε ισχύ 25 Απριλίου 1964) C Νο. 118.
112 Σύμβαση για τις Παροχές από Επαγγελματικό Ατύχημα (υιοθετήθηκε 8 Ιουλίου 1964, τέθη-
κε σε ισχύ 28 Ιουλίου 1967) C No. 121.
113 Σύμβαση για την Αναπηρία, το Γήρας και τις Παροχές Eπιζώντων (υιοθετήθηκε 29 Ιουνίου
1967, τέθηκε σε ισχύ 1 Νοεμβρίου 1969) C No. 128.
114 Σύμβαση για τις Παροχές Ιατρικής Φροντίδας και Ασθένειας (υιοθετήθηκε 25 Ιουνίου 1969,
τέθηκε σε ισχύ 27 Μαΐου 1972) C No. 130.
115 Σύμβαση για τη Διατήρηση των Δικαιωμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (υιοθετήθηκε 21 Ιου-
νίου 1982, τέθηκε σε ισχύ 11 Σεπτεμβρίου 1986) C Νο. 157.
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δυνατότητα εφαρμογής ειδικών κανόνων υπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι συνολι-

κές παροχές προς τον άνεργο πρέπει να του εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τα εθνικά πρό-

τυπα, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.116

8) Σύμβαση για την Προστασία της Μητρότητας. Ρυθμίζονται ιατρικές παροχές,

όπως η προγεννητική, η κατά τη διάρκεια του τοκετού και η μεταγεννητική φροντίδα,

καθώς και η φροντίδα κατά τη νοσηλεία, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. Προβλέπο-

νται παροχές σε χρήμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η γυναίκα μπορεί να συντηρεί τον

εαυτό της και το παιδί της σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και σε ένα αξιοπρεπές βιο-

τικό επίπεδο.117

2.2.2.3 Το κανονιστικό περιεχόμενο της Σύμβασης Νο. 102
Η Σύμβαση δεν περιέχει ακριβή ορισμό της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης.

Ένας δογματικός, ενδεχομένως, ορισμός θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τον τρόπο διοί-

κησης του ασφαλιστικού συστήματος. Για την ΔΟΕ, ωστόσο, «το δικαίωμα στην

κοινωνική ασφάλιση βασίζεται στο δικαίωμα για παροχές, και οι τρόποι διαχείρισης

θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας προς τις παροχές. Η Σύμβαση Νο. 102 αποτελεί

απόδειξη της δυσκολίας προσαρμογής των διαφορετικών συστημάτων σε όλο τον

κόσμο σε μία ενιαία αντίληψη για την κοινωνική ασφάλεια».118 Έτσι, το δικαίωμα στην

ασφάλιση αντιμετωπίζεται ως μέσο διασφάλισης του εισοδήματος ενόψει απρόβλεπτων

γεγονότων. Καθορίζονται με λεπτομέρεια οι εννέα κλασικοί κίνδυνοι που περιγραφικά,

πλέον, ορίζουν την άσκηση του δικαιώματος και απαριθμούνται ως εξής:

1) Ιατρική περίθαλψη (μέρος ΙΙ, άρθρα 7-12) για όλους τους κινδύνους που προκα-

λούνται από οποιαδήποτε ασθένεια - περίθαλψη λόγω εγκυμοσύνης και τοκετού -

ιατρική φροντίδα προληπτικού χαρακτήρα.

2) Επιδόματα ασθενείας (μέρος ΙΙΙ, άρθρα 13-18), που καλύπτουν την ανικανότητα

προς εργασία εξαιτίας ασθένειας και τη συνακόλουθη απώλεια εισοδήματος.

3) Παροχές ανεργίας (μέρος IV, άρθρα 19-24), που καλύπτουν τις περιπτώσεις

απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης εργασίας.

4) Παροχές γήρατος (μέρος V, άρθρα 25-30), προκειμένου να εξασφαλίζεται η

αξιοπρεπής διαβίωση των ατόμων που υπερβαίνουν ένα καθορισμένο όριο ηλικίας.

116 Σύμβαση για την Προώθηση της Απασχόλησης και την Προστασία κατά της Ανεργίας (υιο-
θετήθηκε 21 Ιουνίου 1988, τέθηκε σε ισχύ 17 Οκτωβρίου 1991) C No. 168.
117 Σύμβαση για την Προστασία της Μητρότητας (υιοθετήθηκε 15 Ιουνίου 2000, τέθηκε σε ισχύ
7 Φεβρουαρίου 2002) C No. 183.
118 Jacques Doublet, ‘Human Rights and Social Security’ (1968) 21(4) International Social
Security Review 483, 486.
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5) Παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (μέρος VI,

άρθρα 31-38), που καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος στις περιπτώσεις ασθένειας,

ανικανότητας προς εργασία ή αναπηρίας εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ή επαγγελμα-

τικής ασθένειας.

6) Παροχές προς την οικογένεια (μέρος VII, άρθρα 39-45), προκειμένου να συντη-

ρούνται τα ανήλικα τέκνα.

7) Παροχές μητρότητας (μέρος VIII, άρθρα 46-52). Οι παροχές καλύπτουν τα έξο-

δα ιατρικής περίθαλψης για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τον τοκετό, καθώς και την

συνακόλουθη απώλεια εισοδήματος.

8) Παροχές αναπηρίας (μέρος IX, άρθρα 53-58), προκειμένου να καλύπτεται οικο-

νομικά το άτομο για το διάστημα που αδυνατεί να ασκήσει επαγγελματική δραστη-

ριότητα. Η αδυναμία αυτή μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή, που, ωστόσο, παρατεί-

νεται πέραν της αρχικά οριζόμενης περιόδου καταβολής της παροχής.

9) Παροχές επιζώντων (μέρος X, άρθρα 59-64) προς τη σύζυγο και/ή τα παιδιά

εξαιτίας θανάτου του προστάτη της οικογένειας.

Η επιλογή των ανωτέρω τομέων ανταποκρίνεται πλήρως στη φιλοσοφία της ΔΟΕ

για την υιοθέτηση ελάχιστων ορίων στις εθνικές νομοθεσίες, δηλαδή, απαιτήσεων που

αντικατοπτρίζουν κοινές αρχές και στόχους και συναντώνται στην πλειοψηφία των

ασφαλιστικών συστημάτων. Η διαδικασία αυτή έχει χαρακτηριστεί και ως «ελάχιστη

εναρμόνιση» στο βαθμό που τα ελάχιστα όρια προβλέπονται από σχεδόν πανομοιό-

τυπες εθνικές νομοθετικές διατάξεις.119 Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη έχουν τη

δυνατότητα να καλύπτουν, επιπλέον, πιο σύγχρονους κινδύνους, όπως το δικαίωμα στη

γονική άδεια ή τη μακροχρόνια φροντίδα.120 Άλλωστε, επειδή ακριβώς τα σύγχρονα

ασφαλιστικά δικαιώματα κατά κανόνα δεν απολαμβάνουν ευρείας αποδοχής, ενώ στό-

χος της Σύμβασης είναι η εφαρμογή διεθνών προτύπων, η ΔΟΕ αποφασίζει την επικαι-

ροποίηση και εξέλιξη των κανόνων της, όταν κρίνει ότι τα δικαιώματα αυτά αναπτύσ-

σονται σε ικανό αριθμό χωρών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Για όλους τους παραπάνω κινδύνους καθορίζεται επιπλέον ένα κοινό, ελάχιστο

επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τον οργανωτικό τύπο του ασφαλιστικού μοντέ-

119 Frans Pennings and Bernd Schulte, ‘International Social Security Standards: An Overview’
σε Frans Pennings (ed), Between Soft and Hard Law – The Impact of International Social Secu-
rity Standards on National Security Law (Kluwer Law International, The Hague 2006), σελ. 3.
120 Άρθρο 19, παρ. 8 του Καταστατικού Χάρτη: «Σε καμία περίπτωση η αποδοχή σύμβασης ή
επικύρωση σύμβασης ή σύστασης ή η επικύρωση σύμβασης από κάποιο Μέλος δε θεωρούνται ως
θίγουσες οποιονδήποτε νόμο, απόφαση ή έθιμο ή συμφωνία με τα οποία εξασφαλίζονται για τους
ενδιαφερόμενους εργαζόμενους, όροι ευνοϊκότεροι από αυτούς που προβλέπονται στη σύμβαση ή
στη σύσταση».
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λου, τον βαθμό οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τις κοινωνικές – πολιτιστικές ιδιαι-

τερότητες κάθε κράτους. Οι ελάχιστοι στόχοι συνοψίζονται σε τρία σημεία:

α) Ο πληθυσμός που καλύπτεται πρέπει να συγκεντρώνει έναν ελάχιστο σημαντικό

αριθμό ατόμων των οποίων οι αποδοχές δεν υπερβαίνουν εκείνες του ειδικευμένου

άνδρα εργάτη (άρθρο 6(b)).

β) Οι εγγυώμενες παροχές σε χρήμα δεν πρέπει να κινούνται κάτω από ένα ελάχι-

στο επίπεδο. Ορίζονται οι προϋποθέσεις και το διάστημα καταβολής τους, που σε κάθε

περίπτωση πρέπει να καλύπτει το συνολικό χρόνο διάρκειας του ασφαλιστικού κινδύ-

νου.

γ) Κοινές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης. Το κράτος έχει τη γενική ευθύνη ορ-

θής λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος (άρθρο 72, παρ. 2). Η ευθύνη αυτή

συνίσταται, αρχικά, στη θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου για την ίδρυση του κατάλ-

ληλου συστήματος, το οποίο όμως θα πρέπει να χρηματοδοτείται συλλογικά είτε από

ασφαλιστικές εισφορές είτε από τη γενική φορολογία είτε και από τις δύο πηγές (άρθρο

71, παρ. 1 & 2). Το κράτος νομοθετεί τον τρόπο διαχείρισης του συστήματος είτε από

δημόσιες αρχές ή κρατικούς θεσμούς ιδρυόμενους για το σκοπό αυτό, είτε από ανεξάρ-

τητα νομικά πρόσωπα στη διοίκηση των οποίων, ωστόσο, πρέπει να συμμετέχουν

εκπρόσωποι των ασφαλισμένων (άρθρο 72, παρ. 1). Επιπλέον, εναπόκειται στο κράτος

να εξασφαλίζει την έγκαιρη καταβολή των παροχών (άρθρο 71, παρ. 3), καθώς και την

αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων, ώστε οι πληρωμές αυτές να διατη-

ρούν την αγοραστική τους δύναμη (άρθρο 65, παρ. 10 & άρθρο 66, παρ. 8). Ταυτό-

χρονα, όμως, πρέπει να προβλέπει και διαδικασίες αναστολής χορήγησης παροχών,

προκειμένου να διασφαλίζεται η κατανομή τους στους πραγματικούς δικαιούχους

(άρθρο 69). Τέλος, αναγνωρίζεται και εξασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος προ-

σφυγής στις περιπτώσεις άρνησης καταβολής ή καταγγελίας για την ποιότητα ή ποσό-

τητα της παροχής (άρθρο 70).

Συνεπώς, η Σύμβαση δεν προβλέπει ειδικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, αλλά

στηρίζει την επίτευξη του απώτερου στόχου της παγκόσμιας ασφαλιστικής κάλυψης

στην εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων αρχών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, με την επιδιω-

κώμενη καθολικότητα, ενεργοποιεί και τις λεγόμενες «ρήτρες ευελιξίας». Κατά τον

Βαλτικό, «η ευελιξία των προτύπων είναι [πράγματι] η τιμή που ‘‘πληρώνεται’’ για την

καθολικότητά τους. Εάν τα πρότυπα πρέπει να είναι καθολικά και, ως εκ τούτου, εφαρ-

μοστέα σε Κράτη των οποίων το επίπεδο ανάπτυξης και οι νομικές προσεγγίσεις διαφέ-

ρουν σημαντικά το ένα από το άλλο, η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση είναι να αναπτυχθ-

ούν πρότυπα με επαρκή ευελιξία, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ακόμη και στις
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πιο αποκλίνουσες χώρες».121 Η ευελιξία σηματοδοτεί τη δυνατότητα των κρατών να

επιλέγουν, σε αρμονία με το ρυθμό κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξής τους, ανάμεσα σε

εναλλακτικά πρότυπα βαθμιαίας προσαρμογής, που προσδιορίζουν διαφορετικούς χρό-

νους και διαφορετικά επίπεδα προστασίας μέχρι την ολοκληρωτική πραγμάτωση του

δικαιώματος της ασφάλισης. Έτσι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της Συν-

θήκης στο σύνολο των κρατών, προσφέρεται η δυνατότητα αρχικής επικύρωσης τουλά-

χιστον τριών από τους εννέα ασφαλιστικούς κλάδους, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας

πρέπει να αναφέρεται στις παροχές ανεργίας, γήρατος, εργατικού ατυχήματος, αναπη-

ρίας και επιζώντων (άρθρο 2 (α) (ΙΙ)).122 Στη συνέχεια, τα κράτη είναι ελεύθερα να

αποδέχονται τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από τους υπόλοιπους κλάδους, ώστε

σταδιακά να επιτυγχάνουν όλους τους οριζόμενους στη Σύμβαση στόχους.

Ως προς το ζήτημα της κάλυψης του αριθμού των προσώπων, παρέχονται εναλλα-

κτικές κάλυψης ορισμένου μόνο πληθυσμιακού ποσοστού, καθόσον λαμβάνονται υπό-

ψη δομικές διαφορές της αγοράς εργασίας (όπως μεταξύ συγκεκριμένων κατηγοριών

επαγγελμάτων εντός του ίδιου του κράτους), καθώς και της κοινωνικοοικονομικής εν

γένει κατάστασης των κρατών μελών. Επιπλέον, το ελάχιστο επίπεδο παροχών είναι

διαφορετικό για κάθε κίνδυνο και καθορίζεται σε συνάρτηση με το επίπεδο των μισθών

στην κάθε χώρα. Δίδεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ είτε τριών διαφορετικών μεθό-

δων υπολογισμού είτε εθνικών κανόνων καθορισμού του ύψους των παροχών υπό την

προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση, η προκύπτουσα τιμή είναι τουλάχιστον ίση

με τα ελάχιστα οριζόμενα στις διατάξεις της Σύμβασης. Τέλος, εάν η οικονομική κατά-

σταση ή τα ιατρικά μέσα κάποιου μέλους δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένα, το κράτος

μπορεί, με δήλωση επιφύλαξης προσαρτώμενη στην πράξη επικύρωσης, να παρεκκλίνει

προσωρινά από τα ελάχιστα όρια και να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης

ως προς το πληθυσμιακό κριτήριο, το χρηματικό επίπεδο και το χρονικό διάστημα

καταβολής των παροχών (άρθρο 3, παρ.1).

121 Nicolas Valticos, ‘Les conventions internationales du travail à la croisées des anniver-
saires’ (1996) 1 Revue générale de droit international public 5, 36.
122 Πρόκειται για «ένα πρότυπο που δεν είναι τόσο χαμηλό, ώστε να μην αντανακλά καμία πρό-
οδο και όχι τόσο υψηλό, ώστε να είναι πραγματικά αδύνατο να επιτευχθεί από την πλειοψηφία
των χωρών» σε ΔΟΕ – Γενική Συνδιάσκεψη, Τριακοστή Πέμπτη Συνεδρίαση 4 – 28 Ιουνίου
1952, Record of Proceedings 1952, σελ. 318.
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2.2.2.4 Η αποτελεσματικότητα της Σύμβασης Νο.102
Η Σύμβαση ασκεί σημαντική επιρροή σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

και έχει καταστεί σύμβολο για την ανάπτυξη των τυπικών συστημάτων κοινωνικής

ασφάλισης σε όλο τον κόσμο.

H Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, ως αρμό-

διο όργανο ερμηνείας και ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Διεθνούς Συμφώνου

για τα ΟΚΠΔ, εξέδωσε το έτος 2008 το «Γενικό Σχόλιο Νο. 19», όπου αναλύει το

δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια και είτε παραπέμπει ευθέως στην ερμηνεία των

αντίστοιχων διατάξεων της Σύμβασης Νο. 102 είτε δίδει στο δικαίωμα πανομοιότυπο

κανονιστικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σημειώνεται η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός

ασφαλιστικού μοντέλου (ανεξάρτητα από τον τύπο που αυτό θα λάβει), ορίζονται οι

εννέα κυρίαρχοι τομείς ασφάλισης, καθώς και η συμμετοχή των δικαιούχων ασφαλιστι-

κών παροχών στη διοίκηση του συστήματος.123 Επιπλέον, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις

χώρες του Συμφώνου που έχουν ένα θεσμοθετημένο, έστω και βασικό, σύστημα ασφά-

λισης να επικυρώσουν τη Σύμβαση ως απαραίτητο βήμα προς την πλήρη πραγμάτωση

του δικαιώματος.124 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην παράγραφο 79 του ανωτέ-

ρω Γενικού Σχολίου, «Η ενσωμάτωση στην εσωτερική έννομη τάξη των διεθνών

οργάνων που αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια μπορεί να ενισχύσει

σημαντικά το πεδίο εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων

και κάτι τέτοιο πρέπει να ενθαρρύνεται. Η ενσωμάτωση επιτρέπει στα δικαστήρια να

αποφαίνονται για τυχόν παραβιάσεις του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια με

άμεση παραπομπή στο Σύμφωνο».

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η Σύμβαση Νο. 102 λειτούργησε ως πρότυπο για την υιοθέ-

τηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επειδή η Σύμβαση υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια σύνταξης του Κώδικα και περιείχε

παρόμοιες διατάξεις με αυτόν, κρίθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών ως απαραίτη-

τη η συμμετοχή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στη διαδικασία σύνταξης και διατύ-

123 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή ένατη Συνεδρίαση 5 – 23 Νοεμβρίου 2007 «Γενικό Σχόλιο Νο.
19» (4 Φεβρουαρίου 2008) E/C.12/GC/19, παρ. 11,12 & 26.
124 Επιτροπή ΟΚΠΔ, Τριακοστή όγδοη Συνεδρίαση 30 Απριλίου – 18 Μαΐου 2007 «Καταλη-
κτικές Παρατηρήσεις – Λετονία» (7 Ιανουαρίου 2008) E/C.12/LVA/CO/1, παρ. 45, Τεσσαρα-
κοστή Συνεδρίαση 28 Απριλίου – 16 Μαΐου 2008 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Ινδία» (8
Αυγούστου 2008) E/C.12/IND/CO/5, παρ. 64, Τεσσαρακοστή πρώτη Συνεδρίαση 3 – 21
Νοεμβρίου 2008 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Φιλιππίνες» (1 Δεκεμβρίου 2008) E/C.12/
PHL/CO/4, παρ. 34, Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρίαση 4 – 22 Μαΐου 2009 «Καταληκτικές
Παρατηρήσεις – Αυστραλία» (22 Μαΐου 2009) E/C.12/AUS/CO/4, παρ. 20-21, Τεσσαρακοστή
τέταρτη Συνεδρίαση 3 – 21 Μαΐου 2010 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Αφγανιστάν» (7
Ιουνίου 2010) E/C.12/AFG/CO/2-4, παρ. 49.
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πωσης των σχετικών κανόνων. Η συμμετοχή του Γραφείου είναι πλέον θεσμοθετημένη,

καθόσον συνεργάζεται με την Επιτροπή των Ειδικών κατά τον έλεγχο εφαρμογής των

διατάξεων του Κώδικα.125 Μία δεκαετία αργότερα, υπογράφηκε και ο Ευρωπαϊκός

Κοινωνικός Χάρτης ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 12, παρ. 2 ότι τα συμβαλλόμενα

μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση «να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τουλάχιστον ίσο με εκείνο που απαιτείται για την επικύ-

ρωση της Σύμβασης Νο. 102 σχετικά με τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας».

Αλλά και η νομοθεσία της ΕΕ που, κατά γενική πεποίθηση, απευθύνεται στα πλέον

σύγχρονα ασφαλιστικά συστήματα, ορίζει ως υλικό πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος

Κανονισμού για την κοινωνική ασφάλεια τους παραδοσιακούς 9 τομείς, που έχουν όλα

αυτά τα χρόνια αναπτυχθεί από τη ΔΟΕ.126

Σε εθνικό επίπεδο ανάλογα με το εάν οι Συμβάσεις έχουν στην εσωτερική έννομη

τάξη αυτοδύναμη εφαρμογή (self-executing) ή μη, η επίδραση της Σύμβασης λειτουργεί

με δύο τρόπους · στην περίπτωση που η Σύμβαση ή ορισμένες διατάξεις αυτής είναι

πλήρεις και νομικά άρτιες, εφαρμόζονται άμεσα χωρίς την ανάγκη περαιτέρω πρόβλε-

ψης από τις νομοθετικές ή/και εκτελεστικές αρχές, δεσμεύουν τα κράτη μέλη και τους

ιδιώτες και γεννούν δικαστικά επιδιώξιμες αξιώσεις (άμεση κάθετη και οριζόντια

ισχύς). Αντίθετα, όταν οι κανόνες της Σύμβασης δεν είναι «αυτόθροοι»127 και χρήζουν

εξειδίκευσης σε εθνικούς κανόνες δικαίου, γεννάται μόνον προς τα κράτη η διεθνής

υποχρέωση θεσμοθέτησης και εφαρμογής εθνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, σύμφω-

νης με τα πρότυπα της ΔΟΕ. Επιπλέον, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να αποφα-

σίσει εάν μία Σύμβαση ή διάταξη αυτής έχει αυτοδύναμη εφαρμογή. Σε αποφατική

περίπτωση, τα πρότυπα λειτουργούν ως ερμηνευτικά εργαλεία για τον εθνικό δικαστή,

ο οποίος αναφέρεται ευθέως σε αυτά προκειμένου να ενισχύει τον δικανικό συλλογισμό

του.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αξία της Σύμβασης αμφισβητείται. Το κεντρικό

επιχείρημα της κριτικής που ασκείται αφορά στο εάν τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας

125 Συμβούλιο της Ευρώπης, Κυβερνητική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας – Rules of Procedure (υιοθετήθηκαν κατά τη
διάρκεια της 125ης συνεδρίασης στις 27 Μαρτίου 2012) GC(2012)03, άρθρο 22, παρ. 1. Αντί-
θετα, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και της Διεθνούς Ένωσης Κοινω-
νικής Ασφάλειας συμμετέχουν στις εργασίες της Κυβερνητικής Επιτροπής ως απλοί παρατη-
ρητές, άρθρο 22, παρ. 2 & 3.
126 Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
[2004] ΕΕ L166/1.
127 Εμμανουήλ Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011), σελ.
115.
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της κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται πράγματι σε παγκόσμιο επίπεδο.128 Έτσι, ενώ

αναγνωρίζεται ότι η Σύμβαση αποτελεί έναν συνεκτικό νομοθετικό κώδικα κοινωνικής

ασφάλισης, ικανό να λειτουργήσει ως βάση για τη σταδιακή πραγμάτωση του δικαιώ-

ματος στις εθνικές τάξεις, εντούτοις κινείται στα στενά πλαίσια της επίσημης οικονο-

μίας, που προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σταθερού προτύπου απασχόλησης.129 Η πραγ-

ματικότητα, όμως, κυριαρχείται από το μοντέλο της άτυπης οικονομίας, που στηρίζεται

στην εργασία ευάλωτων και μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού, ανένταχτων στο επί-

σημο νομικό και οικονομικό εθνικό σύστημα (μετανάστες, πρόσφυγες, γυναίκες). Για

τον λόγο αυτό, η Σύμβαση παρουσιάζει αξιόλογα αποτελέσματα στις αναπτυγμένες

οικονομίες με θεμελιωμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ δεν αποδίδει στις

ασθενείς οικονομικά κοινωνίες με υποτυπώδεις ασφαλιστικούς θεσμούς.130

Η ΔΟΕ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ενίσχυσης του ισχύοντος νομοθετικού

πλαισίου, εγκαινίασε μία νέα στρατηγική επέκτασης της κοινωνικής προστασίας, χαρα-

κτηριζόμενη ως «δυσδιάστατη στρατηγική» (two-dimensional strategy).131 Η προσέγ-

γιση αυτή βασίζεται στην κεντρική ιδέα ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι ανθρώπινο δι-

128 Η ίδια η ΔΟΕ έχει, άλλωστε, αναγνωρίσει τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα πρό-
τυπά της, τονίζοντας ότι «… οι σύγχρονες συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμ-
βανομένης της Σύμβασης Νο. 102, έχουν τους περιορισμούς τους στη διασφάλιση καθορι-
σμένου ελάχιστου πακέτου παροχών. Ούτε προσδιορίζουν τις παροχές προτεραιότητας ούτε
απαιτούν καθολική κάλυψη. Θα πρέπει, επομένως, να δοθεί προσοχή στην εκπόνηση ενός
μηχανισμού για την ‘‘οριζόντια επέκταση κάλυψης’’, ώστε να παρέχεται περαιτέρω καθοδή-
γηση στις χώρες σχετικά με το πώς να θεμελιώσουν ένα επίπεδο κοινωνικής προστασίας με
βασικές εγγυήσεις, σύμφωνα με την καταστατική εντολή της ΔΟΕ» σε ΔΟΕ – Γενική Συνδιά-
σκεψη, Εκατοστή Συνεδρίαση 2011 ‘Social Security for social justice and a fair globalization:
Recurrent discussion on social protection (social security) under the ILO Declaration on Social
Justice for a Fair Globalization’, Report VI, σελ. 147.
129 Δυνάμει της αρχής της ανταποδοτικότητας, το μοντέλο της Σύμβασης στηρίζεται στη θεμε-
λίωση αξίωσης παροχών λόγω καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογων σε κάποιο βαθμό
με τις αποδοχές που εξασφαλίζει μια σταθερή θέση εργασίας.
130 Μέχρι σήμερα, η Σύμβαση έχει κυρωθεί από 54 κράτη, ενώ απευθύνεται σε σύνολο 185
χωρών<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300
INSTRUMENT_ID:312247:NO> πρόσβαση 17 Αυγούστου 2016.
131 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – Γενική Συνδιάσκεψη, Εκατοστή Συνεδρίαση 2011 ‘Resolu-
tion and conclusions concerning the recurrent discussion on social protection (social security):
Report of the Committee for the Recurrent Discussion on Social Protection Νο. 24’.
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καίωμα.132 Επιδιώκεται η εξασφάλιση για όλους ενός ελάχιστου επιπέδου υγειονομικής

περίθαλψης και ασφάλειας εισοδήματος (οριζόντια διάσταση) και στη συνέχεια, προο-

δευτική βελτίωση των επιπέδων προστασίας με εφαρμογή των σύγχρονων προτύπων

της ΔΟΕ, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση Νο. 102 και τις ειδικότερες αυτής

(κάθετη διάσταση).

Το νομικό εργαλείο που επελέγη για την εξειδίκευση και πραγμάτωση της οριζό-

ντιας διάστασης είναι η Σύσταση Νο. 202 για τα Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας.133 Η

Σύσταση αποτελεί μη δεσμευτικό κείμενο και παρέχει καθοδηγητικές γραμμές για τη

θέσπιση και διατήρηση βασικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Κωδικοποιούνται

βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης ως ανθρώπινου δικαιώματος (παρ. 3), οι οποί-

ες χρησιμεύουν ως γενικές ερμηνευτικές αρχές για τις υπόλοιπες Συμβάσεις και Συστά-

σεις. Τα εθνικά επίπεδα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους

τους ανθρώπους (παρ. 6) και να προσφέρουν σε αυτούς μία αξιοπρεπή ζωή, εξασφαλί-

ζοντας τουλάχιστον (παρ. 5) α) πρόσβαση στη βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

(συμπεριλαμβανομένης της μητρικής φροντίδας), β) βασική ασφάλεια εισοδήματος για

τα παιδιά, γ) βασική ασφάλεια εισοδήματος για τους ανθρώπους που αδυνατούν να

εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα εξαιτίας ασθένειας, ανεργίας, μητρότητας και αναπη-

ρίας και δ) κατώτατο εισόδημα για τους ηλικιωμένους. Για την εφαρμογή των ανωτέρω,

τα κράτη πρέπει να επιστρατεύσουν τη δημιουργικότητά τους, ώστε να επιτύχουν τον

πιο αποτελεσματικό συνδυασμό ρυθμίσεων που θα προσαρμόζεται στις συνθήκες και

τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας (παρ. 9 (1)).

Η υιοθέτηση της Σύστασης προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τα συμπεράσματα μιας

μελέτης της ΔΟΕ το έτος 2008 σε δώδεκα οικονομικά ασθενείς χώρες της Ασίας και

της Αφρικής. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η εκτίμηση του κόστους ίδρυσης και

διατήρησης ασφαλιστικών συστημάτων με κύρια χαρακτηριστικά την καθολική κάλυ-

ψη του πληθυσμού και την παροχή βασικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οι εκτενείς

υπολογισμοί κατέδειξαν ότι οποιαδήποτε χώρα, ανεξάρτητα από το στάδιο οικονομικής

132 Οι Συμβάσεις αποτελούσαν, για χρόνια, τεχνικά εργαλεία για την πρακτική εφαρμογή του
δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση. Κατά παραδοχή της ίδιας της Επιτροπής Ειδικών, τα
προηγούμενα χρόνια η ΔΟΕ εκλάμβανε την κοινωνική ασφάλιση «… όχι ως ατομικό δικαίωμα,
αλλά μάλλον ως κοινωνικό θεσμό που λειτουργούσε στη βάση του δικού του νομοθετικού
πλαισίου» και «Ενώ τα όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιώνουν ατομικά δικαιώματα, τα
όργανα της ΔΟΕ εστιάζουν ευθέως στην υποχρέωση του Κράτους να εξασφαλίζει παροχές
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς που τις δικαιούνται» σε ΔΟΕ – Γενική Συνδιάσκεψη, Εκατο-
στή Συνεδρίαση 2011 ‘General Survey concerning social security instruments in light of the
2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization: Social Security and the Rule of
Law, Report III (Part 1B), παρ. 159 – 160.
133 Σύσταση R202: Σύσταση για τα Εθνικά Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας (101η Συνεδρίαση
Γενεύη 14 Ιουνίου 2012).
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ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα να συντηρεί ένα ελάχιστο επίπεδο

κοινωνικών παροχών για το σύνολο του πληθυσμού της.134 Επομένως, εναπόκειται

αποκλειστικά στη βούληση και αποφασιστικότητα των πολιτικών ηγεσιών να θέσουν

ως προτεραιότητα τη θέσπιση και σταδιακή ενίσχυση εθνικών ασφαλιστικών συστη-

μάτων. Η ΔΟΕ επέλεξε να κινηθεί, αρχικά, προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης

των χωρών με την υιοθέτηση μιας Σύστασης, που είναι διακηρυκτικού χαρακτήρα, δεν

είναι ανοικτή προς επικύρωση και ως εκ τούτου, δεν παράγει διεθνείς υποχρεώσεις για

τα κράτη. Το κενό, συνεπώς, στο νομικό οπλοστάσιο της Οργάνωσης παραμένει. Στο

σύντομο, όμως, διάστημα ισχύος αυτού του «soft law» μέτρου, διαχέεται διαρκώς η πε-

ποίθηση ότι η Σύσταση «είναι ικανή να αναδείξει το υποκειμενικό δικαίωμα στην κοι-

νωνική προστασία, προστατευόμενο από το διεθνές δίκαιο. Μια τέτοια μελλοντική εξέ-

λιξη, ακόμη και εάν στηρίζεται σε μια απλή σύσταση, θα είναι επαναστατική και

πραγματικά επωφελής για την πραγμάτωση του ανθρώπινου δικαιώματος στην κοινω-

νική ασφάλιση».135

134 <http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.themeId=2526>
πρόσβαση 16 Μαρτίου 2015.
135 Gijsbert Vonk, ‘The 2012 Recommendation concerning National Floors of Social Protection
(No. 202): The Human Rights Approach to Social Security in ILO wrapping paper’ (2012-13)
4(1) International Journal of Social Security and Workers Compensation 49, 58.
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2.3 Η προστασία της κοινωνικής ασφάλειας στον ευρωπαϊκό χώρο

2.3.1 Τα κοινωνικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης
2.3.1.1 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

2.3.1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (τόσο στην αρχική όσο και στην αναθεωρημέ-

νη του μορφή)136 αποτελεί τη ναυαρχίδα των διεθνών οργάνων που προστατεύουν τα

κοινωνικά δικαιώματα, καθόσον το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά

και Μορφωτικά Δικαιώματα τέθηκε σε ισχύ δεκαπέντε χρόνια μετά αυτόν, ενώ ομοίως

το γνωστό ως Πρωτόκολλο του Σαν Σαλβαδόρ137 υιοθετήθηκε το έτος 1988 και τέθηκε

σε ισχύ μόλις το έτος 1999. Με την υιοθέτησή του, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της

Ευρώπης επιδιώκουν τη διασφάλιση ενός κοινού πλαισίου βασικών κοινωνικών προτύ-

πων μεταξύ τους που οδηγεί στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την κοινωνική ευημε-

ρία των πληθυσμών τους. Μακροπρόθεσμος στόχος θεωρείται πάντα μιας ήπιας μορφής

πανευρωπαϊκή σύγκλιση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Δημιουρ-

γείται ένας σκληρός πυρήνας δικαιωμάτων, επτά για τον αρχικό Χάρτη και εννέα για

τον αναθεωρημένο, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο κράτος είναι υποχρεωμένο να

αποδεχθεί στο σύνολό τους τουλάχιστον πέντε ή έξι αντίστοιχα. Το δικαίωμα στην κοι-

νωνική ασφάλεια (άρθρο 12) συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών.

Το άρθρο 12, που εμφανίζεται με πανομοιότυπη μορφή τόσο στον αρχικό όσο και

στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ορίζει ότι «Όλοι οι εργαζόμενοι και

τα προστατευόμενα απ' αυτούς μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα για κοινωνική

ασφάλεια». Επιμέρους κοινωνικοασφαλιστικές παροχές προστατεύονται και σε λοιπές

διατάξεις που αντιστοιχούν σε τέσσερεις από τους εννέα κλασικούς ασφαλιστικούς

κλάδους: τη μητρότητα, την αναπηρία, την οικογένεια και το γήρας. Συγκεκριμένα, το

άρθρο 8, παρ. 1 προβλέπει άδεια τοκετού και επιδόματα μητρότητας για τις εργαζόμε-

νες γυναίκες · το άρθρο 15, παρ. 1 & 2 αναφέρεται στα δικαιώματα των ατόμων με

αναπηρίες (δικαίωμα εκπαίδευσης, πρακτικής και ένταξης στην αγορά εργασίας) · το

άρθρο 16 κατοχυρώνει κοινωνικά και οικογενειακά επιδόματα για την προαγωγή της

οικονομικής, νομικής και κοινωνικής προστασίας της οικογένειας και τέλος, το άρθρο

136 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (υιοθετήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1961, τέθηκε σε ισχύ 26
Φεβρουαρίου 1965) CETS No.: 035, Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (υιοθε-
τήθηκε 3 Μαΐου 1996, τέθηκε σε ισχύ 1 Ιουλίου 1999) CETS No.: 163.
137 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Αμερικανική Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον το-
μέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων (Πρωτόκολλο του Σαν Σαλ-
βαδόρ), 1988.



56

4, παρ. 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου εγγυάται το δικαίωμα των ηλικιωμέ-

νων ατόμων σε επαρκείς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων

αποφασίζει κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό της οικείας διάταξης, εάν τα

παρεχόμενα επιδόματα πρέπει να κρίνονται υπό το πρίσμα του άρθρου 12 ή υπό το ειδι-

κότερο πλαίσιο που θεσπίζουν τα ως άνω άρθρα 8, 15, 16 και 4.138

Το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια συμπλη-

ρώνεται με το άρθρο 13 (δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική αντίληψη). Σύμφωνα με

τη διάταξη αυτή, κάθε πρόσωπο που δε διαθέτει επαρκείς πόρους και αδυνατεί να τους

εξασφαλίσει είτε με δικά του μέσα είτε ιδιαίτερα από ασφαλιστικές παροχές, πρέπει να

λαμβάνει τη δέουσα κοινωνική πρόνοια.139 Η διατύπωση του άρθρου «καθορίζει την

επικουρική φύση της πρόνοιας σε σχέση με την κοινωνική ασφάλεια: η κοινωνική

πρόνοια πρέπει να θεωρείται ως το ύστατο δίχτυ ασφάλειας».140 Σε κάθε περίπτωση, η

αναφορά στην κοινωνική ασφάλεια δεν προδικάζει τη σύνδεση των δύο θεσμών που

υπάρχουν στο εσωτερικό κάθε κράτους, «είτε ο μηχανισμός πρόνοιας εξελίχθηκε στο

περιθώριο της κοινωνικής ασφάλειας είτε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήμα-

τος κοινωνικής προστασίας».141

Τα κράτη υποχρεούνται με το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτουν να

καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού τους. Η Επιτροπή απαιτεί από τα κράτη να παρέ-

χουν στις εκθέσεις τους όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν στις προϋποθέσεις

παροχής κοινωνικής βοήθειας, προκειμένου να κρίνεται κάθε φορά εάν το σύνολο του

138 Council of Europe, Social protection in the European Social Charter: study compiled on the
basis of the case law of the European Committee of Social Rights (Human rights, Social Charter
monographs – No 7, 2nd edn, Council of Europe Publishing, Strasburg 2000), σελ. 37.
139 Άρθρο 13 ΕΚΧ: «Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινω-
νική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:1. Να μερι-
μνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δε διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν είναι σε θέση να τους εξα-
σφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που καταβάλλονται από σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλειας, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθέ-
νειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του, 2. Να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα
που δικαιούνται παρόμοια βοήθεια να μην βλέπουν να τους περιορίζονται από το λόγο αυτό τα
πολιτικά ή κοινωνικά δικαιώματά τους, 3. Να προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα θα μπορούν να
λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα οποιαδήποτε αναγκαία
προσωπική βοήθεια για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης προσωπικής
ή οικογενειακής φύσεως, 4. Να εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου
με βάση την ισότητα των υπηκόων τους με τους υπηκόους άλλων Συμβαλλομένων Μερών, που
βρίσκονται νόμιμα στο έδαφός τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση της
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 11
Δεκέμβρη 1953».
140 Council of Europe (υποσημ. 138) σελ. 64.
141 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ‘Digest of the
Case Law of the European Committee of Social Rights’ 1 Σεπτεμβρίου 2008, σελ. 98 <http://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestIndex_en.asp> πρόσβαση 18 Μαΐου
2015.
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πληθυσμού καλύπτεται δυνητικά από κάποιο σύστημα βοήθειας. Όροι υπαγωγής, όπως

η ηλικία, η υγεία ή η διάρκεια διαμονής, ενδέχεται να οδηγούν στον αποκλεισμό συγκε-

κριμένων ομάδων του πληθυσμού από το σύστημα πρόνοιας. Είναι επιτρεπτή η θέσπιση

συγκεκριμένων παροχών για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες υπό την προϋπό-

θεση ότι και τα άτομα που δεν ανήκουν στις ομάδες αυτές δικαιούνται την προσήκουσα

βοήθεια.142

Η υποχρέωση του άρθρου 13 ενεργοποιείται για τα κράτη από τη στιγμή που

οποιοδήποτε άτομο βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης, δηλαδή σε αδυναμία να διάγει μία

αξιοπρεπή ζωή καλύπτοντας με επάρκεια τις βασικές του ανάγκες. Το καταστατικό κεί-

μενο δεν διευκρινίζει τη μορφή που πρέπει να λαμβάνει η παροχή βοήθειας. Γίνεται

δεκτό, συνεπώς, ότι αυτή μπορεί να είναι είτε παροχή σε είδος (στέγαση, σίτιση, ρουχι-

σμός) είτε σε χρήμα ή και συνδυασμός των δύο. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο της

παροχής οφείλει να είναι ανάλογο προς το κόστος ζωής και τα ελάχιστα επίπεδα δια-

βίωσης, όπως αυτά ορίζονται σε κάθε κράτος.143 H Επιτροπή εντοπίζει «εξέλιξη στις

εθνικές πρακτικές, καθόσον το εγγυημένο εισόδημα έχει καθιερωθεί στα περισσότερα

συμβαλλόμενα μέρη, αν και η μορφή του ποικίλλει».144 Πράγματι, το εγγυημένο εισό-

δημα αποτελεί στις μέρες μας την πλέον διαδεδομένη μορφή κοινωνικής πρόνοιας.

Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανάγει ρητά την ύπαρξη αυτής της θεσμικής εγγύ-

ησης σε προϋπόθεση συμμόρφωσης προς το άρθρο 13, παρ. 1, καταδικάζει αδιαλείπτως

όλα τα κράτη που δεν έχουν θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα με το σκεπτικό ότι τα εθνικά

συστήματα πρόνοιας δεν καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού.145

Κατά την εξέταση των τελευταίων εθνικών αναφορών επί της εφαρμογής του άρθ-

ρου 13, η Επιτροπή αποφάσισε ότι μόνον η Ελλάδα και η Τουρκία δεν συμμορφώνο-

νται με τη βασική επιταγή του άρθρου για ύπαρξη συστήματος πρόνοιας που να παρέχει

ένα ελάχιστο ποσό στα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.146 Στην περίπτωση της

142 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ‘Conclu-
sions ΧΙΙΙ-4 (1996)’ (General Introduction – Statement of Interpretation), σελ. 54 - 55.
143 «Προκειμένου να αξιολογείται το επίπεδο της βοήθειας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις
βασικές παροχές, τις πρόσθετες παροχές και το όριο φτώχειας στη χώρα, το οποίο ορίζεται στο
50% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (Eurostat)…» σε Συμβούλιο της Ευρώπης (υπο-
σημ. 141) σελ. 99.
144 Conclusions ΧΙΙΙ-4 (υποσημ. 142) σελ. 54.
145 Συμβούλιο της Ευρώπης (υποσημ. 141) σελ. 99.
146 ‘Conclusions XX–2(2013)’, Ελλάδα, σελ. 177 – 179, όπου γίνεται αναφορά σε όλα τα προη-
γούμενα Συμπεράσματα του κύκλου και επαναλαμβάνεται ότι «… η Ελλάδα δε συμμορφώνεται
με το άρθρο 13§1 του Χάρτη για τον λόγο ότι δεν υφίσταται νομικά θεσμοθετημένο σύστημα
καθολικής πρόνοιας που να διασφαλίζει ότι κάθε άνθρωπος που τελεί σε ανάγκη έχει αγώγιμο
και εκτελεστό δικαίωμα στην κοινωνική πρόνοια». Ομοίως, ‘Conclusions 2013’, Τουρκία, σελ.
1146 – 1147.
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Ιταλίας, η κυβέρνηση της χώρας δήλωσε ότι το πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην

πλήρη καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της

τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι σε κάποιες πε-

ριοχές το πρόγραμμα λειτουργεί ήδη από το έτος 2000 πιλοτικά, ενώ ταυτόχρονα δόθη-

κε προτεραιότητα σε άλλα εργαλεία κοινωνικής πολιτικής με κύριο στόχο την καταπο-

λέμηση της ανεργίας. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή αποφάσισε υπέρ της μη συμμόρφωσης

με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα στην κοινωνική πρόνοια δεν απολαμβάνουν όλα τα

πρόσωπα που βρίσκονται σε ανάγκη.147

2.3.1.1.2 Διάκριση της κοινωνικής πρόνοιας από την κοινωνική ασφάλεια
Οι συντακτικοί νομοθέτες των δύο Χαρτών επέλεξαν να διαχωρίσουν την κοινω-

νική πρόνοια (social assistance) από την κοινωνική ασφάλεια, συνδέοντας την πρώτη

(ως μηχανισμό καταπολέμησης) με το νέο άρθρο 30 κατά της φτώχειας και του κοινω-

νικού αποκλεισμού.148 Το ζήτημα της διάκρισης αυτής απασχόλησε την Επιτροπή, η

οποία εκτίμησε ότι «…οι τρέχουσες εξελίξεις στα περισσότερα συστήματα κοινωνικής

ασφάλειας της Ευρώπης καταδεικνύουν μια τάση προς την επέκταση των κατηγοριών

των ατόμων που προστατεύονται και του εύρους των παροχών που καταβάλλονται και,

σε πολλές περιπτώσεις προς τη δημιουργία παροχών που δεν συνδέονται με την ολο-

κλήρωση περιόδων καταβολής εισφορών. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι σε αρκετές χώ-

ρες το σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν περιελάμβανε ή δεν περιλαμβάνει πλέον

καμία διάκριση μεταξύ των παροχών κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοι-

ας».149

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Αναθεωρημένος Χάρτης διατηρεί τη διάκριση, υποχρε-

ώνει την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της τον διαχωρισμό του δικαιώματος σε δύο

άρθρα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προχώρησε στον εννοιολογικό προσδιορισμό

των παροχών που υπάγονται σε κάθε ένα από αυτά. Ως δικαιώματα κοινωνικής ασφά-

λειας ορίζονται οι παροχές ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς

και τα συνδυαστικού τύπου επιδόματα που σχετίζονται με ορισμένους ασφαλιστικούς

κινδύνους. Οι παροχές αυτές χορηγούνται, όταν ανακύπτουν οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι,

αλλά δεν αποζημιώνουν μια πιθανή κατάσταση ανάγκης που θα μπορούσε να προκύψει

από τον ίδιο τον κίνδυνο.150 Αντίθετα, το μοναδικό κριτήριο για τη χορήγηση παροχών

κοινωνικής πρόνοιας είναι η ανάγκη του ατόμου που δεν κατέχει επαρκείς πόρους,

147‘Conclusions 2013’, Ιταλία, σελ. 556 – 557.
148 Συμβούλιο της Ευρώπης (υποσημ. 141) σελ. 97.
149 Conclusions ΧΙΙΙ-4 (υποσημ. 142), σελ. 34 – 35.
150 Στο ίδιο, σελ. 35.
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χωρίς να εξετάζονται όροι υπαγωγής σε κάποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας ή

άσκησης επαγγέλματος ή προηγούμενης καταβολής εισφορών.151

Στην πράξη, λοιπόν, η Επιτροπή κατατάσσει μία παροχή ανάλογα με το σκοπό και

τις προϋποθέσεις χορήγησής της, ενώ συμπληρωματικά λαμβάνει υπόψη της και τον

χαρακτηρισμό του επιδόματος κατά το εθνικό δίκαιο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Δα-

νία κατέτασσε ένα επίδομα αποκατάστασης ως ασφαλιστική παροχή, η Επιτροπή ζή-

τησε περαιτέρω διευκρινίσεις για το σκοπό και τα κριτήρια χορήγησής του, καταλήγο-

ντας στο συμπέρασμα ότι πράγματι τέτοιου είδους επιδόματα «… παραδοσιακά συνδέ-

ονται με τους κινδύνους που καλύπτονται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και

η χορήγηση τους εξαρτάται από αυστηρούς ελέγχους (means tests), και όχι από αξιολό-

γηση της ατομικής κατάστασης του δικαιούχου».152 Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και

στην περίπτωση τριών επιδομάτων που χορηγούσε το Βέλγιο και αφορούσαν σε παρο-

χές προς τα άτομα με αναπηρίες, «εγγυημένα οικογενειακά επιδόματα» και «εγγυημένο

εισόδημα» προς τους ηλικιωμένους.153 Κατά παραδοχή της ίδιας της Επιτροπής, όμως,

ούτε τα κριτήρια αυτά προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις

«… οριακές (που τείνουν να αυξάνονται) με αποτέλεσμα η διάκριση να μην ανταποκρί-

νεται πλέον στην παρούσα κατάσταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προ-

στασίας που χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα και τη διαφοροποίηση των δο-

μών τους, καθώς και από το αποτέλεσμα των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων που συχνά

θέτουν την κοινωνική ασφάλεια και την κοινωνική πρόνοια μαζί».154

Πράγματι, ο διαχωρισμός της έννοιας της κοινωνικής ασφάλειας είναι παρωχημέ-

νος. Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ευρώπη έχει στρέψει τις μεταρρυθ-

μιστικές προσπάθειες των κρατών προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των κυρίαρχων

τεχνικών εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή, της κοινωνικής

ασφάλισης που βασίζεται στην καταβολή εισφορών και της φορολογικά χρηματοδο-

τούμενης κοινωνικής πρόνοιας. Ο αριθμός των εργαζομένων που συνεισφέρουν στα

ασφαλιστικά συστήματα ολοένα μειώνεται. Ταυτόχρονα, συρρικνώνεται το ποσοστό

του πληθυσμού ενός κράτους που καλύπτεται ασφαλιστικά. Ο στόχος της καθολικής

κάλυψης δεν επιτυγχάνεται, όταν σημαντικές κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι, οι μετα-

νάστες και οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία, αποκλείονται από τους μηχανισμούς

κοινωνικής προστασίας. Η λύση για βιώσιμα και ποιοτικά συστήματα απαιτεί συγκε-

ρασμό των δύο κύριων μεθόδων · η κοινωνική πρόνοια να απευθύνεται στις ευάλωτες

151 Στο ίδιο, σελ. 35.
152 ‘Conclusions XIV-1(1998) Volume 1’, Δανία, σελ. 18.
153 ‘Conclusions XIV-1(1998) Volume 1’, Βέλγιο, σελ. 4.
154 ‘Conclusions ΧΙΙΙ-4 (υποσημ. 494) σελ. 35.
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ομάδες του πληθυσμού που απουσιάζουν από τη λειτουργία της αγοράς, ενώ η κοινω-

νική ασφάλιση να τροφοδοτεί το σύστημα και να προωθεί την αλληλεγγύη των εργαζο-

μένων.

Ο Χάρτης επικρίνεται συχνά για την πολυπλοκότητα των διατάξεών του και ακο-

λούθως για τη νομική σύγχυση και αναποτελεσματικότητα της προστασίας που προ-

σφέρει. Η επικάλυψη του κανονιστικού περιεχομένου των δύο άρθρων 12 και 13, που

μάλιστα ανήκουν στον σκληρό πυρήνα των διατάξεων που τα κράτη μέλη πρέπει να

αποδεχθούν, συνιστά μία τέτοια περίπτωση. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάζει

κάθε φορά με ανεπαρκή κριτήρια τον σκοπό και τις προϋποθέσεις χορήγησης των πα-

ροχών, ώστε να προσδιορίζει εάν οι εθνικές πολιτικές πρέπει να αξιολογούνται υπό το

πρίσμα του ενός ή του άλλου κανόνα δικαίου. Δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιώματα

απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας, μία μελλοντική σύνθεση των δύο διατάξεων

θα εξυπηρετούσε καλύτερα την ασφάλεια δικαίου, που ως γενική αρχή του δικαίου, θα

έπρεπε να χαρακτηρίζει το σύνολο των κανόνων ενός βασικού καταστατικού κειμένου,

όπως ο ΕΚΧ.

2.3.1.1.3 Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια
Κατά το άρθρο 12, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:

Α. Παράγραφος 1: «Να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφά-

λειας». Θεωρείται ότι ένα κράτος συμμορφώνεται με την υποχρέωση της παρούσας

παραγράφου, όταν το εθνικό σύστημα καλύπτει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυ-

σμού από κυρίαρχους ασφαλιστικούς κινδύνους, έχει δημόσιο χαρακτήρα και χορηγεί

ικανοποιητικές παροχές. Από τη νομολογία της Επιτροπής155 προκύπτει ότι η υιοθέτηση

διάσπαρτων κανόνων κοινωνικής ασφάλειας δε συνιστά καθιέρωση ενός τυπικού ασφα-

λιστικού συστήματος.156 Η εθνική ασφαλιστική νομοθεσία πρέπει να περιλαμβάνει το

σύνολο των διεθνώς αναγνωρισμένων ασφαλιστικών κινδύνων, δηλαδή την ιατρική

φροντίδα, την ασθένεια, την ανεργία, τις παροχές γήρατος, τις παροχές εξαιτίας εργα-

τικού ατυχήματος, τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα μητρότητας.157 Το επί-

σημο σύστημα πρέπει, επιπλέον, να καλύπτει κατηγορίες του ενεργού πληθυσμού, όπως

155 Τα Συμπεράσματα (Conclusions) της Επιτροπής επί των εθνικών αναφορών κατ’ έτος είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <http://hudoc.esc.coe.int/eng/#> πρόσβαση 18 Μαΐου 2015.
156 ‘Conclusions III (1973)’, Κύπρος, σελ. 62.
157 ‘Conclusions 2006 Volume 1’, Βουλγαρία, σελ. 116. Η υποχρέωση κάλυψης όλων των
παραδοσιακών κινδύνων επαναλαμβάνεται και στα πιο πρόσφατα Συμπεράσματα (Conclusions)
2009 και 2013 για το σύνολο των χωρών που έχουν επικυρώσει το άρθρο 12.
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οι αυτoαπασχολούμενοι,158 οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση159 και οι χαμηλά

αμειβόμενοι.160 Η Επιτροπή επανεξετάζει σε κάθε κύκλο εκθέσεων την αναλογία των

ατόμων που καλύπτονται ασφαλιστικά. Στα συστήματα που συνυπάρχουν η κοινωνική

ασφάλιση, η ιδιωτική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια κρίνεται κατά περίπτωση εάν

η κάλυψη είναι ικανοποιητική, ενώ στις περιπτώσεις που το σύστημα χρηματοδοτείται

από τη γενική φορολογία ή από λοιπούς δημοσιονομικούς πόρους ο βαθμός κάλυψης

πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της μη διάκρισης, με την επιφύλαξη των προϋποθέ-

σεων χορήγησης των παροχών.161 Οποιοδήποτε σύστημα επιλεγεί, πρέπει να χρηματο-

δοτείται από τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών και/ή από τον κρατικό

προϋπολογισμό. Επιπλέον, το κράτος πρέπει να εγγυάται τις εισφορές.162 Η αρχή της

συλλογικής χρηματοδότησης αποτελεί θεμελιώδες γνώρισμα των ασφαλιστικών συστη-

μάτων, καθόσον «… εξασφαλίζει ότι το φορτίο των κινδύνων επιμερίζεται στα μέλη

της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, με έναν δίκαιο και οικονομικά

κατάλληλο τρόπο και συμβάλλει στην αποφυγή των διακρίσεων έναντι των ευάλωτων

κατηγοριών των εργαζομένων».163

Στα Συμπεράσματα προς τις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή δεν απέρριψε αμέσως το νέο

σύστημα ιδιωτικής χρηματοδότησης, αλλά ζήτησε περαιτέρω πληροφόρηση ως προς το

εάν το κράτος ανέλαβε πρωτοβουλίες να περιφρουρήσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα

των πολιτών του έναντι ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών από τη λειτουργία του νέο-

συσταθέντος συστήματος. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η χρηματοδότηση των κλάδων

ασθένειας και αναπηρίας ήταν μικτή, ωστόσο η Επιτροπή αποφάσισε ότι το νέο σύστη-

μα δεν εξασφάλιζε κάλυψη του συνόλου του εργαζόμενου πληθυσμού και επομένως

«… το δικαίωμα στις παροχές ασθένειας και αναπηρίας δεν προασπίζεται αποτελε-

σματικά ως δικαίωμα κοινωνικής ασφάλειας …».164

Το τελευταίο κριτήριο συμμόρφωσης που εξετάζεται είναι το επίπεδο των χορη-

γούμενων παροχών. Η Επιτροπή ορίζει ως επαρκείς τις παροχές που αναπληρώνουν το

εισόδημα, το δε επίπεδό τους «… πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη αναλογία με το προη-

γούμενο εισόδημα και ποτέ δεν πρέπει να πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας, που

158 ‘Conclusions XIV-1 (1998) Volume 1’, Ιρλανδία, σελ. 424.
159 ‘Conclusions XIV-1 (1998) Volume 1’, Βέλγιο, σελ. 114, ‘Conclusions XIV-1 (1998)
Volume 2’, Ισπανία, σελ. 226.
160 ‘Conclusions XIII-2 (1994)’, Αυστρία, σελ. 107.
161 ‘Conclusions XVI-1 (2002)’, (General Introduction – Statement of Interpretation), σελ. 10.
162 Στο ίδιο, σελ. 10.
163 ‘Conclusions XVIII (2006) Volume 2’, Κάτω Χώρες, σελ. 554, ‘Conclusions 2009 Volume
1’, Ανδόρα, σελ. 57.
164 ‘Conclusions XVIII’ (υποσημ. 163) σελ. 554.
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ανάγεται στο 50% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος και υπολογίζεται στη βάση

του ορίου κινδύνου φτώχειας της Eurostat».165 Στην περίπτωση που η ανωτέρω μεθοδο-

λογία της Eurostat δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (έλλειψη δεικτών Eurostat), η Επιτρο-

πή λαμβάνει υπόψη της τη νομισματική αξία του γενικού ορίου φτώχειας166 ή «… το

εθνικό όριο φτώχειας, δηλαδή το νομισματικό κόστος του καλαθιού της οικογένειας

που περιέχει την ελάχιστη ποσότητα τροφίμων και άλλων προϊόντων που είναι απαραί-

τητα για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και υγείας».167

Β. Παράγραφος 2: «Να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε ικανοποι-

ητικό επίπεδο ίσο τουλάχιστο με εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση της 102 Διεθ-

νούς Σύμβασης Εργασίας σχετικά με τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας» (για τα

κράτη που έχουν επικυρώσει τον αρχικό ΕΚΧ του 1961)

ή

«Να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε ικανοποιητικό επίπεδο ίσο

τουλάχιστο με εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινω-

νικής Ασφάλειας» (για τα κράτη που έχουν επικυρώσει τον Αναθεωρημένο ΕΚΧ)

Όπως το σύνολο των διατάξεων του ΕΚΧ, κατά τον ίδιο τρόπο και η παράγραφος

αυτή ορίζει τους κανόνες ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών δικαίων κοινωνικής

ασφάλειας. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να θεσπίσουν ελάχιστα, κοινά επίπεδα

προάσπισης του δικαιώματος, ενώ ταυτόχρονα είναι ελεύθερα να προχωρούν στην υιο-

θέτηση κανόνων που προσφέρουν υψηλότερη προστασία.168 Η Επιτροπή τονίζει ότι

«κάθε χώρα είναι ελεύθερη να ορίζει το δικό της σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Ο

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης ούτε επιβάλλει έναν κοινό τύπο, ούτε επιδιώκει την

εναρμόνιση της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλεια, αλλά καθορίζει ελάχιστους

κοινούς κανόνες».169 Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, τα εθνικά συστήματα πρέπει

να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα επίπεδα προσωπικής κάλυψης και στα ελάχιστα επί-

πεδα παροχών που θέτουν είτε η Σύμβαση Νο. 102 της ΔΟΕ είτε ο Ευρωπαϊκός Κώδι-

κας Κοινωνικής Ασφάλειας. Το άρθρο 2 (α) (ΙΙ) της Σύμβασης υποχρεώνει τα κράτη να

επικυρώσουν τρεις τουλάχιστον από τους εννέα ασφαλιστικούς κινδύνους, εκ των οποί-

165 ‘Conclusions XVIII (2006) Volume 2’, Κάτω Χώρες, σελ. 555, ‘Conclusions 2006 Volume
1’, Βουλγαρία, σελ. 117-119.
166 ‘Conclusions 2013’, Αρμενία, σελ. 95, ‘Conclusions 2013’, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, σελ. 218.
167 ‘Conclusions 2013’, Αρμενία, σελ. 95, ‘Conclusions 2013’, Γεωργία, σελ. 456.
168 Η νομική εναρμόνιση μπορεί να λάβει δύο μορφές: της ενοποίησης (unification), που απαιτεί
την υιοθέτηση των ίδιων κανόνων από τα εθνικά δίκαια και της ελάχιστης εναρμόνισης που
προωθεί την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων.
169 Συμβούλιο της Ευρώπης (υποσημ. 141) σελ. 89.
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ων τουλάχιστον ένας πρέπει να αναφέρεται στις παροχές ανεργίας, γήρατος, εργατικού

ατυχήματος, αναπηρίας και επιζώντων. Ο Κώδικας (άρθρο 2, παρ. 1 (b)) απαιτεί την

αποδοχή μεγαλύτερου αριθμού διατάξεων, ήτοι έξι από τα εννέα μέρη του πρέπει να

επικυρωθούν.

Η Επιτροπή εξετάζει τη συμμόρφωση των κρατών στην παρούσα παράγραφο με

τρόπο απλό. Στην περίπτωση επικύρωσης του Κώδικα, η Επιτροπή παραπέμπει στις

αποφάσεις της Επιτροπής των Υπουργών. Όταν η τελευταία εντοπίζει μη συμμόρφωση

με τις διατάξεις του Κώδικα, τότε και η Επιτροπή θεωρεί ότι το κράτος δεν εκπληρώνει

αντίστοιχα την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 12. Όταν ο Κώδικας δεν έχει

επικυρωθεί, η Επιτροπή εξετάζει ανεξάρτητα την εθνική αναφορά και αποφασίζει για

τη συμμόρφωση ή μη του κράτους με τον κανόνα της υπό ανάλυση παραγράφου.

Γ. Παράγραφος 3: «Να καταβάλουν προσπάθειες για την ανύψωση του συστήματος

κοινωνικής ασφάλειας σε υψηλότερο επίπεδο».

Ήδη από τον πρώτο κύκλο εποπτείας των εθνικών αναφορών, η Επιτροπή είχε το-

νίσει τη «δυναμική φύση» της διάταξης αυτής.170 Ο δυναμικός χαρακτήρας συνίσταται

στην υποχρέωση των κρατών να επεκτείνουν την ασφαλιστική κάλυψη σε ευρύτερες

κατηγορίες πολιτών μέχρι την κατάκτηση του τελικού στόχου, που είναι η προστασία

του συνόλου των πληθυσμών τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικεντρώνονται και στην

ποιοτική αναβάθμιση του είδους και του ποσού των χορηγούμενων παροχών.171

Στον τελευταίο κύκλο εποπτείας για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 12 από τα

κράτη μέλη, η Επιτροπή αναγνώρισε ως μέτρα βελτίωσης την αύξηση του αριθμού των

ασφαλισμένων ατόμων όπως οι χαμηλά αμειβόμενοι172 ή τα μέλη οικογενείας173 που

εισήχθησαν στο σύστημα ασφάλισης και περίθαλψης, τη θεσμοθέτηση νέων επιδομά-

των προσωρινής ανικανότητας,174 την ολική αναμόρφωση του τρόπου χρηματοδότη-

σης του συστήματος σύμφωνα με την αρχή της συλλογικής χρηματοδότησης,175 τη συγ-

χώνευση υπηρεσιών σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο αρμόδιο για τη χορήγηση επιδο-

μάτων ανεργίας,176 την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων αναπηρίας,

ιδίως των νέων ανθρώπων, που οδηγεί στην αύξηση των συντάξεων αυτών και τη δυνα-

170 ‘Conclusions I (1969)’, σελ.62.
171 ‘Conclusions ΧΙΙΙ-4 (1996)’ (Part I – Consideration Article by Article – Chapter 1, Article
12 paragraph 3), σελ. 139.
172 ‘Conclusions 2013’, Ανδόρα, σελ. 63.
173 ‘Conclusions 2013’, Αυστρία, σελ. 124.
174 ‘Conclusions 2013’, Αρμενία, σελ. 92.
175 Στο ίδιο, σελ. 93.
176 ‘Conclusions 2013’, Εσθονία, σελ. 336.
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τότητα των χαμηλοσυνταξιούχων να αιτηθούν «εγγυημένης σύνταξης», ώστε να εξα-

σφαλίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα.177 Συνεπώς, η επέκταση των συστημάτων, η

προστασία έναντι νέων κινδύνων ή η αύξηση των παροχών μπορούν να αποτελέσουν

παραδείγματα βελτίωσης.

Ωστόσο, μόνον το γεγονός της ύπαρξης αλλαγών δεν οδηγεί την Επιτροπή σε θετι-

κή αξιολόγηση. Οι πραγματοποιηθείσες αλλαγές πρέπει να είναι και ανάλογες προς τον

στόχο της ανύψωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε ένα ικανοποιητικότερο

επίπεδο, δηλαδή να είναι επαρκείς.178 Δυστυχώς, εξαιτίας δημογραφικών και δυσμενών

οικονομικών εξελίξεων, τα κράτη στην πλειοψηφία τους τείνουν προς περιοριστικές,

παρά προοδευτικές, μεταρρυθμίσεις των συστημάτων τους. Η Επιτροπή αποδέχεται

τέτοιες αλλαγές υπό δύο προϋποθέσεις · πρώτον, οι νέοι κανόνες πρέπει να είναι απα-

ραίτητοι για τη βιωσιμότητα του υπάρχοντος συστήματος και δεύτερον, δεν μετα-

τρέπουν «… σταδιακά το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε σύστημα ελάχιστης πρό-

νοιας».179 Τα κριτήρια που η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, προκειμένου να κρίνει εάν οι

ανωτέρω δύο προϋποθέσεις πληρούνται, τέθηκαν προς γνώση των κρατών στη Δήλωση

Ερμηνείας των Συμπερασμάτων XVI-1 και είναι τα εξής:

• η φύση των αλλαγών (πεδίο εφαρμογής, όροι χορήγησης επιδομάτων, ποσά και

διάρκεια επιδομάτων)

• οι λόγοι που οδήγησαν στις αλλαγές και το πλαίσιο της κοινωνικής και οικονο-

μικής πολιτικής στο οποίο ανέκυψαν. Σε κάθε περίπτωση «… η οικονομική κρίση δεν

θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη μείωση της προστασίας των δικαιωμάτων που ανα-

γνωρίζονται από τον Χάρτη. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις δεσμεύονται να λαμβάνουν

όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα του Χάρτη εγγυώνται

αποτελεσματικά σε μια χρονική περίοδο που οι δικαιούχοι χρειάζονται τη μεγαλύτερη

προστασία»180

• η έκταση των αλλαγών (κατηγορίες και αριθμός των ανθρώπων που αφορούν, τα

επίπεδα των επιδομάτων για το χρονικό διάστημα πριν και μετά τις επίδικες μεταβολές)

• η αναγκαιότητα και η καταλληλότητα της μεταρρύθμισης που οδήγησε σε αυτές

τις αλλαγές (επιδιωκόμενοι σκοποί)

177 ‘Conclusions 2013’, Φινλανδία, σελ. 369.
178 ‘Conclusions 2013’, Γεωργία, σελ. 458.
179 ‘Conclusions XIV-1 (1998) Volume 1’ (General Introduction – Statement of Interpretation),
σελ. 47.
180 ‘Conclusions 2009 Volume 1’ (General introduction – Statement of Interpretation), παρ. 17,
σελ. 13.
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• η ύπαρξη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας για τα άτομα που τέθηκαν σε κατάσταση

ανάγκης εξαιτίας των αλλαγών

• τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Στην περίπτωση της Ελλάδας η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ιδιαίτερη

κατάσταση στη χώρα και το γεγονός ότι έπρεπε να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, κατέ-

ληξε ότι η κυβέρνηση δεν διεξήγαγε την ελάχιστη έρευνα και ανάλυση που απαιτείται

προκειμένου να αξιολογήσει πλήρως τις συνέπειες των μέτρων στις ευάλωτες ομάδες

της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, δεν εντοπίστηκαν άλλα μέτρα που θα μπορούσαν ενδεχο-

μένως να είχαν τεθεί σε εφαρμογή, ώστε να περιοριστούν οι σωρευτικές επιπτώσεις των

επίδικων περιορισμών κατά των συνταξιούχων. Η Επιτροπή έκρινε ότι υπήρξε παραβί-

αση του άρθρου 12, παρ. 3 του Χάρτη, εξαιτίας του σωρευτικού αποτελέσματος των

περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν στον κλάδο γήρατος.181

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού, η Κύπρος προ-

χώρησε σε μείωση του ποσού διαφόρων επιδομάτων σε ποσοστό μεταξύ του 72%-75%.

Η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να κρίνει και ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες για την επί-

πτωση των μειώσεων αυτών στα επιδόματα ανεργίας, ασθένειας, γήρατος και μητρό-

τητας, καθώς και στο ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού από τους ασφαλιστικούς κινδύ-

νους.182 Ομοίως, στην περίπτωση της Ρουμανίας, η Επιτροπή αναγνώρισε το γεγονός

ότι το νέο νομικό πλαίσιο αναπτύχθηκε με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του

συνταξιοδοτικού συστήματος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δεδομένης της γή-

ρανσης του πληθυσμού, της οικονομικής κρίσης και της μείωσης του αριθμού των φο-

ρολογουμένων. Επιφυλάχθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση και ζήτησε πρόσθετα

στοιχεία, προκειμένου να κρίνει πόσο οι αλλαγές επηρέασαν στην πράξη το κατώτερο

όριο σύνταξης και το συνολικό ποσοστό κάλυψης των ατόμων από το σύνολο του ενερ-

γού πληθυσμού.183 Με πανομοιότυπο σκεπτικό, επιφυλάχθηκε να κρίνει και τις αναπρο-

σαρμογές των συντάξεων και άλλων παροχών στη Σλοβενία, οι οποίες προσαρμό-

στηκαν κατά ποσοστό 50% επί της επιτευχθείσας αύξησης του μέσου μισθού το έτος

2009 και κατά 25% για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του έτους 2011.184

Η Λιθουανία μείωσε προσωρινά και αναλογικά όλες τις συντάξεις, ώστε να είναι

σε θέση να καταβάλει κοινωνικές παροχές σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, μειώθηκαν το

181 Decision on the Merits concerning Collective Complaint No. 76/2012 Federation of
Employed Pensioners of Greece (IKA-ETAM) v. Greece (υιοθετήθηκε 7 Δεκεμβρίου 2012,
δημοσιεύθηκε 22 Απριλίου 2013), παρ. 79 – 80.
182 ‘Conclusions 2013’, Κύπρος, σελ. 298.
183 ‘Conclusions 2013’, Ρουμανία, σελ. 895 – 896.
184 ‘Conclusions 2013’, Σλοβενία, σελ. 1058 – 1059.



66

ποσοστό αναπλήρωσης του επιδόματος ασθενείας και το ανώτατο χρηματικό όριο της

παροχής αυτής.  Επειδή η αλλαγή στις συντάξεις είχε ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι των

χαμηλότερων συντάξεων να προστατεύονται, ενώ οι συνταξιούχοι με υψηλότερα εισο-

δήματα να αναλαμβάνουν το βάρος των μειώσεων, και επειδή ο περιορισμός στην

παροχή ασθενείας δικαιολογήθηκε επαρκώς από την κυβέρνηση, η Επιτροπή έκρινε ότι

η Λιθουανία, παρά τις μεταρρυθμίσεις, εξακολουθεί να τελεί σε συμμόρφωση με τον

κανόνα της παραγράφου 3 του άρθρου 12.185

Δ. Παράγραφος 4: «Να λαμβάνουν μέτρα με τη σύναψη των κατάλληλων διμερών ή

πολυμερών συμβάσεων ή με άλλα μέσα και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που

καθορίζονται με τις συμφωνίες αυτές, για να διασφαλίζουν:

α) την ισότητα μεταχείρισης ανάμεσα στους υπηκόους του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους

και τους υπηκόους άλλων Μερών αναφορικά με τα δικαιώματα για κοινωνική ασφάλεια,

περιλαμβάνοντας και τις διαφυλάξεις των πλεονεκτημάτων που έχουν παραχωρηθεί από

τις νομοθεσίες κοινωνικής ασφάλειας, ανεξάρτητα με τις μετακινήσεις που θα ήταν δυνα-

τόν να πραγματοποιήσουν τα προστατευόμενα πρόσωπα στο έδαφος των Συμβαλλομένων

Μερών,

β) την παροχή, διατήρηση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων για κοινωνική ασφάλεια

με μέσα όπως είναι ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης ή απασχόλησης που

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη».

Ως όργανο εναρμόνισης, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης προωθεί την υιοθέ-

τηση κοινών κανόνων προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις άνισης μετα-

χείρισης ημεδαπών και αλλοδαπών σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας. Με την παρά-

γραφο αυτή επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών προς διασφά-

λιση του δικαιώματος των ξένων. Με τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή

άλλων μέσων (όπως οι μονομερείς ενέργειες), τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν για

την εφαρμογή των παραδοσιακών αρχών του διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλειας,

ήτοι για την ίση μεταχείριση των υπηκόων των άλλων συμβαλλόμενων χωρών από το

εκάστοτε εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και τη διατήρηση των ασφαλιστικών

πλεονεκτημάτων που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι δυνάμει εσωτερικών νομοθεσι-

ών, όταν αυτοί μετακινούνται σε άλλα κράτη μέλη του ΕΚΧ.

185 ‘Conclusions 2013’, Λιθουανία, σελ. 600-602.
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Από τη συνδυαστική ανάγνωση του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του

Παραρτήματος στον Χάρτη186 συνάγεται ότι ξένοι θεωρούνται και οι υπήκοοι των άλ-

λων συμβαλλόμενων κρατών που δε διαμένουν πλέον στο έδαφος ενός κράτους, αλλά

διέμεναν ή εργάζονταν εκεί ανελλιπώς στο παρελθόν και απέκτησαν ασφαλιστικά δι-

καιώματα. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου περιλαμβάνει επίσης τους πρόσφυγες και

τους ανιθαγενείς,187 καθώς και τους αυτοαπασχολούμενους.188 Το υλικό πεδίο εφαρμο-

γής της διάταξης καλύπτει «… κατ’ αναλογία με τη Σύμβαση Νο. 102 της ΔΟΕ, τους

παραδοσιακούς κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι την ιατρική περίθαλψη και την

ασθένεια, την ανεργία, το γήρας, το εργατικό ατύχημα, την οικογένεια, τη μητρότητα,

την αναπηρία και τα δικαιώματα των επιζώντων. Ωστόσο, η παράγραφος 4 του άρθρου

12, πρέπει επίσης να εφαρμόζεται για κάθε άλλο κλάδο που αναγνωρίζεται από το

σύστημα κοινωνικής ασφάλειας ενός Συμβαλλόμενου μέρους, που έχει αποδεχθεί την

παράγραφο αυτή».189

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλει την προσαρμογή ή αλλαγή της ασφαλι-

στικής νομοθεσίας των κρατών ώστε να εξαλειφθεί κάθε μορφή διάκρισης είτε άμεσης

είτε έμμεσης. Άμεση διάκριση εισάγεται στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ασφαλι-

στικών παροχών είναι μόνον οι υπήκοοι μιας χώρας ή συγκεκριμένες κατηγορίες ξένων.

Έμμεση διάκριση στοιχειοθετείται όταν επιβάλλονται μεν προϋποθέσεις χορήγησης πα-

186 Παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, παράγραφος 1: «Με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 12, παρ. 4 και του άρθρου 13 παρ. 4, στα πρόσωπα που αναφέρονται στα
άρθρα 1-17 δεν περιλαμβάνονται αλλοδαποί, εκτός αν είναι υπήκοοι των Συμβαλλομένων Μερών
και διαμένουν νόμιμα ή εργάζονται κανονικά στο έδαφος του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου
Μέρους, ενώ εξυπακούεται ότι τα προαναφερόμενα άρθρα θα ερμηνεύονται με το πνεύμα των
διατάξεων των άρθρων 18 και 19. Η ερμηνεία αυτή δεν αποκλείει την επέκταση ανάλογων δικαι-
ωμάτων και σε άλλα πρόσωπα από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη».
187 Παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, παράγραφος 2: «Κάθε Συμβαλλόμενο
Μέρος θα παρέχει στους πρόσφυγες που περιλαμβάνονται στο ορισμό που δίνει η Σύμβαση της
Γενεύης της 29 Ιουλίου 1951, σχετικά με την Κατάσταση των Προσφύγων και διαμένουν κανο-
νικά στο έδαφός του ίση κατά το δυνατό μεταχείριση και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο ευνοϊκή
από εκείνη για την οποία έχει δεσμευθεί με τη Σύμβαση του 1951 καθώς και με άλλες διεθνείς
συμφωνίες που ισχύουν και εφαρμόζονται στους πρόσφυγες που προαναφέρονται», Παράρτημα
του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, παράγραφος 3: «Each Party will grant to
stateless persons as defined in the Convention on the Status of Stateless Persons done in New
York on 28 September 1954 and lawfully staying in its territory, treatment as favourable as
possible and in any case not less favourable than under the obligations accepted by the Party
under the said instrument and under any other existing international instruments applicable to
those stateless persons». Η Επιτροπή, στον τελευταίο κύκλο εξέτασης των εθνικών αναφορών,
ζήτησε από όλα τα κράτη (ανεξάρτητα εάν έχουν επικυρώσει τον Αναθεωρημένο ΕΚΧ) να
αναφέρουν στις επόμενες εκθέσεις τους πληροφορίες για την έκταση αναγνώρισης της ίσης
μεταχείριση των ανιθαγενών (de jure ή de facto) στα εθνικά δίκαια και ιδιαίτερα να παρέχουν
πληροφορίες ως προς το ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ίση
μεταχείριση εγγυάται στην πράξη, Conclusions 2013, General Introduction, σελ. 10.
188 Συμβούλιο της Ευρώπης (υποσημ. 141) σελ. 93.
189 ‘Conclusions XIII-4 (1996)’ (General Introduction – Statement of Interpretation), σελ. 41.
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ροχών τόσο στους υπηκόους του ίδιου του κράτους όσο και σε εκείνους των άλλων

μελών, «… αλλά είναι πιο δύσκολο για τους τελευταίους να ανταποκριθούν στα προ-

απαιτούμενα αυτά που ως εκ τούτου συνιστούν μεγαλύτερα εμπόδια για αυτούς».190 Η

Επιτροπή έχει εντοπίσει επανειλημμένα περιπτώσεις άμεσης διάκρισης σε όλες σχεδόν

τις εθνικές νομοθεσίες. Παρατηρείται το γεγονός ότι τα μέλη του ΕΚΧ που είναι ταυτό-

χρονα και μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν ισότιμα τους υπηκόους των άλλων κρατών -

μελών της Ένωσης (όπως άλλωστε επιβάλλεται και από την ενωσιακή νομοθεσία),191

ενώ αντίθετα δε συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με τα υπόλοιπα μέλη του ΕΚΧ που δεν

μετέχουν στην ΕΕ.192

Ο ίδιος ο Χάρτης εισάγει στο Παράρτημα για την ερμηνεία του άρθρου 12, παρ. 4

μία επιτρεπόμενη περίπτωση διάκρισης: «ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να απαι-

τήσει τη συμπλήρωση ορισμένης περιόδου διαμονής προτού χορηγήσει τις παροχές αυτές

στους υπηκόους άλλων Συμβαλλόμενων Μερών» υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το

εν λόγω χρονικό διάστημα είναι λογικό. Πράγματι, ενώ το προαπαιτούμενο της διαμο-

νής φαίνεται να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την εθνικότητα, εντούτοις δεν επιφέρει

τα ίδια αποτελέσματα για τους υπηκόους του κράτους και τους υπηκόους των άλλων

συμβαλλομένων μερών. Επειδή, λοιπόν, η Επιτροπή έχει εντοπίσει ότι οι συνηθέστερες

περιπτώσεις έμμεσης διάκρισης αφορούν στην κατάχρηση της ανωτέρω διάταξης,

εκτιμά κάθε φορά την αναλογικότητα του μέτρου της διάρκειας διαμονής και κρίνει εάν

το υπό εξέταση κράτος συμμορφώνεται με τις επιταγές του άρθρου 12, παρ. 4.

190 Στο ίδιο, σελ. 43.
191 Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των μελών της ΕΕ προβλέπεται από
τους εξής κανονισμούς: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφά-
λειας [2004] ΕΕ L166/1, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας,
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης

Νοεμβρίου 2010 για την επέκταση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δε διέπονται ήδη
από τους Κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους.
192 ‘Conclusions ΧΧ-2 (2013)’, Τσεχία σελ. 54, Δανία σελ. 92, Γερμανία σελ. 128, Ελλάδα σελ.
176, Λουξεμβούργο σελ. 262, Πολωνία σελ. 298, Ισπανία σελ. 329, ‘Conclusions 2013’, Αυ-
στρία σελ. 128, Βέλγιο σελ. 185, Κύπρος σελ. 300, Εσθονία σελ. 338, Φινλανδία σελ. 371, Γαλ-
λία σελ. 424, Ιρλανδία σελ. 507, Ιταλία σελ. 555, Λιθουανία σελ. 605, Μάλτα σελ. 642, Κάτω
Χώρες σελ. 760, Νορβηγία σελ. 801, Πορτογαλία σελ. 850, Ρουμανία σελ. 899, Σλοβακία σελ.
1012, Σλοβενία σελ. 1061.
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2.3.1.2 Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας (και Αναθεωρημένος) και

το Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας

2.3.1.2.1 Εισαγωγικές  παρατηρήσεις
Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας και το Πρωτόκολλό του, καθώς

και ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας, χαρακτηρίζονται

ως όργανα που θέτουν ελάχιστα πρότυπα (standard – setting instruments) στη βάση της

ελάχιστης εναρμόνισης του επιπέδου προστασίας που πρέπει να προσφέρουν τα συστή-

ματα κοινωνικής ασφάλειας των συμβαλλόμενων κρατών. Οι συντάκτες έλαβαν υπόψη

τις διακριτές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές παραδόσεις των κρατών μελών και

παρήγαγαν νομικά κείμενα που περιέχουν κανόνες εφαρμοστέους σε όλους τους τύπους

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι εν λόγω Συμβάσεις περιέχουν εξειδικευ-

μένες, τεχνικές και πολύπλοκες διατάξεις που δίδουν συγκεκριμένο κανονιστικό περιε-

χόμενο στο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, όπως αυτό αναγνωρίζεται ως ανθρώ-

πινο δικαίωμα στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (και του Αναθεω-

ρημένου). Ξεπερνώντας, συνεπώς, τον απλό διακηρυκτικό και συμβολικό λόγο, ο Κώ-

δικας συμβάλλει στη θέσπιση ποσοτικών προτύπων και αποτελεσματικών εγγυήσεων

για το minimum προστασίας του δικαιώματος, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια των

λαών της Ευρώπης.

Ο αρχικός Κώδικας και το Πρωτόκολλό του υιοθετήθηκαν στις 16 Απριλίου 1964

και τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Μαρτίου 1968. Βασίζονται στη Σύμβαση Νο. 102 της ΔΟΕ

που προηγήθηκε,193 αλλά ο Κώδικας θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις επικύρωσής

του, ενώ το Πρωτόκολλο προβλέπει υψηλότερα επίπεδα προστασίας, καθόσον στόχος

της Επιτροπής των Υπουργών ήταν το κείμενο να «… συνιστά το ευρωπαϊκό επίπεδο

κοινωνικής ασφάλειας που όλα τα μέλη θα προσπαθούν να επιτύχουν».194 Τα κράτη

έχουν τη δυνατότητα να επικυρώσουν μόνον τον Κώδικα και, ανάλογα με τις δυνατό-

τητές τους, δύνανται να αποδεχθούν οποιαδήποτε στιγμή τα αυστηρότερα πρότυπα του

Πρωτοκόλλου. Ο Αναθεωρημένος Κώδικας «άνοιξε» για υπογραφή στις 6 Νοεμβρίου

1990. Θεσπίζει υψηλότερα πρότυπα ως προς το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης του

πληθυσμού (π.χ. για τις παροχές ασθενείας), αυξάνει τα ελάχιστα ποσά και τη συνολική

διάρκεια καταβολής ορισμένων παροχών (π.χ. ανεργίας, ιατρικής περίθαλψης), περι-

λαμβάνει πιο ευέλικτους κανόνες προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας ως προς τις

193 Άλλωστε, στη διαδικασία σύνταξης των διατάξεων του Κώδικα συμμετείχε και η ΔΟΕ
(Προοίμιο, παρ. 6).
194 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ministers’ Deputies, Res(54) 13E/11 September 1954 European
Code of Social Security - (Level of Social Security to be laid down).
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συντάξεις και τις παροχές ανικανότητας, ενώ δεσμεύει ρητά τα κράτη ως προς την

εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων (άρθρο 3, παρ. 6). Ο Αναθεωρημένος

Κώδικας δεν έχει τεθεί σε ισχύ, καθόσον απαιτείται η κύρωσή του από δύο τουλάχιστον

κράτη, ενώ μέχρι σήμερα μόνον οι Κάτω Χώρες έχουν προχωρήσει στην επικύρωσή

του.195

2.3.1.2.2 Η δομή του Κώδικα
Ο Κώδικας αποτελείται από το Προοίμιο, δεκατέσσερα μέρη, ένα Παράρτημα και

δύο Προσθήκες. Το Πρώτο Μέρος περιλαμβάνει την επεξήγηση κάποιων όρων (άρθρο

1) και τις προϋποθέσεις επικύρωσης (άρθρα 2 – 6). Κατά το παράδειγμα του ΕΚΧ, το

σύστημα επικύρωσης των διατάξεων που παρέχουν ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ‘à la

carte’. Είναι υποχρεωτική η επικύρωση των Μερών Ι (Γενικές διατάξεις), ΧΙ (Υπολο-

γισμός περιοδικών πληρωμών), ΧΙΙ (Κοινές διατάξεις), ΧΙΙΙ (Διάφορες διατάξεις) και

XIV (Τελικές διατάξεις). Κάθε κράτος δύναται να επιλέξει τουλάχιστον έξι από τους

εννέα ασφαλιστικούς κινδύνους που αναφέρονται στα Μέρη ΙΙ έως Χ με τη σημείωση

ότι το Μέρος ΙΙ (ιατρική φροντίδα) υπολογίζεται ως δύο και το Μέρος V (παροχές

γήρατος) ως τρεις κίνδυνοι. Πριν τη δέσμευσή του, το Συμβαλλόμενο Κράτος οφείλει

να έχει ήδη επιτύχει την ποσοτική κάλυψη του ελάχιστου πληθυσμιακού ποσοστού που

απαιτείται για κάθε κίνδυνο (άρθρο 5).

Τα Μέρη ΙΙ έως Χ αναλύουν με τεχνικές λεπτομέρειες τις ελάχιστες προδιαγραφές

που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη, προκειμένου να διατηρούν την προστασία των

πολιτών τους σε ικανοποιητικό επίπεδο, όταν επέρχεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Ομοίως προς τη Σύμβαση Νο. 102 της ΔΟΕ, που αποτέλεσε κείμενο βάσης για την υιο-

θέτηση του Κώδικα και του συνοδευτικού του Πρωτοκόλλου, οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι

που αναγνωρίζονται είναι:

1. Ιατρική φροντίδα (Μέρος ΙΙ, άρθρα 7-12). Περιλαμβάνει κάθε νοσηρή κατά-

σταση, ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και την κύηση, τον τοκετό και τα επακόλουθά τους

(άρθρο 8).

2. Επιδόματα ασθενείας (Μέρος ΙΙΙ, άρθρα 13-18). Ο δικαιούχος προστατεύεται για

το χρονικό διάστημα που, εξαιτίας ασθένειας, παρουσιάζει ανικανότητα προς εργασία

και αναστολή εισοδήματος (άρθρο 14).

195<http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/139/signatures? p_auth
=BQbZWTUn> πρόσβαση 3 Μαρτίου 2017.
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3. Παροχές ανεργίας (Μέρος IV, άρθρα 19-24). Ο καλυπτόμενος κίνδυνος περιλαμ-

βάνει τη διακοπή εισοδήματος από εργασία, που οφείλεται στην αδυναμία εξεύρεσης

κατάλληλης απασχόλησης (άρθρο 20).

4. Παροχές γήρατος (Μέρος V, άρθρα 25-30). Η επιβίωση του ατόμου μετά από

ορισμένη ηλικία αποτελεί τον καλυπτόμενο κίνδυνο του Μέρους αυτού (άρθρο 26, παρ.

1).

5. Παροχές στην περίπτωση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων

(Μέρος VI, άρθρα 31-38). Τα είδη των παροχών που καλύπτονται είναι: α) ασθένεια, β)

ανικανότητα προς εργασία εξαιτίας ασθένειας που επιφέρει αναστολή εισοδήματος, γ)

ολική ή μερική απώλεια ικανότητας προς βιοπορισμό, που πιθανολογείται ότι θα έχει

διάρκεια ή θα οδηγήσει σε μείωση της σωματικής ακεραιτότητας και δ) απώλεια μέσων

συντήρησης για τη χήρα και τα τέκνα εξαιτίας θανάτου του προστάτη της οικογένειας

(άρθρο 32).

6. Οικογενειακές παροχές (Μέρος VII, άρθρα 39-45). Οικονομική υποστήριξη του

εργαζόμενου ή οικονομικά ενεργού ατόμου για τη συντήρηση των τέκνων του.

7. Παροχές μητρότητας (Μέρος VIII, άρθρα 46-52). Καλύπτονται τα έξοδα κύη-

σης, τοκετού και οι ενδεχόμενες συνέπειές τους, καθώς και το χρονικό διάστημα (όπως

αυτό ορίζεται από την εθνική νομοθεσία) μετά τον τοκετό που επιφέρει διακοπή εισο-

δήματος (άρθρο 47).

8. Παροχές αναπηρίας (Μέρος ΙΧ, άρθρα 53-58). Οι παροχές αυτές χορηγούνται,

όταν το άτομο αδυνατεί να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα ορισμένου βαθμού

(και όχι μόνον την προηγούμενη εργασία του πριν την επέλευση του κινδύνου) και

πιθανολογείται ότι η αδυναμία αυτή θα είναι διαρκής ή θα εξακολουθήσει και μετά την

παύση χορήγησης του επιδόματος ασθενείας (άρθρο 54).

9. Παροχές επιζώντων (Μέρος Χ, άρθρα 59-64). Πρόκειται για τη χορήγηση πλή-

ρους ή μειωμένης σύνταξης στη σύζυγο και τα τέκνα του θανόντος, προκειμένου να

αντισταθμιστεί η απώλεια μέσων συντήρησής τους μετά τον θάνατο του προστάτη της

οικογένειας (άρθρο 60, παρ. 1).

Όλα τα Μέρη είναι δομημένα με τον ίδιο τρόπο και, εκτός από τον ανωτέρω ορι-

σμό των χορηγούμενων παροχών, συγκεκριμενοποιούν: α) το ελάχιστο ποσοστό των

ατόμων από κάθε επαγγελματική τάξη (εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι ή άλλως

οικονομικά ενεργοί) ή από τους κατοίκους ενός κράτους που πρέπει να καλύπτει το

εθνικό ασφαλιστικό σύστημα. Το ποσοστό αυτό ποικίλλει ανά ασφαλιστικό κίνδυνο, β)

τον τύπο (περιοδικές ή εφάπαξ) και το ύψος των παροχών. Οι παροχές είναι συνήθως

σε χρήμα και υπολογίζονται σύμφωνα με τις τρεις μεθόδους που αναλύονται στο Μέρος
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ΧΙ, γ) τις προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών και δ) τη διάρκεια καταβολής των

παροχών, καθώς και τυχόν χρονικά διαστήματα που πρέπει να παρέλθουν προτού κατά-

στεί κάποιος δικαιούχος (προκαθορισμένοι περίοδοι ασφάλισης ή εργασίας ή διαμονής

ή συνδυασμός όλων). Ο Κώδικας επιβάλλει για κάθε κίνδυνο διαφορετικές περιόδους

καταβολής κάτω από τις οποίες η μέγιστη διάρκεια των παροχών που προβλέπεται από

την εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπεται να οριστεί.

Το Μέρος ΧΙ θεσπίζει τα ελάχιστα όρια των περιοδικών παροχών και περιγράφει

τον τρόπο υπολογισμού των πληρωμών. Τα άρθρα 65 – 67 μπορούν να εφαρμοστούν σε

όλα τα κράτη ανεξάρτητα από το μοντέλο χορήγησης των περιοδικών παροχών που

κάθε εθνικό σύστημα ασφάλισης έχει επιλέξει, είτε δηλαδή οι παροχές συνδέονται με

τις αποδοχές είτε με το συνολικό εισόδημα είτε χορηγούνται κατ’ αποκοπή. Το

ελάχιστο επίπεδο των παροχών δεν ορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσό ενός κοινά από-

δεκτού νομίσματος, αλλά υπολογίζεται με διάφορα εργαλεία αξιολόγησης που σχετί-

ζονται με το διαφορετικό βιοτικό επίπεδο των συμβαλλομένων χωρών. Καθορίζονται

τρεις τύποι αξιολόγησης που με τη σειρά τους εισάγουν σημεία αναφοράς (benchmarks)

για τη σύγκριση του επιπέδου των παροχών. Έτσι, για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο ορί-

ζεται ένα πρότυπο σημείο αναφοράς, που μπορεί να ανάγεται στις προηγούμενες από-

δοχές του δικαιούχου (άρθρο 65, παρ. 1 & 2), στο μισθό ενός άντρα ειδικευμένου εργά-

τη (άρθρο 65, παρ. 6), στο μισθό ενός συνήθους άνδρα ενήλικου εργάτη (άρθρο 66,

παρ. 4) ή στις μέσες αποδοχές που καταβάλλονται σε ένα κράτος (άρθρο 65, παρ. 10).

Οι χορηγούμενες παροχές πρέπει να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το ποσοστό των

ανωτέρω προτύπων, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά.

Οι κοινές διατάξεις (Μέρος ΧΙΙ) αναφέρονται στις περιπτώσεις αναστολής κατά-

βολής της παροχής (άρθρο 68), στο δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 69), στο κόστος των

παροχών, καθώς και στις δαπάνες διαχείρισης του συστήματος παροχών (άρθρα 70 &

71).

Στο άρθρο 73 του Μέρους ΧΙΙΙ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην προσπάθεια που

πρέπει να καταβάλουν τα κράτη, ώστε να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των μετα-

ναστών και αλλοδαπών με τους υπηκόους τους σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Στα

άρθρα 74 επ. του ιδίου Μέρους καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του Κώ-

δικα και του Πρωτοκόλλου. Ο μηχανισμός ελέγχου στηρίζεται στην εξέταση εθνικών

αναφορών. Κάθε κράτος υποχρεούται να καταθέτει ετήσια αναφορά επί των μερών του
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Κώδικα και του Πρωτοκόλλου που έχει αποδεχθεί,196 ενώ υποβάλλει κάθε δύο έτη

αναφορά για τα μέρη που δεν έχει επικυρώσει. Οι ετήσιες αναφορές αξιολογούνται από

την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων

της ΔΟΕ197 και προωθούνται στην Κυβερνητική Επιτροπή του ΕΚΧ και του Κώδικα, η

οποία είναι αρμόδια να κρίνει εάν το συμβαλλόμενο κράτος εφαρμόζει τις επιταγές του

Κώδικα και του Πρωτοκόλλου.198 Στη συνέχεια, διαβιβάζει ένα προσχέδιο της έκθεσης

Συμπερασμάτων της (Conclusions) στην Επιτροπή των Υπουργών. Ένα αρνητικό πόρι-

σμα δεν επιφέρει άμεσες κυρώσεις. Η Επιτροπή των Υπουργών καλεί με Ψήφισμα

(Resolution) το κράτος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που θα το επιτρέψουν να συμμορ-

φωθεί με τις αναληφθείσες διεθνείς του υποχρεώσεις.

Το τελευταίο μέρος XIV περιλαμβάνει τις συνήθεις διατάξεις των Συμβάσεων περί

υπογραφών, επικύρωσης, προσχώρησης και καταγγελίας.

Το Παράρτημα αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε χώρας να εφαρμόζει την εθνική της

νομοθεσία στο θέμα της αναστολής καταβολής του επιδόματος ανεργίας (άρθρο 68),

ενώ, τέλος, οι δύο Προσθήκες ορίζουν τη διεθνή κατάταξη – τύπο, κατά τη βιομηχανία,

όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων και απαριθμούν τις συμπληρωματικές υπηρε-

σίες που μπορούν να παρέχουν τα κράτη ανά ασφαλιστικό κίνδυνο.

2.3.1.2.3 Η δομή του Πρωτοκόλλου
Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει το Προοίμιο και τέσσερα άλλα μέρη. Το Πρώτο

Μέρος (Ι) τροποποιεί και εισάγει υψηλότερα επίπεδα προστασίας σε ορισμένες μόνον

διατάξεις (άρθρα, παραγράφους, υποπαραγράφους) του Κώδικα. Οι αυστηρότερες εγγυ-

ήσεις άπτονται της αύξησης του ποσοστού των ατόμων που καλύπτονται ασφαλιστικά

(π.χ. άρθρο 9, αύξηση των ποσοστών σε περίπτωση αναπηρίας), καθώς και του υψηλό-

196 Επειδή η σύνταξη των ετήσιων εθνικών αναφορών απαιτεί ιδιαίτερη και χρονοβόρα προετοι-
μασία, προβλέπεται πλέον η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης επί της νομοθεσίας και πρακτικής
του κάθε κράτους κάθε πέντε έτη, ενώ οι ετήσιες εκθέσεις χαρακτηρίζονται ως γενικές, καθό-
σον περιλαμβάνουν μόνον στατιστικά στοιχεία και τυχόν τροποποιήσεις της ασφαλιστικής
νομοθεσίας σε Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών – Decisions Adopted (531st

meeting of the Ministers' Deputies on 2 March 1995) CM/Del/Dec (95)531, σελ. 6.
197 «Αυτό το παράδειγμα στενής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της
ΔΟΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο της Ευρώπης να επωφελείται από μία διεθνούς φήμης επιτροπή
εμπειρογνωμόνων. Εξασφαλίζεται, επίσης, σημαντικός βαθμός εναρμόνισης ως προς την εφαρ-
μογή του Κώδικα και της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102, …, δεδομένου ότι τα δύο αυτά
όργανα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό και έχουν σχεδόν ταυτόσημο κανονιστικό περιεχόμενο» σε
Jason Nickless, European Code of Social Security: Short Guide (Council of Europe Publishing,
Strasbourg 2002), σελ. 25.
198 Συμβούλιο της Ευρώπης, Κυβερνητική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας - Rules of Procedure (υιοθετήθηκαν κατά τη
διάρκεια της 125ης συνεδρίασης στις 27 Μαρτίου 2012) GC(2012)03, άρθρο 23.
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τερου ποσοστού αναπλήρωσης για τις συντάξεις (άρθρο 28, παρ. β) και άλλες περιοδι-

κές παροχές (π.χ. άρθρο 56 παροχές αναπηρίας).

Το Δεύτερο Μέρος (ΙΙ) διακηρύττει ότι τα κράτη δε μπορούν να επικυρώσουν ή να

προσχωρήσουν στο Πρωτόκολλο, εάν δεν έχουν πρώτα αποδεχθεί τον Κώδικα.

Τα Μέρη ΙΙΙ και IV αναφέρονται στις διαδικασίες έναρξης ισχύος του Πρωτο-

κόλλου.

2.3.1.2.4 Η αποτελεσματικότητα του Κώδικα
Η αποτελεσματικότητα των διεθνών νομικών πράξεων εξαρτάται από δύο παρά-

γοντες: πρώτον, από την εφαρμογή των κανόνων διεθνούς δικαίου στο αντίστοιχο εθνι-

κό νομικό σύστημα και δεύτερον, από την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιτή-

ρησης. Στην πρώτη περίπτωση, ανακύπτει το ζήτημα της αυτοδύναμης ή μη εφαρμογής

των διατάξεων της Σύμβασης. Ως αυτοδύναμης εφαρμογής νοούνται εκείνοι οι κανόνες

που ως σαφείς, πλήρεις και άρτιοι εφαρμόζονται απευθείας εκ μέρους των εσωτερικών

δικαιοδοτικών οργάνων χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες. Γίνεται δεκτό ότι η

πλειοψηφία των επιταγών του Κώδικα και του Πρωτοκόλλου επιτρέπει στις οι εθνικές

αρχές να κινούνται σε ένα πλαίσιο αραιής κανονιστικότητας με πράξεις διακριτικής

ευχέρειας που επιλέγουν κάθε φορά τον χρόνο και τον τρόπο συμμόρφωσης. Έτσι, το

άρθρο 10, παρ. 2 του Κώδικα ορίζει ότι η συμμετοχή στις ιατρικές δαπάνες πρέπει να

διαμορφώνεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να μην επιβαρύνει υπερβολικά τον δικαιούχο.

Στην περίπτωση αυτή, ο Κώδικας δεν θέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιμερισμού του

κόστους ιατρικής φροντίδας με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση από

την εσωτερική νομοθεσία.199 Αντίθετα, το άρθρο 68, υποπαράγραφος στ, συνιστά

παράδειγμα αυτοεκτελεστής διάταξης, καθόσον προβλέπει ότι η χορήγηση παροχών

μπορεί να ανασταλεί, όταν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε εξαιτίας δόλου του ενδια-

φερόμενου.200

Όσον αφορά στον μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής του Κώδικα, ακολουθείται το

μοντέλο του ΕΚΧ που προβλέπει αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων. Δεν υφίσταται

δικαστικό όργανο, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα ίδια

τα συμβαλλόμενα κράτη παρακολουθούν την εφαρμογή ή μη των υποχρεώσεών τους

στις εθνικές έννομες τάξεις (τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη). Αυτό το σύστη-

μα παρακολούθησης βασίζεται στη στενή συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του

199 Jason Nickless, European Code of Social Security: Short Guide (Council of Europe
Publishing, Strasbourg 2002), σελ. 23.
200 Στο ίδιο, σελ. 23.
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Συμβουλίου και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ (άρθρο 74, παρ. 4). Το

τελικό κείμενο αξιολόγησης μιας εθνικής αναφοράς ονομάζεται Ψήφισμα (Resolution),

υιοθετείται από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου και δεν επιφέρει κυρώ-

σεις. Ακόμη και η ορολογία που χρησιμοποιείται (π.χ. Η Επιτροπή σημειώνει …, η Επι-

τροπή καλεί … ) είναι ενδεικτική του είδους της επιρροής που ασκούν οι παρατηρήσεις

της Επιτροπής · μάλλον επιδιώκεται η έναρξη πολιτικού διαλόγου μεταξύ των αρχών

και των κοινωνικών εταίρων, παρά η άμεση παραγωγή νομικών αποτελεσμάτων.

Το γεγονός αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει τη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με

τις υποδείξεις της Επιτροπής και τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που αντίκειται

στις διατάξεις του Κώδικα. Στην περίπτωση της Κύπρου, η Επιτροπή εξέφρασε την

ικανοποίησή της για την τροποποίηση της διάταξης περί παροχών ασθενείας (επέκταση

του επιδόματος στις 26 εβδομάδες για κάθε περίοδο διακοπής της εργασίας) και συμμό-

ρφωση με το άρθρο 18 του Κώδικα.201 Ομοίως, ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη μείωση

της περιόδου αναμονής για αποζημίωση στις επτά ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 24,

παρ. 3 του Κώδικα.202 Επιπλέον, σημείωσε ιδιαίτερα την πρόοδο της Τουρκίας να παρέ-

χει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις νέες μεθόδους υπολογισμού και

προσαρμογής των μακροχρόνιων παροχών με αποτέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης

να συμβαδίζει με τις επιταγές του Κώδικα.203

Το έτος 2006, η Πορτογαλία περιόρισε την προϋπόθεση για χορήγηση επιδόματος

ανεργίας από τις 540 ημέρες μισθωτής εργασίας για τους τελευταίους 24 μήνες στις 270

ημέρες.204 Στο Ψήφισμα του έτους 2011 για την Ιταλία, η Επιτροπή αναφέρθηκε στη

σημαντική πρόοδο της χώρας στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης της κοινωνικής

201 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution ResCSS(2000)4 on the
application of the European Code of Social Security by Cyprus (Period from 1 July 1997 to 30
June 1998) (Adopted by the Committee of Ministers on 26 April 2000 at the 707th meeting of the
Ministers’ Deputies).
202 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution ResCSS(2001)4 on the
application of the European Code of Social Security by France (Period from 1 July 1999 to 30
June 2000) (Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2001 at the 776th meeting
of the Ministers’ Deputies).
203 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution ResCSS(2003)32 on the
application of the European Code of Social Security by Turkey (Period from 1 July 2001 to 30
June 2002) (Adopted by the Committee of Ministers on 17 December 2003 at the 866th meeting
of the Ministers' Deputies).
204 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2007)13 on the
application of the European Code of Social Security and its Protocol by Portugal (Period from 1
July 2005 to 30 June 2006) (Adopted by the Committee of Ministers on 13 June 2007 at the
998th meeting of the Ministers’ Deputies).
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ασφάλειας,205 ενώ την ίδια χρονιά παρακολούθησε με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία του

ελβετικού Κοινοβουλίου να ζητήσει από την κυβέρνηση την κατάθεση νομοσχεδίου για

την αναθεώρηση του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Ασφάλισης Αναπηρίας, ώστε να

επιτευχθεί εξορθολογισμός αυτού του κλάδου ασφάλισης.206 Επίσης, το 2011 σημείωσε

την επαναφορά στην ελληνική νομοθεσία της παροχής για θύματα επαγγελματικής

ασθένειας με ποσοστό ανικανότητας κάτω του 50%.207

Τέλος, το έτος 2014, η Τσεχία ενημέρωσε την Επιτροπή για την έναρξη της διαδι-

κασίας τροποποίησης του τσεχικού νόμου περί παροχών γήρατος προκειμένου να συμ-

βαδίζει με το άρθρο 29, παρ. 2 του Κώδικα,208 ενώ και η Εσθονία, σε συμμόρφωση

προς προηγούμενα Ψηφίσματα και τη σχετική διάταξη του Πρωτοκόλλου, προχώρησε

στην αύξηση του ανώτατου ορίου των ημερών καταβολής του επιδόματος ασθενείας

από τις 250 ημέρες ετησίως σε τουλάχιστον 546 ημέρες ανά τριετία.209

205 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών – Resolution CM/ResCSS(2011)9 on the
application of the European Code of Social Security by Italy (Period from 1 July 2009 to 30
June 2010) (Adopted by the Committee of Ministers on 6 July 2011 at the 1118th meeting of the
Ministers’ Deputies).
206 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών – Resolution CM/ResCSS(2011)17 on
the application of the European Code of Social Security by Switzerland (Period from 1 July
2009 to 30 June 2010) (Adopted by the Committee of Ministers on 6 July 2011 at the 1118th

meeting of the Ministers’ Deputies).
207 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2011)20 on the
application of the European Code of Social Security by Greece (Period from 1 July 2009 to 30
June 2010) (Adopted by the Committee of Ministers on 21 September 2011 at the 1121st meeting
of the Ministers’ Deputies).
208 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών – Resolution CM/ResCSS(2014)3 on the
application of the European Code of Social Security by the Czech Republic (Period from 1 July
2012 to 30 June 2013) (Adopted by the Committee of Ministers on 8 October 2014 at the 1209th

meeting of the Ministers’ Deputies).
209 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2014)5 on the
application of the European Code of Social Security by Estonia (Period from 1 July 2012 to 30
June 2013) (Adopted by the Committee of Ministers on 8 October 2014 at the 1209th meeting of
the Ministers’ Deputies).
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2.3.2 Οι εκφάνσεις του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια κατά το δίκαιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Δεδομένου του υφιστάμενου νομικού οπλοστασίου του ενωσιακού δικαίου που

αναλύεται κατωτέρω, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια δεν αναγνωρίζεται ως

υποκειμενικό δικαίωμα και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να θεμελιώνεται αγώγιμη

και εκτελέσιμη αξίωση του πολίτη κατά της Ένωσης για εξασφάλιση κοινωνικοασφα-

λιστικών παροχών. Στην πρόσφατη υπόθεση Salemink, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης υπενθύμισε ότι οι σχετικές με την κοινωνική ασφάλιση διατάξεις του δικαίου

της ΕΕ δεν έχουν ως αντικείμενο «…τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων του υποστα-

τού του δικαιώματος ή της υποχρεώσεως υπαγωγής σε σύστημα κοινωνικής ασφαλί-

σεως ή κάποιον κλάδο ενός τέτοιου συστήματος. Όπως έχει διευκρινίσει, επανειλημ-

μένα, το Δικαστήριο με τη νομολογία του, εναπόκειται στη νομοθεσία κάθε κράτους

μέλους να καθορίζει τις ανωτέρω προϋποθέσεις».210

Ως εκ τούτου, οι Συνθήκες αναγνωρίζουν έμμεσα το εν λόγω δικαίωμα, κατοχυ-

ρώνοντας πτυχές αυτού μέσα από τις θεμελιώδεις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας

(άρθρο 21, παρ. 3 ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της

ίσης αμοιβής (άρθρο 157 ΣΛΕΕ). Το άρθρο 153 ΣΛΕΕ θεσπίζει την υποστήριξη και

συμπληρωματική δράση της Ένωσης επί ζητημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα πλαί-

σια άσκησης της κοινωνικής της πολιτικής, ενώ τα άρθρα 153, παρ. 2 (β) και 156 ΣΛΕΕ

προωθούν τη συνεργασία των κρατών μελών στο τομέα της κοινωνικής ασφάλειας

μέσα από τη διαδικασία της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού». Τέλος, το άρθρο 34

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξοπλίζει την

Ένωση με περαιτέρω νομοθετικές εξουσίες, απλά, επιβεβαιώνει το υπάρχον νομικό

πλαίσιο του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου. Παρά την απουσία ουσιαστικής

συντρέχουσας αρμοδιότητας,211 η ύπαρξη «… μιας διάστασης ευρωπαϊκής κοινωνικής

ασφάλειας αποτελεί εδώ και πολύ καιρό αδιαμφισβήτητο γεγονός εξαιτίας του

210 Υπόθεση C-347/10 Salemink κατά Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemer
sverzekeringen [2012] Ψηφιακή Συλλογή της Νομολογίας (Γενική Συλλογή), παρ. 38. Πρβλ.
παλαιότερες αποφάσεις 275/81 G.F. Koks κατά Raad van Arbeid [1982] Συλλογή της
Νομολογίας 03013 και C-227/03 A. J. van Pommeren-Bourgondiën κατά Raad van bestuur van
de Sociale verzekeringsbank [2005] Συλλογή της Νομολογίας Ι-6101.
211 Όπως αναλύεται κατωτέρω, η θεσπισμένη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας συντρέχουσα
αρμοδιότητα του άρθρου 153 ΣΛΕΕ περιορίζεται σημαντικά με την προσθήκη των προϋποθέ-
σεων σχετικά με την ειδική νομοθετική διαδικασία και την υποχρέωση σεβασμού της ευχέρειας
των κρατών μελών να καθορίζουν τις κατευθυντήριες αρχές λειτουργίας των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισής τους.



78

δικαστικού ακτιβισμού και των πολιτικών  συμβιβασμών».212 Όπως αναδεικνύεται από

την ανάλυση που ακολουθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει, σήμερα, ένα πολυεπί-

πεδο και παράδοξα υπερεθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας που δεν υπονομεύει,

αντίθετα υποστηρίζει και συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας.

2.3.2.2 Η συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας
Η κοινωνική ασφάλεια δεν ανήκει ουσιαστικά στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

Οπωσδήποτε από τη συνδυαστική ανάγνωση των άρθρων 4, παρ. 2β ΣΛΕΕ (ορισμός

συντρέχουσας αρμοδιότητας) και 153 ΣΛΕΕ που προβλέπει ότι η Ένωση υποστηρίζει

και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης,

προκύπτει το αρχικό συμπέρασμα ότι η ΕΕ κατέχει πλέον ένα σημαντικά αυξημένο

εύρος αρμοδιοτήτων. Ακολούθως, στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίζουν «… μέσω οδηγιών τις ελάχιστες

προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των

τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος …». Ωστόσο, η εισαγωγή

αυτή της συντρέχουσας αρμοδιότητας περιορίζεται σημαντικά από τις προϋποθέσεις

που τίθενται στις επόμενες παραγράφους και εδάφια του ιδίου άρθρου. Έτσι, το Συμ-

βούλιο αποφασίζει σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, δηλαδή ομόφωνα και

μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εν λόγω επιτροπές

(εδάφιο δ), ενώ οι τυχόν διατάξεις που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία δεν

θα πρέπει να «… θίγουν την αναγνωρισμένη ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν

τις θεμελιώδεις αρχές του δικού τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως και δεν πρέπει

να επηρεάζουν αισθητά την οικονομική ισορροπία του» (παρ. 4).

Ο τελευταίος αυτός περιορισμός της παραγράφου 4 «επικυρώθηκε» και νομολογια-

κά με την υπόθεση Cisal213 κατά την οποία ο ενάγων στηρίχθηκε στην κοινοτική νομο-

θεσία περί ανταγωνισμού προκειμένου να παρακάμψει την αρχή της υποχρεωτικότητας

της κοινωνικής ασφάλισης. Το Δικαστήριο, αρχικά, υπενθύμισε ότι «…κατά πάγια

νομολογία, το κοινοτικό δίκαιο δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να διαρρυθ-

μίζουν τα συστήματά τους κοινωνικής ασφαλίσεως» (παρ. 31). Επιπλέον, έκρινε ότι

στην έννοια της επιχειρήσεως, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 85 και 86 της Συνθήκης,

δεν εμπίπτει οργανισμός στον οποίο έχει ανατεθεί νομοθετικά η διαχείριση ενός συστή-

212 Dorte Sindbjerg Martinsen, ‘Social Security in the EU: The De-Territorialization of Welfa-
re?’ σε Gráinne de Búrca (ed), EU Law and the Welfare State: In Search of Solidarity (OUP,
Oxford – New York 2005), σελ. 89.
213 Υπόθεση C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas κατά Istituto nazionale per l'assi -
curazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) [2002] Ι-00691.
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ματος ασφάλισης κατά των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθε-

νειών, όταν το ύψος των παροχών και των εισφορών υπόκεινται στην εποπτεία του κρά-

τους, η δε υποχρεωτική υπαγωγή που χαρακτηρίζει αυτό το ασφαλιστικό σύστημα είναι

εκ των ουκ άνευ για τη χρηματοοικονομική ισορροπία του καθώς και για την εφαρμογή

της αρχής της αλληλεγγύης, η οποία προϋποθέτει ότι οι παροχές προς τον ασφαλισμένο

δεν είναι ανάλογες προς τις εισφορές που αυτός καταβάλλει (παρ. 46 & 44). Ένας

τέτοιος οργανισμός εκπληρώνει μια αποστολή αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα.

Κατά συνέπεια, η δραστηριότητά του δεν είναι οικονομική δραστηριότητα κατά την

έννοια του δικαίου του ανταγωνισμού (παρ. 45). Ομοίως, στην υπόθεση Kattner,214 το

Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με το επιχείρημα ότι το γερμανικό σύστημα, επειδή ήταν

διαρθρωμένο ως ολιγοπώλιο και όχι ως μονοπώλιο, όπως συνήθως είναι τα εθνικά

συστήματα υποχρεωτικής ασφάλισης, ασκούσε κατ’ ουσίαν διαχειριστική δραστηριό-

τητα παρεμφερή με τη δραστηριότητα επιχειρήσεων, ιδίως δε με αυτή των ασφαλιστι-

κών εταιριών. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι «… το κοινοτικό δίκαιο δεν θίγει την αρ-

μοδιότητα των κρατών μελών να διαρρυθμίζουν τα συστήματά τους κοινωνικής ασφα-

λίσεως. Όταν, όμως, ένα κράτος μέλος, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, επι-

λέγει να κατανείμει την ευθύνη για τη λειτουργία ενός συστήματος κοινωνικής ασφα-

λίσεως μεταξύ πλειόνων φορέων, βάσει τομέων δραστηριότητας και/ή γεωγραφικής

περιφέρειας, εφαρμόζει στην πράξη την αρχή της αλληλεγγύης, μολονότι περιορίζει το

πεδίο εφαρμογής της. Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο οσάκις, όπως συμβαίνει στο επί-

μαχο στην κύρια δίκη σύστημα, τα ασφαλιστικά ταμεία κατανέμουν μεταξύ τους, σε

εθνικό επίπεδο, τις δαπάνες και τους κινδύνους» (παρ. 53).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δικαστήριο αναγνωρίζει ως θεμελιώδεις αρχές

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την αρχή της αλληλεγγύης και την κρατική

εποπτεία των φορέων άσκησης κοινωνικοασφαλιστικής πολιτικής · από τη στιγμή που

οι δύο αυτές προϋποθέσεις συντρέχουν σωρευτικά, ο τρόπος οργάνωσης ή χρηματο-

δότησης των εν λόγω συστημάτων είναι αδιάφορος για τον σχηματισμό των δικανικών

συμπερασμάτων σε παρόμοιες υποθέσεις.

Επιστρέφοντας στο περιεχόμενο των πρωτογενών κανόνων, είναι σημαντικό να

σημειωθεί ότι οι περιορισμοί στην άσκηση της συντρέχουσας αρμοδιότητας αντανα-

κλούν τις θεμελιώδεις πολιτικές και οικονομικές διαφορές των συστημάτων κοινωνικής

ασφάλειας των κρατών μελών που εκτείνονται από τον βασικό χαρακτήρα και τη δομή

μέχρι το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των συστημάτων αυτών. Για τον λόγο

214 Υπόθεση C-350/07 Kattner Stahlbau GmbH κατά Maschinenbau- und Metall- Berufsge-
nossenschaft [2009] Συλλογή της Νομολογίας I-01513.
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αυτό, ενώ οι κανόνες του άρθρου 153 ΣΛΕΕ εισήχθησαν για πρώτη φορά με τη

Συνθήκη του Άμστερνταμ (τότε άρθρο 137 ΣΕΚ), καμία οδηγία για την κοινωνική

ασφάλιση δεν έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα υπό τη νομική βάση του εν λόγω άρθρου.

Τα κοινοτικά όργανα επιλέγουν να μη δρουν, ενώ, αντίθετα, επιλέγουν να αντιδρούν

(συντονισμός των συστημάτων) στις συνέπειες που επιφέρει η εθνική πολυμορφία.215

Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία των δοτών αρμοδιοτήτων της ΕΕ και τον ορισμό της συν-

τρέχουσας αρμοδιότητας, μέχρι η ΕΕ να λάβει μέτρα στον τομέα της κοινωνικής ασφά-

λισης, τα κράτη μέλη διατηρούν ακέραια την αρμοδιότητά τους να θεσπίζουν εθνικές

νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις υπό την προϋπόθεση σεβασμού των λοιπών δια-

τάξεων των Συνθηκών.

2.3.2.3 Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και το νομικό εργαλείο του συντο-
νισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στηρίχθηκε στις αρχές της

ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και του εργατι-

κού δυναμικού. Η έννοια της μετανάστευσης επαναπροσδιορίστηκε ως ελεύθερη κυ-

κλοφορία των εργαζομένων εντός της νεοϊδρυθείσας κοινής αγοράς που έπρεπε να

λειτουργεί εύρυθμα δίχως στρεβλώσεις και εμπόδια από τις εθνικές νομοθεσίες. Οι

συντάκτες της Συνθήκης της Ρώμης αναγνώρισαν ότι οι κανόνες των συστημάτων κοι-

νωνικής ασφάλειας των κρατών μελών, που στηρίζονταν αποκλειστικά στην αρχή της

εδαφικότητας (principle of territoriality), απέτρεπαν τους εργαζόμενους από το να μετα-

κινούνται εντός των ορίων της Κοινότητας, καθόσον υφίσταντο απώλειες των ασφαλι-

στικών τους δικαιωμάτων.

Για τον λόγο αυτό εισήχθη το άρθρο 42 (ήδη άρθρο 48 ΣΛΕΕ) ως νομική βάση για

την υιοθέτηση δευτερογενών κανόνων που με τη σειρά τους θα συνέδεαν τα διάφορα

κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε «… να αλληλεπιδρούν για

215 Simon Deakin, ‘The ‘Capability’ Concept and the Evolution of European Social Policy’ σε
Michael Dougan and Eleanor Spaventa (eds), Social welfare and EU law (Hart Publishing,
Oxford 2005), σελ. 20.
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την προστασία των εργαζομένων».216 Η τεχνική που υιοθετήθηκε ήταν ο συντονισμός.

Κατά την Watson, ως συντονισμός νοείται «η σύνδεση της λειτουργίας των εννόμων

τάξεων των κρατών μελών προς την εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοινότητας».217

Διακρίνεται από την εναρμόνιση που επιφέρει αλλαγές στην ουσία των εθνικών νομο-

θεσιών, καθόσον ο συντονισμός «… επηρεάζει μόνον τη σφαίρα λειτουργίας τους,

αφήνοντας ανέπαφο το νομικό τους περιεχόμενο».218 Κατά το Δικαστήριο δε, αποκλει-

στικό αντικείμενο των παραγώγων κανόνων κοινοτικού δικαίου επί της κοινωνικής

ασφάλισης είναι ο προσδιορισμός «… της εφαρμοστέας επί των ασκούντων μισθωτή

δραστηριότητα στο έδαφος κράτους μέλους εθνικής νομοθεσίας».219

Συνεπώς, οι κοινοτικοί κανόνες συντονισμού δεν αποτελούν πηγή κοινωνικοασφα-

λιστικών παροχών ούτε εγγυώνται τη χορήγησή τους από συγκεκριμένο κράτος μέλος ή

από την ίδια την Ένωση. Δεν επιδιώκουν την εναρμόνιση των κατηγοριών παροχών και

των προϋποθέσεων χορήγησής τους. Στηρίζονται στους κοινούς σκοπούς των διαφόρων

πολιτικών κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα σέβονται την

πολυμορφία των συστημάτων. Εφαρμόζονται μόνον στις περιπτώσεις που συντρέχει το

διασυνοριακό στοιχείο και στοχεύουν στην προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών δι-

καιωμάτων που αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους.

Έτσι, «ενώ η κοινωνική ασφάλεια είναι ένα πλάσμα του εθνικού δικαίου, ο συντονι-

σμός είναι ένα δημιούργημα του διεθνούς δικαίου και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

τη συνεργασία των κρατών».220

Η αναφορά στα διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών

που χρήζουν συντονισμού οδηγεί αναπόφευκτα την σκέψη στην περίφημη θεωρία του

Esping – Andersen για την τριμερή διάκριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Στο φιλελεύθερο κράτος πρόνοιας των αγγλοσαξονικών χωρών που βασίζεται στην

216 Philippa Watson, Social Security Law of the European Communities (Mansell Publishing,
London 1980), σελ. 36. Άλλωστε, και το Δικαστήριο στην πρώτη του απόφαση επί του
παλαιότερου Κανονισμού 3, διευκρίνισε ότι όλες οι διατάξεις των Κανονισμών για την κοινω-
νική ασφάλιση θα πρέπει να ερμηνεύονται με βάση το σκοπό που επιδιώκουν οι νομικές τους
βάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Υπόθεση 75/63
Unger κατά Bedriifsvereniging voor Detailhandel en Ambachten [1964] Συλλογή της Νομο-
λογίας 1954-1964/01069. Συναφώς, Υπόθεση 2/89 Bestuur van de Sociale Verzekerings-bank
κατά M. G. J. Kits van Heijningen [1990] Συλλογή της Νομολογίας I-1755, παρ. 20 και
Υπόθεση C-135/99 Ursula Elsen κατά Bundesversicherungsanstalt für Angestellte [2000] Συλ-
λογή της Νομολογίας I-10409, παρ. 33.
217 Philippa Watson, ‘Harmonisation of Social Security within the European Community - the
History of a changing Concept’ (1977) 11(1) Social and Economic Administration, σελ. 21.
218 Στο ίδιο, σελ. 22.
219 Υπόθεση C-347/10 Salemink κατά Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werkne-
mers-verzekeringen [2012] Ψηφιακή Συλλογή της Νομολογίας (Γενική Συλλογή), παρ. 38.
220 Jason Nickless, European Code of Social Security: Short Guide (Council of Europe Publi-
shing, Strasbourg 2002), σελ. 11.
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ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη, στo συντηρητικό κράτος πρόνοιας των κρατών της

ηπειρωτικής Ευρώπης όπου κυριαρχεί το συντεχνιακό ή επαγγελματικό κριτήριο και

στο σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας των σκανδιναβικών χωρών που στηρίζεται

στην κοινωνική ιθαγένεια, πρέπει να προστεθούν δύο επιμέρους πρότυπα: το αποκα-

λούμενο νοτιοευρωπαϊκό πρότυπο που συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά του

συντηρητικού μοντέλου221 και φυσικά, το πρότυπο των πρώην σοσιαλιστικών χωρών

που, κατά τη διαδικασία μετάβασης στην ελεύθερη αγορά, εξελίσσεται σε ένα, επίσης,

μικτού τύπου σύστημα με κατάλοιπα της σοσιαλιστικής περιόδου και νέες προσεγγίσεις

προερχόμενες από τα κεκτημένα του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου κοινωνικής

ασφάλειας.

Η Ένωση απαριθμεί σήμερα 27 κράτη μέλη. Καθένα από αυτά έχει το δικό του

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που, παρά την ένταξή του εξαιτίας κοινών γενικών

συνισταμένων σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εξακολουθεί να φέρει έντονα

εθνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται με εδαφικά κριτήρια. Έτσι, σύμφωνα με την

αρχή της εδαφικότητας, οι κοινωνικοασφαλιστικές αξιώσεις αφορούν μόνον στα άτομα

που κατοικούν ή εργάζονται στην επικράτεια του κράτους, γεννώνται δε μόνον όταν τα

πραγματικά περιστατικά λαμβάνουν χώρα εντός των συνόρων του. Οι προϋποθέσεις

θεμελίωσης ενός δικαιώματος, το ύψος και η διάρκεια καταβολής των παροχών

προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. Τα συστήματα ασφάλισης οργανώνονται με τρόπο

που εξυπηρετεί εθνικούς στόχους και διοικούνται από δημόσιους φορείς που διέπονται

από εσωτερικούς νόμους και κανονισμούς. Τέλος, οι διαφορές που ανακύπτουν σχετικά

με την ουσία του δικαιώματος επιλύονται από τα εθνικά δικαστήρια.

Αυτό το περιορισμένο κατά τόπο πεδίο εφαρμογής οδηγεί στη μη αναγνώριση των

ασφαλιστικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλων

κρατών και συνακόλουθα στην αδυναμία των δικαιούχων να τα χρησιμοποιήσουν εκτός

της επικράτειας του κράτους στο οποίο αποκτήθηκαν. Η άρση των ανωτέρω αρνητικών

συνεπειών επιτυγχάνεται με τη στρατηγική του συντονισμού που βασίζεται σε τέσσερις

βασικές αρχές:

1) Η απαγόρευση των διακρίσεων επιβάλλει στα κράτη μέλη, πρώτον, να εξοβε-

λίσουν από την εθνική ασφαλιστική τους νομοθεσία τυχόν διατάξεις που έχουν ως απο-

τέλεσμα την άνιση μεταχείριση υπηκόων και μη υπηκόων και δεύτερον, όταν εισάγουν

νέες ρυθμίσεις, αυτές να είναι πρωτίστως σύμφωνες με την εν λόγω αρχή. Η εξομοίωση

221 Χαρακτηριστικά το πρότυπο αυτό αποκαλείται από τον Abrahamson ως «the discount edi-
tion of the Bismarck or Conservative model». Peter Abrahamson, ‘The Scandinavian Model of
Welfare’ σε MIRE (ed), Comparing social welfare systems in Nordic Europe and France
(MIRE-DREES, Paris 1999), σελ. 33.
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αυτή εφαρμόζεται τόσο στις υποχρεώσεις των εργαζομένων (π.χ. καταβολή εισφορών),

όσο και στα δικαιώματά τους (χορηγούμενες παροχές και λοιπές αποζημιώσεις). Η

καινοτομία του νέου Κανονισμού έγκειται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τον Κανο-

νισμό 1408/71, έχει απαλειφθεί η κατοικία ως προϋπόθεση για επίκληση της αρχής.

Πράγματι, το άρθρο 4 πλέον προβλέπει ως γενικό κανόνα ότι «Εκτός αν προβλέπει

άλλως ο παρών κανονισµός, τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται ο κανονισµός αυτός

απολαμβάνουν των ιδίων δικαιωμάτων και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις που απορ-

ρέουν από τη νομοθεσία κάθε κράτους µέλους υπό τους ίδιους όρους µε τους υπηκόους

του». Τέλος, η αρχή ενδυναμώθηκε και με την εισαγωγή (προς συμμόρφωση με τη

νομολογία) του άρθρου 5 που ορίζει την εξομοίωση των γεγονότων ή καταστάσεων.

2) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Το άρθρο 4 του ισχύοντος Κανονισμού 883/

2004222 για τον συντονισμό των συστημάτων ασφάλισης προβλέπει ότι: «Εκτός αν προ-

βλέπει άλλως ο παρών κανονισµός, τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισµός

αυτός απολαμβάνουν των ιδίων δικαιωμάτων και υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις που

απορρέουν από τη νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους υπό τους ίδιους όρους µε τους υπηκό-

ους του». Το ως άνω άρθρο αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικής αρχής των απαγο-

ρεύσεων των διακρίσεων, άμεσων και έμμεσων, όπως αυτή καθιερώνεται στο άρθρο 10

ΣΛΕΕ. Επιπλέον, εισάγεται σε αρμονία με τη νομολογία του Δικαστηρίου που « …

εξέφρασε κατ’ επανάληψη τη γνώµη του για τη δυνατότητα ίσης μεταχείρισης των

παροχών, των εισοδημάτων και των γεγονότων· αυτή η γενική αρχή θα πρέπει να υιο-

222 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας [2004] EE
L166/1.
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θετηθεί ρητώς και να αναπτυχθεί περαιτέρω, τηρουμένης της ουσίας και του πνεύματος

των δικαστικών αποφάσεων».223

3) Προσδιορισμός της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Τα ζητήματα που ανακύπτουν

από τις συγκρούσεις κανόνων δικαίου (σώρευση δικαιωμάτων προς παροχές στην περί-

πτωση θετικής σύγκρουσης και απώλεια αυτών στην περίπτωση αρνητικής σύγκρου-

σης) επιλύονται με τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου. Ο νέος Κανονισμός

883/2004 προκρίνει τη μερική αντικατάσταση του επικρατούντος κανόνα του τόπου

απασχόλησης (lex loci laboris) με τον κανόνα του τόπου κατοικίας (lex loci domicilii)

(άρθρο 13).

4) Διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι περί-

οδοι διαμονής, ασφάλισης, μισθωτής ή μη εργασίας, καθώς και κάθε άλλης οικονομι-

κής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται σε

οποιοδήποτε άλλο κράτος. Η γενική αυτή αρχή εισάγεται στο άρθρο 48 ΣΛΕΕ που

προβλέπει «… α) τον συνυπολογισμό όλων των περιόδων που λαμβάνονται υπόψη από

τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες, για την κτήση και τη διατήρηση του δικαιώματος προς

λήψη παροχής όπως και για τον υπολογισμό του ύψους αυτής, β) την καταβολή των

παροχών στα πρόσωπα που κατοικούν στις επικράτειες των κρατών μελών …», ενώ

επαναλαμβάνεται στο ειδικότερο άρθρο 6 του Κανονισμού που τιτλοφορείται «Συνυπο-

λογισμός περιόδων». Επιπλέον, συγκεκριμενοποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με το

είδος της παροχής στον Τίτλο ΙΙΙ του Κανονισμού που περιέχει τις ειδικές διατάξεις

σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες παροχών.

5) Η εξαγωγή των παροχών. Το άρθρο 7 του Κανονισμού ορίζει ότι «…οι παροχές

σε χρήµα οι οποίες οφείλονται δυνάµει της νοµοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών

µελών ή δυνάµει του παρόντος κανονισµού δεν υπόκεινται σε μείωση, τροποποίηση, ανα-

223 Στο ίδιο, Προοίμιο, στοιχείο (9). Ως προς τη δικαστική αναγνώριση των έμμεσων διακρί-
σεων βλ. Υπόθεση C-131/96 Carlos Mora Romero κατά Landesversicherungsanstalt Rhein-
provinz [1997] Συλλογή της Νομολογίας I-03659, Υπόθεση C-124/99 Carl Borawitz κατά
Landesversicherungsanstalt Westfalen [2000] Συλλογή της Νομολογίας I-07293, Υπόθεση C-
346/05 Monique Chateignier κατά Office national de l'emploi (ONEM) [2006] Συλλογή της
Νομολογίας I-10951, Υπόθεση C-332/05 Aldo Celozzi κατά Innungskrankenkasse Baden-
Württemberg [2007] Συλλογή της Νομολογίας I-00563. Ως προς την αναγνώριση της εξομοί-
ωσης γεγονότων ή καταστάσεων ως απαίτηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης βλ. Υπόθεση
20/85 Mario Roviello κατά Landesvesicherungs-anstalt Schwaben [1988] Συλλογή της Νομολο-
γίας 02805, Υπόθεση 349/87 Eλισάβετ Παράσχη κατά Landesversicherungsanstalt Württemberg
[1991] Συλλογή της Νομολογίας I-04501, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-45/92 και C-46/92
Vito Canio Lepore και Nicolantonio Scamuffa κατά Office national des pensions [1993] Συλλο-
γή της Νομολογίας I-06497, Υπόθεση C-131/96 Carlos Mora Romero κατά Landesversiche-
rungsanstalt Rheinprovinz [1997] Συλλογή της Νομολογίας I-03659, Υπόθεση C-28/00
Liselotte Kauer κατά Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten [2002] Συλλογή της Νομο-
λογίας I-01343, Υπόθεση C-373/02 Sakir Öztürk κατά Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter [2004] Συλλογή της Νομολογίας I-03605.
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στολή, κατάργηση ή κατάσχεση λόγω του γεγονότος ότι ο δικαιούχος ή τα µέλη της οικο-

γένειάς του κατοικούν σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο στο οποίο ευρίσκεται ο φορέας

που είναι υπεύθυνος για την καταβολή παροχών». Ο γενικός κανόνας της προστασίας

των κεκτημένων δικαιωμάτων αφορά στις παροχές σε χρήμα για κάλυψη των κινδύνων

γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας,

ενώ περιορισμένη δυνατότητα εξαγωγής ισχύει για τις παροχές ανεργίας. Οι ρήτρες κα-

τοικίας παρακάμπτονται για τις παροχές μητρότητας και τις ισοδύναμες παροχές πατρό-

τητας, τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα τέκνων. Και οι παροχές σε είδος

εξάγονται, ωστόσο ισχύουν ειδικότεροι κανόνες για τις επιμέρους κατηγορίες επιδομά-

των.

6) Οι ως άνω τέσσερεις αρχές διέτρεχαν τις διατάξεις όλων των οργάνων συντονι-

σμού που ίσχυσαν κατά καιρούς στο κοινοτικό δίκαιο, ήτοι τους Κανονισμούς 3 και 4

που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 1959224 και αντικαταστάθηκαν το

έτος 1972 από τον Κανονισμό 1408/71 και τον εφαρμοστικό Κανονισμό 574/72.225

Στον νέο Κανονισμό 883/2004 και τον Κανονισμό εφαρμογής 987/2009226 προστέθηκε

μία επιπλέον αρχή · η αρχή της στενής και λειτουργικής συνεργασίας αναφέρεται στην

υποχρέωση των οργάνων των κρατών μελών να συνεργάζονται, παρέχοντας αμοιβαία

συνδρομή προς όφελος των πολιτών και σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοί-

κησης.227 Στο Προοίμιο (2) του εφαρμοστικού Κανονισμού ορίζεται ότι «Η αποτελε-

σματικότερη και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλειας απο-

τελεί παράγοντα ουσιώδους σημασίας για να μπορούν τα πρόσωπα που καλύπτονται από

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 να ασκούν τα δικαιώματά τους το συντομότερο

δυνατόν και με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

224 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1958 σχετικά με την κοι-
νωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων [1958] ΕΕ 30/561, Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 4 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1958 σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση των δια-
κινούμενων εργαζομένων [1958] ΕΕ L30/597.
225 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη
των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας [1997] ΕΕ L28/1, Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 120/2009 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του Κανο-
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθω-
τούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της
Κοινότητας [2009] ΕΕ L39/29.
226 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας [2009] ΕΕ L284/1.
227 Henrik Wenander, ‘A Network of Social Security Bodies – European Administrative Coo-
peration under Regulation (EC) No 883/2004’ (2013) 6(1) Review of European Administrative
Law 39, 40.
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Επισκόπηση του Κανονισμού 883/2004

Από τον Μάιο του έτους 2010, η ισχύουσα νομοθεσία στο πεδίο συντονισμού των

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει:

 Τον υπό εξέταση Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε

από τον Κανονισμό (ΕΚ) 988/2009

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρ-

μογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και

 Tον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2003, για

την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του Κα-

νονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν

καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους [2003]

ΕΕ L124/1.

Ο προηγούμενος Κανονισμός 1408/71 αποτελούνταν από περισσότερα από 100

άρθρα και ήταν διαιρημένος σε τρεις ενότητες: τις γενικές διατάξεις, τους κανόνες

εφαρμοστέου δικαίου και τις ειδικότερες διατάξεις για τον συντονισμό των διαφόρων

τομέων κοινωνικής ασφάλισης. Η δομή αυτή, αλλά, κυρίως, το δυσνόητο περιεχόμενο

των κανόνων οδήγησαν στην απλοποίηση της νομοθεσίας με την υιοθέτηση του νέου

Κανονισμού 883/2004. Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού συνέβαλε το γεγονός ότι το Δικα-

στήριο, για περισσότερα από 35 έτη, ερμήνευε και επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του

Κανονισμού 1408/71.228 Το νέο νομοθέτημα έπρεπε να συμπεριλάβει την πλούσια

νομολογία που σε αρκετά σημεία ανέτρεπε το ίδιο το νομικό κείμενο με αποτέλεσμα να

δυσχεραίνεται η ερμηνεία της συνολικής νομοθεσίας περί συντονισμού. Η παρούσα

επισκόπηση επικεντρώνεται σε τρία βασικά σημεία του ισχύοντος Κανονισμού 883/

2004: το προσωπικό πεδίο εφαρμογής, το υλικό πεδίο εφαρμογής και τη διάκριση

κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοιας, που επηρεάζει τη ρύθμιση των ειδικών

µη ανταποδοτικού τύπου παροχών σε χρήμα.

α) Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) καλύπτει τους υπηκόους κράτους µέ-

λους, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες που κατοικούν σε κράτος µέλος και υπάγο-

νται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων κρατών µελών, καθώς και τα

µέλη της οικογένειάς τους και τους επιζώντες. Επίσης, ο παρών Κανονισμός εφαρμόζε-

228 Το Δικαστήριο επικεντρώθηκε στο κυρίαρχο ζήτημα της διάκρισης των παροχών που
περιλαμβάνονται ή εξαιρούνται από το υλικό πεδίο εφαρμογής του παλαιότερου Κανονισμού.
Βλ., ωστόσο, Vicki Paskalia, ‘Co-ordination of Social Security in the European Union: An
Overview of Recent Case Law’ (2009) 46 Common Market Law Review 1177, όπου αναλύεται,
επιπλέον, εκτενώς η νομολογία του Δικαστηρίου επί του προσωπικού πεδίου εφαρμογής και
των τεσσάρων αρχών στις οποίες στηριζόταν το σύστημα συντονισμού του Κανονισμού 1408/
71.
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ται στους επιζώντες προσώπων που είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία ενός ή περισσότερων

κρατών µελών, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας των προσώπων αυτών, εφόσον οι επιζώ-

ντες είναι υπήκοοι κράτους µέλους ή ανιθαγενείς ή πρόσφυγες που κατοικούν σε κρά-

τος µέλος. Συνεπώς, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 859/2003, το

ισχύον προσωπικό πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ανε-

ξάρτητα από το εάν είναι οικονομικά ενεργοί, και όλους τους νόμιμα διαμένοντες σε

κράτος μέλος υπηκόους τρίτων χωρών.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η ανωτέρω εξέλιξη δεν επήλθε άμεσα με την

κωδικοποίησή της στον Κανονισμό, αλλά υπήρξε σταδιακή · από την αρχική αναγνώ-

ριση του εργαζόμενου sensu stricto, στους αυτοαπασχολούμενους το έτος 1981,229 στα

μέλη της οικογενείας,230 τους σπουδαστές το 1999,231 στα άτομα που απουσιάζουν προ-

σωρινά από την αγορά εργασίας λόγω γονεϊκών καθηκόντων232 μέχρι τα άτομα που

είναι ασφαλισμένα, αλλά ουδέποτε υπήρξαν ή πρόκειται να καταστούν οικονομικά

ενεργά.233 Επιπλέον, αντανακλά την μακροπρόθεσμη επιδίωξη να μετασχηματιστεί η

Κοινότητα από οικονομικό οργανισμό σε πολιτική ένωση.

β) Ως προς το υλικό πεδίο εφαρμογής σημαντικότατη είναι η εισαγωγή δύο ρυθμί-

σεων που συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι παροχές προσύνταξης εντάσσονται, πλέον, στον γνωστό κατάλογο των κλασικών

κινδύνων ασφάλισης, εξαιρούνται, ωστόσο, από την εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρου 6 σχετικά με το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι το

δικαίωμα σε παροχή προσύνταξης θεμελιώνεται αποκλειστικά δυνάμει των διατάξεων

του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο χορηγεί την εν λόγω παροχή.

Το πλεονέκτημα των δικαιούχων σε παροχή προσύνταξης έγκειται στο ότι το δικαίωμα

μπορεί να εξαχθεί. Η δεύτερη καινοτομία αφορά στη ρητή αναφορά των ισοδύναμων

229 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1390/81 του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 1981 περί επέκτασης
στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
«περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και στις οικογέ-
νειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας» [1981] ΕΕ L143/1.
230 Υπόθεση C-308/93 Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank κατά J.M. Cabanis-Issarte,
[1996] Συλλογή της Νομολογίας I-2097 και συνακόλουθη Υπόθεση C-286/03 Silvia Hosse
κατά Land Salzburg [2006] Συλλογή της Νομολογίας I-1771.
231 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροπο-
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που δια-
κινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, ούτως ώστε να επεκταθούν και στους σπουδα-
στές [1999] ΕΕ L38/1.
232 Υπόθεση C-543/03 Christine Dodl and Petra Oberhollenzer κατά Tiroler Gebietskrank-
enkasse [2005] Συλλογή της Νομολογίας I-5049.
233 Υπόθεση C-154/05 J.J. Kersbergen-Lap and D. Dams-Schipper κατά Raad van Bestuur van
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen [2006] Συλλογή της Νομολογίας I-6249.
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παροχών πατρότητας δίπλα στις παροχές μητρότητας, κατ’ εφαρμογή της αρχής της

ισότητας των δύο φύλων.

γ) Όπως οι προηγούμενοι Κανονισμοί (άρθρο 2, παρ. 3 του Κανονισμού 3 & άρθρο

4, παρ. 4 του Κανονισμού 1408/71), έτσι και ο ισχύων Κανονισμός (άρθρο 3) εξαιρούν

από το πεδίο εφαρμογής τους την κοινωνική και ιατρική πρόνοια. Ωστόσο, σε κανένα

από τα προαναφερθέντα κείμενα δεν περιλαμβάνεται ο ορισμός της κοινωνικής ασφά-

λειας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το εννοιολογικό «σύνορο» των δύο θεσμών είναι

θεμελιώδους σημασίας, καθόσον υπαγορεύει κατ’ ουσίαν τις παροχές που εμπίπτουν

στο υλικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και, συνεπώς, μπορούν να εξαχθούν. Η

κοινωνική ασφάλεια προσεγγίζεται στενά κανονιστικά, κατά τα πρότυπα της ΔΟΕ, στο

άρθρο 3, παρ.1, όπου απαριθμούνται οι κλασικοί κλάδοι κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι οι

παροχές ασθένειας, οι παροχές µητρότητας και ισοδύναµες παροχές πατρότητας, οι

παροχές αναπηρίας, οι παροχές γήρατος, οι παροχές επιζώντων, οι παροχές εργατικού

ατυχήµατος και επαγγελµατικής ασθένειας, τα επιδόµατα θανάτου, οι παροχές ανερ-

γίας, οι παροχές προσύνταξης και οι οικογενειακές παροχές. Η έννοια της κοινωνικής

πρόνοιας, όπως προκύπτει από τη θεωρία, έγκειται στην παροχή εκ μέρους των κρατι-

κών κοινωνικών δομών βοήθειας στους άπορους που δεν διαθέτουν εναλλακτικά οικο-

νομικά μέσα. Πρόκειται για παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδο-

τούνται από τη γενική φορολογία.

Η διάκριση των δύο ανωτέρω ειδών παροχών είναι ιδιαίτερα προβληματική για τις

εθνικές αρχές που καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κανονισμού, καθόσον

τα περισσότερα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών περιλαμβάνουν

συνδυαστικούς τύπους παροχών. Κατά τα πρώτα χρόνια, το έργο τους δυσχεραίνετο

από το γεγονός ότι το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο δεν προσέφερε κριτήρια διάκρισης,

αλλά, κυρίως, από τη θέση του Δικαστηρίου ότι ο χαρακτηρισμός της παροχής από την

εθνική νομοθεσία δεν αποτελούσε καθοριστικό κριτήριο. Σύντομα το Δικαστήριο απε-

φάνθη ότι η κοινωνική ασφάλεια διακρίνεται από την κοινωνική πρόνοια κατά το μέτρο

που οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης χορηγούνται χωρίς να έχει προηγηθεί εξατομι-

κευμένη στάθμιση των προσωπικών αναγκών των δικαιούχων και υπό την προϋπόθεση

ότι συνδέονται με τους ασφαλιστικούς κινδύνους που ρητά απαριθμούνται στο άρθρο 4,
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παρ. 1 του Κανονισμού 1408/71.234 Σήμερα, οι συνδυαστικοί τύποι παροχών αναγνωρί-

ζονται ως «ειδικές µη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα» και ορίζονται στο

άρθρο 70 του Κανονισμού ως έχουσες «… χαρακτηριστικά τόσο της νομοθεσίας κοινω-

νικής ασφάλειας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 όσο και της κοινωνικής

πρόνοιας». Διέπονται από ένα ξεχωριστό σύστημα συντονισμού, καθόσον βασίζονται

αποκλειστικά στην αρχή της εδαφικότητας · αυτό σημαίνει ότι χορηγούνται αποκλει-

στικά στο κράτος µέλος στο οποίο κατοικούν οι δικαιούχοι σύμφωνα µε τη νομοθεσία

του και δεν εξάγονται.

Προκειμένου μία παροχή να θεωρηθεί ως ειδική μη ανταποδοτικού τύπου πρέπει

να πληροί σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις (άρθρο 70, παρ. 2): α) πρέπει να προορίζεται

να παρέχει είτε: (i) συμπληρωματική, αναπληρωματική ή επικουρική κάλυψη έναντι

των κινδύνων οι οποίοι αντιστοιχούν στους αναφερομένους στο άρθρο 3, παράγραφος

1, κλάδους κοινωνικής ασφάλειας και να εξασφαλίζουν στους ενδιαφερομένους ένα

ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης σε σχέση µε το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον

στο ενδιαφερόμενο κράτος µέλος, ή (ii) να παρέχει µόνο ειδική προστασία στα άτομα

µε αναπηρίες, οι οποίες συνδέονται στενά µε το κοινωνικό περιβάλλον του συγκεκρι-

μένου προσώπου στο ενδιαφερόμενο κράτος µέλος και β) στις περιπτώσεις που η

χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από την υποχρεωτική φορολογία που προορί-

ζεται να καλύψει τις γενικές δημόσιες δαπάνες και οι όροι για τη χορήγηση και τον

υπολογισμό των παροχών δεν εξαρτώνται από τυχόν εισφορές εκ μέρους του δικαιού-

χου · ωστόσο, οι παροχές που χορηγούνται για να καλύψουν συμπληρωματικά ανταπο-

δοτικού τύπου παροχή, δεν θεωρούνται ως ανταποδοτικού τύπου παροχές για αυτόν και

µόνον τον λόγο και γ) να περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Χ.

Ωστόσο, το τυπικό κριτήριο της κωδικοποίησης των ειδικών παροχών στο σχετικό

Παράρτημα ενδεχομένως να μην αρκεί για να τερματιστεί η διαμάχη για το ποιες παρο-

χές θεωρούνται ειδικές (και συνεπώς δεν εξάγονται) και ποιες κλασικές κοινωνικο-

ασφαλιστικές (και άρα εξάγονται). Αξίζει να σημειωθεί ως παράδειγμα η επιμονή τριών

κρατών μελών (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Φινλανδία) να συμπεριλάβουν στο

234 Υπόθεση 249/83 Vera Hoeckx κατά Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
[1985] Συλλογή της Νομολογίας 00973, παρ. 12–14, Υπόθεση 122/84 Kenneth Scrivner and
Carol Cole κατά Centre public d’aide sociale de Chastre [1985] Συλλογή της Νομολογίας
1027, παρ. 19–21, Υπόθεση C-356/89 Roger Stanton Newton κατά Chief Adjudication Officer
[1991] Συλλογή της Νομολογίας I-3017 και Υπόθεση C-78/91 Rose Hughes κατά Chief
Adjudication Officer [1992] Συλλογή της Νομολογίας I-04839, παρ. 15.
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Παράρτημα του εφαρμοστικού Κανονισμού 647/2005235 πέντε παροχές, οι οποίες όμως,

κατά τη γνώμη της Επιτροπής, συνιστούσαν ξεκάθαρες περιπτώσεις παροχών υγείας

και οικογενειακών επιδομάτων. Η εισαγωγή έγινε προσωρινά δεκτή προκειμένου να μη

κωλυσιεργήσει περαιτέρω η διαδικασία σύνταξης του καταλόγου, αργότερα, όμως, η

Επιτροπή ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 230 ΣΕΚ (ήδη 263 ΣΛΕΕ) κινή-

θηκε εναντίον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, ζητώντας από το Δικαστήριο την

ακύρωση του Κανονισμού κατά το μέρος που περιελάμβανε τις πέντε παροχές στο

Παράρτημα ΙΙα. Το Δικαστήριο ακύρωσε την εισαγωγή των πέντε παροχών.236

Μία εκ των ανωτέρω παροχών ήταν η συνιστώσα του επιδόματος διαβιώσεως ανα-

πήρου (Disability Living Allowance) που αφορούσε στη φροντίδα (care) και χορηγείτο

από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Δικαστήριο, όμως, δεν αποφάνθηκε για τη δεύτερη συνι-

στώσα του ιδίου επιδόματος που αφορούσε στην κινητικότητα (mobility) και για τον

λόγο αυτό το Upper Tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε, στα πλαίσια της εθνι-

κής δίκης, αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης. Τελικά, το Δικαστήριο αποφά-

σισε ότι η επίδικη παροχή συνιστά παροχή σε είδος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα και,

συνεπώς, επιτρέπεται να εξαρτάται η χορήγησή της από προϋποθέσεις κατοικίας και

φυσικής παρουσίας στη Μεγάλη Βρετανία.237

Ο Pieters περιγράφει την αλληλεγγύη ως μια βασική πτυχή των εθνικών συστη-

μάτων κοινωνικής ασφάλισης και κάνει λόγο για κύκλους αλληλεγγύης.238 Ο White,

ξεκινώντας από την αφετηρία αυτή, διαβλέπει την ιθαγένεια της Ένωσης ως πρόκληση

να διευρυνθεί ο κύκλος αλληλεγγύης των κρατών μελών, ώστε να λειτουργεί προς

όφελος όχι μόνον των υπηκόων τους, αλλά και για την προστασία των υπηκόων των

άλλων κρατών μελών με τους οποίους μοιράζονται την ιθαγένεια.239 Ο Κανονισμός

883/2004 ως εργαλείο συντονισμού των εθνικών δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής

ασφάλισης συντελεί στη σκιαγράφηση αυτού του κύκλου αλληλεγγύης, που, ωστόσο,

235 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 647/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Απριλίου 2005, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβου-
λίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη
μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 [2005] ΕΕ L117/1.
236 Υπόθεση C-299/05 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως [2007] Συλλογή της Νομολογίας Ι-08695.
237 Υπόθεση C-537/09 Ralph James Bartlett και λοιποί κατά Secretary of State for Work and
Pensions [2011] Συλλογή της Νομολογίας Ι-03417.
238 Danny Pieters, Social Security: An Introduction to the Basic Principles (2nd rev edn, Kluwer
Law International, Alphen aan den Rijn 2006), σελ. 4.
239 Robin C A White, ‘The New European Social Security Regulations in Context’ (2010) 17(3)
Journal of Social Security Law 144, 163.
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δεν παύει αναγκαστικά να είναι εύκαμπτος και επηρεαζόμενος από τον πρώτο, παραδο-

σιακό κύκλο της αλληλεγγύης που περιορίζει τα κοινωνικά οφέλη στα στενά όρια της

επικράτειας ενός κράτους μέλους.

2.3.2.4 Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού
Το άρθρο 153, παρ. 2 (β) ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και Συμβουλίου να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των

κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το άρθρο 156 ΣΛΕΕ δίδει

παρόμοια δυνατότητα στην Επιτροπή να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών

μελών και να διευκολύνει τον συντονισμό της δράσης τους στον ίδιο τομέα. Πρόκειται

για την αναγνώριση στα κείμενα των Συνθηκών της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού»

(ΑΜΣ), ενός εργαλείου «ήπιου δικαίου» και μιας νέας μορφής διακυβέρνησης που

χρησιμοποιείται για τη χάραξη πολιτικών στους τομείς που απαιτούν συντονισμό των

δράσεων των κρατών μελών. Χαρακτηρίζεται, επίσης, «… ως μέρος της εγγενούς

λογικής της ΕΕ που απαιτεί τη μεταστροφή από παραδοσιακές σε αποτελεσματικότερες

ρυθμίσεις στα πεδία εκείνα όπου είναι απαραίτητη η θέσπιση κάποιου βαθμού νομο-

θεσίας, αλλά είναι δυσχερής η συναίνεση ως προς το επίπεδο και τον τρόπο επίτευξης

αυτής».240 Η ΑΜΣ στηρίζεται στον καθορισμό κοινών γενικών στόχων, στην εξέταση

και σύγκριση των κανόνων και πρακτικών κάθε κράτους μέλους, προκειμένου να «εμπ-

νεύσει» εθνικές μεταρρυθμίσεις στη βάση κοινά παραγόμενων βέλτιστων πρακτικών.

Μέχρι σήμερα, μόνον η Επιτροπή στη βάση του άρθρου 156 ΣΛΕΕ έχει κάνει χρή-

ση της ΑΜΣ · το έτος 2005, εξέδωσε την Ανακοίνωση για ένα νέο πλαίσιο του ανοι-

κτού συντονισμού στην κοινωνική πολιτική με στόχο την παροχή επαρκών και βιώσι-

μων συντάξεων,241 ενώ, το έτος 2012, παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις.242

Η Λευκή Βίβλος βασίζεται στα αποτελέσματα μιας ευρείας διαβούλευσης, η οποία

ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010. Μεταξύ άλλων, προτείνεται α) η δημιουργία καλύτερων

ευκαιριών για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, όπως η προσαρμογή εκ μέρους

των κοινωνικών εταίρων των χώρων εργασίας και των πρακτικών της αγοράς εργασίας,

καθώς και η χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προκειμένου να

στηριχθεί η ενεργής και υγιής γήρανση, β) η ενίσχυση του ρόλου της επικουρικής ιδιω-

240 Erika Szyszczak, ‘Experimental Governance: The Open Method of Coordination’ (2006)
12(4) European Law Journal 486, 487.
241 Επιτροπή, «Ένα νέο πλαίσιο για τον ανοικτό συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής προστα-
σίας και κοινωνικής ένταξης» (Ανακοίνωση) COM(2005)706.
242 Επιτροπή, «Λευκή Βίβλος: Aτζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» COM
(2012) 55 τελικό.
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τικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης με ταυτόχρονη ενθάρρυνση των κρατών μελών να

θεσπίσουν φορολογικά και άλλου είδους κίνητρα, γ) η βελτίωση της ποιότητας των

συνταξιοδοτικών προϊόντων του τρίτου πυλώνα, καθώς και η βελτίωση της ενημέρωσης

και των προτύπων προστασίας των καταναλωτών μέσω ενός ενωσιακού συστήματος

πιστοποίησης για τα εν λόγω προϊόντα, δ) η ενθάρρυνση των κρατών μελών να προω-

θήσουν την παράταση του επαγγελματικού βίου, συνδέοντας την ηλικία συνταξιο-

δότησης με το προσδόκιμο ζωής, περιορίζοντας την πρόσβαση στην πρόωρη συνταξιο-

δότηση και την εξάλειψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών

και ε) η συνέχιση της παρακολούθησης της επάρκειας, της βιωσιμότητας και της ασφά-

λειας των συντάξεων και η στήριξη των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη

μέλη.

2.3.2.5 Η αρχή της ίσης αμοιβής ως νομική βάση για την υιοθέτηση παράγωγου

δικαίου στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας
Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού

δικαίου σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, παρ. 2 της Συνθήκης, το άρθρο 23 του Χάρτη

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αλλά και την πάγια νομολογία του Δικαστη-

ρίου. Οι ανωτέρω διατάξεις ανακηρύσσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών ως

«καθήκον» και «στόχο» της Κοινότητας και επιβάλλουν θετική υποχρέωση προαγωγής

της στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών δραστηριοτήτων. Επιμέρους έκφανση της ως άνω

γενικότερης αρχής αποτελεί η αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για

όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας (άρθρο 157 ΣΛΕΕ). Απαγορεύονται τόσο

οι άμεσες διακρίσεις, δηλαδή η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εξαιτίας του φύλου, όσο

και οι έμμεσες διακρίσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός φαινο-

μενικά ουδέτερου ως προς το φύλο κριτηρίου, που στην πραγματικότητα, όμως, θέτει

τα πρόσωπα του ενός φύλου σε μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τα πρόσωπα του

άλλου φύλου. Επιπλέον, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου δίδεται η δυνατότητα

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη

νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της

αρχής.

Με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο, έχουν υιοθετηθεί για τον τομέα της κοινωνικής

ασφάλισης οι παρακάτω Οδηγίες:

1) Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευ-

τικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε

θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως [1979] ΕΕ L6/24.
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Η Οδηγία απαγορεύει όλα τα είδη των διακρίσεων (άμεσων και έμμεσων). Το

προσωπικό πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει το σύνολο του ενεργού πληθυσμού,

συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων εργαζομένων, των εργαζομένων των

οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης

ανεργίας, των προσώπων που αναζητούν εργασία, καθώς και των συνταξιούχων και

των αναπήρων εργαζομένων (άρθρο 2). Το υλικό πεδίο εφαρμογής εκτείνεται μόνον

στους κινδύνους ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος, εργατικού ατυχήματος, επαγγελμα-

τικής ασθένειας και ανεργίας (εξαιρούνται οι επιζώντες και οι οικογενειακές παροχές),

καθώς και στις διατάξεις που αφορούν στην κοινωνική πρόνοια κατά το μέτρο που προ-

ορίζονται να συμπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν τα συστήματα που περιλαμβάνουν

τους προαναφερθέντες κλάδους ασφάλισης (άρθρο 3). Περιέχει, ωστόσο, και έναν εκτε-

νή κατάλογο εξαιρέσεων, αναγνωρίζοντας την ευχέρεια των κρατών μελών να αποκλεί-

ουν από το πεδίο εφαρμογής της, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιο-

δότησης για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος και συντάξεων εν γένει (άρθρο 7, στοι-

χείο α), καθώς και τα πλεονεκτήματα που παρέχονται στην ασφάλιση γήρατος για τα

πρόσωπα που έχουν αναθρέψει τέκνα (άρθρο 7, στοιχείο β).

2) Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρι-

σης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση [2006]

EE L204/23).

Το άρθρο 4 της Οδηγίας ορίζει ότι «Για όμοια εργασία ή για εργασία στην οποία

αποδίδεται η αυτή αξία, καταργούνται οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου όσον

αφορά όλα τα στοιχεία και τους όρους αμοιβής». Ειδικότερα, στα επαγγελματικά συστή-

ματα κοινωνικής ασφάλισης εξαλείφεται κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου,

ιδίως όσον αφορά: α) το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων αυτών και τους όρους υπα-

γωγής στα συστήματα αυτά, β) την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολο-

γισμό τους, γ) τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξή-

σεων λόγω συζύγου και προστατευόμενου προσώπου, και τις προϋποθέσεις διάρκειας

και διατήρησης του δικαιώματος παροχών (άρθρο 5). Το άρθρο 9 συγκεντρώνει το

σύνολο της νομολογίας επί των περιπτώσεων διακρίσεων που κατά καιρούς έχει εντο-

πίσει και καταδικάσει το Δικαστήριο. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η επιβολή διαφορε-

τικών ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση (στοιχείο στ)), η διακοπή της διατήρησης ή

της απόκτησης δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των αδειών λόγω μητρότητας ή για

οικογενειακούς λόγους, οι οποίες ορίζονται με νόμο ή σύμβαση και κατά τις οποίες

καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη (στοιχείο ζ)), καθώς και ο καθορισμός
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διαφορετικών επιπέδων για τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών (στοιχεία

ι) και θ)).

Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής αφορά στον ενεργό πληθυσμό, συμπεριλαμβα-

νομένων των αυτοαπασχολουμένων, των εργαζομένων η δραστηριότητα των οποίων

διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας και

των προσώπων που αναζητούν εργασία και στους συνταξιούχους και στους ανάπηρους

εργαζομένους, καθώς και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα (άρθρο 6). Το καθ’ύλην

πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

που εξασφαλίζουν προστασία κατά των κινδύνων της ασθένειας, της αναπηρίας, του

γήρατος, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πρόωρης συνταξιοδότησης, του εργα-

τικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας και της ανεργίας, ενώ εκτείνεται

και στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπουν άλλες

κοινωνικές παροχές, σε είδος ή σε χρήμα, και ιδίως παροχές επιζώντων και οικογενει-

ακές παροχές, εφόσον οι παροχές αυτές αποτελούν οφέλη που παρέχονται από τον

εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησής του (άρθρο 7, παρ.1).

3) Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης

Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδη-

γίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου [2010] ΕΕ L180/1.

Η παρούσα Οδηγία καλύπτει εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν δραστηριότητα με

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και δεν επιλύονται στις δύο προηγούμενες

Οδηγίες. Εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, στους/στις συζύ-

γους των αυτοαπασχολουμένων εργαζομένων ή εφόσον και κατά τον βαθμό που τους

αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο, στους/στις συντρόφους συμβίωσης των αυτοαπασχολου-

μένων εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή συνέταιροι στην επιχείρηση, στην

οποία συμμετέχουν συνήθως, υπό τους όρους που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, στις

δραστηριότητες του αυτοαπασχολουμένου εργαζομένου και εκτελούν τα ίδια ή δευτε-

ρεύοντα καθήκοντα (άρθρο 2). Δεν επεκτείνονται τα δικαιώματα των αυτοαπασχο-

λούμενων στην κοινωνική προστασία, ωστόσο, όπου υφίσταται τέτοιο σύστημα, το

κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζει ότι οι σύζυγοι

και οι σύντροφοι συμβίωσης μπορούν να επωφεληθούν από την κοινωνική προστασία

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η πρακτική σημασία της διάταξης αυτής μειώνεται

σημαντικά, καθόσον τελεί υπό την ευχέρεια των κρατών να αποφασίζουν εάν η κοινω-

νική προστασία εφαρμόζεται σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση (άρθρο 7).
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2.3.2.6 Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια στον Χάρτη των Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεδομένης της σχέσης της οικονομικής πολιτικής με την κοινωνική ανάπτυξη,

καθώς και των εμποδίων που δημιουργούν τα κοινωνικά δικαιώματα σε μια φιλελεύθε-

ρη οικονομική προσέγγιση,243 κατανοεί κανείς την εκ μέρους των κρατών μελών και

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ έλλειψη πολιτικής βούλησης να υιοθετήσουν ένα δε-

σμευτικό νομικό έγγραφο που θα περιελάμβανε το σύνολο των κοινωνικών δικαιω-

μάτων. Το τελικό κείμενο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης244 εγκρίθηκε και κατέστη δεσμευτική νομική πράξη μετά από μακρόχρονες

συζητήσεις για την επίτευξη συναίνεσης ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και

συμβιβαστικές λύσεις.245 Ήδη αμέσως μετά τη διακήρυξη του Χάρτη, ο Γενικός Εισαγ-

γελέας Tizzano τον χαρακτήρισε στις Προτάσεις του στην υπόθεση BECTU246 ως

αξιόπιστη και οριστική επιβεβαίωση της ύπαρξης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιω-

μάτων. Χωρίς αμφιβολία, ο Χάρτης συνιστά μία συνοπτική απαρίθμηση των κοινωνι-

243 Πρόκειται, κατά τον De Schutter, για την αρνητική λειτουργία των δικαιωμάτων σύμφωνα
με την οποία τα δικαιώματα περιορίζουν σημαντικά τη δράση των οργάνων και των μελών της
ΕΕ ως προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα απαγορεύουν συγκεκριμένες πράξεις, ενώ σχεδόν ποτέ δεν επηρεάζουν τον
τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα». Η θετική τους δράση συνίσταται στη λειτουργία
τους ως αρχών που δεν περιορίζουν την πολιτική φαντασία, αντίθετα αποτελούν κίνητρο για
την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων ώστε να επιτυγχάνεται σταδιακή πρόοδος προς την πλήρη
εφαρμογή τους σε Olivier de Schutter ‘A New Direction for the Fundamental Rights Policy of
the EU’ (Reflexive Governance in the Public Interest WP – FR – 33/2010) 10 <http://refgov.
cpdr.ucl.ac.be/?go=publications&dc=891656347936650214e4dcb1d7c9a2deb653cd84> πρό-
σβαση 10 Ιανουαρίου 2013.
244 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2012] ΕΕ C326/391.
245 Η απόφαση για την κατάρτιση ενός Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων ελήφθη από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών
μελών της ΕΕ στην Κολωνία της Γερμανίας στις 3 και 4 Ιουνίου 1999. Τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους συγκροτήθηκε το αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του Χάρτη, που ονομάστηκε Praesi-
dium. Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής υπέγρα-
ψαν και διακήρυξαν τον Χάρτη για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων τους στις 7 Δεκεμβρίου
2000 στη Νίκαια. Το έτος 2003 ο Χάρτης ενσωματώνεται στο Σχέδιο Συντάγματος της ΕΕ ως
μέρος Δεύτερο του συνολικού κειμένου. Μετά από σειρά διαπραγ-ματεύσεων, το έτος 2004
παρουσιάζεται το τελικό σχέδιο συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, ωστόσο η διαδικασία επικύ-
ρωσης οδηγείται σε αδιέξοδο μετά την άρνηση των Γάλλων και Ολλανδών πολιτών να αποδε-
χτούν την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος. Τον Δεκέμβριο του έτους 2009 ο Χάρτης
απέκτησε  ισοδύναμη με τις Συνθήκες δεσμευτικότητα, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 6,
παρ. 1 της τροποποιητικής Συνθήκης της Λισαβόνας. Για μια αναλυτική παράθεση των γεγονό-
των στην ιστορική διαδρομή του Χάρτη, βλ. <http://www.eucharter.org/home.php? pageid=65>
πρόσβαση 17 Σεπτεμβρίου 2014.
246 Υπόθεση C-173/99 The Queen κατά Secretary of State for Trade and Industry, ex parte
Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU) [2001] Συλλογή
της Νομολογίας Ι-04881, Προτάσεις του Γ.Ε. Tizzano, παρ. 26-28.
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κών δικαιωμάτων, ορατών πλέον στους πολίτες της Ένωσης.247 Δεν δημιουργεί νέα δι-

καιώματα, αλλά συγκεντρώνει υφιστάμενα δικαιώματα που βρίσκονται διάσπαρτα είτε

στο πρωτογενές και δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου

της ΕΕ είτε σε μία σειρά διεθνών πηγών, όπως η ΕΣΔΑ, καθώς και σε συμβάσεις του

Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και της ΔΟΕ.248 Δεν προτίθεται να

αντικαταστήσει τα ανωτέρω κείμενα, καθόσον η ίδια η φύση των κοινωνικών δικαιω-

μάτων (όπως άλλωστε και όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων) μεταβάλλεται διαρκώς,

υποβάλλεται και επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις,

επομένως τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αντλούν έμπνευση

από τις διεθνείς πηγές. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο προστασίας που παρέχει ο

Χάρτης, το οποίο δεν ορίζεται, κατά το άρθρο 53, ως ανώτατο και δεν κατοχυρώνει

έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, αλλά επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν

μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με το ενδεχομένως υψηλό επίπεδο προστασίας που

απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο.249

Το άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ τιτλοφορείται

«Κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή» και ορίζει ότι «1. Η Ένωση αναγνωρίζει

και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινω-

νικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η μητρότητα, η ασθέ-

νεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της

απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις

εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, 2. Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομί-

μως εντός της Ένωσης έχει δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινω-

νικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και

πρακτικές, 3. Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η

φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοή-

247 Όπως δηλώνεται στο Προοίμιο του Χάρτη: «Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να
ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, …, καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα
Χάρτη».
248 Στο Προοίμιο οι διεθνείς πηγές αναφέρονται ως «διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών».
249 Γιώτα Κραβαρίτου, «Οι Χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κοινωνικά Δικαιώματα» σε
Εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργασιακού Δικαίου Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο: Προκλήσεις και Προ-
οπτικές (εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008), σελ. 84. Κατά τον Lenaerts, η συνδυαστική
ανάγνωση των άρθρων 52, παρ. 4 και 53 επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Χάρτης δεν καθορίζει
τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τον «ελάχιστο κοινό παρονομαστή». Αντίθετα, τα ερμη-
νεύει κατά τρόπο που διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας τους, προσαρμοσμένο στη
φύση του δικαίου της ΕΕ και σε αρμονία με τις εθνικές συνταγματικές παραδόσεις σε Koen
Lenaerts ‘Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights’ (2012) 8 European
Constitutional Law Review 375, 397.
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θειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς

πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές

νομοθεσίες και πρακτικές».

Για την ερμηνεία του ως άνω άρθρου απαραίτητη είναι και η παράθεση του κειμέ-

νου της επεξήγησης250 που προβλέπει:

«Επεξήγηση σχετικά με το άρθρο 34 — Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή

Η αρχή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 βασίζεται στα άρθρα 153

και 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο

12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και στο σημείο 10 του κοινοτικού Χάρτη των δι-

καιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει να γίνεται σεβαστή από την Ένωση κατά την άσκη-

ση των αρμοδιοτήτων που διαθέτει δυνάμει των άρθρων 153 και 156 της Συνθήκης για τη

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μνεία των κοινωνικών υπηρεσιών αφορά τις

περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοιες υπηρεσίες έχουν συσταθεί για να εξασφαλίζουν ορι-

σμένες παροχές αλλά ουδόλως σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούνται τέτοιες υπηρεσίες

όταν δεν υπάρχουν. Η έκφραση «μητρότητα» πρέπει να εννοείται υπό την αυτή έννοια

όπως και στο προηγούμενο άρθρο. Η παράγραφος 2 βασίζεται στο άρθρο 12, παρά-

γραφος 4 και στο άρθρο 13, παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθώς

και στο σημείο 2 του κοινοτικού Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των

εργαζομένων και αντικατοπτρίζει τους κανόνες που απορρέουν εκ του κανονισμού (ΕΟΚ)

αριθ. 1408/71 και εκ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Η τρίτη παράγραφος εμπνέ-

εται από το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και τα άρθρα 30 και 31 του

αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη, καθώς και από το σημείο 10 του κοινοτικού Χάρτη.

Πρέπει να τηρείται από την Ένωση στα πλαίσια των πολιτικών που βασίζονται στο άρθρο

153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η εισαγωγή του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια στον Χάρτη σηματοδοτεί

κατ’ αρχάς την ίδια την αναγνώριση του δικαιώματος, ανεξάρτητα από την ερμηνεία

και τη μορφή που λαμβάνει στα διεθνή κείμενα και στα εσωτερικά δίκαια των κρατών

μελών. Ωστόσο, ο Χάρτης δε συνιστά μια αυτοτελή διεθνή Συνθήκη κατοχύρωσης

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά «επιβεβαιώνει, σεβόμενος τις αρμοδιότητες και τα

καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώματα που

απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις

των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθε-

250 Επεξηγήσεις σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2007/C303/02), σελ. 27.
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τηθεί από την Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και από τη νομολογία του

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου» (Προοίμιο, σκέψη 5). Για τον λόγο αυτό, το κανονιστικό περιε-

χόμενο του δικαιώματος εμπνέεται μεν και ερμηνεύεται υπό το πρίσμα των ανωτέρω

πηγών, περιορίζεται, όμως, ταυτόχρονα από το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου

καλείται να λειτουργήσει, ήτοι το δίκαιο της Ένωσης και τα εσωτερικά δίκαια των

κρατών μελών.

Εννοιολογικό περιεχόμενο

Αυτοτελής και ενιαία ερμηνεία της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης με βάση το

δίκαιο της Ένωσης δεν υπάρχει. Κατά το Δικαστήριο, «76. Είναι αληθές ότι, υπό το

πρίσμα της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου, η φράση «όπως ορίζονται από το εθνικό

δίκαιο» αποτελεί, a priori, εμπόδιο στην υιοθέτηση μιας ενιαίας και αυτοτελούς, στο

δίκαιο της Ένωσης, ερμηνείας για τις έννοιες της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής

αρωγής και της κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 11 της

οδηγίας 2003/109, 77. Κατά τη νομολογία αυτή, «από τις επιταγές τόσο της ενιαίας

εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης όσο και της αρχής της ισότητας προκύπτει ότι το

γράμμα διατάξεως του δικαίου της Ένωσης που δεν περιέχει ρητή παραπομπή στο δίκαιο

των κρατών μελών για τον προσδιορισμό της έννοιας και του περιεχομένου της πρέπει

κανονικά να ερμηνεύεται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τρόπο αυτοτελή και

ενιαίο». Αυτό σημαίνει ότι, a contrario, μία διάταξη του δικαίου της Ένωσης που περιέ-

χει ρητή παραπομπή στο δίκαιο των κρατών μελών δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να αποτελέσει

αντικείμενο μιας τέτοιας αυτοτελούς και ενιαίας ερμηνείας, 78. Το Δικαστήριο εξετάζει,

εντούτοις, προσεκτικά τους ακριβείς όρους της παραπομπής στο εθνικό δίκαιο προκει-

μένου να προσδιορίσει επακριβώς το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που επαφίεται στα

κράτη μέλη…, 79. Εξάλλου, το Δικαστήριο προκρίνει την αυτοτελή ερμηνεία όταν οι όροι

της παραπομπής στο δίκαιο των κρατών μελών είναι γενικοί και όταν μια τέτοια ερμηνεία

είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του σκοπού που προβλέπει ένας κανόνας δικαίου της

Ένωσης…, 80. Εντούτοις, η ακρίβεια των όρων που χρησιμοποίησε ο νομοθέτης της

Ένωσης στο άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της οδηγίας 2003/109 για να προσδιο-

ρίσει την έκταση της παραπομπής στο δίκαιο των κρατών μελών, δηλαδή τον ίδιο τον ορι-

σμό των εννοιών της κοινωνικής ασφαλίσεως, της κοινωνικής αρωγής και της κοινωνι-

κής προστασίας από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, δεν επιτρέπει, κατά την
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άποψή μας, στο Δικαστήριο να προβεί σε αυτοτελή και ενιαία ερμηνεία των εννοιών που

περιέχονται στη διάταξη αυτή».251

Τέτοιος ορισμός δεν επιχειρήθηκε να δοθεί ούτε και μέσα από τον Χάρτη. Ακο-

λουθήθηκε, ωστόσο, η ατυχής επιλογή των συντακτών του ΕΚΧ να διακριθεί η κοινω-

νική ασφάλεια (παρ. 1 & 2 του άρθρου 34) από την κοινωνική πρόνοια ή αρωγή (παρ. 3

του ιδίου άρθρου) που συνδέεται, επίσης, με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Αρκεί να επαναληφθεί στο σημείο αυτό ότι η εν λόγω διάκριση είναι ξεπερασμένη,

καθόσον τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των περισσοτέρων κρατών σπάνια δια-

κρίνουν μεταξύ των παροχών των δύο θεσμών, ενώ ακόμη και τυχόν κριτήρια διά-

κρισης δεν είναι ομοιόμορφα και ευκρινή. Επομένως, το εννοιολογικό περιεχόμενο του

δικαιώματος πρέπει να καθορίζεται σε συνδυασμό με το δίκαιο της Ένωσης (άρθρα 153

& 156, δευτερογενές δίκαιο) και τις εθνικές νομοθεσίες (άρθρο 34, παρ. 1 σε συνδυα-

σμό με το άρθρο 52, παρ. 6),252 με βάση το άρθρο 12 του ΕΚΧ, το σημείο 10 του Κοι-

νοτικού Χάρτη και τον ισχύοντα Κανονισμό 883/2004, που αντικατέστησε τον παλαιό-

τερο 1408/71 (επεξήγηση, σκέψεις 1 & 2).

Ακολούθως, το άρθρο 12 ΕΚΧ ορίζει ότι «Όλοι οι εργαζόμενοι και τα προστατευ-

όμενα απ' αυτούς μέλη της οικογένειάς τους έχουν δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια».

Ως δικαιώματα κοινωνικής ασφάλειας ορίζονται οι παροχές ανταποδοτικού και μη

ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και τα συνδυαστικού τύπου επιδόματα που σχετί-

ζονται με τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς κινδύνους. Το σημείο 10 του Κοινοτικού

Χάρτη αναφέρεται γενικά στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, προβλέποντας

ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα, κάθε εργαζόμενος της Ευρω-

παϊκής Κοινότητας έχει δικαίωμα επαρκούς κοινωνικής προστασίας και, ανεξάρτητα

από το καθεστώς εργασίας ή το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία απασχολείται, θα

απολαμβάνει ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Τα άτομα

που δεν μπόρεσαν είτε να εισέλθουν είτε να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και δεν

έχουν τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης, πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν επαρκείς

παροχές και κοινωνική βοήθεια, ανάλογες με την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρί-

σκονται.

251 Υπόθεση C-571/10 Servet Kamberaj κατά Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia
autonoma di Bolzano (IPES) [2012] Ψηφιακή Συλλογή της Νομολογίας (Γενική Συλλογή)),
παρ. 76-80.
252 Άρθρο 52: «Εμβέλεια και ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών: … 6. Οι εθνικές νομο-
θεσίες και πρακτικές πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη όπως καθορίζεται στον παρόντα
Χάρτη».
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Ο Κανονισμός 883/2004 προσεγγίζει το ζήτημα περιγραφικά, απαριθμώντας τους

κλασικούς κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι παροχές ασθένειας, παροχές µητρότη-

τας και ισοδύναµες παροχές πατρότητας, παροχές αναπηρίας, παροχές γήρατος, παρο-

χές επιζώντων, παροχές εργατικού ατυχήµατος και επαγγελµατικής ασθένειας, επιδό-

µατα θανάτου, παροχές ανεργίας, παροχές προσύνταξης και οικογενειακές παροχές. Ο

Χάρτης αναφέρει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη μητρότητα, την ασθένεια, το εργα-

τικό ατύχημα, την εξάρτηση, το γήρας και την ανεργία (ως περίπτωση απώλειας της

απασχόλησης).

Ο συγκερασμός του περιεχομένου των ανωτέρω διατάξεων οδηγεί στο συμπέρα-

σμα ότι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση δομείται στον Χάρτη πάνω σε δύο

αρχές: πρώτον, στην αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές

και κοινωνικές υπηρεσίες για τους ευρωπαίους πολίτες και δεύτερον, στην αναγνώριση

της ισότιμης θέσης των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα εντός του χώρου της Ένω-

σης. Πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ο κατάλογος των χορηγούμενων παρο-

χών δεν πρέπει να θεωρείται εξαντλητικός, καθόσον η αναφορά στις «εθνικές νομοθε-

σίες και πρακτικές» αφήνει περιθώριο για αναγνώριση όλων των παροχών που προβλέ-

πονται στα εθνικά δίκαια και εκτείνονται πέρα από το προσωπικό και υλικό πεδίο

εφαρμογής των λοιπών πηγών. Τέλος, δεν προσδιορίζεται ούτε ο όρος «κοινωνικές

υπηρεσίες», ενώ το κείμενο των επεξηγήσεων αναφέρεται στις περιπτώσεις που τέτοιες

υπηρεσίες έχουν συσταθεί και εμφατικά υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση

δημιουργίας τους όταν δεν υπάρχουν. Όπως σχολιάζει ο White, δεν γίνεται παραπομπή

στο άρθρο 14 ΕΚΧ που ορίζει τις κοινωνικές υπηρεσίες ως μεθόδους κοινωνικής εργα-

σίας. Εάν θεωρηθεί, ωστόσο, ότι πρέπει να ερμηνευθούν με παρόμοιο τρόπο, τότε θα

πρόκειται για «μια σημαντική έκφραση υποστήριξης υπέρ μιας συγκεκριμένης μορφής

κοινωνικής προστασίας που συναντάται συχνά στα κράτη μέλη».253

Η κοινωνική ασφάλεια ως αρχή ή ως δικαίωμα;

Στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη του Προοιμίου του Χάρτη δηλώνεται ότι «Η

Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις

αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της

ισότητας και της αλληλεγγύης…», ενώ η αναφορά στις τέσσερις κοινοτικές ελευθερίες

λαμβάνει χώρα μόλις στην τρίτη αιτιολογική σκέψη. Με την κατάταξη αυτή δίδεται

253 Robin White, ‘Article 34 – Social Security and Social Assistance’ σε Steve Peers, Tamara
Hervey, Jeff Kenner and Angela Ward (eds) The EU Charter of Fundamental Rights: A Com-
mentary (Hart Publishing, Oxford 2014), σελ. 938.
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περίοπτη θέση στην Αλληλεγγύη, που αποτελεί το κεφάλαιο στο οποίο περιλαμβάνεται

η πλειοψηφία των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε σχέση με τις ελευθερίες της εσωτερικής

αγοράς.254 Επιπλέον, σε αντίθεση με τα συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων που

ακολουθούν το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη, η Ένωση επέλεξε να

υιοθετήσει ένα ενιαίο κείμενο για το σύνολο αυτών (ατομικών, πολιτικών, κοινωνικών,

οικονομικών και πολιτιστικών) διακηρύσσοντας με τον τρόπο αυτό την ισότητα των

δικαιωμάτων, χωρίς ιεράρχηση και οντολογικές διαφορές. Η ανωτέρω αυξημένη βαρύ-

τητα που δίδεται στα κοινωνικά δικαιώματα επιτρέπει την εξής ανάγνωση των διατά-

ξεων του Χάρτη: πρώτον, ο Χάρτης ως νομικά δεσμευτικό κείμενο ανώτερης τυπικής

ισχύος αποτελεί βοήθημα για την ερμηνεία του κοινοτικού κοινωνικού δικαίου, οι

κανόνες του οποίου πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως των διατάξεων του Χάρτη255 ∙

επιπλέον, οι κοινωνικές αξίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικές βάσεις

των εθνικών εκείνων ρυθμίσεων που προωθούν κοινωνικούς στόχους σε βάρος των

οικονομικών ελευθεριών.

Ωστόσο, στο τέλος του Προοιμίου προβλέπεται «Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνω-

ρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω…». Πρόκειται

για φράση που αναφέρεται στην αναγνώριση δικαιωμάτων και αρχών, αλλά δεν διευ-

κρινίζει ποιες διατάξεις εμπίπτουν σε ποια κατηγορία με συνέπεια να εγείρεται το γνω-

στό ζήτημα της αγωγιμότητας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 5 «Οι διατά-

ξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές μπορούν να εφαρμόζονται με νομοθετικές

και εκτελεστικές πράξεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης

και με πράξεις των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, κατά την

άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η επίκληση των διατάξεων αυτών ενώπιον

δικαστηρίου είναι παραδεκτή μόνον για την ερμηνεία των εν λόγω πράξεων και τον

έλεγχο της νομιμότητάς τους». Στο κείμενο των επεξηγήσεων για το ανωτέρω άρθρο

δηλώνεται ότι οι αρχές «δεν οδηγούν σε αξιώσεις για λήψη θετικής δράσης από τα

θεσμικά όργανα της Ένωσης ή τις αρχές των κρατών μελών», ενώ θεωρείται ότι το

συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο «… με την προσέγγιση που ακολουθούν τα συνταγ-

254 Όπως άλλωστε χαρακτηριστικά δηλώνεται από τον Armin von Bogdandy, «Τα Προοίμια,
όταν συμπεριλαμβάνονται σε συνταγματικά κείμενα, αποτελούν εκείνα τα μέρη που με το πιο
σαφή τρόπο εκφράζουν τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις, πρακτικές ή εμπνεύσεις». Armin von Bog-
dandy ‘The Preamble’ σε Bruno de Witte (ed), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for
Europe European University Institute – Robert Schuman Centre for Advanced Studies and
Academy of European Law, San Domenico di Fiesole 2003), σελ. 4.
255 Όλες οι κοινοτικές πράξεις που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα υποβάλλονται σε μία
προκαταρκτική αξιολόγηση για τη συμβατότητα ή μη των ρυθμίσεών τους με τις αντίστοιχες
του Χάρτη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται από την εισαγωγή σχετικής αίρεσης στα Προοίμια
των ανωτέρω πράξεων.
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ματικά συστήματα των κρατών μελών ως προς τις «αρχές», ιδίως στον τομέα του κοι-

νωνικού δικαίου».

Στην προκειμένη περίπτωση, το άρθρο 34, παρ. 1 & 2 αναγνωρίζει το δικαίωμα

πρόσβασης στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, ενώ αντίθετα το κείμενο της επεξή-

γησης κάνει λόγο για αναγνώριση της αρχής του άρθρου, παρ. 1. Επιπλέον, στο τελευ-

ταίο κείμενο αναφέρεται ότι «Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άρθρο του Χάρτη μπορεί να

περιλαμβάνει τόσο στοιχεία δικαιώματος όσο και αρχής» και ως μια τέτοια διάταξη

επιλέγεται η κοινωνική ασφάλιση. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τη γραμμα-

τική διατύπωση και των τριών παραγράφων του άρθρου που θέτουν τα όρια λειτουρ-

γίας της κοινωνικής ασφάλισης «σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της

Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές». Υπενθυμίζεται ότι τα άρθρα 153 &

156 ΣΛΕΕ καθιστούν σαφές ότι η κοινωνική ασφάλιση συνιστά πρωτίστως αρμοδιό-

τητα των κρατών μελών. Η τέλεση του δικαιώματος υπό την επιφύλαξη των περιορι-

σμών σχετικά με την αρμοδιότητα που προβλέπουν οι Συνθήκες και υπό τον όρο του

σεβασμού των εθνικών ιδιαιτεροτήτων συνεπάγεται ότι η Ένωση, τουλάχιστον

αυστηρά υπό το φως των κείμενων διατάξεων, δεν προτίθεται να προχωρήσει πέρα από

τα όσα ήδη ρυθμίζονται από τους κοινοτικούς κανόνες και συνοψίζονται στην ανάγκη

συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Η ακτιβιστική διάθεση, όμως, του Δικαστηρίου ενδέχεται να οδηγήσει μελλοντικά

σε μία διαφορετική προσέγγιση. Οι ιδρυτικές συνθήκες των Κοινοτήτων δεν έκαναν

αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τα τότε ιδρυό-

μενα κοινοτικά όργανα από πράξεις παραβιάζουσες τις ατομικές ελευθερίες, καθόσον

θεωρείτο ότι η προστασία των τελευταίων αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα των

κρατών μελών. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, το Δικαστήριο ερωτηθέν

σχετικά με την πιθανή σύγκρουση μεταξύ αποφάσεων των κοινοτικών οργάνων και των

δικαιωμάτων των εναγόντων, δήλωσε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί εμπίπτουν στο πεδίο του

εθνικού δικαίου και διακήρυξε το δόγμα της αυτονομίας του κοινοτικού δικαίου.256

256 Υπόθεση 1/58 Stork & Cie κατά Ανωτάτης Αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα Συλλογή της Νομολογίας 1954-1964 00299, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 36, 37, 38 &
40/59 Εταιρίες πωλήσεων του άνθρακα της Ruhr και λοιποί κατά Ανωτάτης Αρχής της Ευρωπα-
ϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Συλλογή της Νομολογίας 1954-1964 00529, Υπόθεση
40/64, Marcelo Sgarlata και λοιποί κατά Επιτροπής της Ε.Ο.Κ., Συλλογή της Νομολογίας 1965-
1968 0007.
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Η επιμονή των εθνικών δικαστηρίων, κυρίως ιταλικών257 και γερμανικών,258 οδή-

γησε στην αλλαγή πορείας με τις υποθέσεις Stauder259 and Internationale Handelsge-

sellschaft.260 Στην τελευταία, το Δικαστήριο επέμεινε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να

κρίνει τη νομιμότητα μίας κοινοτικής πράξης εφαρμόζοντας εθνικό δίκαιο, έκανε παρό-

λα αυτά το βήμα να εξετάσει εάν στο κοινοτικό δίκαιο υφίσταντο ανάλογοι κανόνες

«εμπνευσμένοι από τις συνταγματικές παραδόσεις κοινές στα κράτη μέλη» και κατέ-

ληξε ότι «ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί μέρος των γενικών αρχών

του κοινοτικού δικαίου». Ενσωματώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ανωτέρω

«ιδιόρρυθμη» κατηγορία που απολαμβάνει μαζί με το πρωτογενές δίκαιο την κορυφή

της ιεραρχίας των πηγών του κοινοτικού δικαίου, το Δικαστήριο εξασφάλισε την προ-

στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά.261 Με την υπόθεση Nold,262 προστέθηκε

στις κοινές εθνικές συνταγματικές παραδόσεις άλλη μία πηγή έμπνευσης, οι διεθνείς

συνθήκες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν προσυπογράψει

τα κράτη μέλη.263

Το δόγμα αυτό ακολουθήθηκε και στην υποκατηγορία των θεμελιωδών κοινωνι-

κών δικαιωμάτων. Επειδή το πρωτογενές δίκαιο δεν αναφερόταν στα κοινωνικά δικαιώ-

ματα, το Δικαστήριο τα χαρακτήρισε ως μέρος των γενικών αρχών του κοινοτικού

257 Υπόθεση 183/73 Frontini v. Ministero delle  Finanze, Corte Constituzionale της 27ης Δεκεμ-
βρίου 1973 [1974] 2 CMLR 372.
258 Υπόθεση Solange I - Internationale Handelsgesellschaft von Einfuhr- und Vorratsstelle für
Getreide und Futtermittel, απόφαση της 29 Μαΐου 1974, BVerfGE 37, 271 [1974] CMLR 540.
259 Υπόθεση 29/69, Stauder κατά της πόλης του Ulm Συλλογή της Νομολογίας 1969-1971
00147, όπου επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κοινοτικό δίκαιο.
260 Υπόθεση 11/70, Internationale Handelsgesellschaft κατά Einfuhr und Vorratstelle  für Ge-
treide und Futtermittel Συλλογή της Νομολογίας 1969-1971 0581.
261 Υπόθεση 122/78 Buitoni SA κατά Fonds d’Orientation et de Régularisation des Marchés
Agricoles [1979] Συλλογή της Νομολογίας I-00341.
262 Υπόθεση 4/73 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων [1974] Συλλογή της Νομολογίας 00277.
263 Η αλληλεπίδραση της Ένωσης και διεθνών οργάνων, όπως η ΕΣΔΑ, επιβεβαιώθηκε με εκτε-
ταμένη νομολογία: Υπόθεση 44/79 Liselotte Hauer κατά Ομοσπόνδου κράτους της Ρηνανίας-
Παλατινάτου [1979] Συλλογή της Νομολογίας ΙΙ-00749, Υπόθεση 136/79 National Panasonic
(U.K.) Limited κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [1980] Συλλογή της Νομολογίας
ΙΙ-00347, Υπόθεση 222/84 Marguerite Johnston κατά Chief Constable of the Royal Ulster
Constabulary [1986] Συλλογή της Νομολογίας 01651, Υπόθεση C-260/89 Ελληνική Ραδιο-
φωνία Τηλεόραση A.E. και Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού κατά Δημοτικής
Εταιρίας Πληροφόρησης και Σωτηρίου Κούβελλα και Νικολάου Αβδελλά και λοιπών [1991]
Συλλογή της Νομολογίας Ι-02925, Υπόθεση C-299/95 Friedrich Kremzow κατά Republik
Österreich [1997] Συλλογή της Νομολογίας Ι-02629.
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δικαίου με τα οποία η νομοθεσία πρέπει να είναι σύμφωνη.264 Ταυτόχρονα, τα εξέτασε

στο πλαίσιο των διατάξεων περί ελεύθερης κυκλοφορίας και ίσης μεταχείρισης και

κατέταξε αυτά ως εξαιρέσεις δημοσίου συμφέροντος οι οποίες, υπό την προϋπόθεση ότι

«περνούν» με επιτυχία το τεστ αναλογικότητας, είναι ικανές να θέτουν περιορισμούς

στην άσκηση των ανωτέρω διατάξεων.265 Ζητήματα σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώ-

ματα προέκυψαν κυρίως από τη διαδικασία έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων, για

τον λόγο αυτό η διαδικασία αναγνώρισής τους χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως από-

264 Υπόθεση 149/77 Gabrielle Defrenne κατά Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne
Sabena [1978] Συλλογή της Νομολογίας 00419, στην οποία κρίθηκε ότι στο κοινοτικό δίκαιο
υφίσταται ως γενική αρχή η απαγόρευση των διακρίσεων εξαιτίας του φύλου στο θέμα της απα-
σχόλησης και εργασίας των ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Η ίδια ως άνω αρχή ισχύει και
στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, σύμφωνα με την Υπόθεση 262/88 Douglas Harvey Barber κατά
Guardian Royal Exchange Assurance Group [1990] Συλλογή της Νομολογίας Ι-01889. Επι-
πλέον, στην Υπόθεση 175/73 Union syndicale - Service public européen - Bruxelles, Denise
Massa και Roswitha Kortner κατά Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [1974] Συλλογή
της Νομολογίας 00423, παρ. 14-16, το Δικαστήριο στηρίχθηκε σε έναν Κανονισμό Υπηρε-
σιακής Κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναγνώριζε την συνδι-
καλιστική ελευθερία για να δηλώσει με τη σειρά του ότι το ανωτέρω δικαίωμα αποτελεί γενική
αρχή του εργατικού δικαίου με εφαρμογή στην κοινοτική έννομη τάξη. Συνακόλουθη νομο-
λογία: Υπόθεση 18/74 Syndicat général du personnel des organismes européens κατά Επι-
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [1974] Συλλογή της Νομολογίας 00425, παρ. 10-12 και
συνεκδικασθείσες υποθέσεις 193/87 & 194/87 Henri Maurissen and European Public Service
Union v. Court of Auditors of the European Communities [1990] Συλλογή της Νομολογίας Ι-
00095, παρ. 13.
265 Στην Υπόθεση C-120/95 Nicolas Decker κατά Caisse de Maladie des Employés Privés
[1998] Συλλογή της Νομολογίας Ι-01831, το Δικαστήριο ήρθε αντιμέτωπο με το δικαίωμα στην
κοινωνική ασφάλιση στα πλαίσια της διατήρησης της οικονομικής ισορροπίας των εθνικών
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και δήλωσε ότι δεν αποκλείεται το εν λόγω δικαίωμα να
συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος ικανό να δικαιολογήσει εμπόδια στην ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Επίσης, στην Υπόθεση C-158/96 Raymond Kohll κατά Union
des Caisses de Maladie [1998] Συλλογή της Νομολογίας Ι-01931, αποφάσισε ότι, αν και ο
κίνδυνος της υπονόμευσης της οικονομικής ισορροπίας του εθνικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης συνιστά λόγο δημόσιου συμφέροντος που μπορεί να δικαιολογεί εμπόδια στην ελεύ-
θερη παροχή υπηρεσιών, ωστόσο, η επιστροφή του ποσού οδοντιατρικής θεραπείας που παρα-
σχέθηκε σε άλλο κράτος - μέλος δεν είχε σημαντική επίπτωση στη χρηματοδότηση του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης. Στις υποθέσεις Laval, Viking, Επιτροπή κατά του Λουξεμ-
βούργου και Ruffert, γνωστές και ως κουαρτέτο – Laval, το δικαίωμα αναλήψεως συλλογικής
δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της απεργίας, αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδες
δικαίωμα και αναπόσπαστο τμήμα των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου. Η αναγνώριση,
μάλιστα, έλαβε χώρα πριν από την απόδοση πλήρους νομικής δεσμευτικότητας στον Χάρτη της
ΕΕ. Βλ. Υπόθεση C-341/05 Laval un Partneri Ltd κατά Svenska Byggnadsarbetareförbundet,
Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan και Svenska Elektriker-förbundet
[2007] Συλλογή της Νομολογίας I-11767, Υπόθεση C-438/05 International Transport Workers’
Federation και Finnish Seamen’s Union κατά Viking Line ABP και OÜ Viking Line Eesti [2007]
Συλλογή της Νομολογίας I-10779, Υπόθεση C-319/06 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου [2008] Συλλογή της Νομολογίας I-04323 και Υπό-
θεση C-346/06 Dirk Rüffert κατά Land Niedersachsen [2008] Συλλογή της Νομολογίας I-
01989.
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σπασματική266 · καλούμενο το Δικαστήριο να παράσχει λύση, βασιζόταν κάθε φορά

στο είδος του δικαστικού αγώνα και στην ποιότητα των προδικαστικών παραπομπών

που παρουσιάζονταν ενώπιόν του από όσα εθνικά δικαστήρια έδειχναν προθυμία να

κάνουν χρήση της δικαιοδοσίας του.

Κατά την De Búrca, τα κοινωνικά δικαιώματα του Χάρτη θα αντιμετωπίζονται από

το Δικαστήριο όπως και οι διατάξεις της ΕΣΔΑ, δηλαδή ως πλούσιες πηγές κοινών

αξιών που επηρεάζουν τις νομοθετικές και εκτελεστικές δράσεις της Ένωσης. Με άλλα

λόγια, η de Búrca υπερασπίζεται την άποψη ότι το θέμα θα λυθεί δικαστικά.267, 268

Ομοίως, οι Groussot και Pech ισχυρίζονται ότι από την περιγραφή ορισμένων κοινωνι-

κών δικαιωμάτων ως γενικών αρχών δεν προκύπτει καμία νομική διαφορά. Αναφέρουν

ότι «… όπως τα δικαιώματα προγραμματικού χαρακτήρα προστατεύονται από μια

σειρά συνταγματικών κειμένων, έτσι και οι αρχές του Χάρτη υλοποιούνται μέσω νομο-

θετικών και εκτελεστικών πράξεων. Καθίστανται σημαντικά για τα δικαστήρια όταν τα

τελευταία καλούνται να ερμηνεύσουν ή να επανεξετάσουν τη δευτερογενή νομοθεσία

της ΕΕ ή τα εθνικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της

Ένωσης».269

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την τόλμη του Δικαστηρίου να πραγματοποιήσει

κατά καιρούς τα ανωτέρω ερμηνευτικά άλματα, δημιουργούνται ελπίδες για αναλογική

εφαρμογή της νέας προσέγγισης και στο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια. Είναι

πιθανό το Δικαστήριο, σεβόμενο το γεγονός ότι το εν λόγω δικαίωμα αποτελεί αντικεί-

μενο συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, αλλά και το

266 Erika Szyszczak, ‘Protecting Social Rights in the European Union’ σε Asbjørn Eide,
Catarina Krause and Allan Rosas (eds), Economic, Social and Cultural Rights: a textbook (2nd

rev. ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht - London 2001), σελ. 512-13.
267 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει « … το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει μόνο του τι
συνιστά ‘‘αρχή’’ …» σε De Búrca G, ‘Fundamental Rights and Citizenship’ σε Bruno de Witte
(ed), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe (European University Institute –
Robert Schuman Centre for Advanced Studies and Academy of European Law, San Domenico
di Fiesole 2003), σελ 25.
268 Για την ευνοϊκή δικαστική νομολογία που επιβεβαιώνει σταδιακά την άποψη περί συμπλη-
ρωματικότητας του Χάρτη και του δόγματος των γενικών αρχών, βλ. Γιώτα Κραβαρίτου «Οι
Χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινωνικά δικαιώματα» σε Νικήτα Αλιπράντη (επιμ)
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο: Προκλήσεις και Προοπτικές
(εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008), Άννα Γκιζάρη – Ξανθοπούλου, «Ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας» (2011) 1 Ελληνική Επιθεώρηση Ευρω-
παϊκού Δικαίου 11.
269 Xavier Groussot and Laurent Pech, ‘Fundamental Rights Protection in the European Union
post Lisbon Treaty’ (2010) 173 Fondation Robert Schuman Policy Paper European Issue
2010/173, 7 <http://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-173-en.pdf> πρόσβ-
αση 24 Σεπτεμβρίου 2014.
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ότι στον Χάρτη αναφέρεται διττά ως δικαίωμα και ως αρχή, να προχωρήσει σταδιακά270

και αρμονικά στην άντληση υποκειμενικού δικαιώματος από τη διάταξη του άρθρου 34.

270 Η σταδιακή προσαρμογή στη νέα προσέγγιση επιβεβαιώνεται από δύο πρόσφατες αποφάσεις
(Υπόθεση C-147/08 Jürgen Römer κατά Freie und Hansestadt Hamburg [2011] Συλλογή της
Νομολογίας Ι-03591 και Υπόθεση C-282/10 Maribel Dominguez κατά Centre informatique du
Centre Ouest Atlantique και Préfet de la région Centre [2012] Γενική Συλλογή). Το Δικαστήριο
κλήθηκε στην ουσία να ξεκαθαρίσει εάν η μη διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και
το δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές συνιστούν νέες γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου,
που περιλαμβάνονται στον Χάρτη και συγκεκριμενοποιούνται σε δύο Οδηγίες και, ως εκ του-
του, αναπτύσσουν άμεσα αποτελέσματα στο πλαίσιο εθνικών αστικών διαφορών μεταξύ ιδιω-
τών. Αν και το Δικαστήριο απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα στο ερώτημα, εντούτοις, έκανε για
πολλοστή φορά χρήση της ίδιας φρασεολογίας και αναφέρθηκε στην απαγόρευση των διακρί-
σεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ως «αρχή» (Römer, παρ. 60), καθώς και στο δικαίωμα
κάθε εργαζομένου για ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών «… ως ιδιαίτερης σημασίας αρχή του
κοινωνικού δικαίου της Ενώσεως, από την οποία δεν χωρεί παρέκκλιση και η οποία πρέπει να
εφαρμόζεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μόνον εντός των ορίων που καθορίζει ρητώς η
Οδηγία …» (Dominguez, παρ. 16).
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2.4 Η προστασία της κοινωνικής ασφάλειας στις Συνθήκες για τα Ατομικά και

Πολιτικά Δικαιώματα

2.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Δυνάμει της θεωρίας της «ολοκληρωμένης» προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων,271 η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου272 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέδειξαν τη δυνατότητα προστασίας των κοινωνικών δι-

καιωμάτων μέσα από τις δικαιοδοτικές διαδικασίες που προβλέπουν οι Συνθήκες για τα

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Στα πλαίσια του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πο-

λιτικά Δικαιώματα των ΗΕ, η πλούσια νομολογία της Επιτροπής περιλαμβάνει πτυχές

προστασίας του δικαιώματος στην υγεία,273 στην εκπαίδευση274 και στον πολιτισμό.275

Όπως αναλύεται αμέσως μετά, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια εξετάστηκε σε

πληθώρα υποθέσεων που αφορούσαν στην παραβίαση του δικαιώματος της μη διάκρι-

σης σε ίση προστασία του νόμου (άρθρο 26 του Συμφώνου).

Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε σημα-

ντικές πτυχές κοινωνικών δικαιωμάτων σε διάφορες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμ-

βασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως στο άρθρο 2 «Το δικαίωμα στη ζωή»,

άρθρο 3 «Απαγόρευση των βασανιστηρίων» και άρθρο 8 «Δικαίωμα σεβασμού της

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής».276 Το δικαίωμα σε κοινωνικοασφαλιστικές παροχές

αναγνωρίζεται σε συνδυασμό με τα άρθρα 2, 3 και 4 (απαγόρευση της δουλείας και της

αναγκαστικής εργασίας), το άρθρο 6 (χρηστή απονομή της δικαιοσύνης), το άρθρο 1

271 Martin Scheinin, ‘Economic and Social Rights as Legal Rights’ σε Asbjørn Eide, Catarina
Krause  and Alan Rosas (eds), Economic, Social and Cultural Rights: a textbook (2nd rev. ed.,
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – London 2001), σελ. 32.
272 Η Επιτροπή ως ημιδικαστικό όργανο είναι αρμόδια να ερμηνεύει τις διατάξεις του Συμφώ-
νου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και να δέχεται και να εξετάζει καταγγε-
λίες για παραβίαση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κρατών.
273 ΕΔΑ, Albert Womah Mukong v. Cameroon (Views of 21 July 1994) CCPR/C/51/D/ 458/
1991, ΕΔΑ, Yekaterina Pavlovna Lantsova on behalf of her son, Vladimir Albertovich Lantsov
v. the Russian Federation (Views of 26 March 2002) CCPR/C/74/D/763/1997.
274 ΕΔΑ, Erkki Juhanni Hartikainen et al. v. Finland (Views of 9 April 1981) CCPR/C/12/D/40
/1978, ΕΔΑ, Carl Henrik Blom v. Sweden (Views of 4 April 1988) CCPR/C/43/D/191/1985,
ΕΔΑ, Arieh Hollis Waldman v. Canada (Views of 3 November 1999) CCPR/C/67/D/ 694/1996,
ΕΔΑ, Unn and Ben Leirvåg et al. v. Norway (Views of 3 November 2004) CCPR/C/82/D/1155/
2003.
275 ΕΔΑ, Bemard Ominayak of Lubicon Lake Band v. Canada (Views of 26 March 1990) CCPR
/C/38/D/167/1984, ΕΔΑ, Jouni E. Lansman et al. v. Finland (Views of 30 October 1996) CC-
PR/C/58/D/671/1995, ΕΔΑ, Jouni Länsman, Eino Länsman and the Muotkatunturi Herdsmen's
Committee v. Finland (Views of 17 March 2005) CCPR/C/83/ D/1023/2001.
276 Βλ. ανωτέρω ενότητα 1.3 «Η αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων».
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του Πρώτου Πρωτοκόλλου (προστασία της ιδιοκτησίας), καθώς και το άρθρο 14 περί

μη διάκρισης.
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2.4.2 Η νομολογία της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δικαίωμα

στην κοινωνική ασφάλεια

Η νομολογία της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδεικνύει ότι «το

Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα δεν είναι μία συνθήκη για τα οικο-

νομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, αλλά ούτε και μία συνθήκη αποκλει-

στικά για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα».277 Η πρωτοποριακή θέση της Επιτρο-

πής να αποδέχεται αξιώσεις που αφορούν σε κοινωνικά δικαιώματα αναπτύχθηκε,

κυρίως, κατά τη διαδικασία εξέτασης ατομικών αναφορών (άρθρα 1 έως 5 του Προαι-

ρετικού Πρωτοκόλλου) που ισχυρίζονταν παραβίαση του άρθρου 26 του Συμφώνου. Η

διάταξη αυτή προβλέπει ότι «Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν

δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο

νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και

αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους,

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευ-

σης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης».

Το έτος 1987, κατά την εξέταση δύο υποθέσεων από τις Κάτω Χώρες με αντικεί-

μενο διεκδικήσεις ασφαλιστικών παροχών,278 η Επιτροπή ανακήρυξε τον αυτόνομο χα-

ρακτήρα της διάταξης και την εφαρμογή της σε όλα τα δικαιώματα και όχι μόνον σε

αυτά που περιέχονται στο Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Η Επι-

τροπή εξέδωσε τις δύο αποφάσεις την ίδια ημέρα και χρησιμοποιώντας το ίδιο ακριβώς

σκεπτικό (παρ. 12.1, 12.4 & 12.5 των αποφάσεων), κατέληξε: «Η Επιτροπή έχει τη

γνώμη ότι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα εξακολουθεί

να ισχύει ακόμη και αν ένα συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρεται ή προβλέπεται σε άλλα

διεθνή όργανα … ή, όπως στην προκειμένη περίπτωση, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα … Παρόλο που το άρθρο 26 προ-

βλέπει ότι η νομοθεσία πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις, εντούτοις δεν περιέχει κα-

μία υποχρέωση αναφορικά με τα θέματα που μπορεί να προβλέπονται από τη νομοθε-

277 Martin Scheinin, ‘Human Rights Committee: Not only a Committee on Civil and Political
Rights’ σε Malcolm Langford (ed) Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in Interna-
tional and Comparative Law (Cambridge University Press, New York 2008), σελ. 540.
278 ΕΔΑ, S.W.M. Broeks v. the Netherlands (Views of 9 April 1987) CCPR/C/29/D/172/1984,
ΕΔΑ, F.H. Zwaan-de Vries v. the Netherlands (Views of 9 April 1987) CCPR/C/29/D/182/19-
84. Οι υποθέσεις αυτές στρέφονταν κατά της ολλανδικής ασφαλιστικής νομοθεσίας για την
ανεργία που εισήγαγε διακρίσεις σε βάρος των έγγαμων γυναικών. Συγκεκριμένα, μια έγγαμη
γυναίκα έπρεπε να αποδείξει ότι αυτή στήριζε οικονομικά την οικογένεια (προστάτης), προκει-
μένου να πληροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση επιδόματος ανεργίας. Ο όρος αυτός δεν ίσχυε
για τις άγαμες γυναίκες, τους άγαμους ή έγγαμους άνδρες.



110

σία. Δεν απαιτείται, για παράδειγμα, από το κράτος μέλος να θεσπίσει νομοθεσία για

την παροχή κοινωνικής ασφάλειας. Ωστόσο, όταν μια τέτοια ρύθμιση έχει υιοθετηθεί

στα πλαίσια άσκησης της κρατικής κυριαρχίας, τότε η εν λόγω νομοθεσία πρέπει να εί-

ναι σύμφωνη με το άρθρο 26 του Συμφώνου. Η Επιτροπή παρατηρεί, συναφώς, ότι το

επίμαχο ζήτημα δεν είναι εάν θα πρέπει ή όχι να θεσπιστεί προοδευτικά σύστημα κοι-

νωνικής ασφάλειας στις Κάτω Χώρες, αλλά εάν η νομοθεσία που διέπει την κοινωνική

ασφάλεια παραβιάζει την απαγόρευση των διακρίσεων που περιέχεται στο άρθρο 26

του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και την εγγύ-

ηση που δίδεται σε όλα τα πρόσωπα ως προς την ίση και αποτελεσματική προστασία

τους κατά των διακρίσεων».

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη θέση της για το αυτοτελές του δικαιώματος με το Γενι-

κό Σχόλιο Νο. 18.279 Επανέλαβε, αρχικά, ότι η μη διάκριση, η ισότητα ενώπιον του νό-

μου και η ίση προστασία του νόμου χωρίς διακρίσεις συνιστούν βασικές και γενικές αρ-

χές που διέπουν συνολικά το σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παρ.

1 του Σχολίου). Κατά την άποψή της δε, «… το άρθρο 26 δεν αντιγράφει απλά τις εγγυ-

ήσεις που ήδη προβλέπονται στο άρθρο 2, αλλά αποτελεί ένα αυτόνομο δικαίωμα. Απα-

γορεύει τις διακρίσεις στη νομοθεσία και την πράξη, σε κάθε τομέα που ρυθμίζεται και

προστατεύεται από τις δημόσιες αρχές. Το άρθρο 26, επομένως, αφορά στις υποχρεώ-

σεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη σε σχέση με τη νομοθεσία τους και την εφαρμο-

γή αυτής. Συνεπώς, όταν ένα συμβαλλόμενο κράτος υιοθετεί κανόνες, αυτοί θα πρέπει

να συμμορφώνονται με την απαίτηση του άρθρου 26 ότι το περιεχόμενό τους δεν εισά-

γει διακρίσεις. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης που περιέχεται

στο άρθρο 26 δεν περιορίζεται στα δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύμφωνο»

(παρ. 12).

Στην υπόθεση Nahlik, η Επιτροπή διευκρίνισε περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη είναι

υποχρεωμένα να παρέχουν δικαστική προστασία στα άτομα που υφίστανται διακρίσεις

«… είτε το γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα στο δημόσιο τομέα είτε μεταξύ ιδιωτών στον

ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα, της απασχόλησης».280 Με τις υποθέσεις

Althammer και Derksen and Bakker, επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της διάταξης,

ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις έμμεσων διακρίσεων. Η Επιτροπή δήλωσε ότι

παραβίαση του άρθρου 26 δύναται να επέλθει από το αποτέλεσμα ενός κανόνα που φαι-

νομενικά είναι ουδέτερος ή δεν υιοθετήθηκε με σκοπό να εισάγει διακρίσεις υπό την

279 ΕΔΑ, 37η Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 18» (10 Νοεμβρίου 1989).
280 ΕΔΑ, Franz Nahlik v. Austria (2005) 6 Selected Decisions of the Human Rights Committee
9, παρ. 8.2.
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προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι κανόνες που έχουν τέτοιες επιπτώσεις δε βασίζονται σε

αντικειμενικούς και βάσιμους λόγους.281

Από την εκτεταμένη νομολογία της Επιτροπής επί του άρθρου 26, προκύπτει ότι οι

περισσότεροι απαγορευτικοί λόγοι διακρίσεων (φυλή, χρώμα, γένος, γλώσσα, θρησκ-

εία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εθνική ή κοινωνική προέλευση, περιουσία, γέννηση

ή άλλη κατάσταση) μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλειας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο αρχικές «επαναστατικές» αποφάσεις αφορούσαν σε διά-

κριση εξαιτίας του γένους. Ομοίως, στις δύο συναφείς υποθέσεις Pauger,282 κρίθηκε ότι

η καταβολή μειωμένων συνταξιοδοτικών επιδομάτων (απονομή μειωμένης σύνταξης

και χορήγηση εφάπαξ συνταξιοδοτικού επιδόματος) στους χήρους και όχι στις χήρες,

συνιστά εθνικό κανόνα που εισάγει διάκριση εξαιτίας του φύλου. Για τον ίδιο λόγο

στην υπόθεση Vos,283 η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού

για έγγαμους άντρες και έγγαμες γυναίκες της ενσωμάτωσης της γενικής σύνταξης στον

κλάδο σύνταξης του δημοσίου, παραβιάζει το άρθρο 26 του Συμφώνου. Στην περίφημη

υπόθεση Young,284 η Επιτροπή συμπεριέλαβε στην έννοια «γένος» τον γενετικό/ σεξου-

αλικό προσανατολισμό και συμπέρανε ότι η άρνηση του αυστραλιανού κράτους να χο-

ρηγήσει σύνταξη επιζώντος στον σύντροφο του ιδίου φύλου ενός βετεράνου πολέμου

αντίκειται στη διάταξη περί ισότητας και μη διάκρισης του Συμφώνου. Το ίδιο συμπέ-

ρασμα προέκυψε και στην υπόθεση Χ1,285 όπου κρίθηκε παράνομη η διακριτική μετα-

χείριση ομόφυλου ζευγαριού από το κολομβιανό κράτος στη διαδικασία μεταβίβασης

σύνταξης εξαιτίας θανάτου.

Προτού εξεταστεί στην ουσία της η υπόθεση Pons περί πιθανής διάκρισης εξαιτίας

«άλλης κατάστασης», η Επιτροπή παρατήρησε ότι «… αν και το δικαίωμα στην κοινω-

νική ασφάλεια δεν προστατεύεται αυτούσιο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και

Πολιτικά Δικαιώματα, εντούτοις ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα που αφορούν στο

Σύμφωνο εάν η αρχή της ισότητας που περιλαμβάνεται στα άρθρα 14 και 16 του Συμ-

φώνου παραβιάζεται».286

281 ΕΔΑ, Rupert Althammer et al. v. Austria (Views of 8 August 2003) CCPR/C/78/D/998/
2001, παρ. 10.2, ΕΔΑ, Cecilia Derksen and Kaya Marcelle Bakker (Views of 1 April 2004)
CCPR/C/80/D/ 976/2001, παρ. 9.3.
282 ΕΔΑ, Dietmar Pauger v. Austria (Views of 26 March 1992) CCPR/C/54/D/415/1990, ΕΔΑ,
Dietmar Pauger (2) v. Austria (Views of 25 March 1999) CCPR/C/65/D/716/1996.
283 ΕΔΑ, A.P. Johannes Vos v. the Netherlands (Views of 26 July 1999) CCPR/C/66/D/786/19
97.
284 ΕΔΑ, Edward Young v. Australia (Views of 6 August 2003) CCPR/C/78/D/941/2000.
285 ΕΔΑ, X1 v. Colombia (Views of 30 March 2007) CCPR/C/89/D/1361/2005.
286 ΕΔΑ, Enrique Garcia Pons v. Spain (Views of 30 October 1995) CCPR/C/55/D/454/1991,
παρ. 9.3.
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Τέλος, στην υπόθεση Gueye,287 αφού κρίθηκε ότι η εθνικότητα υπάγεται στον όρο

«άλλη κατάσταση», η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γαλλική νομοθεσία

διέκρινε για λόγους εθνικότητας τους συνταξιούχους Σενεγαλέζους στρατιώτες του

γαλλικού στρατού, καθόσον απένειμε σε αυτούς διαφορετικά συνταξιοδοτικά δικαιώ-

ματα συγκριτικά με τους στρατιώτες γαλλικής υπηκοότητας. Η υπόθεση αυτή είναι ιδι-

αίτερα σημαντική, καθόσον η raison d'être της απόφασης καθιερώνει την αρχή ότι η

διάκριση μεταξύ υπηκόων και αλλοδαπών σε ασφαλιστικά θέματα είναι παράνομη σύμ-

φωνα με το άρθρο 26 του ΔΣΑΠΔ.288

287 ΕΔΑ, Ibrahima Gueye et al v. France (Views of 3 April 1989) CCPR/C/35/D/196/1985.
288 Catarina Krause and Martin Scheinin, ‘The Right not to be Discriminated Against: The Case
of Social Security’ σε Theodore S. Orlin, Allan Rosas and Martin Scheinin (eds.), The Jurispru-
dence of Human Rights Law: a Comparative Interpretative Approach (Åbo Akademi University
Institute for Human Rights, Turku 2000), σελ. 262.
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2.4.3 Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για

το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια

2.4.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρωτόκολλά της δεν

αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια. Παρόλα αυτά, χάρη στη συνο-

λική επίδραση της Σύμβασης στις νομικές κοινότητες των συμβαλλομένων κρατών, και

κυρίως, χάρη στην υποχρεωτική ισχύ και εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, οι πολί-

τες προσέφυγαν και αμφισβήτησαν εξ αρχής την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμ-

βασης σε ζητήματα που άπτονταν αποκλειστικά των ατομικών και πολιτικών δικαιωμά-

των. Με τον τρόπο αυτό, το Δικαστήριο ωθήθηκε στο συμπέρασμα ότι «Η Σύμβαση δεν

εγγυάται δικαιώματα που είναι θεωρητικά ή απατηλά, αλλά δικαιώματα που εφαρμόζο-

νται στην πράξη και είναι αποτελεσματικά».289 Περιόρισε, στη συνέχεια, το πεδίο δρά-

σης του τονίζοντας ότι «δεν θα ήταν σκόπιμο, χωρίς να υφίσταται σαφής στήριξη στις

ισχύουσες διατάξεις της Σύμβασης, να ερμηνεύει τις διατάξεις αυτές με τόσο εκτενή

τρόπο ώστε να καλύπτονται ευρείς τομείς που σχετίζονται με την προστασία των οικο-

νομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιω-μάτων».290 Ωστόσο, οι αποφάσεις των

επομένων δεκαετιών ξεπέρασαν το ανωτέρω όριο · η ανάλυση της νομολογίας που ακο-

λουθεί καταδεικνύει πώς τα ατομικά δικαιώματα χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση

διαφορών κοινωνικοασφαλιστικής φύσης, ώστε να γίνεται σήμερα λόγος για πάγια προ-

στασία πτυχών του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ως μέρους της ΕΣΔΑ.

Αυτή η σύγχρονη, δημιουργική σύνθεση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε

μία κοινή βάση οφείλεται πρωτίστως στον ευρωπαίο δικαστή. Ο Δικαστής Ροζάκης δη-

λώνει ότι το σύστημα της ΕΣΔΑ ως ένα «ζωντανό όργανο»291 «… βρίσκεται σε συνεχή

διάλογο με άλλα νομικά συστήματα: την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, τη διεθνή έννομη τά-

ξη και άλλες εθνικές έννομες τάξεις».292 «Οι δικαστές του δε λειτουργούν στην απόλυ-

τη απομόνωση ενός γυάλινου πύργου χτισμένου με υλικά που προέρχονται αποκλειστι-

κά από τις ερμηνευτικές επινοήσεις του ΕΔΔΑ ή των κρατών μελών της Σύμβασης».293

Στα πλαίσια του δικαστικού ακτιβισμού, οι δικαστές κάνουν χρήση των συμπερασμά-

των και άλλων οργάνων και «… αυτό είναι ένα καλό σημάδι για τους ιδρυτές ενός δι-

289 Airey κατά Ιρλανδίας (1979) Σειρά A αριθ. 32, παρ. 24.
290 Feldbrugge v. the Netherlands (1984) 31 DR, παρ. 110.
291 Tyrer κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1978) Σειρά Α αριθ. 22, παρ. 33-34.
292 Christos L. Rozakis, ‘The European Judge as a Comparatist’ (2005) 80 Tulane Law Review
257, 268.
293 Στο ίδιο, σελ. 278.
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καστηρίου που προστατεύει αξίες οι οποίες από τη φύση τους είναι εγγενώς αδιαίρετες

και παγκόσμιες».294

2.4.3.2 Επιμέρους ανάλυση διατάξεων της ΕΣΔΑ που εφαρμόστηκαν σε υποθέσεις
κοινωνικοασφαλιστικών παροχών.

Άρθρα 2, 3 & 4 ΕΣΔΑ295

Οι ισχυρισμοί περί παραβίασης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια βασί-

στηκαν στο γεγονός ότι η ύπαρξη ακραίας κατάστασης ένδειας απειλεί την απόλαυση

του δικαιώματος στη ζωή (άρθρο 2), συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείρι-

ση (άρθρο 3), καθώς και μορφή δουλείας και αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 4). Από

την περιορισμένη, ομολογουμένως, νομολογία προκύπτει ότι το Δικαστήριο είναι «δια-

τεθειμένο» να αναγνωρίζει κρατική ευθύνη για τις συνθήκες φτώχειας στις οποίες περι-

έρχονται τα άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται μια άμεση, ιδιαίτερη και διακρι-

τή σχέση εξάρτησης μεταξύ του κράτους και των προσώπων των οποίων η ζωή απειλεί-

ται ή διάγεται υπό εξευτελιστικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι ανακύπτει θετική υπο-

χρέωση του κράτους να δρα μόνον, όταν οι αρχές γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν

τη δυσχερή κατάσταση ενός συγκεκριμένου ατόμου και παρόλα αυτά δεν λαμβάνουν τα

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν τον απειλούμενο κίνδυνο. Περαιτέρω,

πρέπει να αποδειχθεί ότι η δυσμενής οικονομική κατάσταση φθάνει στο σημείο να α-

294 Στο ίδιο, σελ. 279.
295 Άρθρο 2 (Το δικαίωμα στη ζωή): «1. Το δικαίωμα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστα-
τεύεται υπό του νόμου. Εις ουδένα δύναται να επιβληθή εκ προθέσεως θάνατος, ειμή εις εκτέλεσιν
θανατικής ποινής εκδιδομένης υπό δικαστηρίου εν περιπτώσει αδικήματος τιμωρουμένου υπό του
νόμου δια της ποινής ταύτης, 2. Ο θάνατος δεν θεωρείται ως επιβαλλόμενος κατά παράβασιν του
άρθρου τούτου, εις άς περιπτώσεις θα επήρχετο συνεπεία χρήσεως βίας καταστάσης απολύτως
αναγκαίας: α) δια την υπεράσπισιν οιουδήποτε προσώπου κατά παρανόμου βίας, β) δια την πραγ-
ματοποίησιν νομίμου συλλήψεως ή προς παρεμπόδισιν αποδράσεως προσώπου νομίμως κρατου-
μένου, γ) δια την καταστολήν, συμφώνως τω νόμω, στάσεως ή ανταρσίας», Άρθρο 3 (Απαγό-
ρευση των βασανιστηρίων): «Ουδείς επιτρέπεται να υποβληθή εις βασάνους ούτε εις ποινάς ή
μεταχείρισιν απανθρώπους ή εξευτελιστικάς» και Άρθρο 4 (Απαγόρευση της δουλείας και των
καταναγκαστικών έργων): «1. Ουδείς δύναται να κρατηθή εις δουλείαν ή ειλωτείαν, 2. Ουδείς
δύναται να υποχρεωθή εις αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν, 3. Δεν θεωρείται ως "ανα-
γκαστική ή υποχρεωτική εργασία" υπό την έννοιαν του παρόντος άρθρου: α) πάσα εργασία ζητου-
μένη παρά προσώπου κρατουμένου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης
Συμβάσεως ή κατά την διάρκειαν της υπό όρους απολύσεώς του, β) πάσα υπηρεσία στρατιωτικής
φύσεως ή, εις την περίπτωσιν των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως εις τας χώρας όπου τούτο
αναγνωρίζεται ως νόμιμον, πάσα άλλη υπηρεσία εις αντικατάστασιν της υποχρεωτικής στρατιωτι-
κής υπηρεσίας, γ) πάσα υπηρεσία ζητουμένη εις περίπτωσιν κρίσεων ή θεομηνιών, αι οποίαι απει-
λούν την ζωήν ή την ευδαιμονίαν του συνόλου, δ) πάσα εργασία ή υπηρεσία απαρτίζουσα μέρος
των τακτικών υποχρεώσεων του πολίτου».



115

πειλεί πράγματι τη ζωή ή να δημιουργεί συνθήκες απόλυτης κακομεταχείρισης και ανα-

ξιοπρέπειας.

Το ενδεχόμενο ευρύτερης προστασίας, ήτοι αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα

αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, θα απαιτούσε ουσιαστική αλλαγή της υπάρχουσας νο-

μολογίας, καθόσον το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι «Στον

βαθμό που οι αιτιάσεις του προσφεύγοντος αφορούν στη δύσκολη οικονομική του κα-

τάσταση, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ούτε το άρθρο 2 ούτε καμία άλλη διάταξη της

Σύμβασης μπορεί να ερμηνευθεί ως παρέχουσα το ατομικό δικαίωμα να απολαμβάνεται

ορισμένο επίπεδο διαβίωσης ή το δικαίωμα χρηματικής βοήθειας από το κράτος».296

Έτσι, στην υπόθεση Kutepov και Anikeyenko,297 το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ενάγοντες

δεν αντιμετώπισαν «πραγματικό και άμεσο κίνδυνο» είτε κατά της σωματικής τους ακε-

ραιότητας είτε κατά της ζωής τους, ώστε να τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 2 της Σύμ-

βασης ως αποτέλεσμα της καταβολής ανεπαρκούς ποσού σύνταξης γήρατος από την

αρμόδια ρωσική υπηρεσία συντάξεων. Με παρόμοιο σκεπτικό είχε, προηγουμένως,

απορριφθεί το αίτημα του κ. Nitecki να του επιστραφεί το συνολικό κόστος ενός φαρ-

μάκου, καθόσον ήταν συνταξιούχος και αδυνατούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά στη

μηνιαία αγορά αυτού. Το Δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε στις υπηρεσίες ιατρικής περί-

θαλψης που παρέχονται στον ενάγοντα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του με-

γαλύτερου μέρους του κόστους του απαιτούμενου φαρμάκου (70%), κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι το εναγόμενο κράτος κάτω από τις ειδικές περιστάσεις της υπό κρίση

υπόθεσης, δεν απέτυχε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει κατά το άρθρο 2 της

Σύμβασης.298

Διερευνώντας τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 3 στην περίπτωση καταβολής

μειωμένου ποσού σύνταξης, το Δικαστήριο διατύπωσε τη γενική αρχή ότι «ο ισχυρι-

σμός περί πλήρους ανεπάρκειας ποσού σύνταξης και άλλων κοινωνικών παροχών δύνα-

ται, κατ’ αρχήν, να εγείρει ζήτημα δυνάμει του άρθρου 3 της Σύμβασης που απαγορεύει

την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση».299 Ωστόσο, από την εξέταση των πραγ-

ματικών περιστατικών που είχε στη διάθεσή του το Δικαστήριο, δεν προέκυψε το συ-

μπέρασμα ότι τα επίδικα ποσά σύνταξης και πρόσθετων κοινωνικών παροχών προκάλε-

296 Wasilewski κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 32734/96 (ΕΔΔΑ, 20 Απριλίου 1999).
Ομοίως, Pančenko κατά Λετονίας Προσφυγή υπ’αριθ. 40772/98 (ΕΔΔΑ, 28 Οκτωβρίου 1999),
παρ. 2 και Molchan κατά Ουκρανίας Προσφυγή υπ’αριθ. 68897/01(ΕΔΔΑ, 4 Οκτωβρίου 2005),
παρ. 42.
297 Kutepov and Anikeyenko κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 68029/01 (ΕΔΔΑ, 25 Οκτωβρίου
2005), παρ. 62.
298 Nitecki κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 65653/01 (ΕΔΔΑ, 21 Μαρτίου 2002).
299 Larioshina κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 56869/00 (ΕΔΔΑ, 23 Απριλίου 2002), παρ. 3.
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σαν σε τέτοιο βαθμό βλάβη στη σωματική ή ψυχική υγεία της ενάγουσας, ώστε να στοι-

χειοθετείται παραβίαση του ελάχιστου επιπέδου εφαρμογής του άρθρου 3. Ομοίως,

στην υπόθεση Budina, η αιτίαση της ενάγουσας ότι το ύψος της σύνταξής της δεν ήταν

αρκετό ώστε να καλύπτει τις βασικές της ανάγκες, θεωρήθηκε ως per se μη ασυμβί-

βαστη ratione materiae με τις διατάξεις της Σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 35

§3 της Σύμβασης.300 Η υπόθεση εξετάστηκε προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν πράγμα-

τι υπήρξε τέτοιου είδους μεταχείριση που να εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 3,

ωστόσο και αυτή η προσφυγή απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι το χαμηλό ύψος του

ποσού της σύνταξης δεν προκάλεσε στη σωματική ή πνευματική υγεία της αιτούσας

τέτοια ζημία, ώστε να επέλθει παραβίαση των ορίων αυστηρότητας που θέτει η επικα-

λούμενη διάταξη.

Τέλος, ο συσχετισμός κοινωνικοασφαλιστικής παροχής και άρθρου 4 εμφανίζεται

σε μία μόνον αξιόλογη υπόθεση, Talmon κατά Κάτω Χωρών.301 Κατά την εθνική νομο-

θεσία, ο άνεργος παραμένει δικαιούχος παροχών ανεργίας εάν προσπαθεί να αποκτήσει

και είναι πρόθυμος να αποδεχτεί κατάλληλες προς τα προσόντα του θέσεις απασχόλη-

σης. Ταυτόχρονα, το κράτος έχει τη δυνατότητα να μειώνει τις εν λόγω παροχές στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι άνεργοι αποδεδειγμένα αρνούνται να αποδεχτούν τις

προσφερόμενες ευκαιρίες εργασίας. Στην υπό κρίση υπόθεση, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι

με τη μείωση του επιδόματος ανεργίας οι αρχές επιχειρούν να τον ωθήσουν στην ανά-

ληψη αναγκαστικής εργασίας, καθόσον ο ίδιος θεωρεί ότι η μόνη κατάλληλη εργασία

για αυτόν είναι του «ανεξάρτητου επιστήμονα και κοινωνικού κριτή». Το Δικαστήριο

έκρινε ότι τα περιστατικά της υπόθεσης δεν εγείρουν ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 4

για τον λόγο ότι οι ολλανδικές αρχές απλά προχώρησαν στη μείωση των καταβαλλό-

μενων παροχών ανεργίας μετά την άρνηση του αιτούντα να συμμορφωθεί με τις προϋ-

ποθέσεις που θέτει ο νόμος (προσπάθεια αναζήτησης και ανάληψη κατάλληλης εργα-

σίας). Σε καμία περίπτωση δεν υποχρέωσαν αυτόν να αποδεχθεί συγκεκριμένη θέση

απασχόλησης, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσπάθεια επιβολής αναγκα-

στικής εργασίας.

Το τελευταίο αυτό ενδεχόμενο αποτελεί και την μελλοντική πρόκληση για την

ερμηνεία του άρθρου 4. Σε μία κατάλληλη περίσταση, το Δικαστήριο είναι πιθανό να

κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο η συμμετοχή ατόμων σε προγράμματα

εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν παροχές κοινωνικής πρόνοιας, συνιστά μορφή

300 Budina κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 45603/05 (ΕΔΔΑ, 18 Ιουνίου 2009), παρ. 3.
301 Talmon κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 30300/96 (ΕΔΔΑ, 26 Φεβρουαρίου 1997).
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αναγκαστικής εργασίας και, συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις για παραβίαση του

άρθρου 4 της Σύμβασης.

Άρθρο 6 ΕΣΔΑ302

Το άρθρο 6, παρ. 1 έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση διαδικα-

στικών εγγυήσεων κατά την ακρόαση υποθέσεων κοινωνικοασφαλιστικής φύσης ενώ-

πιον του ΕΔΔΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, το δικαστήριο αποφασίζει είτε επί

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε προσώπου αστικής φύσης (παρ. 1) είτε επί

του βασίμου κάθε κατηγορίας ποινικής φύσης (παρ. 2 & 3). Είναι προφανές ότι σε υπο-

θέσεις κοινωνικής ασφάλειας, κυρίως, η πρώτη παράγραφος τυγχάνει εφαρμογής, ενώ

θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι υπόλοιπες δύο μάλλον σπάνια θα συσχετιστούν με κοινω-

νικοασφαλιστικές διαφορές, παρά μόνον ίσως σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης για απά-

τη κατά των αρχών με ψευδείς αξιώσεις για χορήγηση παροχών.

Το ΕΔΔΑ έχει ερμηνεύσει την έννοια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του άρθ-

ρου 6, παρ.1 με τέτοιο διασταλτικό και δυναμικό τρόπο, ώστε οι κοινωνικές παροχές

και οι ασφαλιστικές εισφορές να θεωρούνται δικαιώματα αστικής φύσης. Πρόκειται για

την προσέγγιση των «αυτόνομων εννοιών» (autonomous concepts), κατά την οποία ο

αποφασιστικός παράγοντας για την ερμηνεία των διαφόρων όρων της Συνθήκης δεν εί-

ναι η απλή παραπομπή στον χαρακτηρισμό που επιλέγει το εκάστοτε εσωτερικό δί-

302 Άρθρο 6 (Δικαίωμα στη χρήση και απονομή Δικαιοσύνης): «1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα
όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου
και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση, είτε επί των
αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασί-
μου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως. Η απόφασις δέον να εκδοθή δημοσία, η εί-
σοδος όμως εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων δύναται να απαγορευθή εις τον τύπον και τον
κοινόν καθ’ όλην ή μέρος της διαρκείας της δίκης προς το συμφέρον της ηθικής, της δημοσίας τά-
ξεως ή της εθνικής ασφαλείας εν δημοκρατική κοινωνία, όταν τούτο ενδείκνυται υπό των συμφε-
ρόντων των ανηλίκων ή της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, ή εν τω κρινομένω υπό του Δικαστη-
ρίου ως απολύτως αναγκαίου μέτρω, όταν υπό ειδικάς συνθήκας η δημοσιότης θα ηδύνατο να πα-
ραβλάψη τα συμφέροντα της δικαιοσύνης, 2. Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκ-
μαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του, 3. Ειδικώτερον, πας κα-
τηγορούμενος έχει δικαίωμα: α) όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσμία εις γλώσσαν την
οποίαν εννοεί και εν λεπτομερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του κατηγορίας, β) όπως
διαθέτη τον χρόνο και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοι-μασίαν της υπερασπίσεώς του, γ) ό-
πως υπερασπίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέση την υπεράσπισίν του εις συνήγορον της εκλογής του, εν
ή δε περιπτώσει δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώση συνήγορον να τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν,
όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης, δ) να εξετάση ή ζητήση όπως εξε-
τασθώσιν οι μάρτυρες κατηγορίας και επιτύχη την πρόσκλησιν και εξέτασιν των μαρτύρων υπερα-
σπίσεως υπό τους αυτούς όρους ως των μαρτύρων κατηγορίας, ε) να τύχη δωρεάν παραστάσεως
διερμηνέως, εάν δεν εννοεί ή δεν ομιλεί την χρησιμοποιουμένην εις το δικαστήριον γλώσσαν».
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καιο, αλλά η ανεξάρτητη ερμηνεία του Δικαστηρίου.303 Στην περίπτωση που μία κοινω-

νικοασφαλιστική παροχή ερμηνευθεί ως αστικό δικαίωμα, τότε καθίσταται ένα «πραγ-

ματικά ατομικό δικαίωμα με όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας έναντι κάθε

αυθαιρεσίας και διάκρισης στην απόλαυσή του».304

Όπως προαναφέρθηκε, ο γενικός κανόνας πλέον είναι ότι το άρθρο 6, παρ. 1 εφαρ-

μόζεται στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρό-

νοια).305 Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό μετά από εκτεταμένη νομολο-

γία, η οποία σχηματικά μπορεί να διαιρεθεί σε δύο φάσεις · στις πρώτες αποφάσεις

Feldbrugge306 και Deumeland,307 κριτήριο υπαγωγής των παροχών στην έννοια «αστικό

δικαίωμα» αποτέλεσε η κυριαρχία των στοιχείων ιδιωτικού δικαίου των επίδικων παρο-

χών (ατομική και οικονομική φύση του δικαιώματος, σύνδεση με σύμβαση εργασίας,

ομοιότητες των παροχών με την ασφάλιση κατά το κοινό δίκαιο) έναντι των συνυπαρ-

χόντων του δημοσίου δικαίου. Το έτος 1993, το ΕΔΔΑ προχώρησε σε μία περαιτέρω δι-

εύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπό κρίση διάταξης, ώστε να περιλαμβάνονται και

παροχές κοινωνικής ασφάλειας που πηγάζουν από καθεστώς δημοσίου δικαίου. Αρχι-

κά, στην υπόθεση Salesi, παρά το γεγονός ότι το μηνιαίο επίδομα αναπηρίας χορηγείτο

από το ίδιο το κράτος βάσει του ιταλικού νόμου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 του Ιτα-

λικού Συντάγματος, εντούτοις επειδή η παροχή είχε οικονομική σημασία για την προσ-

φεύγουσα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η κα. Salesi «… υπέστη παρέμβαση στα μέσα δια-

βίωσής της και αιτείται το ατομικό, οικονομικό δικαίωμα που απορρέει από ειδικούς

κανόνες που προβλέπονται στον νόμο και υλοποιούν το Σύνταγμα».308 Με την υπόθεση

Schuler-Zgraggen, η στάση του Δικαστηρίου παγιώθηκε. Η αιτιολογική βάση των συ-

μπερασμάτων της απόφασης συνοψίστηκε στη φράση «παρά τα χαρακτηριστικά δημο-

σίου δικαίου που επεσήμανε η κυβέρνηση, η προσφεύγουσα δεν επηρεάστηκε μόνον

στις σχέσεις της με τις διοικητικές αρχές, αλλά υπέστη, επίσης, παρέμβαση στα μέσα

303 Twenty-One Detained Persons κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Προσφυγές
υπ’αριθ. 3134/67, 3172/67 & 3188 έως 3206/67 (ΕΔΔΑ, 6 Απριλίου 1968), König κατά Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1978) Σειρά A αριθ. 27, Mennitto κατά Ιταλίας (2000)
ΕΔΔΑ 2000-Χ.
304 Martin Scheinin, ‘Economic and Social Rights as Legal Rights’ σε Asbjørn Eide, Catarina
Krause and Alan Rosas (eds), Economic, Social and Cultural Rights: a textbook (2nd rev. ed.,
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – London 2001), σελ. 35.
305 Salesi κατά Ιταλίας (1993) Σειρά Α αριθ. 257-Ε, παρ. 19, Schuler-Zgraggen κατά Ελβετίας
(1993) Σειρά Α αριθ. 263, παρ. 46.
306 Feldbrugge κατά Κάτω Χωρών (1986) Σειρά A αριθ. 99, όπου το Δικαστήριο εξέτασε το
δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του δικαιώματος σε επιδόματα ασθενείας.
307 Deumeland κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1986) Σειρά Α αριθ. 100,
όπου το Δικαστήριο αποφάσισε ότι τα χαρακτηριστικά ιδιωτικού δικαίου του δικαιώματος σε
συμπληρωματική σύνταξη χηρείας υπερτερούσαν εκείνων του δημοσίου δικαίου.
308 Salesi (υποσημ. 305) παρ. 19.
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διαβίωσή της · αξιώνει ένα ατομικό, οικονομικό δικαίωμα που απορρέει από ειδικούς

κανόνες που προβλέπονται σε ένα ομοσπονδιακό νόμο».309

Προκειμένου, λοιπόν, τα κοινωνικοασφαλιστικά αιτήματα να υπάγονται στο πεδίο

εφαρμογής του άρθρου 6, παρ. 1, το δικαστήριο πρέπει να καταλήγει στο συμπέρασμα

ότι πρόκειται για αυθεντικά «ατομικά, οικονομικά δικαιώματα». Αυτό προϋποθέτει την

εξέταση της φύσης των αιτημάτων,310 οπότε θα συνεκτιμάται κάθε φορά η βαρύτητα

των στοιχείων του κανονιστικού πλαισίου που τη συνθέτουν. Συνοψίζοντας τη νομολο-

γία του ΕΔΔΑ, «δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικής φύσης» συνιστούν οι κοινωνικο-

ασφαλιστικές παροχές που στηρίζονται στην ανταποδοτικότητα,311 η καταβολή ασφαλι-

στικών εισφορών προς τις δημόσιες αρχές που εκτείνεται στις συντάξεις και τις παροχές

προς τους δημόσιους λειτουργούς,312 καθώς και οι παροχές από τις οποίες, ενώ απουσι-

άζει το στοιχείο της ανταποδοτικότητας, υφίσταται νομικό δικαίωμα σε πληρωμή.313

Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

Η πλειοψηφία των υποθέσεων με κοινωνικοασφαλιστικά αιτήματα, προκειμένου να

κριθούν παραδεκτές ratione materiae, επικαλείται τη συνδρομή του άρθρου 1 του Πρώ-

του Πρωτοκόλλου περί προστασίας της ιδιοκτησίας. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι

«Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύ-

ναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους

προβλεπομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι

προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός κράτους όπως θέση εν ισχύι

νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς

το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή

προστίμων».

309 Schuler-Zgraggen (υποσημ. 305) παρ. 46.
310 «Μόνον ο χαρακτήρας του υπό κρίση δικαιώματος είναι αποφασιστικής σημασίας» König
κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (1978) Σειρά A αριθ. 27, παρ. 90.
311 Feldbrugge κατά Κάτω Χωρών (1986) Σειρά A αριθ. 99, Deumeland κατά Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας (1986) Σειρά Α αριθ. 100, Schuler-Zgraggen κατά Ελβετίας (1993)
Σειρά Α αριθ. 263.
312 Schouten and Meldrum κατά Κάτω Χωρών (1994) Σειρά Α αριθ. 304, Lombardo κατά Ιτα-
λίας (1996) Σειρά Α αριθ. 249, McGinley and Egan κατά Ηνωμένου Βασιλείου ΕΔΔΑ 1998–ΙΙΙ
και Antonakopoulos κατά Ελλάδας Προσφυγή υπ’αριθ. 37098/97 (ΕΔΔΑ, 14 Δεκεμβρίου 1999).
313 Salesi κατά Ιταλίας (1993) Σειρά Α αριθ. 257-Ε, Mennitto κατά Ιταλίας (2000) ΕΔΔΑ 2000-
Χ. Αντίθετα, στην υπόθεση Machatova κατά Σλοβακίας Προσφυγή υπ’αριθ. 27552/95 (ΕΔΔΑ,
2 Ιουλίου 1997), το Δικαστήριο δήλωσε ότι το άρθρο 6 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η χορήγηση παροχών είναι προαιρετική.
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Κατά το Δικαστήριο, η έννοια «περιουσία» είναι ταυτόσημη με το δικαίωμα στην

ιδιοκτησία.314 Περαιτέρω, το ως άνω άρθρο περιλαμβάνει «… τρεις διακριτούς κανό-

νες:  Ο πρώτος κανόνας, που ορίζεται στην πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου, είναι γε-

νικής φύσεως και διατυπώνει την αρχή του σεβασμού της περιουσίας · ο δεύτερος

κανόνας, που περιέχεται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, αφορά στη στέ-

ρηση της ιδιοκτησίας που υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις · ο τρίτος κανόνας, που

αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο, αναγνωρίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν το

δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να ελέγχουν τη χρήση της περιουσίας κατά τρόπο σύμφωνο

με το δημόσιο συμφέρον … Το Δικαστήριο επεσήμανε, επίσης, ότι, πριν τεθεί το ερώ-

τημα εάν ο πρώτος γενικός κανόνας έχει τηρηθεί, πρέπει να διαπιστωθεί εάν οι δύο τε-

λευταίοι τυγχάνουν εφαρμογής. Οι τρεις κανόνες δεν είναι, ωστόσο, “διακριτοί” υπό

την έννοια ότι δε συνδέονται μεταξύ τους. Ο δεύτερος και ο τρίτος κανόνας συνδέονται

με συγκεκριμένες περιπτώσεις παρέμβασης στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιοκτησίας

και πρέπει, συνεπώς, να ερμηνεύονται υπό το φως της γενικής αρχής που διατυπώνεται

στον πρώτο κανόνα».315

Μεταφέροντας την ανωτέρω προσέγγιση στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλειας και

προκειμένου να κριθεί η παραβίαση ή μη του δικαιώματος, το Δικαστήριο απαιτεί να

προηγηθεί η ανάλυση των εξής τριών σημείων: πρώτον, πρέπει να αποδειχθεί η χρημα-

τική φύση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια316 ή άλλως να οριστούν τα είδη

των παροχών που εμπίπτουν στην έννοια «ιδιοκτησία». Δεύτερον, πρέπει να αποδειχθεί

το γεγονός της προσβολής του δικαιώματος και σε ένα τρίτο βήμα να εξεταστεί εάν

αυτή η παρέκκλιση υπόκειται στις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και δικαιολογείται

για βάσιμους και αξιόπιστους λόγους γενικού συμφέροντος.

(α) Η κοινωνική ασφάλεια ως ιδιοκτησία

Αποτελεί, πλέον, πάγια νομολογία ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και κοι-

νωνικής πρόνοιας (ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα) προστατεύονται ως περιουσιακά

στοιχεία υπό την έννοια του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Αρχικά, το Δικαστήριο είχε

εκφράσει την άποψη ότι μόνον οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές που βασίζονται στην

καταβολή εισφορών και έχουν άμεση εξάρτηση με το ύψος αυτών εμπίπτουν στο πεδίο

314 Marckx κατά Βελγίου (1979) Σειρά Α αριθ. 31, παρ. 63.
315 James and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1986) Σειρά Α αριθ. 98, παρ. 37.
316 «…Το βασικό σημείο αφετηρίας φαίνεται να είναι η οικονομική αξίατου δικαιώματος ή του
συμφέροντος: όταν τα μέτρα των κρατών δεν επηρεάζουν αυτήν την οικονομική αξία, δεν προ-
κύπτει καμία ευθύνη υπό το άρθρο 1» σε Pieter Van Dijk, Fried Van Hoof, Arjen Van Rijn and
Leo Zwaak (eds), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (4th ed,
Intersentia, Antwerp – Oxford 2006), σελ. 866.
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εφαρμογής του άρθρου 1. Ως τέτοιες περιπτώσεις κρίθηκαν, για παράδειγμα, η υπο-

χρέωση συνεισφοράς σε ορισμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που γεννά αξίωση

σε παροχές,317 η σύνταξη γήρατος,318 η σύνταξη αναπηρίας319 και η μείωση επιδομάτων

αναπηρίας.320 Αντίθετα, για μεγάλο χρονικό διάστημα υφίστατο διχογνωμία ως προς το

εάν το άρθρο 1 μπορούσε να εφαρμόζεται και σε παροχές μη ανταποδοτικού χαρα-

κτήρα, όπως τα επιδόματα αναπηρίας, γήρατος και θανάτου, ανεργίας και ασθένειας.321

Το έτος 2005, στην υπόθεση Stec επί του παραδεκτού, το ΕΔΔΑ αποφάσισε να εξε-

τάσει το θέμα «εκ νέου».322 Οι αιτούσες διεκδικούσαν από το Ηνωμένο Βασίλειο δύο

επιδόματα (Reduced Earnings Allowance and Retirement Allowance) που χρηματοδο-

τούνταν από τη γενική φορολογία και όχι από το εθνικό σύστημα ασφάλισης. Το Δικα-

στήριο προέβη στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή να διακρίνει τη νομολογία του σε

«νομολογία μέχρι σήμερα» (παρ. 42 – 46) και «προσέγγιση που πρέπει να εφαρμόζεται

στο εξής» (παρ. 47 – 56). Αρχικά, λοιπόν, παρέθεσε σε συντομία τις προηγηθείσες αντι-

κρουόμενες αποφάσεις τμημάτων του Δικαστηρίου που, κατά περίπτωση, έκριναν θετι-

κά ή αρνητικά επί της αναγνώρισης των μη ανταποδοτικών παροχών ως ιδιοκτησίας.

Στη συνέχεια, ανέλυσε εκτενώς τους λόγους που το οδήγησαν στη μεταστροφή και

317 X. κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 4130/69 (ΕΔΔΑ, 20 Ιουλίου 1971), Müller κατά
Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 5849/72 (ΕΔΔΑ, 1 Οκτωβρίου 1975), Skorkiewicz κατά Πολωνίας
Προσφυγή υπ’αριθ. 39860/98 (ΕΔΔΑ, 1 Ιουνίου 1999), Domalewski κατά Πολωνίας Προσφυγή
υπ’αριθ. 34610/97 (ΕΔΔΑ, 15 Ιουνίου 1999).
318 G. κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ. 10094/82 (ΕΔΔΑ, 14 Μαΐου 1984).
319 Kjartan Asmundsson v. Iceland (2004) ΕΔΔΑ 2004-ΙΧ.
320 Gavrilenko κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 30674/03 (ΕΔΔΑ, 15 Φεβρουαρίου 2007),
Chekushkin κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’αριθ. 30714/03 (ΕΔΔΑ, 15 Φεβρουαρίου 2007).
321 Θετικές αποφάσεις: Federspev κατά Ιταλίας Προσφυγή υπ’αριθ. 22867/93 (ΕΔΔΑ, 6
Σεπτεμβρίου 1995) για καταβολή σύνταξης γήρατος, Buchen κατά Τσεχίας Προσφυγή υπ’αριθ.
36541/97 (ΕΔΔΑ, 26 Νοεμβρίου 2002) για καταβολή σύνταξης, Wessels – Bergervoet κατά
Κάτω Χωρών (2002) ΕΔΔΑ 2002 – IV για καταβολή σύνταξης γήρατος, Willis κατά Ηνωμένου
Βασιλείου (2002) ΕΔΔΑ 2002 – IV για καταβολή επιδομάτων χηρείας, Van den Bouwhuijsen
and Schuring κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’αριθ. 44658/98 (ΕΔΔΑ 16 Δεκεμβρίου 2003)
για καταβολή σύνταξης θανάτου σε τέκνο, Koua Poirrez κατά Γαλλίας (2003) ΕΔΔΑ 2003 – Χ,
για καταβολή επιδόματος αναπηρίας σε ενήλικους, Pravednaya κατά Ρωσίας Προσφυγή
υπ’αριθ. 69529/01(ΕΔΔΑ, 18 Νοεμβρίου 2004), όπου κρίθηκε ότι μία αξίωση, ακόμα και εάν
πρόκειται για σύνταξη, μπορεί να συνιστά ιδιοκτησία κατά την έννοια του άρθρου 1 του
Πρωτοκόλλου Νο 1, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται με επάρκεια ότι είναι εκτελεστή.
Αρνητικές αποφάσεις: Szrabjet and Clarke κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγές υπ’ αριθ.
27004/95 & 27011/95 (ΕΔΔΑ, 23 Οκτωβρίου 1997) για την καταβολή συντάξεων γήρατος κατά
τη διάρκεια έκτισης ποινών, Carlin κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’ αριθ. 27537/95
(ΕΔΔΑ, 3 Δεκεμβρίου 1997) για την καταβολή επιδόματος αναπηρίας που βασίζεται στην αρχή
της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ δεν υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ του επιπέδου εισφορών
και χορηγηθεισών παροχών, Janković κατά Κροατίας (2000) ΕΔΔΑ 2000-X για καταβολή σύ-
νταξης γήρατος, Kohls κατά Γερμανίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 72719/01 (ΕΔΔΑ, 13 Νοεμβρίου
2003) για υπολογισμό σύνταξης γήρατος.
322 Stec and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2005) ΕΔΔΑ 2005 – Χ, παρ. 47.
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αποσαφήνιση της τελικής του θέσης:323 «51. Στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, πολλά

άτομα είναι, για το σύνολο ή μέρος της ζωής τους, απολύτως εξαρτημένα ως προς την

επιβίωσή τους από παροχές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Πολλά εσωτερικά νο-

μικά συστήματα αναγνωρίζουν το γεγονός ότι τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη σε κάποιο

βαθμό βεβαιότητας και ασφάλειας και χορηγούν παροχές που καταβάλλονται – υποκεί-

μενες σε προϋποθέσεις – υπό την έννοια του δικαιώματος. Όταν ένα άτομο έχει, βάσει

του εσωτερικού δικαίου, αγώγιμο δικαίωμα σε επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, η σημα-

σία αυτού του έννομου συμφέροντος πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στη θέση ότι

το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Νο. 1 είναι εφαρμοστέο..., 54. Το άρθρο δεν δημιουργεί

δικαίωμα κτήσεως περιουσίας. Δεν θέτει κανένα περιορισμό στην ελευθερία του συμ-

βαλλομένου κράτους να αποφασίζει εάν θα διαθέτει ή όχι οποιασδήποτε μορφής σύστη-

μα κοινωνικής ασφάλισης, ή εάν θα επιλέγει τον τύπο ή το ύψος των παροχών που θα

χορηγούνται στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος ... Εάν, ωστόσο, ένα συμβαλλόμενο

κράτος έχει σε ισχύ νομοθεσία που προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος κοινωνικής

πρόνοιας ως δικαιώματος – υπό τον όρο ή μη της προηγούμενης καταβολής εισφορών –

τότε πρέπει να θεωρείται ότι αυτή η νομοθεσία γεννά το έννομο συμφέρον της ιδιοκτη-

σίας, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο-γής του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Νο. 1 για τα

πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου». Επιπλέον, «εάν δύνα-

ται ακόμα κανείς να ισχυρίζεται ότι υφίσταται κάποια διάκριση στην νομολογία μεταξύ

ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών παροχών για τους σκοπούς της εφαρμογής του

άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Νο. 1, δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τη

συνεχιζόμενη σκιαγράφηση μιας τέτοιας διάκρισης» (παρ. 53).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δικαστήριο επιλέγει να ερμηνεύει την έννοια

«ιδιοκτησία» με τρόπο λειτουργικό, ορίζει δηλαδή ως κριτήριο τη λειτουργικότητα των

κοινωνικών επιδομάτων ως μέσων επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πλη-

θυσμού. Οποιαδήποτε παρέμβαση στην απόλαυση των παροχών αυτών συνιστά κατ’

323 Το Δικαστήριο επεσήμανε την ανάγκη ερμηνείας του άρθρου 1 κατ’ αναλογία με το πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 6 ΕΣΔΑ που, μετά από αμφιταλαντεύσεις, κρίθηκε ότι περιλαμβάνει
όλες τις ασφαλιστικές παροχές, ανταποδοτικού και μη χαρακτήρα. Στην παράγραφο 48 της εν
λόγω απόφασης δηλώνεται ότι «Η σύμβαση πρέπει επίσης να ερμηνευθεί ως σύνολο, και να ερ-
μηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η εσωτερική συνοχή και αρμονία μεταξύ των
διαφόρων διατάξεών της …». Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη να αποφεύγεται η άνιση μετα-
χείριση των ατόμων με βάση διακρίσεις που έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα. Το Δικαστήριο
αναγνώρισε ότι τα κοινωνικοασφαλιστικά συστήματα των κρατών μελών του Συμβουλίου της
Ευρώπης προβλέπουν ένα ευρύ φάσμα παροχών που χρηματοδοτούνται με ποικίλες μεθόδους
(γενική φορολογία, καταβολή εισφορών ή συνδυασμός των δύο). Η διάκριση, λοιπόν, σε
παροχές ανταποδοτικές και μη και συνακόλουθα η αναγνώριση μόνον των πρώτων, σημαίνει
στην πραγματικότητα ότι άτομα προερχόμενα από διαφορετικά κράτη απολαμβάνουν διαφο-
ρετικού βαθμού προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους (παρ. 49 – 50).
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αρχάς παρέκκλιση από τον κανόνα της προστασίας της ιδιοκτησίας. Οι αποφάσεις που

ακολούθησαν καταδεικνύουν δύο σταθερές στην προσέγγιση του Δικαστηρίου: πρώτον,

σχεδόν όλα τα είδη κοινωνικοασφαλιστικών παροχών προστατεύονται prima facie από

τη διάταξη του άρθρου για την ιδιοκτησία324 και περαιτέρω, ως αποτέλεσμα αυτής της

ευρείας ερμηνείας, το Δικαστήριο παρουσιάζεται πια διατεθειμένο να επανεξετάζει

όλες τις πτυχές των εθνικών συστημάτων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δημιουρ-

γούν δικαιώματα σε κοινωνικές παροχές.325 Αναπτύσσοντας ραγδαία την αποκαλού-

μενη «κοινωνικοασφαλιστική νομολογία του Στρασβούργου»,326 το Δικαστήριο διευκο-

λύνει εν τέλει την πρόσβαση των ατόμων στον μηχανισμό δικαιϊκής προστασίας του.

(β) Η προσβολή του δικαιώματος και πότε αυτή δικαιολογείται για λόγους δημοσίου

συμφέροντος

Αφού κριθεί ότι η αξίωση εμπίπτει στην έννοια της ιδιοκτησίας, το Δικαστήριο

πρέπει να αποφασίσει σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι το κρατικό μέτρο προσβάλλει

την περιουσία και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να διερευνήσει περαιτέρω

εάν αυτή η προσβολή συνιστά, κατά τον νόμο και για λόγους γενικού συμφέροντος, νό-

μιμη παρέκκλιση. Από την παράθεση της επιλεγμένης νομολογίας που ακολουθεί, ανα-

δύεται μία συγκεκριμένη προσέγγιση του Δικαστηρίου, βασισμένη στη χρήση προτύ-

πων και ελέγχων (tests), η οποία συνοψίζεται ως εξής: Αρχικά, προκειμένου να συνα-

χθεί «επαρκές έννομο συμφέρον» για την επίκληση του άρθρου 1, το ΕΔΔΑ προβαίνει

στον έλεγχο «εάν … ο προσφεύγων ή η προσφεύγουσα θα είχε το εκτελεστό, δυνάμει

της εθνικής νομοθεσίας, δικαίωμα να λάβει την υπό κρίση παροχή».327

324 Σε ικανό αριθμό υποθέσεων που ακολούθησαν την απόφαση Stec and Others, το Δικαστήριο
φαίνεται να εξετάζει επιδερμικά πια το ζήτημα κατά πόσο η επικαλούμενη αξίωση νοείται ως
ιδιοκτησία. Βλ. Andrejeva κατά Λετονίας Προσφυγή υπ’αριθ. 55707/00 (ΕΔΔΑ, 11 Ιουλίου
2006), Luczak κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 77782/01 (ΕΔΔΑ, 27 Νοεμβρίου 2007),
Stummer κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’αριθ 37452/02 (ΕΔΔΑ, 11 Οκτωβρίου 2007), Andrle
κατά Τσεχίας Προσφυγή υπ’αριθ  6268/08 (ΕΔΔΑ, 17 Φεβρουαρίου 2011).
325 Luczak κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 77782/01 (ΕΔΔΑ, 27 Νοεμβρίου 2007). Στην
υπόθεση αυτή το Δικαστήριο εξέτασε τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης, Moskal κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’αριθ. 10373/05 (ΕΔΔΑ, 15 Σε-
πτεμβρίου 2009), κατά την οποία εξετάστηκε η δυνατότητα ανάκλησης μιας εσφαλμένως χορη-
γηθείσας πρόωρης σύνταξης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία δημιουρ-
γήθηκε από τη στιγμή που η αίτηση της προσφεύγουσας αξιολογήθηκε με ευνοϊκό τρόπο.
Ομοίως και Iwaszkiewicz κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 30614/06 (ΕΔΔΑ, 26 Ιουλίου
2011), Carson and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2010) ΕΔΔΑ 2010, όπου το Δικαστήριο
εξέτασε το ύψος μιας καταβαλλόμενης σύνταξης.
326 Ingrid Leijten, ‘Social Security as a Human Rights Issue in Europe – Ramaer and Van Willi-
gen and the Development of Property Protection and Non-Discrimination under the ECHR’
(2013) 73 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 177, 191.
327 Stec and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2005) ΕΔΔΑ 2005 – Χ, παρ. 55.
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Στη συνέχεια, εξετάζεται αναλυτικά η τυχόν συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέ-

ροντος ως νομιμοποιητική βάση για την εισαγωγή αποκλίσεων από τον κανόνα του

σεβασμού της ιδιοκτησίας. Το Δικαστήριο αναγιγνώσκει το γενικό συμφέρον ως αόρι-

στη έννοια και για τη σύνθεση του περιεχομένου του αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός ευ-

ρέος περιθωρίου εκτίμησης του κράτους. Σύμφωνα με το ίδιο το Δικαστήριο, «Εξαιτίας

της άμεσης γνώσης των κοινωνιών και των αναγκών τους, οι εθνικές αρχές βρίσκονται

κατ' αρχήν σε πιο προνομιακή θέση από τον διεθνή δικαστή στο να εκτιμούν ποιοι κοι-

νωνικοί ή οικονομικοί λόγοι συνιστούν δημόσιο συμφέρον και το Δικαστήριο θα σέβε-

ται εν γένει την επιλογή πολιτικής του νομοθέτη, εκτός εάν αυτή ‘‘στερείται ορθολογι-

κής βάσης’’».328 Σε κάθε περίπτωση, το Δικαστήριο κρίνει την αναλογικότητα της

παρέμβασης, ελέγχοντας εάν υφίσταται stricto sensu εύλογη σχέση μεταξύ του επιδιω-

κόμενου σκοπού της κείμενης νομοθεσίας και των επαχθών διοικητικών ρυθμίσεων: τα

μέτρα πρέπει να λειτουργούν σε μια «δίκαιη ισορροπία» (fair balance) μεταξύ των

συνεπαγόμενων μειονεκτημάτων για τον πολίτη και των πλεονεκτημάτων για το γενικό

καλό.

Προχωρώντας στη νομολογιακή εφαρμογή του δόγματος του περιθωρίου εκτί-

μησης και της αρχής της αναλογικότητας, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην υπό-

θεση Ackermann and Fuhrmann329 αντιτάχθηκαν στην υποχρεωτική καταβολή εισφο-

ρών κατά το γερμανικό σύστημα ασφάλισης υπέρ γήρατος, ισχυριζόμενοι ότι θα επιτύγ-

χαναν υψηλότερες αποδόσεις, εάν επένδυαν τις εισφορές τους σε ιδιωτικό σύστημα

ασφάλισης της επιλογής τους. Το Δικαστήριο δήλωσε ότι μία οικονομική υποχρέωση

προσβάλλει την εγγύηση του άρθρου 1 μόνον όταν επιβαρύνει υπερβολικά τους πολίτες

ή θέτει σε κίνδυνο την οικονομική τους ακεραιότητα. Σε συνδυασμό, δε, με τη δεύτερη

παράγραφο του άρθρου 1 που ορίζει ότι το κράτος έχει το δικαίωμα να επιβάλει φόρους

και άλλου είδους εισφορές, κρίθηκε ότι, πράγματι, μεν η καταβολή εισφορών συνιστά

παρέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα του ατόμου, ωστόσο πρόκειται για παρέμ-

βαση που προβλέπεται ευθέως από τον νόμο.

Στην υπόθεση Baláž,330 ο προσφεύγων λάμβανε σύνταξη γήρατος και ταυτόχρονα

εργαζόταν ως αυτοαπασχολούμενος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταβάλλοντας

τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Ισχυρίστηκε ότι το εισόδημα που αποκόμιζε

από την εργασία αυτή ήταν χαμηλότερο από το σύνολο των εισφορών που ήταν υπο-

χρεωμένος να καταβάλει και το γεγονός αυτό παραβίαζε το δικαίωμά του κατά το άρ-

328 James and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (1986) Σειρά Α αριθ. 98, παρ. 46.
329 Ackermann and Fuhrmann κατά Γερμανίας Προσφυγή υπ’αριθ. 71477/01 (ΕΔΔΑ, 8 Σεπτεμ-
βρίου 2005).
330 Baláž κατά Σλοβακίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 60243/00 (ΕΔΔΑ, 16 Σεπτεμβρίου 2003).
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θρο 1. Το Δικαστήριο επανέλαβε τη θέση ότι η συνεισφορά στο ασφαλιστικό σύστημα

προβλέπεται από τον νόμο και επιδιώκει θεμιτό στόχο γενικού συμφέροντος, που στην

περίπτωση αυτή ανάγεται στην υποχρέωση του κράτους να διατηρεί την εύρυθμη λει-

τουργία των κοινωνικών του δομών. Προχώρησε, ωστόσο, και στον έλεγχο της αναλο-

γικότητας του ληφθέντος μέτρου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ελάχιστη βάση

υπολογισμού των εισφορών που εφαρμόστηκε, δεν υπερέβαινε τον νόμιμο κατώτατο

μισθό.

Στην υπόθεση Frátrik,331 με παρόμοια πραγματικά περιστατικά και ανάλογο σκε-

πτικό με την ανωτέρω υπόθεση Baláž,, το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του

προσφεύγοντος. Σημείωσε, επιπλέον, το γεγονός ότι ο αιτών συνέχιζε να εργάζεται αν

και τα εισοδήματά του ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τον ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Συνεπώς, η καταβολή των εισφορών δε συνιστούσε υπερβολική επιβάρυνση της οικο-

νομικής του κατάστασης και συνακόλουθα δεν αντίκειτο στον κανόνα του άρθρου 1.

Στην υπόθεση Sali,332 το Δικαστήριο εξέτασε τη σουηδική νομοθεσία που περιόριζε το

δικαίωμα των αυτοαπασχολούμενων στα επιδόματα ανεργίας. Έκρινε ότι οι σχετικοί

περιοριστικοί κανόνες στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και βιωσιμότητα

του συστήματος ασφάλισης για τον κίνδυνο της ανεργίας, λειτουργούν προς το γενικό

συμφέρον της κοινωνίας και ως εκ τούτου δεν υφίστατο παράνομη παρέμβαση στην

απόλαυση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Το ΕΔΔΑ απασχόλησε μία σειρά προσφυγών που αφορούσε στον τρόπο υπολο-

γισμού των συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων. Το Δικαστήριο συστη-

ματικά και με συνέπεια δηλώνει ότι η Σύμβαση δεν εγγυάται αυτούσιο το δικαίωμα σε

σύνταξη γήρατος ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική παροχή συγκεκριμένου ποσού.333

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η υποχρεωτική καταβολή εισφορών σε ένα συνταξιοδοτικό

ταμείο μπορεί, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις, να γεννήσει το δικαίωμα ιδιο-

κτησίας σε ένα τμήμα του κεφαλαίου αυτού του ταμείου και ότι το δικαίωμα αυτό

μπορεί να επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο το κεφάλαιο διανέμεται.334

Διακρίνει, συνεπώς, μεταξύ του περιουσιακού δικαιώματος να είναι ένα φυσικό πρόσω-

πο δικαιούχος σύνταξης από τη στιγμή που συνεισέφερε οικονομικά στο εθνικό συντα-

ξιοδοτικό σύστημα και του δικαιώματος να απαιτεί συγκεκριμένο ύψος σύνταξης. Στην

331 Frátrik κατά Σλοβακίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 51244/99 (ΕΔΔΑ, 25 Μαΐου 2004).
332 Sali κατά Σουηδίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 67070/01 (ΕΔΔΑ, 10 Ιανουαρίου 2006).
333 Müller κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 5849/72 (ΕΔΔΑ, 1 Οκτωβρίου 1975), Aunola
κατά Φινλανδίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 30517/96 (ΕΔΔΑ, 15 Μαρτίου 2001), Vasilyev κατά Ρω-
σίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 66543/01 (ΕΔΔΑ, 13 Οκτωβρίου 2005).
334 Skorkiewicz κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 39860/98 (ΕΔΔΑ, 1 Ιουνίου 1999).



126

τελευταία αυτή περίπτωση το κράτος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική οικονομική

κατάσταση της χώρας, μπορεί να εξαναγκαστεί στη μείωση του ονομαστικού ποσού

των συντάξεων.335 Το γεγονός αυτό θα κριθεί νόμιμο στα πλαίσια της θεμελιώδους έν-

νοιας του δημοσίου συμφέροντος μετά και την εφαρμογή του τεστ αναλογικότητας,

οπότε ο ευρωπαίος δικαστής θα αναζητήσει την ισορροπία στη στάθμιση του ιδιωτικού

ή συλλογικού (συντεχνιακού) συμφέροντος με την ποιότητα του γενικού συμφέροντος.

Κατά κανόνα, ένα απλό οικονομικό συμφέρον του δημοσίου δε δικαιολογεί τον περιο-

ρισμό των ατομικών ελευθεριών.

Κατά την ανωτέρω προσέγγιση στις υποθέσεις MV and U-MS και Saarinen,336 το

Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του φινλανδικού κράτους ότι λόγοι γε-

νικού συμφέροντος, ήτοι η οικονομική δυσπραγία της χώρας, επέβαλε την αναθεώρηση

της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Επιπλέον, από τον έλεγχο αναλογικότητας του εθνικού

μέτρου προέκυψε ότι, παρά τις μειώσεις, οι συντάξεις των προσφευγόντων δεν επηρεά-

στηκαν σε ποσοστό 90%. Στην πιο πρόσφατη υπόθεση Torri and Others, οι προσφεύ-

γοντες επικαλέστηκαν παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, καθόσον μέρος

των εισφορών που είχαν καταβάλει στον προηγούμενο ασφαλιστικό τους φορέα, δεν

προστίθεντο ως επιπλέον ποσό στη σύνταξή τους. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι «… το

δικαίωμα των προσφευγόντων να αποκομίσουν οφέλη από το σύστημα κοινωνικής

ασφάλισης δεν έχει παραβιαστεί με τρόπο που να οδηγεί σε απομείωση της ουσίας του

υπό κρίση δικαιώματος σύνταξης … Οι προσφεύγοντες δεν υπέστησαν ολική στέρηση

των δικαιωμάτων τους και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Ούτε διατυ-

πώθηκε ο ισχυρισμός ότι οι αιτούντες έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος της σύνταξής

τους, και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν υποβληθεί τα κατάλληλα αριθμητικά στοιχεία

που να αποδεικνύουν σε ποιο βαθμό έχουν μειωθεί οι συντάξεις τους. Στο πλαίσιο

αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ περιθώριο εκτίμησης του κράτους στη ρύθμιση του

συνταξιοδοτικού συστήματος … και το θεμιτό σκοπό που επικαλείται η κυβέρνηση,

δηλαδή την αρχή της αλληλεγγύης …, το Δικαστήριο θεωρεί ότι οι προσφεύγοντες δεν

υπέστησαν εξατομικευμένη και υπέρμετρη επιβάρυνση».337

Αντίθετα, στην περίπτωση Kjartan Asmundsson, το Δικαστήριο κατέληξε ότι η

ανάγκη του ισλανδικού κράτους να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες του συ-

335 «Ο επανυπολογισμός της σύνταξης και η μείωσή της δε συνιστούν εκ των προτέρων παρα-
βίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου» σε Skorkiewicz κατά Πολωνίας Προσφυγή υπ’
αριθ. 39860/98 (ΕΔΔΑ, 1 Ιουνίου 1998).
336 MV and U-MS κατά Φινλανδίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 43189/98 (ΕΔΔΑ, 28 Ιανουαρίου
2003), Saarinen κατά Φινλανδίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 69136/01 (ΕΔΔΑ, 28 Ιανουαρίου 2003).
337 Torri and Others κατά Ιταλίας Προσφυγές υπ’ αριθ. 11838/07 και 12302/07 (ΕΔΔΑ, 24 Ιαν-
ουαρίου 2012), παρ. 45.
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στήματος ασφάλισης δε συνιστούν βάσιμο λόγο δημοσίου συμφέροντος που να δικαι-

ολογεί τη διακοπή καταβολής σύνταξης αναπηρίας. Παρά το γεγονός ότι ο αιτών είχε

κριθεί ως ανίκανος για κάθε είδους εργασία σε ποσοστό μόλις 25% και ήταν πλήρως

απασχολούμενος, το δεύτερο τμήμα του ΕΔΔΑ προχώρησε στην εξέταση του ζητήμα-

τος της αναλογικότητας και αποφάνθηκε ότι στον προσφεύγοντα επιβλήθηκε το υπέρ-

μετρο και δυσανάλογο φορτίο της ανάκλησης της συνταξιοδοτικής παροχής. Το συμπέ-

ρασμα θα διαφοροποιείτο εάν «… ο προσφεύγων είχε υποχρεωθεί να υπομείνει μια

εύλογη και αναλογική μείωση και όχι τη συνολική στέρηση των δικαιωμάτων του».338

Ομοίως, στην περίπτωση Vasilyev, το πρώτο τμήμα του ΕΔΔΑ δεν πείστηκε από τα

επιχειρήματα της ρωσικής κυβέρνησης και τόνισε ότι ενώ «… το μέτρο ήταν νόμιμο

και επεδίωκε το δημόσιο συμφέρον (όπως, για παράδειγμα, ένα αποτελεσματικό και

εναρμονισμένο κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα), η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις

της αρχής της αναλογικότητας τίθενται υπό αμφισβήτηση».339 Ο αιτών είχε προσφύγει

στο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο, ζητώντας να κριθεί ως μη σύννομος ο νέος τρό-

πος υπολογισμού της σύνταξής του. Αν και δικαιώθηκε, εντούτοις ο πρόεδρος του ανω-

τέρω δικαστηρίου ανέτρεψε την αρχική απόφαση. Το ΕΔΔΑ αποφάσισε ότι «… η ανα-

γωγή στο παρελθόν του επανυπολογισμού υπό την έννοια ότι τα ποσά που είχαν ήδη

καταβληθεί (ή είχαν καθυστερήσει να χορηγηθούν) ήταν μειωμένα, συνιστά ατομική

και υπερβολική επιβάρυνση του αιτούντα και είναι ασυμβίβαστη με το άρθρο 1 του

Πρωτοκόλλου».340

Τέλος, η υπόθεση Solodyuk341 αφορούσε στην εκπρόθεσμη καταβολή συντάξεων

που σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος,

είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση των παροχών κατά το χρονικό διάστημα

της είσπραξής τους. Η ρωσική κυβέρνηση δεν έθεσε το δημόσιο συμφέρον ως δικαιο-

λογητική βάση της πρακτικής του. Το Δικαστήριο δεν προχώρησε στον σχετικό έλεγχο

συνδρομής των κριτηρίων του γενικού συμφέροντος και της αρχής της αναλογικότητας.

Κατά παρέκκλιση της πάγιας νομολογίας του ότι η Σύμβαση δεν εγγυάται συγκε-

κριμένο ύψος συνταξιοδοτικών παροχών, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το ρωσικό

κράτος προέβη, μέσω της καθυστέρησης πληρωμής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός

έτους, στη μείωση των συντάξεων γήρατος που αποτελούσαν αποκλειστική ή κύρια

338 Kjartan Asmundsson κατά Ισλανδίας (2004) ΕΔΔΑ 2004-ΙΧ, παρ. 45. Με παρόμοιο σκεπτικό
το Δικαστήριο έκρινε την πιο πρόσφατη υπόθεση Lakićević κατά Μαυροβουνίου και Σερβίας
Προσφυγές υπ’ αριθ. 27458/06, 37205/06, 37207/06 και 33604/07 (ΕΔΔΑ, 13 Δεκεμβρίου
2011).
339 Vasilyev κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 66543/01 (ΕΔΔΑ, 13 Οκτωβρίου 2005), παρ. 41.
340 Στο ίδιο, παρ. 42.
341 Solodyuk κατά Ρωσίας Προσφυγή υπ ’αριθ. 67099/01 (ΕΔΔΑ, 12 Ιουλίου 2005).
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πηγή εισοδημάτων των δύο προσφευγόντων. Το γεγονός αυτό επιβάρυνε σημαντικά

τους αιτούντες που στερήθηκαν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώ-

του Πρωτοκόλλου.

Άρθρο 14 ΕΣΔΑ

Το άρθρο 14 διακηρύσσει: «Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβά-

σει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυ-

λής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινω-

νικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης

καταστάσεως». Ο κανόνας του άρθρου εισάγει τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας, η

οποία λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου κανονιστικού της εύρους, διαχέεται σε όλα τα άρ-

θρα της Σύμβασης. Κατά το Δικαστήριο, το κανονιστικό περιεχόμενο της νομοθεσίας

κατά των διακρίσεων «… απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση προσώπων ή ομάδων

προσώπων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, καθώς και την ίδια μεταχείριση προ-

σώπων ή ομάδων προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις».342 Περαι-

τέρω, οριοθετήθηκαν οι άμεσες διακρίσεις ως η «διαφορά στη μεταχείριση ατόμων που

βρίσκονται σε ανάλογες, ή σχετικά όμοιες καταστάσεις», η οποία «βασίζεται σε κάποιο

αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό».343 Από την άλλη πλευρά, ως έμμεσες διακρίσεις νοού-

νται η διαφορετική μεταχείριση που «… μπορεί να λάβει ενδεχομένως τη μορφή δυσα-

νάλογα επιζήμιων επιπτώσεων μιας γενικής πολιτικής ή ενός γενικού μέτρου τα οποία,

αν και διατυπωμένα με ουδέτερο τρόπο, εισάγουν διακρίσεις εις βάρος κάποιας ομά-

δας».344

342 Hoogendijk κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’ αριθ. 58641/00 (ΕΔΔΑ, 6 Ιανουαρίου 2005).
343 Carson and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’ αριθ. 42184/05 (ΕΔΔΑ, 16
Μαρτίου 2010), παρ. 61, Ομοίως, D.H. και λοιποί κατά Τσεχικής Δημοκρατίας Προσφυγή υπ’
αριθ. 57325/00 (ΕΔΔΑ, 13 Νοεμβρίου 2007), παρ. 175 και Burden κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Προσφυγή υπ’ αριθ. 13378/05 (ΕΔΔΑ, 29 Απριλίου 2008), παρ. 60.
344 D.H. and Others κατά Τσεχικής Δημοκρατίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 57325/00 (ΕΔΔΑ, 13 Νο-
εμβρίου 2007), παρ. 184. Ομοίως, Opuz κατά Τουρκίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 33401/02 (ΕΔΔΑ,
9 Ιουνίου 2009), παρ. 183.
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Ωστόσο, η ανωτέρω διάταξη δεν κατοχυρώνει τη γενική αρχή της ισότητας.345 Το

Δικαστήριο επανειλημμένα έχει κρίνει346 ότι το εν λόγω άρθρο «… συμπληρώνει τις

άλλες κανονιστικές ρήτρες της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων. Δεν έχει ανεξάρτητη

ύπαρξη, καθόσον ισχύει αποκλειστικά για τη “χρήση των δικαιωμάτων και ελευθεριών”

που προστατεύονται από αυτές τις ρήτρες. Παρόλο που η εφαρμογή του άρθρου 14 δεν

προϋποθέτει την παραβίαση μία εκ των ανωτέρω ρητρών – και υπό την έννοια αυτή η

διάταξη είναι αυτοτελής – δεν εφαρμόζεται εάν τα γεγονότα της διαφοράς δε δύνανται

να υπαχθούν σε καμιά από τις ως άνω ρήτρες».347 Η υποδεέστερη αυτή θέση της διά-

ταξης συνεπάγεται τον ακόλουθο μηχανισμό εξέτασης του ζητήματος της παραβίασης

του άρθρου 14 σε συνδυασμό προς κανονιστική διάταξη της Σύμβασης: προφανώς, εί-

ναι αναγκαίο, αρχικά, να στοιχειοθετηθεί από τον προσφεύγοντα ότι η αξίωσή του εμπί-

πτει στο πεδίο εφαρμογής ενός δικαιώματος ή μίας ελευθερίας της Σύμβασης και των

πρόσθετων πρωτοκόλλων της και επιπροσθέτως να καταγγελθεί παραβίαση αυτού του

ουσιαστικού δικαιώματος σε συνδυασμό με το άρθρο 14. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο

εξετάζει εάν υφίσταται παραβίαση της ουσιαστικής διάταξης. Στην περίπτωση καταφα-

τικής απάντησης, κρίνεται συνήθως ότι δεν είναι απαραίτητη η ανάλυση του άρθρου

14.

Από τη διατύπωση του άρθρου συνάγεται, επίσης, ότι η ρητή παράθεση των λόγων

διακριτικής μεταχείρισης (φύλο, φυλή, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες

πεποιθήσεις, εθνική ή κοινωνική προέλευση, συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, περιου-

σία, γέννηση) είναι μόνον ενδεικτική348 · περαιτέρω λόγοι ανισότητας δύνανται να προ-

στεθούν υπό την έννοια της «άλλης κατάστασης», αρκεί να πρόκειται για ένα αναγνω-

ρίσιμο χαρακτηριστικό.349 Ακολούθως, το Δικαστήριο έκρινε ότι στην έννοια «προστα-

τευόμενα χαρακτηριστικά» εμπίπτουν η κατοικία στο εξωτερικό,350 η μη εγγραφή ως

345 Αντίθετα, το άρθρο 1 του 12ου Πρωτοκόλλου θεσπίζει τη γενική απαγόρευση των διακρί-
σεων (Sejdić και Finci κατά Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Προσφυγές υπ’ αριθ. 27996/06 & 34846/
06 (ΕΔΔΑ, 22 Δεκεμβρίου 2009)), δηλαδή αναγνωρίζει ευθέως το δικαίωμα στην ισότητα και
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων που αναγνωρίζουν οι εθνικές νομοθεσίες, και όχι μόνο αυτών που διαλαμβά-
νονται στην ΕΣΔΑ. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2005 και μέχρι σήμερα
έχει κυρωθεί από μόλις 18 κράτη <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSi
g.asp?NT=177&CM=8&DF=21/07/2015&CL=ENG>.
346 Marckx κατά Βελγίου (1979) Σειρά Α αριθ. 31, παρ. 32, Van der Mussele κατά Βελγίου Προ-
σφυγή υπ’ αριθ. 8919/80 (ΕΔΔΑ, 23 Νοεμβρίου 1983), παρ. 43, Karlheinz Schmidt κατά Γερμα-
νίας (1994) Σειρά A αριθ. 291-B, παρ. 22, Van Raalte κατά Ολλανδίας (1997) ΕΔΔΑ 1997 – Ι,
παρ. 33.
347 Gaygusuz κατά Αυστρίας (1996) ΕΔΔΑ 1996 – ΙV, παρ. 36.
348 Engel and Others κατά Κάτω Χωρών (1976) Σειρά Α αριθ. 22, παρ. 72.
349 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen κατά Δανίας (1976) Σειρά Α αρ. 23, παρ. 56.
350 Johnston and Others κατά Ιρλανδίας (1986) Σειρά Α αριθ. 112.
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κάτοικος ορισμένης χώρας,351 η διαφορετική νομοθεσία σε περιοχές του ίδιου κρά-

τους,352 o γενετήσιος προσανατολισμός,353 η οικογενειακή κατάσταση,354 η αναπηρί-

α,355 η πατρότητα (που περιλαμβάνεται στην ευρύτερη έννοια «διακρίσεις εξαιτίας σχέ-

σης»),356 ο τόπος διαμονής357 και η ηλικία.358

Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, το Δικαστήριο έχει εξετάσει πλήθος καταγ-

γελιών που επικαλούνται, πρωτίστως, παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιοκτησία

(άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (κυρί-

ως για λόγους εθνικότητας και φύλου). Το ΕΔΔΑ, ελέγχοντας την τήρηση της ισότητας,

κατέληξε έμμεσα στην ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και κατ’ αποτέλεσμα

στη χορήγηση παροχών σε ασφαλισμένους που είχαν αποκλειστεί αυθαίρετα από το

ρυθμιστικό πεδίο ενός εθνικού νόμου (επεκτατική ισότητα).359 Οι αποφάσεις που ακο-

λουθούν καταδεικνύουν το συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης και ερμηνείας που έχει

αναπτύξει το ΕΔΔΑ κατά των διακρίσεων στη χορήγηση κοινωνικοασφαλιστικών πα-

ροχών.

Στην υπόθεση Stec,360 το Δικαστήριο παρέθεσε συνοπτικά στις σκέψεις 51 και 52

τη διαδικασία ανάλυσης του κανονιστικού περιεχομένου του άρθρου 14: «51. Το άρθρο

14 δεν απαγορεύει σε ένα κράτος μέλος να μεταχειρίζεται ομάδες με διαφορετικό τρό-

πο, προκειμένου να διορθώνει τις «πραγματικές ανισότητες» μεταξύ αυτών · πράγματι,

σε ορισμένες περιπτώσεις, μία αποτυχία της προσπάθειας να εξαλειφθεί η ανισότητα

μέσω της διακριτής μεταχείρισης μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε παραβίαση του

άρθρου … Η διαφορετική μεταχείριση, ωστόσο, εισάγει διάκριση εάν δε βασίζεται σε

αντικειμενική και εύλογη αιτιολογία · με άλλα λόγια, εάν δεν επιδιώκει νόμιμο σκοπό ή

εάν δεν υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιού-

νται και του σκοπού που επιδιώκεται. Το Συμβαλλόμενο Κράτος διαθέτει ένα περιθώ-

351 Darby κατά Σουηδίας (1990) Σειρά Α αριθ. 187.
352 Lindsay and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’ αριθ. 8364/78 (ΕΔΔΑ, 8
Μαρτίου 1979), Gudmundsson κατά Ισλανδίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 23285/94 (ΕΔΔΑ, 17 Ια-
νουαρίου 1996).
353 Fretté κατά Γαλλίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 36515/97 (ΕΔΔΑ, 26 Φεβρουαρίου 2002), S.L.
κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 45330/99 (ΕΔΔΑ, 9 Ιανουαρίου 2003), E.B. κατά Γαλλίας
Προσφυγή υπ’ αριθ. 43546/02 (ΕΔΔΑ, 22 Ιανουαρίου 2008).
354 Petrov κατά Βουλγαρίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 15197/02 (ΕΔΔΑ, 22 Μαΐου 2008).
355 Glor κατά Ελβετίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 3444/04 (ΕΔΔΑ, 30 Απριλίου 2009).
356 Weller κατά Ουγγαρίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 44399/05 (ΕΔΔΑ, 31 Μαρτίου 2009).
357 Carson and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου Προσφυγή υπ’ αριθ. 42184/05 (ΕΔΔΑ, 16
Μαρτίου 2010), παρ. 71.
358 Schwizgebel κατά Ελβετίας Προσφυγή υπ’αριθ. 5762/07 (ΕΔΔΑ, 10 Ιουνίου 2010).
359 Άγγελος Στεργίου, «Η αρχή της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση» (2012) 3 Επιθεώρηση
Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 321.
360 Stec and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2005) ΕΔΔΑ 2005 – Χ.
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ριο εκτίμησης προκειμένου να εξετάζει εάν και σε ποιο βαθμό οι διαφορές σε παρό-

μοιες καταστάσεις δικαιολογούν τη διακριτή μεταχείριση … 52. Το πεδίο εφαρμογής

αυτού του περιθωρίου ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις, το αντικείμενο και το ιστο-

ρικό … Κατά γενικό κανόνα, πολύ σοβαροί λόγοι θα πρέπει να υποβληθούν ενώπιον

του Δικαστηρίου προκειμένου η άνιση μεταχείριση, που βασίζεται αποκλειστικά στο

φύλο, να θεωρηθεί ως συμβατή με τη Σύμβαση … Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια

της Σύμβασης παρέχεται, συνήθως, ένα ευρύ περιθώριο στο Κράτος, όταν πρόκειται για

γενικά μέτρα οικονομικής ή κοινωνικής στρατηγικής …».

Βάσει των ανωτέρω, το ΕΔΔΑ πρέπει, αρχικά, να εντοπίσει εάν πράγματι ο προσ-

φεύγων υπέστη διάκριση. Η απόδειξη της άμεσης ή έμμεσης διάκρισης δεν είναι εύκο-

λο εγχείρημα. Η άμεση διάκριση εξ ορισμού βασίζεται σε κάποιο εμφανές χαρακτηρι-

στικό του θύματος, ωστόσο συχνά ο λόγος της διαφορετικής μεταχείρισης συνδέεται

επιφανειακά με κάποιον άλλον παράγοντα (όπως παροχές που ενδεχομένως δικαιούται

ο συνταξιοδοτούμενος, οι οποίες συνδέονται με την ηλικία ως προστατευόμενο χαρα-

κτηριστικό).361 Όταν ο προσφεύγων παρουσιάσει τα πραγματικά περιστατικά από τα

οποία τεκμαίρεται διακριτική μεταχείριση, τότε το βάρος της απόδειξης μετατοπίζεται

στον αντίδικο ο οποίος καλείται να αντικρούσει τις κατηγορίες. Προκειμένου να θεμε-

λιωθεί τεκμήριο έμμεσης διάκρισης, το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι δεν υπάρχουν προκαθορι-

σμένες φόρμουλες για την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων ως prima facie ικανών

να αντιστρέψουν το βάρος της απόδειξης.362 Εντούτοις, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία

που αποδεικνύουν γενικά πρότυπα διαφορετικής μεταχείρισης μπορούν να λειτουρ-

γήσουν με τον τρόπο αυτό, όπως τονίστηκε με τη στάση του ίδιου του Δικαστηρίου στις

υποθέσεις Hoogendijk363 και Zarb Adami,364 κατά τις οποίες τα δικανικά συμπεράσματα

στηρίχτηκαν σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα των στατι-στικών ερευνών που

επικαλέστηκαν οι διάδικοι. Και στις δύο περιπτώσεις άμεσων και έμμεσων διακρίσεων,

το ΕΔΔΑ θεωρεί αποδεδειγμένο το γεγονός της άνισης μεταχείρισης, όταν τα πραγμα-

τικά περιστατικά, που εκθέτονται από τον προσφεύγοντα, ευσταθούν βάσει των διαθέ-

361 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβούλιο της Ευρώ-
πης Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων (Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο 2011), σελ. 147.
362 D.H. and Others κατά Τσεχικής Δημοκρατίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 57325/00 (ΕΔΔΑ, 13
Νοεμβρίου 2007), παρ. 180. Επιπλέον, στην απόφαση αυτή το Δικαστήριο αναγνώρισε για
πρώτη φορά την αρχή της έμμεσης διάκρισης.
363 Hoogendijk κατά Κάτω Χωρών Προσφυγή υπ’ αριθ. 58641/00 (ΕΔΔΑ, 6 Ιανουαρίου 2005).
364 Zarb Adami κατά Μάλτας (2006) ΕΔΔΑ 2006-VIII.
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σιμων αποδεικτικών στοιχείων και το κράτος αδυνατεί να τα αντικρούσει με εναλλα-

κτικά πειστικά επιχειρήματα.365

Το επόμενο βήμα του Δικαστηρίου και εφόσον έχει αποδειχθεί η διαφορετική

μεταχείριση, είναι να εξετάσει εάν συντρέχουν αντικειμενικά κριτήρια δικαιολόγησης

της διάκρισης. Η προσέγγιση του ΕΔΔΑ περιλαμβάνει δύο στάδια: πρώτον, κρίνεται

εάν η επίμαχη διάταξη, η πρακτική ή το μέτρο επιδιώκουν θεμιτό σκοπό με τον οποίο

υπάρχει αιτιώδης σχέση και δεύτερον, πρέπει να αιτιολογηθεί εάν τα μέσα που επιλέχ-

θηκαν για την επίτευξη του εν λόγω νόμιμου σκοπού είναι πρόσφορα και τελούν σε

σχέση αναλογικότητας και αναγκαιότητας προς αυτόν. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει το

δικαίωμα των κρατών να εισάγουν νόμιμες διακρίσεις, αρκεί αυτές να στηρίζονται σε

ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους. Απαιτείται, δηλαδή, εκτενής αναφορά και τεκμηρίωση των

στόχων της εθνικής πολιτικής που επιδιώκεται να διευκολυνθεί με τη θέσπιση του με-

τρου. Από τη μέχρι σήμερα νομολογία προκύπτει το συμπέρασμα ότι καμία εθνική πο-

λιτική που βασίζει τη διακριτική μεταχείριση σε χαρακτηριστικά εθνικότητας και φύ-

λου δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Δικαστήριο «… ως αντιβαίνουσα θεμελιώδεις προ-

τεραιότητες της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής».366 Στα πλαίσια του άρθρου 14,

αυτή η διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών δύναται να οριοθετηθεί σε διαφορετικά

επίπεδα και να περιοριστεί από πλήθος άλλων παραγόντων, γεγονός που δε συναντάται

στις λοιπές διατάξεις της Σύμβασης · κι αυτό γιατί μία παράβαση του κανόνα περί απα-

γόρευσης των διακρίσεων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επίκλησης μόνον σε συν-

δυασμό με τα υπόλοιπα δικαιώματα και ελευθερίες της ΕΣΔΑ και, ως εκ τούτου, πρέπει

365 Στην υπόθεση Nachova and Others κατά Βουλγαρίας Προσφυγές υπ’ αριθ. 43577/98 και
43579/98 (ΕΔΔΑ, 6 Ιουλίου 2005), το Δικαστήριο δήλωσε ότι αποδέχεται ως πραγματικά
περιστατικά τους ισχυρισμούς που «… φαίνεται να ευσταθούν βάσει της ελεύθερης εκτίμησης
όλων των αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων όπως προκύ-
πτουν ενδεχομένως από τα πραγματικά περιστατικά και τους ισχυρισμούς των διαδίκων … Η
απόδειξη μπορεί να προκύψει από τη συνύπαρξη επαρκώς ισχυρών, σαφών και σύμφωνων
συμπερασμάτων ή παρεμφερών μη αντικρουσθέντων πραγματικών τεκμηρίων. Επιπλέον, το
επίπεδο πειθούς που απαιτείται για την εξαγωγή συγκεκριμένου συμπεράσματος και, ως εκ του-
του, ο επιμερισμός του βάρους της απόδειξης, συνδέονται άρρηκτα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
των πραγματικών περιστατικών, τη φύση της διατυπωθείσας καταγγελίας και με το θιγόμενο
δικαίωμα της ΕΣΔΑ» (παρ. 147).
366 Jeroen Schokkenbroek,‘The Prohibition of Discrimination in Article 14 of the Convention
and the Margin of Appreciation’ (1998) 19 Human Rights Law Journal 20, 22. Το Δικαστήριο
έχει καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα μόνον στις περιπτώσεις παροχών που εξαιρούνται του
πεδίου εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμ-
βρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών
και γυναικών σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων [1979] ΕΕ L6/24). Βλ. απoφάσεις Petrovic
κατά Αυστρίας (1998) ΕΔΔΑ 1998 – ΙΙ και Stec and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2005)
ΕΔΔΑ 2005 – Χ, που εξετάζονται παρακάτω. Ομοίως, Runkee and White κατά Ηνωμένου Βασι-
λείου Προσφυγή υπ’ αριθ. 42949/98 (ΕΔΔΑ, 10 Μαΐου 2007) που αφορά στην καταβολή συ-
ντάξεων επιζώντων σε χήρους.
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να λαμβάνονται υπόψη τα είδη διακριτικής ευχέρειας που περιλαμβάνονται και σε αυ-

τές τις διατάξεις.367

(α) Διακρίσεις εξαιτίας εθνικότητας ή εθνικής καταγωγής

Στην υπόθεση Gaygusuz,368 το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του

αυστριακού κράτους ότι η άρνησή του να χορηγήσει συνταξιοδοτικό επίδομα ανεργίας

(unemployment pension) βασιζόταν στην πολιτική προστασίας των πολιτών του και

στην ανάγκη διασφάλισης των βασικών τους αναγκών. Έκρινε ότι συνέτρεχε περίπτω-

ση άμεσης διάκρισης εξαιτίας εθνικότητας και, συνεπώς, παραβίαση του άρθρου 14.

Ομοίως, στην υπόθεση Koua Poirrez,369 αποφασίστηκε ότι η γαλλική νομοθεσία εισή-

γαγε διακρίσεις εξαιτίας εθνικής καταγωγής, καθόσον ο προσφεύγων πληρούσε όλα τα

νομικά κριτήρια για απονομή της επίδικης παροχής. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώ-

σεις, το Δικαστήριο θεώρησε το προστατευόμενο χαρακτηριστικό της εθνικότητας ως

εισάγον prima facie διάκριση και εξέτασε επιδερμικά τους ισχυρισμούς των κρατών

περί άσκησης διακριτικής ευχέρειας για λόγους κοινωνικών προτεραιοτήτων.

Αντίθετα, στην υπόθεση LB370 ένας Αυστριακός πολίτης, Ουγγρικής καταγωγής,

κατήγγειλε τις αρχές ότι απέρριψαν το αίτημά του να καταβάλει εθελοντικά εισφορές

για το χρονικό διάστημα που φοιτούσε στην Ουγγαρία, εξαιτίας της καταγωγής του. Το

Δικαστήριο επανέλαβε τη θέση του για αντικειμενική αιτιολόγηση, αναλογικότητα σκο-

πού και μέσων, καθώς και για το περιθώριο εκτίμησης που απολαμβάνουν τα κράτη.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή των αρχών να εξαρτούν τη συμμετοχή στο

συνταξιοδοτικό σύστημα από την απασχόληση σε μία συγκεκριμένη χώρα και την

καταβολή εισφορών για εναλλακτικές χρονικές περιόδους υπό την προϋπόθεση ότι τα

διαστήματα αυτά πραγματοποιούνται στην ίδια χώρα, δεν στερείται λογικής ούτε στηρί-

ζεται σε αυθαίρετη αιτιολόγηση.

(β) Διακρίσεις εξαιτίας του φύλου

Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΔΔΑ απασχόλησε μία σειρά καταγγελιών που σχετίζο-

νται με το προστατευόμενο χαρακτηριστικό του φύλου. Στην υπόθεση Schuler-Zgrag-

367 Steven Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the Euro-
pean Convention on Human Rights (Human rights files No.17, Council of Europe Publishing,
Strasbourg 2000), σελ. 12.
368 Gaygusuz κατά Αυστρίας (1996) ΕΔΔΑ 1996 – ΙV.
369 Koua Poirrez κατά Γαλλίας (2003) ΕΔΔΑ 2003 – Χ.
370 LB κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 39802/98 (ΕΔΔΑ, 18 Απριλίου 2002).
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gen,371 τα εθνικά δικαστήρια είχαν επικυρώσει την απόφαση του ελβετικού ασφαλι-

στικού φορέα για χορήγηση μειωμένης σύνταξης αναπηρίας στην προσφεύγουσα, με

την αιτιολογία ότι οι έγγαμες γυναίκες γενικά εγκαταλείπουν την εργασία τους μετά τη

γέννηση των παιδιών τους και για τον λόγο αυτό η προσφεύγουσα, ακόμη κι αν δεν

αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, θα έπραττε το ίδιο. Το Δικαστήριο θεώρησε την κρί-

ση του εθνικού δικαστηρίου ως στερούμενη αντικειμενικής και εύλογης αιτιολόγησης,

καθόσον στηρίχθηκε αποκλειστικά σε εμπειρικά δεδομένα και στην παρωχημένη αντί-

ληψη για τον ρόλο των φύλων. Δήλωσε ότι «Η προώθηση της ισότητας των φύλων

αποτελεί σήμερα πρωταρχικό στόχο των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης

και πολύ σοβαροί λόγοι θα πρέπει να υποβληθούν προκειμένου μια τέτοια διαφορετική

μεταχείριση να θεωρηθεί συμβατή με τη Σύμβαση».

Στην περίπτωση Van Raalte,372 ο σαρανταπεντάχρονος προσφεύγων, ο οποίος δεν

είχε ποτέ παντρευτεί και δεν είχε αποκτήσει παιδιά, ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει

εισφορές για παροχές τέκνων, ενώ οι άγαμες και άτεκνες γυναίκες της ίδιας ηλικίας

απαλλάσσονταν από τη σχετική υποχρέωση. Η ολλανδική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι

οι γυναίκες ηλικίας 45 ετών και άνω διέφεραν αποφασιστικά από τους άνδρες της ίδιας

ηλικίας εξαιτίας του γεγονότος ότι, για βιολογικούς λόγους, ήταν λιγότερο πιθανό να

αποκτήσουν παιδιά. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρξε διαφορετική μεταχείριση

μεταξύ προσώπων σε παρόμοια κατάσταση (παρ. 40) και προχώρησε στην εξέταση του

ερωτήματος εάν ο επίδικος εθνικός κανόνας τύγχανε αντικειμενικής και εύλογης αιτιο-

λόγησης (παρ. 41 – 44). Το ολλανδικό κράτος χαρακτήρισε ως θεμιτό σκοπό τη «βιολο-

γική διαφορά» που δικαιολογείται από τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις. Συγκεκρι-

μένα, το μέτρο στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι οι άτεκνες γυναίκες, οι οποίες κατά πάσα

πιθανότητα δεν θα αποκτούσαν ποτέ παιδιά, υπέφεραν και για τον λόγο αυτό δε θεωρή-

θηκε σωστό να τις επιβληθεί το πρόσθετο συναισθηματικό βάρος να καταβάλλουν ει-

σφορές για παροχές τέκνων. Το Δικαστήριο αντέτεινε ότι βασικό χαρακτηριστικό του

συστήματος ασφάλισης ήταν το γεγονός ότι «… η υποχρέωση καταβολής εισφορών δεν

εξαρτάτο από κανένα δυνητικό δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές που θα μπορούσε

ένα άτομο να έχει» (παρ. 41). Επιπλέον, το επιχείρημα της συναισθηματικής επιβά-

ρυνσης θα μπορούσε να ισχύει εξίσου και για τους άγαμους άνδρες και για τα άτεκνα

ζευγάρια (παρ. 43). Ως εκ τούτου, ο επικληθείς από την κυβέρνηση σκοπός δε δικαιο-

λογούσε τη διακριτική μεταχείριση εξαιτίας του φύλου.

371 Schuler-Zgraggen κατά Ελβετίας (1993) Σειρά Α αριθ. 263, παρ. 67.
372 Van Raalte κατά Ολλανδίας (1997) ΕΔΔΑ 1997 – Ι.
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Το έτος 2002, στην υπόθεση Wessels-Bergervoet,373 το ΕΔΔΑ εξέτασε έναν εθνικό

συνταξιοδοτικό νόμο κατά τον οποίο η ασφάλιση της έγγαμης γυναίκας συνδεόταν

άμεσα με την ασφάλιση του συζύγου της, ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχη ρύθμιση για τους

έγγαμους άντρες. Μία εβδομάδα αργότερα, το Δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει επί

της περίπτωσης Willis.374 Ο προσφεύγων, που φρόντιζε τα παιδιά του ενώ η αποβιώ-

σασα σύζυγός του ήταν ο προστάτης της οικογένειας (breadwinner) και είχε καταβάλει

πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, κατήγγειλε την άρνηση χορήγησης επιδομάτων χηρεί-

ας στον ίδιο, καθόσον οι παροχές αυτές προβλέπονταν για τις χήρες αλλά όχι για τους

χήρους. Και στις δύο περιπτώσεις, το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε παραβίαση του άρθρου 14 πε-

ρί διακρίσεων για λόγους που οφείλονταν αποκλειστικά στο φύλο. Στην πρώτη περί-

πτωση, η διαφορετική μεταχείριση στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η αιτούσα ήταν έγγαμη

με ανασφάλιστο άνδρα · αποδείχτηκε ότι ένας έγγαμος άνδρας στη θέση της δεν θα

αποκλειόταν από το σύστημα ασφάλισης. Στη δεύτερη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι

ο προσφεύγων πληρούσε όλα τα κριτήρια για χορήγηση των επίδικων παροχών, εντού-

τοις δεν κατέστη δικαιούχος, επειδή ήταν άνδρας.

Ακολούθως, το έτος 2006, στην υπόθεση Zeman,375 μια τροποποίηση του συνταξι-

οδοτικού νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους στόχευε στη σταδιακή συμμόρφωση

με την αρχή της ισότητας των φύλων και την εξίσωση των συντάξεων χηρείας για γυ-

ναίκες και άνδρες. Οι μεταβατικές διατάξεις συνέχιζαν να προβλέπουν ευνοϊκότερη

μεταχείριση των γυναικών που είχαν καταστεί δικαιούχοι πριν την 1η Ιανουαρίου 1995,

ενώ προκειμένου οι άντρες να τύχουν των ευεργετημάτων έπρεπε να είχαν συνταξιο-

δοτηθεί πριν την ίδια ημερομηνία, ταυτόχρονα όμως να είχαν κριθεί ανίκανοι προς απα-

σχόληση και άποροι. Η εν λόγω μεταρρύθμιση βρισκόταν σε εξέλιξη και ο τελικός στο-

χος της ίσης μεταχείρισης θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί την 1η Ιανουαρίου 1995, όταν το

Δεκέμβριο του 1994 ψηφίστηκε νέα τροποποίηση που εισήγαγε περαιτέρω διαφορο-

ποίηση και κατ’ ουσίαν ακύρωνε την τελευταία στιγμή την προγραμματισμένη εξίσωση

για σημαντικό μέρος των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένου του προσφεύγοντος. Το

Δικαστήριο εντόπισε, αρχικά, το γεγονός της άμεσης διάκρισης (διαφορετική μεταχείρι-

ση μεταξύ προσώπων σε παρόμοια κατάσταση), αλλά υπενθύμισε ότι η σταδιακή προσ-

αρμογή των υφιστάμενων διαφορών στις συντάξεις επιζώντων μπορεί να είναι κατ’

αρχάς αποδεκτή στα πλαίσια της Σύμβασης, υπό τον όρο ότι το ακριβές χρονοδιά-

γραμμα και τα μέσα εξάλειψης της ανισότητας δεν υπερβαίνουν το ευρύ περιθώριο

373 Wessels-Bergervoet κατά Κάτω Χωρών (2002) ΕΔΔΑ 2002 – IV.
374 Willis κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2002) ΕΔΔΑ 2002 – IV.
375 Zeman κατά Αυστρίας Προσφυγή υπ’ αριθ. 23960/02 (ΕΔΔΑ, 29 Ιουνίου 2006).
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εκτιμήσεως που απολαμβάνουν οι δημόσιες αρχές (παρ. 38 – 39). Ωστόσο, η αυστριακή

κυβέρνηση δεν εξέθεσε κάποιο πειστικό επιχείρημα που να δικαιολογεί το νέο κάθε-

στώς άνισης μεταχείρισης και το Δικαστήριο κατέληξε σε παραβίαση του άρθρου 14

για διάκριση στη βάση του φύλου.

Σε αντιδιαστολή, το Δικαστήριο στις περιπτώσεις Petrovic376 και Stec377 έκρινε ότι

τα συμβαλλόμενα κράτη δεν υπερέβησαν το περιθώριο εκτίμησης και η διαφορετική

μεταχείριση δεν εισήγαγε διακρίσεις. Στην πρώτη από τις ανωτέρω δύο υποθέσεις, ο

αιτών κατήγγειλε τις αυστριακές αρχές για διακριτική μεταχείριση, καθόσον αρνήθη-

καν να του χορηγήσουν επίδομα ανατροφής τέκνου. Επρόκειτο για μία σαφή περίπτωση

άμεσης διάκρισης εξαιτίας του φύλου, εντούτοις το ΕΔΔΑ αναγνώρισε ως εξαιρετικά

σοβαρό λόγο αιτιολόγησης της άνισης μεταχείρισης το γεγονός ότι ο αυστριακός νομο-

θέτης, ανταποκρινόμενος στη μετεξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών, εισήγαγε σταδια-

κά την εξισωτική νομοθεσία, που σε κάθε περίπτωση ήταν ιδιαίτερα προοδευτική για τα

ευρωπαϊκά δεδομένα (παρ. 41). Τέλος, στην υπόθεση Stec, το Δικαστήριο δικαιολόγησε

τη διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών με το αιτιολογικό ότι

επρόκειτο, αρχικά, για νομοθεσία που ίσχυε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το έτος 1940

και αποσκοπούσε στη βελτίωση της μειονεκτικής οικονομικής θέσης των γυναικών. Η

ευνοϊκή αυτή μεταχείριση διατηρήθηκε μέχρι να επέλθουν οι κοινωνικές και οικονο-

μικές αλλαγές που επέτρεψαν στο εναγόμενο κράτος, ασκώντας το δικαίωμα στο ευρύ

περιθώριο εκτίμησης, να ορίσει τον ακριβή χρόνο και τρόπο εφαρμογής της αρχής της

ισότητας των δύο φύλων (παρ. 66).

376 Petrovic κατά Αυστρίας (1998) ΕΔΔΑ 1998 – ΙΙ.
377 Stec and Others κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2005) ΕΔΔΑ 2005 – Χ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση στην έννομη τάξη της Ελλάδας

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα οργανώνεται θεσμικά στα τέλη του 19ου

αιώνα κατά το γερμανικό, βισμαρκιανό πρότυπο με την ίδρυση επαγγελματικών Ταμεί-

ων. Η περίοδος αυτή αποκαλείται από τον Κρεμαλή ως «… η κλασική περίοδος των

κοινωνικών μας ασφαλίσεων, γιατί οι εξελίξεις των χρόνων εκείνων σημάδεψαν τη δο-

μή του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος μέχρι σήμερα».378 Πράγματι, ιδρύεται

μία σειρά ασφαλιστικών Ταμείων προς κάλυψη επιμέρους επαγγελματικών ομάδων,

όπως το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (1836), το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και Ναυτι-

κού (1851), το Ταμείο Δασκάλων (1855), το Ταμείο Εργατών Μεταλλείων (1861) και

αργότερα το Ταμείο Συντάξεως Σιδηροδρόμων (1907) ή το Ταμείο της Εταιρείας Μετα-

φορών (1910).

Με τον Ν.2868/1922 επεκτάθηκε η δυνατότητα σύστασης ταμείων ασφάλισης μι-

σθωτών στις βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ για πρώτη φορά εισάγονται οι

θεμελιώδεις αρχές του ισχύοντος συστήματος ασφάλισης, ήτοι η αρχή της υποχρεωτι-

κής ασφάλισης για βασικούς, προκαθορισμένους κοινωνικούς κινδύνους (γήρας, θάνα-

τος, ανικανότητα, ασθένεια, ατύχημα) και η αρχή του επιμερισμού χρηματοδότησης

των ασφαλιστικών εισφορών.379 Κυρίως, όμως, το εν λόγω νομοθέτημα επιβεβαίωσε

την πρακτική σύστασης ασφαλιστικών φορέων με τρόπο αποσπασματικό, δίχως συνοχή

μεταξύ προγραμμάτων, φορέων και επιπέδων διακυβέρνησης και εγκαθίδρυσε «…τη

φιλοσοφία του κατακερματισμού του συστήματος και συνέβαλε στην εκ θεμελίων ά-

ναρχη ανάπτυξή του».380 Με τον Ν. 6298/1934 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση

378 Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κομοτηνή 1985), σελ. 32. Ομοίως και ο Κοντιάδης, ο οποίος αναφέρεται στις κατηγο-
ρίες εργαζομένων που συνέστησαν τα εν λόγω ταμεία ως κατηγορίες «… είτε υψηλών ασφαλι-
στικών κινδύνων είτε μέσου και υψηλού εισοδήματος με προσβάσεις στα κέντρα εξουσίας …»
σε Ξενοφών Κοντιάδης, Κράτος πρόνοιας και κοινωνικά δικαιώματα: συμβολή στην ερμηνεία
των μορφών συνταγματοποίησης της κοινωνικής προστασίας (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγμα-
τικού Δικαίου Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Σειρά: Συνταγματικό Δίκαιο στην
Ευρώπη 5ος τόμος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1997), σελ. 435.
379 Ν. 2868/1922 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων»,
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. της 19.11/1923, (ΦΕΚ 345/Α/28.11.1923) «Περί τροποποι-
ήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2868/1922 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και
των ιδιωτικών υπαλλήλων»» και, στη συνέχεια, κωδικοποιήθηκε από το Β.Δ. της 8.12/1923
(ΦΕΚ 373/Α/21.12.1923) «Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2868/1922 και του από
19 Νοεμβρίου 1923 τροποποιούντος και συμπληρούντος αυτόν Ν. Διατάγματος».
380 Δημήτριος Βενιέρης, «Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα: Ιστορική
Εξερεύνηση» (1995) 10(442) Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 577, 578.
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όλων των μισθωτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε μία προσπάθεια να

αποτελέσει τον μοναδικό, γενικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων.381

Με τον ΑΝ. 1846/1951382 επιχειρήθηκε η εκ νέου αναδιοργάνωση του συστήματος με

προβλέψεις για συγχώνευση ταμείων με το ΙΚΑ και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων

ασφάλισης, ωστόσο, η έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού της κοινωνικής πολιτικής

οδήγησε στην ίδρυση περαιτέρω ειδικών ταμείων, κυρίως των Τραπεζών και των επι-

χειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ο ως άνω νόμος, μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις, από-

τελεί μέχρι σήμερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.383 Η διεύρυνση του πο-

σοστού ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσμού ολοκληρώθηκε το έτος 1961 με την

ίδρυση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα

Ταμεία, ο ΟΓΑ οργανώθηκε κατά το πρότυπο Beveridge, καθόσον στόχευε στην κάλυ-

ψη του συνόλου του αγροτικού πληθυσμού, χορηγούσε, αρχικά, μόνον παροχές ιατρι-

κής περίθαλψης, γήρατος και θανάτου και χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από το

κράτος. Με τον Ν.2458/1997 μετατράπηκε σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και

έκτοτε παρείχε ευρύ και πλήρες φάσμα ασφαλιστικής προστασίας.384

Όπως παρατηρείται και από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, το εσωτερικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης αποτελείται από ένα «μωσαϊκό γεμάτο

ειδικά καθεστώτα και κενά», περιλαμβάνοντας 5,436 διαφορετικούς νόμους (επίσης

2600 αποφάσεις δικαστηρίων και 26 ευρωπαϊκές ή διεθνείς οδηγίες, εκτείνεται δε σε

39.000 σελίδες).385 Ενδεικτικά είναι και τα ακόλουθα στοιχεία: το έτος 1990 λειτουρ-

γούσαν 327 φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, λοιπών παροχών και περιορι-

σμένος αριθμός υπηρεσιών ασφάλισης, καθώς και κρατικές υπηρεσίες για τη συνταξιο-

δότηση και υγειονομική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιω-

τικών. Το 1997 υφίσταντο 28 φορείς κύριας ασφάλισης και περισσότεροι από 200 φο-

ρείς επικουρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του συστήματος

Ήλιος, μέχρι και το έτος 2015, συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ή κάποιας άλ-

λης κατηγορίας χορηγούντο από 21 φορείς. Οι 21 αυτοί φορείς αποτελούνται από 78

381 Ν. 6298/1934 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 346/Α/10.10.1934).
382 Αναγκαστικός Νόμος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179/Α/1.8. 1951).
383 Μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί ο κανονισμός λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και, ως εκ τούτου, οι εντασσόμενοι σε αυτόν φορείς κύριας ασφά-
λισης διατηρούν το ισχύον θεσμικό τους πλαίσιο.
384 Ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15/Α/14.
02.1997).
385 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2015)8E on
the application of the European Code of Social Security by Greece (Period from 1 July 2013 to
30 June 2014) (Adopted by the Committee of Ministers on 10 September 2015 at the 1234th

meeting of the Ministers’ Deputies).



139

υποομάδες ή κλάδους, ορισμένοι εκ των οποίων φαίνεται να εξυπηρετούν μερικές δεκά-

δες συνταξιούχους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλι-

σης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που συνολικά παρέχει

8.208 συντάξεις και αποτελείται από 10 τομείς ασφάλισης.386

Αυτή η διασπορά και πανσπερμία νομοθετικών διατάξεων αντικατοπτρίζει τη δια-

χρονική ανάπτυξη και, εν τέλει, επιβάρυνση ενός συστήματος βασιζόμενου σε κανόνες

που υιοθετήθηκαν ανάλογα με την πολιτική ισχύ κάθε συγκροτημένης κοινωνικής ομά-

δας και εξυπηρέτησαν, με διαφορετικές ρυθμίσεις, τα συμφέροντα αυτής. Η χρεοκοπία

του εθνικού συστήματος ασφάλισης (που, άλλωστε, ταυτόχρονα με το έλλειμμα του

κρατικού προϋπολογισμού και το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών αποτέλεσαν τους

πρωτεύοντες παράγοντες πτώχευσης της χώρας) σε συνδυασμό με δεδομένα (όπως η

γήρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας και οι μεταβαλλόμενες

αγορές εργασίας) που, ούτως ή άλλως, πλήττουν τα κράτη του αναπτυγμένου κόσμου

και τα εξαναγκάζουν στη μεταρρύθμιση των κοινωνικών τους δομών προκειμένου να

διατηρηθούν τα κεκτημένα του κοινωνικού κράτους, κατέστησαν επείγουσα την ανά-

γκη ριζικών αλλαγών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Από την έναρξη της οικονο-

μικής κρίσης, σημειώθηκαν αρκετές παραμετρικές παρεμ-βάσεις προκειμένου να εξα-

σφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος και, ταυτόχρονα, να περιοριστεί η κρατική

χρηματοδότησή του. Όλες επικεντρώθηκαν στις οριζόντιες περικοπές των κοινωνικο-

ασφαλιστικών παροχών.387 Ωστόσο, η έκρηξη της ανεργίας σε συνδυασμό με τις ελα-

στικές μορφές εργασίας που κυριαρχούν σήμερα στην ελληνική αγορά είχαν ως αποτέ-

λεσμα να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων και, συνακόλουθα, των ασφαλιστικών εισφο-

ρών που τροφοδοτούν το σύστημα, ενώ οι ανωτέρω περικοπές οδήγησαν αναπόφευκτα

στην ποιοτική υποβάθμισή του.

Κατά την αποκαλούμενη ως «Επιτροπή Σοφών», η οποία κλήθηκε σε εξαιρετικά

σύντομο χρονικό διάστημα να σχεδιάσει ένα νέο, αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστη-

μα συμπορευόμενο με τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά, απαιτείτο η ελληνική Πολιτεία

να κινηθεί προς ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» για την ασφάλιση και τις συντάξεις επί

της αρχής της διαγενεακής και ενδογενεακής ισότητας. Έτσι, προκρίθηκε η δημιουργία

ενός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο θα έπρεπε να ενταχθούν όλοι οι

386 Πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/∆9.10327/21.
8.2015), Αθήνα Οκτώβριος 2015.
387 Οι εν λόγω παρεμβάσεις εξετάζονται διεξοδικά στις ενότητες 3.3.1 και 3.3.3. Βλ. επίσης,
Platon Tinios, ‘Briefing Note: Greek pension reform once again: Explaining its logic and issues’
σελ.  3-5, 16 <http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenic Observatory /CMS%20
pdf/HO%20staff%20in%20Prees/BRIEFING-NOTE-PT.pdf> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
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υφιστάμενοι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και εφάπαξ παροχών,

ενώ ταυτόχρονα θα θεσπίζονταν ενιαίοι κανόνες για παλαιούς και νέους ασφαλισμέ-

νους και θα ανακαθορίζονταν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.388 Εν τέλει, με τον Ν.

4387/2016 συστάθηκε και από 1.1.2017 άρχισε τη λειτουργία του ο Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο εντάχθηκαν αυτοδίκαια όλοι οι υφιστά-

μενοι φορείς κύριας, μόνον, ασφάλισης, ενώ ιδρύεται και το Ενιαίο Ταμείο Επικου-

ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) για την επικουρική ασφάλιση. 389

388 Πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/∆9.10327/21.
8.2015), Αθήνα Οκτώβριος 2015.
389 Άρθρα 51, 53 και 74 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρ-
ρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α/12.05.2016).
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3.2. Η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης κατά το εσωτερικό δίκαιο

3.2.1. Η συνταγματική προστασία της κοινωνικής ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 5 του Συντάγματος, «Το Κράτος μεριμνά για την

κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Η διάταξη αυτή, που τυπο-

ποιεί το κοινωνικό δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, εισήχθη για πρώτη φορά σε

συνταγματικό κείμενο αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας,390 στην παράγραφο 4

του άρθρου 22 στο Σύνταγμα του 1975. Η διατύπωση ήταν πανομοιότυπη με τη σημε-

ρινή και χαρακτηρίζεται για τον αόριστο και ελλειπτικό της χαρακτήρα. Η θεωρία και η

νομολογία συνάγουν από την ερμηνεία του υπό κρίση συνταγματικού κανόνα την τρισ-

διάστατη νομική φύση της κοινωνικής ασφάλισης ως κοινωνικού δικαιώματος, ως

συνταγματικής εντολής και ως θεσμικής εγγύησης.

3.2.1.1 Η κοινωνική ασφάλιση ως κοινωνικό δικαίωμα
Ως κοινωνικό δικαίωμα, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί συνιστώσα της αρχής

του κοινωνικού κράτους, η οποία διακηρύσσεται ρητά στο άρθρο 25, παρ. 1 του Συ-

ντάγματος. Επειδή εξειδικεύει την αρχή, η κοινωνική ασφάλιση λειτουργεί ως προς

αυτή σε σχέση όλου προς μέρος. Κατοχυρώνεται, όμως, και ρητά, οπότε «… προβάλλε-

ται πιο έντονα το ενδιαφέρον του συντακτικού νομοθέτη για το προστατευόμενο αγα-

θό».391

Από τη συνταγματική αυτή αναγνώριση συνάγονται συγκεκριμένες έννομες συνέ-

πειες, που, κατά βάση, συνδέονται με το ζήτημα της αγωγιμότητας. Υποστηρίζεται από

τους θιασώτες του δόγματος περί σύνδεσης της κανονιστικότητας με τη δυνατότητα

έγερσης αγωγής ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα και δε-

σμευτική ισχύ. Κατά πάγια νομολογία, ο υπό εξέταση συνταγματικός κανόνας δεν πα-

ράγει υποκειμενικά δικαιώματα, δηλαδή δεν θεμελιώνεται ευθέως αξίωση των εργαζο-

μένων κατά του κράτους επί του είδους και της έκτασης της ασφαλιστικής προστα-

σίας.392 Ωστόσο, όλες οι κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ειδικές «… ως

390 Επίσης, στα ‘‘Συντάγματα’’ του 1968 και 1973, συναντάται η πρόβλεψη του άρθρου 27,
παρ. 3, κατά την οποία «Το Κράτος μεριμνά για την υγείαν και την κοινωνικήν ασφάλειαν του
πληθυσμού ως και δια την απόκτησιν στέγης παρά των στερουμένων ταύτης». Κατά τον Στεργίου,
«Η εν λόγω διάταξη, στην πραγματικότητα, εκφράζει ένα δημαγωγικό πατερναλισμό, ο οποίος
χαρακτηρίζει σταθερά τα φασιστικά καθεστώτα στο αρχικό τους στάδιο» σε Άγγελο Στεργίου,
Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης (εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσα-
λονίκη 1994), σελ. 13.
391 Στο ίδιο, σελ. 91.
392 Αποφάσεις ΣτΕ 2802/1991 ΕΔΚΑ/1992/310, ΣτΕ 2677/1992 ΔιΔικ/1993/1008.



142

προς το αν το συγκεκριμένο ζήτημα, στο οποίο εστιάζεται η προσοχή του διοικουμένου,

αποτελεί ή όχι περιεχόμενο του κοινωνικού αυτού δικαιώματος. Το γεγονός ότι οι κρί-

σεις αυτές είναι συνήθως αρνητικές, αφού η πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της

Επικρατείας έχει οροθετήσει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, κυρίως, ως προς

τα στοιχεία εκείνα που δεν αποτελούν περιεχόμενό του, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι

το δικαίωμα αυτό ή άλλα κοινωνικά δικαιώματα στερούνται παντελώς οποιουδήποτε

αγώγιμου πυρήνα».393

Πράγματι, η συνταγματική θεμελίωση της κοινωνικής ασφάλισης δίδει τη δυνατό-

τητα επιδιώξιμης δικαστικά αξίωσης, όταν προσβάλλεται ο πυρήνας του δικαιώματος

(noyau intangible). Το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος συντίθεται από τον

πυρήνα και τις συμπληρωματικές πλευρές αυτού. Ο πυρήνας (ανεπίδεκτος περιορισμών

από τον κοινό νομοθέτη) συνίσταται πρωτίστως, υπό το πρίσμα της προστασίας της

αξίας του ανθρώπου κατά το άρθρο 2, παρ. 1 του Συντάγματος, στις ελάχιστες εγγυή-

σεις που προσφέρει η κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου οι άνθρωποι να διαβιούν σε

συνθήκες που δεν προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.394 Επιπλέον, σύμφωνα με

τον Λεβέντη, «… Τον πυρήνα του θεσμού της κοινωνικής ασφαλίσεως αποτελούν βα-

σικές έννοιες και αρχές που αναφέρονται στον τρόπο οργανώσεως, λειτουργίας, διοική-

σεως και χρηματοδοτήσεως των ασφαλιστικών οργανισμών, στην έκταση των ασφαλι-

ζομένων κινδύνων και στις προϋποθέσεις των ασφαλιστικών παροχών».395 Κατά συνέ-

πεια, στον πυρήνα περιλαμβάνεται μία σειρά θεμελιωδών αρχών, οι οποίες προέκυψαν

από τη μακρά νομοθετική εξέλιξη του θεσμού:

α) Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης ως θεμέλιο της κοινωνικής ασφάλισης και

ως κριτήριο κάμψης του απόλυτου χαρακτήρα της αρχής της ανταποδοτικότητας. Η

κοινωνική ασφάλιση στοχεύει, ως σύστημα, σε δύο παράλληλες κατακτήσεις: αρχικά,

στην κατοχύρωση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικοασφαλιστικών παροχών, ανεξάρ-

τητα από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και στη βάση της αναδιανομής του

κοινωνικού προϊόντος για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται σε δυσμενέ-

στερη οικονομικά θέση και, ταυτόχρονα, ως εκ της φύσεως του θεσμού, στην αναπλή-

ρωση του εισοδήματος σε περιπτώσεις επέλευσης συγκεκριμένων κοινωνικών κινδύ-

393 Χρήστος Γ. Ντουχάνης, «Η έλλειψη αγωγιμότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων ως πρό-
βλημα εντοπισμού του κανονιστικού πυρήνα τους» σε Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, Κοινω-
νικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας (εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2007), σελ. 223.
394 Για τη διασαφήνιση του περιεχομένου των ελάχιστων εγγυήσεων, είναι απαραίτητη η προ-
σφυγή στα διεθνή κείμενα, όπως στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πο-
λιτιστικά Δικαιώματα και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τα οποία έχουν πλήρως και σα-
φώς οροθετήσει την εν λόγω έννοια.
395 Γεώργιος Λεβέντης, «Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη» [1976] Το Σύνταγμα 121, 172.
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νων, σύμφωνα με την στενή αναλογική λειτουργία του ασφαλιστικού δεσμού, δηλαδή,

την προηγούμενη καταβολή εισφορών για την εξασφάλιση μελλοντικών ασφαλιστικών

παροχών.396 Ως εκ τούτου, η ανταποδοτικότητα δύναται να καμφθεί νομοθετικά397 και

τέτοιου είδους μέτρα δεν κρίνονται αντισυνταγματικά.398

β) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης εκφράζεται μέσα από

κανόνες αναγκαστικού δικαίου που επιβάλλουν τη συμμετοχή των προσώπων στο εκά-

στοτε ασφαλιστικό σύστημα καθ’όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους και, μάλιστα,

ανεξάρτητα από την ιδιωτική βούληση του ασφαλισμένου ή/και του εργοδότη. Κατά

την Αγγελοπούλου, «η υποχρεωτικότητα της κοινωνικής ασφάλισης  … αφορά όχι μό-

νον σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής σχέσης, αλλά και σε ολόκληρο το σύμπλεγμα

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, καθώς και στον επιτακτικό

χαρακτήρα των στόχων του θεσμού».399

γ) Η αρχή του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και νομολο-

γιακά κρίθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 5024/1987. Με την απόφαση

396 Πρβλ. το βασικό περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, ως «η, έναντι καταβολής εισφοράς, προστασία του ασφαλισμένου από
την επέλευση κινδύνων (γήρας, ασθένεια, αναπηρία κλπ.) οι οποίοι αναιρούν την ικανότητά του
να εργάζεται (ασφαλιστικοί κίνδυνοι), και, συνακόλουθα, τείνουν να υποβαθμίσουν τις συνθή-
κες διαβιώσεώς του». Διακρίνοντας την κοινωνική ασφάλιση από την κοινωνική πρόνοια ο
ανώτατος δικαστής επισημαίνει ότι «[Οι] ανωτέρω καταστάσεις (γήρας, ασθένεια, αναπηρία) –
ασυνδέτως, όμως, προς την παροχή εργασίας και την καταβολή εισφοράς – αποτελούν, μεταξύ
άλλων, και περιπτώσεις που, κατά το άρθρο 21 παρ. 1, 2, 3 και 6 του Συντάγματος, επιβάλλουν
στο κράτος την παροχή διακεκριμένης μορφής κοινωνικής προστασίας, υπό μορφήν παροχών
εις χρήμα ή εις είδος, προς συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, με σκοπό την εξασφάλιση
στοιχειώδους επιπέδου αξιοπρεπούς, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, διαβιώσεως
(«κοινωνική πρόνοια»)». Επιπλέον, «… μέσω του θεσμού της κοινωνικής ασφαλίσεως, εκδη-
λώνεται –όπως και μέσω της κοινωνικής πρόνοιας– η κοινωνική αλληλεγγύη και ασκείται κοι-
νωνική πολιτική, ειδικότερα δε, αναδιανομή εισοδήματος με σκοπό την άμβλυνση κοινωνικών
αντιθέσεων και ανισοτήτων… Στο πλαίσιο αυτό που δεν κατοχυρώνεται συνταγματικώς στην
κοινωνική ασφάλιση η ευθεία αναλογία (αμιγής ανταποδοτικότητα) μεταξύ εισφορών και παρο-
χών (ΣτΕ 3487/2008 Ολ. κ.ά.), επιτρέπονται δε η θέσπιση ανωτάτου ορίου παροχών, η απονομή
συντάξεως επί εργατικού ατυχήματος ανεξαρτήτως καταβολής εισφορών ή η μη χορήγηση
συντάξεως, παρά την καταβολή εισφορών, σε περίπτωση μη θεμελιώσεως του ασφαλιστικού δι-
καιώματος» (ΣτΕ 2287/2015, 2288/2015, 2289/2015 και 2290/2015 Α’ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ότι η κοινωνική αλληλεγγύη έχει προβάδισμα έναντι της
ανταποδοτικής αρχής.
397 Στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης εκδηλώ-
νεται με την καθιέρωση των κατώτατων ορίων συντάξεων, τη χορήγηση του Επιδόματος Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), την θεσμοθέτηση της ελάχιστης εγγυημένης σύ-
νταξης και την πυλωτική, μέχρι σήμερα, εφαρμογή του «Ελάχιστου Κοινωνικού Εισοδήματος».
398 Απόφαση ΑΕΔ 9/1980 με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια άρσης του ανταποδοτικού
χαρακτήρα των ασφαλιστικών παροχών, Απόφαση ΣτΕ 2694/1989 ΔιΔικ 1990/388, κατά την
οποία είναι επιτρεπτή η διαφορετική βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και παρο-
χών.
399 Όλγα Αγγελοπούλου, Η υποχρεωτικότητα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνικής α-
σφάλισης (εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2004), σελ. 35-36.
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αυτή, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κύρια και επικουρική, εξαιρείται από το πε-

δίο δράσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.400 Η τελευταία είναι απολύτως θεμιτή, αλλά

λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη δημόσια.401 Η ανωτέρω, εκ του Συντάγματος

απορρέουσα, δέσμευση για τον νομοθέτη αφορά μόνον στη μορφή του ασφαλιστικού

φορέα και δεν περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον τρόπο συγκρότησης των συλλογικών

οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών402 ή τη συγχώνευση οργανισμών κοινωνικής

ασφάλισης.403

δ) Η αρχή της καθολικότητας επιβάλλει την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου του

εργαζόμενου πληθυσμού. Η γραμματική διατύπωση της συνταγματικής διάταξης φαί-

νεται να περιορίζει την κρατική μέριμνα μόνον στους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία.

Ωστόσο, ο εν λόγω κανόνας ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει και λοι-

πές επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες).404 Το ελληνικό

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ακολουθώντας τη βασική αρχή του βισμαρκιανού

μοντέλου, συνδέει κατά κανόνα την ασφαλιστική κάλυψη με το εργασιακό καθεστώς.

Και ενώ υφίστανται παγιωμένες περιπτώσεις διεύρυνσης του προσωπικού πεδίου εφαρ-

μογής και στους μη οικονομικά ενεργούς πολίτες για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς

κινδύνους (π.χ. ιατρική περίθαλψη μελών οικογενείας, ανέργων, ανασφάλιστων και

απόρων, καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή πάσχοντα

400 Απόφαση ΣτΕ 5024/1987 ΝοΒ/1988/799: «Η έννοια του άρθρου 22, παρ. 4 Συντ. είναι ότι
εκεί όπου ο νόμος καθιερώνει την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ειδικότερα θεσπίζει
υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς, είτε από μέρους του μισθωτού, είτε από μέ-
ρους του εργοδότη, οφείλει να καθιστά φορέα της μόνο το κράτος ή νομικά πρόσωπα δημο-
σίου δικαίου, που κι αυτά είναι δημόσιες υπηρεσίες αποκεντρωμένες». Αργότερα, με το άρθρο
2, παρ. 4 του Ν.2084/92 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
165/Α/7.10.1992), ο κοινός νομοθέτης διεύρυνε τον ορισμό του ασφαλιστικού φορέα με βάση
το λειτουργικό κριτήριο και όχι το νομικό καθεστώς, προβλέποντας ότι ως φορείς κοινωνικής
ασφάλισης «νοούνται τα Ταμεία ή Κλάδοι ή Λογαριασμοί, που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΙΔ, οι
υπηρεσίες και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγούν
περιοδικές παροχές υπό τύπο συντάξεων (κυρίες και επικουρικές), βοηθημάτων ή μερισμάτων ή
παροχές ασθένειας ή εφάπαξ βοηθήματα εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός
πόρος».
401 Viret B, «Ιδιωτικές ασφαλίσεις και συμπληρωματική προστασία σε σχέση με την κοινωνική
ασφάλεια» [1991] Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 214.
402 Απόφαση ΣτΕ 2692/1993 ΕΔΚΑ/1994/84.
403 Απόφαση ΣτΕ 3100/2001 ΝοΒ/2002/235.
404 Απόφαση ΣτΕ 2253/1976 ΝοΒ/1976/691, σύμφωνα με την οποία «… διά του άρθρου 22,
παρ. 4 του Συντάγματος κατοχυρούται ο θεσμός της κοινωνικής ασφαλίσεως εν τη εννοία ότι
θεσπίζεται μεν δια τον νομοθέτην υποχρέωσις ασφαλιστικής καλύψεως του εργαζομένου πλη-
θυσμού της χώρας, πλην κατά τα λοιπά ο νόμος δύναται να διαμορφώσει ελευθέρως την μορ-
φήν και την έκτασιν της παρεχομένης προστασίας».
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από ορισμένες ασθένειες),405 εντούτοις δεν δύναται να ισχυριστεί κανείς ότι η χώρα μας

διαθέτει έναν μηχανισμό που αποσκοπεί στην οριζόντια επέκταση κάλυψης · δηλαδή,

στην κάλυψη όλων των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξάρτητα από το εργα-

σιακό τους status, με την εξασφάλιση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών ασφαλι-

στικών εγγυήσεων, που θα αποτελούν και το ελάχιστο εθνικό επίπεδο κοινωνικής προ-

στασίας του κράτους.

ε) Η αρχή της διαφύλαξης του ασφαλιστικού κεφαλαίου. Όπως έχει κριθεί νομολο-

γιακά, ο συνταγματικός κανόνας περί κοινωνικής ασφάλισης δεν θεμελιώνει ευθέως

αξίωση των εργαζομένων κατά του κράτους επί του είδους και της έκτασης της ασφαλι-

στικής προστασίας, αλλά υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη να παρεμβαίνει ρυθμιστικά

ως προς τα σχετικά ζητήματα με γνώμονα δύο κριτήρια συνταγματικότητας: την προα-

γωγή του θεσμού και την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου.406 Κατά πάγια

νομολογία, με τον όρο διασφάλιση του ασφαλιστικού κεφαλαίου νοείται ο βιώσιμος

χαρακτήρας των ασφαλιστικών φορέων, δηλαδή η αποτελεσματική λειτουργία τους σε

υγιείς οικονομικές βάσεις.407 Επιπλέον, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας,

διάταξη που εξαρτά από τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης την υποχρέωση σύντα-

ξης αναλογιστικών μελετών στις περιπτώσεις μεταβολής των όρων χρηματοδοτήσεως

και καταβολής των παροχών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίκειται στο

άρθρο 22, παρ. 5 του Συντάγματος.408 Κατά συνέπεια, απλή επίκληση της ανάγκης προ-

στασίας της βιωσιμότητας του θεσμού δεν αρκεί και δε δικαιολογεί περιορισμούς στη

405 Στις περιπτώσεις αυτές, ορθότερο θα ήταν να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για τη διεύρυνση
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης το οποίο υιοθετεί στοιχεία καθολικότητας που συνα-
ντώνται σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, και όχι για μία τάση μετεξέλιξης του συστή-
ματος σε σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Τούτο, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τα διεθνή
όργανα που δηλώνουν ότι στη χώρα μας δεν υφίσταται ένα γενικό σύστημα κοινωνικής πρό-
νοιας που να εξασφαλίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει αγώγιμο δικαίωμα στην παροχή βοήθειας
μόνον εκ του γεγονότος ότι βρίσκεται σε ανάγκη (βλ. κατωτέρω σελ. 279). Πράγματι, το άρθρο
21 του Συντάγματος συνιστά προγραμματική ή κατευθυντήρια αρχή, σύμφωνα με την οποία το
κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύει κατ’ ελάχιστο όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερη μνεία
γίνεται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, προκειμένου να τονιστεί η ανάγκη λήψης πιο
εξειδικευμένων μέτρων ως προς αυτές. Η εν λόγω διάταξη δεν αποτελεί θεσμική εγγύηση,
καθόσον η παροχή προνοιακών υπηρεσιών είναι αποσπασματική. Θα αναχθεί σε θεσμική εγγύ-
ηση, όταν ο νομοθέτης ιδρύσει, οργανώσει και προβλέψει το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού
της κοινωνικής πρόνοιας. Σε αυτή την περίπτωση, ένα μελλοντικό σύστημα κοινωνικής ασφά-
λειας θα ερείδεται σε δύο συνταγματικές διατάξεις: Ο πυλώνας μηδέν, ως θεσμός χορήγησης
προνοιακών παροχών προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα minimum όριο αξιοπρεπούς διαβίω-
σης, θα εξειδικεύει τη συνταγματική εντολή του άρθρου 21 περί κοινωνικής πρόνοιας, ενώ το
άρθρο 25, παρ. 5 περί κοινωνικής ασφάλισης, θα λειτουργεί ως νομική βάση για την ανάπτυξη
ενός βιώσιμου συστήματος στηριζόμενου στην τεχνική της ασφάλισης.
406 Αποφάσεις ΣτΕ 2802/1991 ΕΔΚΑ/1992/310, ΣτΕ 2677/1992 ΔιΔικ 1993/1008, ΣτΕ 1337/
2000 ΤοΣ 2000/176 & ΣτΕ 3100/2001 ΝοΒ 2002/235.
407 Αποφάσεις ΣτΕ 1692/1988 ΕΔΚΑ 1988/514, ΣτΕ 302/1995 ΕΔΚΑ 1997/367.
408 Πρακτικά Επεξεργασίας του Ε τμήματος του ΣτΕ 119/1996 ΕΔΚΑ/1996/366.
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χορήγηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οι αναλογιστικές μελέτες είναι απα-

ραίτητες προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της αναγκαιότητας και προσφο-

ρότητας των περιοριστικών μέτρων. Άλλωστε, η υποχρέωση εκπόνησης αναλογιστικών

μελετών προκύπτει ευθέως από το άρθρο 70, παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνι-

κής Ασφάλειας, το οποίο ορίζει ότι «Το Συμβαλλόμενον Μέρος, δέον όπως αναλαμβάνη

γενικήν ευθύνην εις ό,τι αφορά την εξυπηρέτησιν των χορηγουμένων παροχών κατ` εφαρ-

μογήν  του  παρόντος Κώδικος και όπως λαμβάνη όλα τά αναγκαία μέτρα προς επίτευξιν

του σκοπού τούτου. Οφείλει συντρεχούσης περιπτώσεως, να εξασφαλίζη ώστε αι μελέται

και οι αναγκαίοι αναλογιστικοί υπολογισμοί, οι αφορώντες την οικονομικήν ισορροπίαν,

να γίνωνται περιοδικώς και εν πάση περιπτώσει εκ προοιμίου εις πάσαν τροποποίησιν

των παροχών, του ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών ή των φόρων των διατιθεμένων εις

την κάλυψιν των υπ` όψει κνδύνων».

Τέλος, η παράμετρος της βιωσιμότητας συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη διαγε-

νεακής αλληλεγγύης και στοχεύει στη «διαφύλαξη της οικονομικής ισορροπίας της κοι-

νωνικής ασφάλισης ως αναγκαίου παράγοντα επιβίωσης της παρούσας και των μελλου-

σών γενεών».409

3.2.1.2 Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμική εγγύηση και ως συνταγματική εντολή
Η κοινωνική ασφάλιση κατοχυρώνεται στο άρθρο 22, παρ. 5 ως θεσμική εγγύηση,

δηλαδή ο συντακτικός νομοθέτης θέλησε να διασφαλίσει τον θεσμό της κοινωνικής

ασφάλισης. Ταυτόχρονα, συμπεριέλαβε αυτή ως συνταγματική εντολή, την οποία ο

κοινός νομοθέτης υποχρεούται να υλοποιήσει. Σύμφωνα με την παγιωμένη πλέον νομο-

λογία του ΣτΕ, με την εν λόγω διάταξη «… κατοχυρούται ο θεσμός της κοινωνικής

ασφαλίσεως εν τη εννοία ότι θεσπίζεται μεν δια τον νομοθέτην υποχρέωσις ασφα-

λιστικής καλύψεως του εργαζομένου πληθυσμού της χώρας, πλην κατά τα λοιπά ο

νόμος δύναται να διαμορφώσει ελευθέρως την μορφήν και την έκτασιν της παρεχο-

μένης προστασίας».410 Σε αυτή τη διαδικασία εξειδίκευσης, ο νομοθέτης λειτουργεί

κατ’ ελεύθερη εκτίμηση και διαθέτει ευρύτατα περιθώρια πρωτοβουλίας. Επειδή εκ

φύσεως η κοινωνική ασφάλιση αναπληρώνει το εισόδημα των ασφαλισμένων σε

περίπτωση επέλευσης του  κοινωνικού κινδύνου, ο νομοθέτης πρέπει να βεβαιώνει την

ύπαρξη αντικειμενικής δυνατότητας χορήγησης των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών,

δηλαδή να εξετάζει τις δυνατότητες των διαθέσιμων πόρων. Επίσης, επειδή το σύστημα

409 Άγγελος Στεργίου, «Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση» σε Όμιλος Αριστόβουλος Μά-
νεσης, Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας (εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα
2007), σελ. 70.
410 Απόφαση ΣτΕ 2253/1976 ΝοΒ/1976/691.
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πρέπει να καλύπτει τον εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας, ο οποίος προέρχεται από ποι-

κίλες κοινωνικές ομάδες, ο νομοθέτης οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις συχνά αντιθε-

τικές ανάγκες της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, απολαμβάνει ευρέα περιθώρια διακριτικής

ευχέρειας ως προς τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των παροχών, καθώς και

του κατάλληλου χρόνου δραστηριοποίησής του.

Πρόκειται για τις συμπληρωματικές πλευρές του δικαιώματος της κοινωνικής

ασφάλισης των οποίων η οροθέτηση, σε αντίθεση με τον πυρήνα, εναπόκειται στη ρυθ-

μιστική παρέμβαση του κοινού νομοθέτη. Έτσι, έχει κριθεί ότι «… ο κοινός Νομο-

θέτης, όσες φορές κρίνει αναγκαία την βελτίωση των όρων ασφαλίσεως, ενόψει των

υφισταμένων συνθηκών και των σύγχρονων αντιλήψεων περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως,

μπορεί να θεσπίσει κανόνες οι οποίοι να προβλέπουν συγκεκριμένη κατ’ έκταση ή

βαθμό ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς να εμποδίζεται να αποφασίζει για την υπαγωγή ορι-

σμένης κατηγορίας προσώπων στην ασφάλιση, να αποφασίζει την μεταβολή, με νεό-

τερο Νόμο, των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση ορισμένης κατηγορίας εργα-

ζόμενων, καθώς και να αποφασίζει για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των ασφα-

λιστικών εισφορών και παροχών …».411 Επίσης, ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να καθο-

ρίζει τις προϋποθέσεις απονομής των παροχών.412

Στα πλαίσια αυτής της ελευθερίας και προκειμένου ο νομοθέτης και η Διοίκηση να

ανταποκρίνονται έγκαιρα στη μεταβλητότητα των κοινωνικών και οικονομικών δεδομέ-

νων, το Σύνταγμα δίδει τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης των σχετικών ζητημάτων

με τρεις τρόπους: με τυπικό νόμο, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 44,

παρ. 1 του Συντάγματος μόνον όμως σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας

και απρόβλεπτης ανάγκης, π.χ. στα πλαίσια αντιμετώπισης μιας γενικότερης οικονομι-

κής κρίσης) και με νόμο-πλαίσιο (άρθρο 43, παρ. 4 του Συντάγματος).413

411 Απόφαση ΔιοικΕφΘεσ 432/2003 ΕΔΚΑ 2004/302. Ομοίως και το σκεπτικό (παρ. 9) της
Απόφασης ΣτΕ 2067/2010 (Α’ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ) που επικυρώνει την απόφαση του Διοικη-
τικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
412 Απόφαση ΣτΕ 4516/97 ΕΔΚΑ 1997/749, Απόφαση ΣτΕ 142/2007 (Α’ δημοσίευση ΝΟ-
ΜΟΣ).
413 Αναλυτικά για τις δυνατότητες νομοθετικής ρύθμισης βλ. Άγγελος Στεργίου, Η συνταγματική
κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης (εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1994), σελ.
194-203.
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3.2.2 Το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Δυνάμει του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθ-

μιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήμα-

τος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α/12.5.2016), ρυθμίζεται εκ

νέου η οργάνωση και λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος από 1.1.2017. Θεσμο-

θετείται ένα Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας που περιλαμβάνει το Εθνικό

Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις

ασφαλιστικές παροχές.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 Ν. 4387/2016 ορίζει ότι «η κοινωνική ασφάλιση, η

υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και

όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα …» Η αλλαγή στην ορολογία από κοι-

νωνική ασφάλιση σε κοινωνική ασφάλεια προκύπτει, τυπικά τουλάχιστον, ως συμμόρ-

φωση της χώρας προς τις επιταγές του άρθρου 13, παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Χάρτη περί επαρκούς πρόνοιας για τα άτομα σε ανάγκη, καθόσον η Ελλάδα διαρκώς

από το έτος 1987 καταδικαζόταν για την ανυπαρξία ενός γενικού συστήματος κοινω-

νικής πρόνοιας που να εξασφαλίζει την προστασία κάθε ανθρώπου.414 Ουσιαστικά,

όμως, στον εν λόγω νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν μόνον στη σύσταση

και λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή στη δημιουργία δύο

υπερταμείων: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την κύρια ασφά-

λιση και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑ-

ΕΠ) για την επικουρική ασφάλιση. Απουσιάζουν ανάλογες διατάξεις για τον σκοπό και

την οργάνωση του συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Το άρθρο 51, παρ. 1 εδ. β’

περιορίζεται στην πρόβλεψη ότι το ΝΑΤ και ο ΟΓΑ, εξακολουθούν να διατηρούν αυτο-

τελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων

τους,415 ενώ, ομοίως, διατηρείται το προϊσχύον ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθε-

στώς του Δημοσίου για όσους δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου

οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ ή ανασφάλιστου Αγω-

νιστή Εθνικής Αντίστασης, για τους λογοτέχνες – καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη

414 Βλ. κατωτέρω ενότητα 3.3.3.
415 Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4387/2016, αποσπασματικά και πάλι αναφέρεται μία μόνο
εκ των αρμοδιοτήτων του ΟΓΑ, η καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανα-
σφαλίστων Υπερηλίκων. Αντίθετα, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑ-
Σ), που επίσης ορίζεται ως προνοιακή παροχή (Κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 92 του ως άνω νόμου),
καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.
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από το Δημόσιο, για όσους λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και για όσους δικαι-

ούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφι-

σβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργούν δύο πυ-

λώνες. Η υποχρεωτική κύρια ασφάλιση και η επικουρική (υποχρεωτική κατά βάση και

προαιρετική για ορισμένες ομάδες εργαζομένων).

 Στον ενιαίο φορέα κύριας ασφάλισης εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι υφιστά-

μενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 51, παρ. 1), ενώ σύμφωνα με το άρ-

θρο 1, παρ. 3 του ίδιου νόμου, το σύστημα θα λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους

τους ασφαλισμένους, ήτοι πλέον στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής υπάγονται οι υπάλ-

ληλοι και λειτουργοί του δημοσίου τομέα, οι στρατιωτικοί, οι μισθωτοί του ιδιωτικού

τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Θεσπίζονται αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές σε αντιδιαστολή προς τη θέσπιση

μειωμένων ποσοστών αναπλήρωσης και την εξασφάλιση χαμηλού επιπέδου παροχών

για το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Με τις υπό εξέταση ρυθμίσεις

προκρίθηκε η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να αναπληρωθεί η μειωμένη

εισροή εισφορών και ταυτόχρονα να διατηρηθεί το ύψος των κύριων συντάξεων των

ήδη συνταξιούχων. Ειδικότερα, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και αγρότες, όπως

και όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υποχρεούνται να καταβάλουν

μηνιαίως εισφορές με καθορισμένο ποσοστό επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήμα-

τός τους με κατώτατη και ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (586,08 ευρώ

και 5860,80 ευρώ αντίστοιχα). Οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές Κύριας Ασφάλισης

επιμερίζονται ως εξής: Κλάδος Σύνταξης 20%, Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης στον

ΕΟΠΥΥ (για τους μισθωτούς 7,10%, για αγρότες – ανεξάρτητα απασχολούμενους –

ελεύθερους επαγγελματίες 6,95%) και Εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕ-

Δ), ενώ ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος προβλέπονται και ειδικότερες κρατή-

σεις για συνεισπραττόμενους κλάδους (π.χ. υπέρ στέγης Υγειονομικών, Εργατικής

Κατοικίας, Εργατικής Εστίας κλπ).416

Το συνταξιοδοτικό σύστημα διακρίνει δύο επιμέρους τύπους συντάξεων (εθνική

και ανταποδοτική) που αθροιστικά διαμορφώνουν την τελικώς καταβαλλόμενη. Η εθνι-

κή σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύ-

νταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση (εξαιτίας θανάτου).

Ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται είτε α-

416 Άρθρα 38-41 του Ν. 4387/2016.



150

κέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης ή υφίσταται ανικα-

νότητα σε ποσοστό άνω του 80% είτε μειωμένη (κατά οριζόμενα ποσοστά) στις περι-

πτώσεις που τα έτη ασφάλισης (υποχρεωτικά 15) υπολείπονται των 20 ετών ή το ποσο-

στό ανικανότητας είναι κάτω του 79,99%.417 Η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται σε

όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά

μεταβίβαση και το ύψος της προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο

ασφάλισης και τα κατ΄ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως το σύνολο των παραμέτρων

αυτών προσδιορίζεται από ειδικότερες διατάξεις.418

Ωστόσο, η σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα (από 1.1.2017) ενοποίηση τα-

μείων σε έναν και μοναδικό φορέα δίχως να έχει ληφθεί μέριμνα για ικανό διάστημα

μεταβατικής λειτουργίας και, στη συνέχεια, σαφής οργανωτικός σχεδιασμός είναι ανα-

μφίβολο ότι θα προκαλέσει στο σύστημα σοβαρότατες δυσλειτουργίες. Στο σημείο

αυτό, αξίζει να αναφερθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχης πρακτικής ο Ν.

3655/2008, σύμφωνα με τον οποίο ενοποιήθηκε με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΕ πλη-

θώρα φορέων κύριας ασφάλισης (π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΝ-ΠΥ,

Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων κ.α.) ήδη από το έτος 2008, εντούτοις τα ανωτέρω ταμεία

διατηρούσαν μέχρι 31.12.2016 την οργανωτική και λειτουργική τους αυτοτέλεια, συνέ-

χιζαν δε να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολο-

γισμού της σύνταξης από τις ευνοϊκότερες διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων

Ταμείων.419 Ήδη, σήμερα, ελάχιστους μόνον μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του

ενιαίου φορέα, εμφανίζονται σοβαρά οργανωτικά προβλήματα: το νέο μητρώο ασφαλι-

σμένων και εργοδοτών (στο οποίο συνενώθηκαν τα επιμέρους μητρώα των εντασσό-

μενων φορέων) παρουσιάζει πλήθος λαθών, όπως διπλοεγγραφές, συνένωση των ασφα-

λιστικών στοιχείων των ατόμων λόγω συνωνυμίας, διπλούς αριθμούς μητρώου για το

ίδιο πρόσωπο.420 Επιφυλάξεις, επίσης, διατυπώνονται και ως προς την χωροταξική δο-

μή των υπηρεσιών του νέου φορέα στην ελληνική επικράτεια.421

417 Άρθρο 7 του Ν. 4387/2016.
418 Άρθρα 8, 28 και 34 Ν. 4387/2016.
419 Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφ-
άλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008).
420<http://www.huffingtonpost.gr/2017/02/23/eidiseis-koinwnia-asfalistiko-apanthsh-efka-n149
56554.html>,<http://www.ekathimerini.com/215014/article/ekathimerini/business/efka-gets-off-
to-problematic-start>,<http://en.protothema.gr/the-new-greek-unified-insurance-fund-efka-has-
everyone-confused>,<http://www.poseika.gr/index.php/activities-ds-pose/actions-ds-seperator/
press-releases-menu/2697-07-03-2017,<http://www.efka.gov.gr/news/files/20180301b.cfm,<htt
p://www.cnn.gr/oikonomia/story/70826/oi-astoxies-toy-efka-eisfo-res-akomi-kai-se-midenikaei
sodimata> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
421<http://www.cnn.gr/news/ellada/story/70950/dieykriniseis-toy-efka-gia-tin-organotiki-domi-
toy>,<http://www.efka.gov.gr/_press/files/20170308.cfm> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
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 Για την επικουρική ασφάλιση (υποχρεωτική και προαιρετική), αρμόδιο καθίστα-

ται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), συγ-

κροτούμενο από 2 κλάδους (με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια), επιφορτισμένους

με α) την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανά-

του (κλάδος επικουρικής ασφάλισης) και β) την καταβολή εφάπαξ παροχών στους δι-

καιούχους ασφαλισμένους (κλάδος εφάπαξ παροχών). Οργανωτικά πρόκειται για το

υφιστάμενο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) στο οποίο ανατίθεται η

αρμοδιότητα των εφάπαξ παροχών και, ως εκ τούτου, εντάσσονται σε αυτό όλα τα τα-

μεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί πρόνοιας.

Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014

με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποί-

ηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται α) για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 στον

κλάδο επικουρικής ασφάλισης για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής και β)

για τους ασφαλισμένους στον κλάδο εφάπαξ παροχών μέχρι 31.12.2013 για το χρόνο

ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για

κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών, ανά κλάδο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες

από 1.1.2014. Για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους πριν και μετά την 1.1.1993, για την

περίοδο από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τον

κλάδο επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και

σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.

Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25%

για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων

αποδοχών του εργαζομένου. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας

εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015. Για τους αυταπασχο-

λούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους πριν και μετά την 1.1.1993 στο

Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, για

το χρονικό διάστημα από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφο-

ράς υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.

2022, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5%, ενώ μετά το πέρας της εξαετίας, το

ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.

2015. Για τον κλάδο προνοίας, το ποσοστό εισφοράς για παλαιούς και νέους ασφαλι-

σμένους ορίζεται σε 4% υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων για

τον κλάδο κύριας σύνταξης αποδοχών τους και για τους αυτοαπασχολούμενους επί του

εισοδήματός τους, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές και για τον κλάδο κύριας

σύνταξης.
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Οι πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. προέρχονται από α) τα έσοδα από τις ασφαλιστικές

εισφορές των ασφαλισμένων ή/και εργοδοτών και β) τα έσοδα από τις προβλεπόμενες

εισφορές υπέρ των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στο

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και απο-

θεματικών αυτών.422 Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση:

α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμό-

τητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά

καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των

συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί

αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρ-

μογή των συντάξεων. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, οι συντάξεις δεν

αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του

Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών,

λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Στην περί-

πτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλά-

δου της Επικουρικής ασφάλισης.

Εντονότατες αντιδράσεις, προερχόμενες κυρίως από τις ομάδες των εν γένει αυτο-

απασχολούμενων, έχουν προκληθεί εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των ασφαλιστι-

κών εισφορών (κύριων και επικουρικών). Πολλές επαγγελματικές ενώσεις έχουν ήδη

προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας423 προκειμένου να κριθεί αντισυνταγμα-

τικός ο νέος τρόπος προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ταυτόχρονα τα

μέλη τους αδυνατούν να καταβάλουν τις μηνιαίες εισφορές είτε εξαιτίας του υπέρο-

γκου ύψους τους είτε εξαιτίας λαθών που έχουν προκύψει στη μέθοδο υπολογισμού. Ως

εκ τούτου, υφίσταται επιπλέον υστέρηση στα έσοδα του νέου (ήδη ελλειμματικού εξαι-

τίας ανάληψης των υποχρεώσεων των εντασσόμενων φορέων) υπερταμείου.424 Η δια-

422 Άρθρα 74 – 90, 96 – 97 του Ν.4387/2016.
423<http://www.cnn.gr/news/ellada/story/66039/prosfygi-dikigoron-sto-ste-gia-to-asfalistiko>,
<http://www.huffingtonpost.gr/2017/02/04/koinonia-olomeleia-proedron-dikigorikon-sillogon-
asfalistiko_n_14617086.html>,<http://www.naftemporiki.gr/story/1192909/pfs-tha-prosfugei-
sto-ste-kata-ton-asfalistikon-eisforon>,<http://www.kathimerini.gr/896554/article/oikonomia/
ellhnikh-oikonomia/prosfygh-sto-ste-kata-twn-eisforwn-gia-ta-mplokakia>,<http://www.iatron
et.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/39248/nea-prosfygi-toy-pis-sto-ste-gia-tis-asfalisti
kes-eisfores-twn-eleftherwn-epaggelmatiwn-iatrwn.html> πρόσβαση 9 Μαρτίου 2017.
424<http://www.kathimerini.gr/898337/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/trypa-sta-esoda-to
y-efka-logw-xamhlhs-eispra3imothtas-eisforwn>,<http://www.bankingnews.gr/%CE%BF%CE
%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/296378-m
olis-enas-stoys-tesseris-polites-echei-plhrwsei-eisfores-ston-efka-afanizetai-to-mplokaki.html>,
<http://www.cnn.gr/oikonomia/story/70471/ysterisi-esodon-kai-elleimma-1-2-dis-eyro-gia-ton-
efka> πρόσβαση 9 Μαρτίου 2017.
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φαινόμενη οικονομική δυσπραγία και του νέου συστήματος αναμένεται να ενισχύσει

την σταθερή θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για περαιτέρω περικοπές των

συνταξιοδοτικών παροχών.425

Είναι σαφές ότι με το εγχείρημα των νέων μεταρρυθμίσεων αγνοείται η αλληλε-

πίδραση του συστήματος με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον (απασχόληση,426

ανάπτυξη, φορολογία, δημογραφικά δεδομένα427),428 ενώ επιχειρείται α) η δυσανάλογη

μετακύλιση του βάρους αποκατάστασης της βιωσιμότητας του συστήματος με τη θέ-

σπιση μεγαλύτερων επιβαρύνσεων για τις μελλοντικές γενιές εργαζομένων, παραβιάζο-

ντας με τον τρόπο αυτό την αρχή της διαγενεακής κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25,

παρ. 4 Σ), καθώς και την αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4, παρ. 5 Σ) και

β) η αναδιανομή του εισοδήματος από τους μελλοντικούς υψηλοσυνταξιούχους στους

χαμηλοσυνταξιούχους. Έτσι, οι εργαζόμενοι με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές

θα έχουν το ίδιο χαμηλό επίπεδο παροχών με τους λιγότερο αμειβόμενους, ενώ και

μελλοντικά, το αναμενόμενο ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης με πλήρη 40 έτη

εργασιακού βίου δεν θα ξεπερνά το 42,80%. Και ναι μεν συνταγματικά παγίως κρίνεται

ότι η αρχή της ανταποδοτικότητας υποχωρεί εν όψει της αρχής της κοινωνικής άλλη-

λεγγύης, εντούτοις στην παρούσα φάση η αρχή της ανταποδοτικότητας σχετικοποιείται

σε τέτοιο βαθμό, ώστε «… στην ουσία αποτελεί βίαιη υποχώρηση της ανταποδοτικό-

τητας που υποσκάπτει την ασφαλιστική συνείδηση».429

Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, καθόσον στο

άρθρο 22 παρ. 4 Σ ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης κατοχυρώνεται και με την έν-

νοια ότι θεσπίζεται για τον νομοθέτη υποχρέωση να καλύπτει ασφαλιστικώς και με

επάρκεια τον εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας (καθολικός χαρακτήρας).430 Εξάλλου,

και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επισημαίνει ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος βασι-

425<http://www.cnn.gr/oikonomia/story/69727/perikopes-stis-syntaxeis-apo-to-2018-zita-to-
dnt>,<http://www.kathimerini.gr/899655/article/epikairothta/politikh/ton-maio-h-synolikh-sym
fwnia> πρόσβαση 9 Μαρτίου 2017.
426 Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης κυριαρχούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Φεβρουάριο του 2017, οι ευέλικτες
συμβάσεις ανήλθαν στο 1.300.000 <http://www.oaed.gr/analyse-statistika-stoicheia-roon-mist
hotes-apascholeses> πρόσβαση 10 Μαρτίου 2017.
427 Πράγματι, η δημογραφική πίεση προβάλλει ακραία, καθόσον μέχρι το έτος 2050 τόσο ο συ-
νολικός πληθυσμός όσο και ο ενεργός πληθυσμός αναμένεται να μειωθούν κατά 20% και 36%
αντίστοιχα, ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των συνταξιούχων θα αυξηθεί κατά 30%,<http://ww
w.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/100greec.pdf>πρόσβαση 8
Μαρτίου 2017.
428 Ξενοφών Κοντιάδης, «Κριτική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση» (2016) 1 Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 72.
429 Στο ίδιο, σελ. 73.
430 Απόφαση ΣτΕ 5024/1987 ΝοΒ/1988/799.
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κής κοινωνικής προστασίας για τους μη δικαιούχους κοινωνικών παροχών έχει συμπλη-

ρωματικό χαρακτήρα και δεν νοείται να αντικαθίσταται (με έναν υπολειμματικό τύπο

κράτους πρόνοιας) η κοινωνική ασφάλιση η οποία πρέπει να διατηρεί το καθολικό της

χαρακτήρα και να χορηγεί τις ίδιες παροχές για όσους πληρούν τους ίδιους όρους.431 432

Τέλος, το νέο σύστημα παραβαίνει την συνταγματικού επιπέδου αρχή περί ύπαρξης

ειδικής αναλογιστικής μελέτης. Κατά τη σχετική Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου επισημαίνεται ότι «… δεν συνάγεται ότι έχουν συνταχθεί και ληφθεί υπόψη ανα-

λογιστικές μελέτες, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι το πλέγμα των διατάξεων αυτών

και οι απονεμόμενες εφεξής παροχές, σε συνδυασμό με τα επιβαλλόμενα στους ασφαλι-

σμένους βάρη θα λειτουργήσει μελλοντικά επ' ωφελεία των συνταξιούχων και θα επι-

φέρει, έστω και μακροπρόθεσμα, μία δίκαιη εξισορρόπηση του ευρύτερου κοινωνικού

συμφέροντος (βιωσιμότητα συνταξιοδοτικού συστήματος) με τον νυν επιχειρούμενο

περιορισμό των δικαιωμάτων και των νομίμων προσδοκιών τους, ούτε και αιτιολογείται

η αδυναμία θεσμοθέτησης ηπιότερων εναλλακτικών μέτρων για την κατηγορία των

συνταξιούχων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου νόμου και να

εξετασθεί η συνολική επιβάρυνσή της από τα διαδοχικώς θεσπιζόμενα σε βάρος της

μέτρα (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος)».433 Άλλωστε, δεν αποτελεί αναλογιστική με-

λέτη η «Έκθεση χρηματοοικονομικής εξέλιξης του συνταξιοδοτικού συστήματος για το

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το Δημόσιο. Προβολές 2015-2060»,434 που συ-

ντάχθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθόσον, πέραν των ζητημάτων αξιοπι-

στίας που εγείρονται ως προς το ελλιπές και, κατά περίπτωση, νόμω αβάσιμο περιεχό-

μενό της, από τον ίδιο τον τίτλο της εν λόγω έκθεσης καθίσταται σαφές ότι δεν εξετά-

431 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας - Σύσταση R202: Σύσταση για τα Εθνικά Επίπεδα Κοινω-
νικής Προστασίας (101η Συνεδρίαση, Γενεύη 14 Ιουνίου 2012).
432 Πρβλ. «Οι μεταρρυθμίσεις, εφόσον καταλήξουν σε ενιαία δομή και σε ισοπέδωση των παρο-
χών (ομοιόμορφες – ελάχιστες παροχές), αντίκεινται στο πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης που
καθιερώνει το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος. Για την μετατροπή του προτύπου αυτού
κοινωνικής ασφάλισης σε πρότυπο κοινωνικής ασφάλειας (Beveridge) θα πρέπει να προηγηθεί
τροποποίηση του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, προκειμένου να καθιερωθεί καθολική
προστασία του πληθυσμού από την ανάγκη ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, με τη
χορήγηση ελάχιστών και ομοιόμορφων παροχών, χρηματοδοτούμενων πρωτίστως από την
φορολογία» σε Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη, «Το νέο σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης Ν. 4387/2016» (2016) 58(2) Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 194,
198.
433 ΕλΣ.Ολ. Πρκτ 20/2016 Πρακτικά της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου της 20ης Απριλίου 2016 - Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του νόμου «Ενιαίο
σύστημα κοινωνικής ασφάλειας - Εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».
434 Εθνική Αναλογιστική Αρχή, «Έκθεση χρηματοοικονομικής εξέλιξης του συνταξιοδοτικού
συστήματος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το Δημόσιο. Προβολές 2015-2060», <htt
p://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%91act
uarial%20report%20EAA%204.5.2016.pdf> πρόσβαση 30 Μαΐου 2016.
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στηκε η βιωσιμότητα όλων των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ

παροχών.435

Ενδεικτικό της σπουδής και της απουσίας επαρκούς προετοιμασίας των διατάξεων

περί του τρόπου υπολογισμού των νέων συντάξεων αποτελεί το γεγονός ότι, ενώ τα άρ-

θρα 8, παρ. 2α και 28, παρ. 2α του Ν. 4387/2016 που προβλέπουν τον τρόπο αναπρο-

σαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον προσδιορισμό του ανταποδοτικού μέρους

της σύνταξης, διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, όπως αυτός υπολογί-

ζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εντούτοις ο μαθηματικός αυτός τύπος δεν εί-

χε εξευρεθεί ούτε κατά την ψήφιση του νόμου ούτε και μέχρι τις αρχές Μαρτίου του

έτους 2017! Εν τέλει, οι ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν ώστε η επίμαχη αναπρο-

σαρμογή να διενεργείται, για το χρονικό διάστημα από 13.5.2016 μέχρι το έτος 2020,

σύμφωνα με τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της

ΕΛΣΤΑΤ. Είναι προφανές ότι το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της

χώρας τέθηκε σε ισχύ δίχως να έχουν προσδιοριστεί όλες οι παράμετροι για τον υπολο-

γισμό της τελικώς καταβαλλόμενης σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής)

και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να είχε εξεταστεί ορθά ούτε η βιωσιμότητα του μοντέ-

λου.

435 Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη (υποσημ. 432), σελ. 195.
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3.3. Η προστασία της κοινωνικής ασφάλειας στη βάση των διεθνών υποχρεώσεων

της Ελλάδας

Το άρθρο 28 του Συντάγματος ρυθμίζει τη θέση των διεθνών συμβάσεων στην

ελληνική έννομη τάξη. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ανωτέρω διάταξης «… οι

διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα

με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαί-

ου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου». Αναγνωρίζεται, λοιπόν,

υπερνομοθετική ισχύς των διεθνών συμβάσεων έναντι κάθε άλλης αντίθετης διάταξης

νόμου, είτε προγενέστερης είτε μεταγενέστερης, πλην των διατάξεων του Συντάγματος

το οποίο παραμένει στην ανώτερη ιεραρχικά θέση. Η επικύρωσή τους γίνεται με νόμο

που ψηφίζει η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διαδικασία των άρθρων 36, παρ. 2 & 4

και 72, παρ. 1 του Συντάγματος. Η υπεροχή αυτή του διεθνούς έναντι του εσωτερικού

δικαίου καταδεικνύει την «… απόλυτη ανάγκη της χώρας μας να επιδεικνύει θετική

στάση απέναντι στη διεθνή νομιμότητα. Και το Σύνταγμα εκφράζει την επιθυμία για

περισσότερη, πιο εποικοδομητική και συνεπή προσήλωση στα διεθνή νόμιμα».436 Άλ-

λωστε, η συνεχής παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς σχέσεις επιβεβαιώνεται και από

το πλήθος των συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει.

Στο πεδίο της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, η Ελλάδα κατέστη μέλος

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στις 28 Ιουνίου του έτους 1919, μόλις δύο μήνες

μετά την ίδρυση της τελευταίας. Έχει επικυρώσει 71 Συμβάσεις εκ των οποίων το σύνο-

λο των θεμελιωδών, τρεις από τις τέσσερεις πολιτικής προτεραιότητας και 60 τεχνικές.

Η Σύμβαση Νο. 102 για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας επικυρώθηκε στις

16 Ιουνίου 1955.437

Έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 9 Αυγούστου 1949. Κύρωσε στις

28 Νοεμβρίου 1974 τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυ-

τής.438 Έθεσε σε ισχύ τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας στις 10 Ιουνίου

436 Εμμανουήλ Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο: Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Τρόποι
παραγωγής του διεθνούς δικαίου (τεύχος πρώτο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομο-
τηνή 2004), σελ. 73.
437 Ν. 3251/1955 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 102 Διεθνούς Συμβάσεως της αφορώσης ‘‘τα
ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφαλείας’’» (ΦΕΚ 140/Α/2.6.1955).
438 N.Δ. 53/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβά-
σεως ‘‘δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθε-
ριών’’, ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952»
(ΦΕΚ 256/Α/20.9.1974).
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1982.439 Κύρωσε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στις 6 Ιουνίου 1984 και τον Ανα-

θεωρημένο ΕΚΧ στις 18 Μαρτίου 2016.440 Αποδέχθηκε στις 18 Ιουνίου 1998 το

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφο-

ρών.441

Η Ελλάδα έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου του

έτους 1981.

Τέλος, στις 16 Μαΐου του έτους 1985 υπέγραψε και κύρωσε το Διεθνές Σύμφωνο

για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.442 Μέχρι σήμερα δεν έχει

υιοθετήσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο ανωτέρω Σύμφωνο το οποίο καθιερώνει

μηχανισμό εξέτασης ατομικών καταγγελιών για παραβίαση των οικονομικών, κοινωνι-

κών και πολιτιστικών δικαιωμάτων.443

439 Ν. 1136/1981 «Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας» (ΦΕΚ 61
/Α/13.3.1981).
440 Ν. 1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (ΦΕΚ 32/Α/20.3.
1984), N. 4359/2016 «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (ΦΕΚ 5/Α/
20.1.2016).
441 Ν. 2595/1998 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
(1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει
Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995)» (ΦΕΚ 63/Α/24.3.1998).
442 Ν. 1532/1985 «Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφω-
τικά δικαιώματα» (ΦΕΚ 45/Α/19.3.1985).
443 <http://indicators.ohchr.org/> πρόσβαση 2 Μαρτίου 2017.
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3.3.1. Η Σύμβαση Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα Ελάχιστα

Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας

Με την επικύρωση της Σύμβασης Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για

τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας το έτος 1955, η Ελλάδα αποδέχθηκε τις υπο-

χρεώσεις που απορρέουν από τις εξής διατάξεις: Μέρος Ι (Γενικές Διατάξεις), Μέρος ΙΙ

(Ιατρική περίθαλψη), Μέρος ΙΙΙ (Επιδόματα ασθενείας), Μέρος IV (Παροχές ανεργίας),

Μερος V (Παροχές γήρατος), Μέρος VI (Παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος και

επαγγελματικής ασθένειας), Μέρος VIII (Παροχές μητρότητας) και Μέρος Χ (Παροχές

επιζώντων).

Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας υπερκάλυπτε όλα τα προηγούμενα

χρόνια τα ελάχιστα όρια που θέτει η εν λόγω Σύμβαση. Από την έναρξη της οικονο-

μικής κρίσης το έτος 2010 και έκτοτε, πέρα από τη συνήθη διαδικασία υποβολής εθνι-

κών αναφορών κάθε πέντε χρόνια, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συντάσσει κάθε

έτος (2010, 2011, 2012, 2013 και 2014) έκθεση παρατηρήσεων (Observation) με την

οποία κρίνεται η πορεία εφαρμογής της Σύμβασης. Το έτος 2010,444 η Επιτροπή περιο-

ρίστηκε στο να επισημάνει προς την ελληνική κυβέρνηση τις πιθανές αρνητικές συνέ-

πειες του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης επί της γενικής ευθύνης της κυβέρ-

νησης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και αποτελεσματική διαχείριση του εθνικού

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 71, παρ. 3 και

72, παρ. 2 της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, κάλεσε τις ελληνικές αρχές να παράσχουν στην

επόμενη έκθεσή τους (2011) λεπτομερείς πληροφορίες επί της εφαρμογής κάθε επικυ-

ρωμένου άρθρου της Σύμβασης σε σχέση με τις διατάξεις της επικείμενης ασφαλι-

στικής νομοθεσίας και, ιδιαίτερα, τη νέα ακριβή βάση υπολογισμού του επιπέδου ανα-

πλήρωσης των συντάξεων. Το έτος 2011,445 η Επιτροπή έκρινε τον νεοψηφισθέντα τότε

444 ΔΟΕ, Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR) ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετή-
θηκε το 2010, δημοσιεύθηκε κατά την 100η Συνεδρίαση (2011)).
445 ΔΟΕ, Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR) ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετή-
θηκε το 2011, δημοσιεύθηκε κατά την 101η Συνεδρίαση (2012)).
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Ν.3863/2010.446 Σημείωσε ότι, κατά τον σχεδιασμό των ουσιαστικών αλλαγών που

εισήγαγε στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας ο ανωτέρω νόμος, η ελληνική κυβέρ-

νηση ζήτησε τη συμβολή και τεχνική βοήθεια της ΔΟΕ, η οποία επέμεινε ότι, προκει-

μένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος, ήταν αναγκαία

η παράλληλη υιοθέτηση παραμετρικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Τόνισε ότι

το νέο σύστημα, εφόσον τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το 2015, θα τελεί στο μέλλον σε

συμμόρφωση με το πνεύμα και τον τεχνικό χαρακτήρα της εν λόγω Σύμβασης · θα οδη-

γήσει, δε, σε σημαντική μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων, υπό την προϋπόθεση

ότι το έλλειμμα, ακόμη και υπό το βάρος αυξανόμενων δημογραφικών πιέσεων, θα

σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια των επομένων 50 ετών.

Ως προς το άμεσο μέλλον, ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι το σύστημα δεν δύναται

να ανταπεξέλθει στη συνεχή συρρίκνωση της οικονομίας, της απασχόλησης και των δη-

μοσίων οικονομικών και είναι ορατός ο κίνδυνος οι χορηγούμενες παροχές να υπολεί-

πονται των προτύπων που οριοθετούνται με τη Σύμβαση. Η Επιτροπή δήλωσε με σαφή-

νεια ότι περιορίζεται σημαντικά η έκταση προστασίας του λεγόμενου «κοινωνικού κε-

κτημένου», ενώ ταυτόχρονα παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

του διοικουμένου. Προκειμένου να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην

ικανότητα του κράτους να ρυθμίζει αποτελεσματικά και δίκαια και να παρέχει υπηρε-

σίες προς όφελος του ελληνικού λαού», η κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τις θεμελι-

ώδεις αρχές της Σύμβασης περί δίκαιου και συλλογικού καταμερισμού των περικοπών

στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές (άρθρο 71, παρ. 1), περί απαγόρευσης της μονο-

μερούς αποχώρησης του κράτους ή των εργοδοτών από τη χρηματοδότηση των παρο-

χών (άρθρο 71, παρ. 2) και περί της υποχρεωτικής συναπόφασης και συνδιαχείρισης

446 Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργα-
σιακές σχέσεις» (ΦΕΚ A’115/15-07-2010). Ο εν λόγω νόμος προβλέπει τη ριζική μεταρρύθ-
μιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για όλους τους εν ενεργεία και μελλοντικούς εργαζό-
μενους. Συνοπτικά, προβλέπεται ο περιορισμός της ευθύνης του κράτους μόνον στη χρηματο-
δότηση των βασικών συντάξεων από το έτος 2015, η αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιο-
δότησης στα 65 έτη μέχρι τον Δεκέμβριο 2015 και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των
γυναικών στο δημόσιο τομέα επίσης στα 65 μέχρι το 2013. Ορίζεται, περαιτέρω, ο τρόπος υπο-
λογισμού των συντάξεων με βάση ολόκληρο τον εργασιακό βίο, η αύξηση της ελάχιστης περιό-
δου καταβολής εισφορών από τα 37 στα 40 έτη μέχρι το 2015, ο περιορισμός της πρόωρης συν-
ταξιοδότησης και η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 σταδιακά μέχρι το
2015, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στα ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και εκεί-
νων που συμπληρώνουν 40 έτη εισφορών. Εισάγονται μειωμένες συνταξιοδοτικές παροχές για
τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ των ηλικιών 60 και 65 και έχουν συνεισφέρει στο σύ-
στημα λιγότερο από σαράντα χρόνια. Αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά οι συντάξεις βάσει του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ, τέλος, καθιερώνεται
η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για τα άτομα 65 ετών και άνω.
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των μέτρων λιτότητας από τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κράτος στα πλαί-

σια του μηχανισμού του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου (άρθρο 72, παρ. 2).

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εστίασε το επόμενο έτος 2012447 στη διάκριση των

μεταρρυθμίσεων του 2010, ήτοι στις ρυθμίσεις του Ν.3863/2010448 για την ενίσχυση

της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, από τα

μεταγενέστερα μέτρα λιτότητας που έλαβαν χώρα το Νοέμβριο 2011, καθώς και τρεις

φορές το 2012 (τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο και Νοέμβριο). Η μεταρρύθμιση του

2010 εισήγαγε ένα ενοποιημένο συνταξιοδοτικό σύστημα και νέους καθολικά δεσμευ-

τικούς κανόνες για τη θεμελίωση και αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών δικαιωμά-

των και τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι παρεμβάσεις αυτές επέτρεψαν στο μέχρι πρό-

τινος απόλυτα κατακερματισμένο ελληνικό σύστημα να παρακολουθείται οικονομικά,

ενώ οι συνακόλουθες αναλογιστικές προβολές απέδειξαν ότι, για τα επόμενα 50 χρόνια,

η εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων συνταξιοδότησης και η μείωση του ποσοστού

αναπλήρωσης περιορίζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες για κοινωνικοασφαλιστικές

παροχές. Υπογράμμισε, επιπλέον, ότι παρά την αυστηρότητα των μέτρων, το νέο σύ-

στημα θα κινείται εντός του πλαισίου των ελάχιστων προδιαγραφών της Σύμβασης για

την προστασία όλων των ασφαλισμένων, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, εν ενεργεία και

μελλοντικοί, να «μοιράζονται» τα ασφαλιστικά βάρη σε αναλογική βάση. Ειδικότερα,

το συνδυαστικό ποσοστό αναπλήρωσης των κύριων και επικουρικών συντάξεων διατη-

ρήθηκε σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο του 40% που απαιτείται από τη Σύμβαση.

Αντίθετα, οι μεταγενέστερες μειώσεις449 αποτελούν μέρος της στρατηγικής λιτότη-

τας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τους διεθνείς πιστωτές, προκειμένου να αποφευ-

χθεί η πτώχευση της χώρας και οι αρνητικές συνέπειες επί του ευρωπαϊκού χρηματοπι-

στωτικού συστήματος. Η Επιτροπή χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η Ελλάδα, ως μέλος

της Ευρωζώνης, «… δεν διαθέτει τη δυνατότητα υποτίμησης ώστε να προσαρμόσει τις

447 ΔΟΕ, Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR) ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετή-
θηκε το 2012, δημοσιεύθηκε κατά την 102η Συνεδρίαση (2013)).
448 Ν. 3863/2010 (υποσημ. 446).
449 Δυνάμει των σχετικών διατάξεων των Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι-
σθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011) και Ν. 4051/
2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής
του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α' 40/29-02-2012), μειώνεται κατά πο-
σοστό 40% το τμήμα της κύριας μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των €1000 για τους
συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, κατά ποσοστό 20% το
τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των €1200 για τους συνταξιούχους άνω των 55
ετών, κατά ποσοστά 15-30% οι διάφορες επικουρικές συντάξεις και από τον Μάιο του έτους
2012 (με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο 2012) μειώνονται επιπλέον κατά 12% οι κύριες
συντάξεις που, μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα € 1300.



161

τιμές και τους μισθούς, και για να εξυπηρετήσει το χρέος της, ήταν υποχρεωμένη να

υποβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο του λαού της».

Στις Παρατηρήσεις του έτους 2013, η Επιτροπή προέβη σε μία δραματική έκκληση

προς την ελληνική κυβέρνηση. Περιέγραψε, αρχικά, την κατάσταση στη χώρα ως εξής:

«…μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης και τέσσερα χρόνια πολιτικών λιτότητας, η

χώρα έχει οδηγηθεί σε άνευ προηγουμένης, σε καιρό ειρήνης, οικονομική και ανθρωπι-

στική καταστροφή: 25 τοις εκατό συρρίκνωση του ΑΕΠ - περισσότερο από ό,τι την

εποχή της Μεγάλης Ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες · πάνω από 27 τοις εκατό ανερ-

γία - το υψηλότερο επίπεδο σε οποιαδήποτε δυτική βιομηχανοποιημένη χώρα κατά τη

διάρκεια των τελευταίων 30 ετών · 40 τοις εκατό μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

των νοικοκυριών · το ένα τρίτο του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας · και

πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ή 17,5 τοις εκατό του πληθυσμού ζει χωρίς κανένα

εισόδημα». 450

Με αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ζήτησε από την κυβέρνηση

να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να ανακόψει την αυξανόμενη εξαθλίωση του πληθυ-

σμού. Τόνισε ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα συμμόρφωσης με τις επιταγές της Σύμβα-

σης, αλλά επείγει η υιοθέτηση ενός βασικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, κατά τα

πρότυπα της Σύστασης Νο. 202 για τα Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας. Υπενθυμίζε-

ται ότι η Σύμβαση Νο. 102 απευθύνεται στις αναπτυγμένες οικονομίες με θεμελιωμένα

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η Σύσταση Νο. 202 παρέχει καθοδήγηση στις

χώρες που διαθέτουν υποτυπώδη συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, προκειμένου να

θεμελιώσουν ένα σύστημα που προσφέρει βασικές εγγυήσεις, ήτοι παροχές προτεραιό-

τητας και καθολική κάλυψη του πληθυσμού.451 Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι, με την υιο-

θέτηση ενός τέτοιου συστήματος, η ελληνική κυβέρνηση «… θα εξασφαλίσει ότι τα

καθιερωμένα ελάχιστα καταβαλλόμενα ποσά θα παραμείνουν σε όλες τις περιπτώσεις

άνω του φυσικού επιπέδου διαβίωσης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες του πληθυ-

σμού».

Τέλος, στις πρόσφατες Παρατηρήσεις του έτους 2014, η Επιτροπή αναγνώρισε τις

σημαντικές προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να προωθήσει την οργάνωση ενός

βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μέσω της ενοποίησης ασφαλιστικών

οργανισμών (όχι όμως και των καθεστώτων που τους διέπουν), του εκσυγχρονισμού

των μηχανισμών μηχανοργάνωσης, της εξάλειψης της ασφαλιστικής απάτης και της

450 ΔΟΕ, Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR) ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετή-
θηκε το 2013, δημοσιεύθηκε κατά την 103η Συνεδρίαση (2014)).
451 Βλ. ανωτέρω ενότητα 2.2.2.4
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αδήλωτης εργασίας, της αυστηρής αναλογιστικής εποπτείας και αποτελεσματικής διοί-

κησης των φορέων, ακόμη και μέσω της μείωσης των υψηλότερων συντάξεων, προκει-

μένου να διατηρηθούν οι χαμηλότερες συντάξεις, κατ’ εφαρμογή της αρχής της κοινω-

νικής αλληλεγγύης. Σημείωσε, επίσης, ότι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, η

εθνική έκθεση του 2014 ήταν η πρώτη που δεν έκανε λόγο για νέες μειώσεις στις κοι-

νωνικοασφαλιστικές παροχές. Εξέφρασε, όμως, την ανησυχία της για την πιθανή ενερ-

γοποίηση της διάταξης περί «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος», γεγονός που εκτιμήθηκε

ότι θα επηρεάσει περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες με μείωση 25% των επικουρικών τους

συντάξεων. Ωστόσο, κρίθηκε ότι μόνον τα μέτρα αυτά δεν ήταν αρκετά. Οι διαδοχικοί

περιορισμοί στα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης και στο επίπεδο των παροχών έχουν

επηρεάσει όλους τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης με αποτέλεσμα, σε ορισμένες

περιπτώσεις, η συνολική προστασία να κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που

ορίζουν τα άρθρα 65-67 της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, ζήτησε από την ελληνική κυβέρ-

νηση στατιστικά στοιχεία με τους βασικούς δείκτες απόδοσης του συστήματος για την

περίοδο 2010-2014, ώστε να γίνονται φανερές, για καθένα επικυρωμένο Μέρος της

Σύμβασης, οι αλλαγές στον αριθμό των ασφαλισμένων από τους κύριους φορείς κοινω-

νικής ασφάλισης, τα συνολικά ποσά των εισπραχθεισών εισφορών και των χορηγού-

μενων παροχών, καθώς και τα συσσωρευμένα χρέη και ελλείμματα των ταμείων κοινω-

νικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή τόνισε ότι το σύστημα κοινωνικής

ασφάλισης δεν δύναται να ανακάμψει άμεσα όταν, εξαιτίας της υψηλότατης ανεργίας,

συνεχίζει να συρρικνώνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων που συνεισφέρουν στο σύ-

στημα, ενώ αντιστρόφως, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν ποικίλες

παροχές από αυτό.452

Ανακεφαλαιώνοντας τις συστάσεις της προς την ελληνική κυβέρνηση τα προηγού-

μενα χρόνια, η Επιτροπή επεσήμανε ότι η τελευταία δεν έχει αναλάβει καμία δράση για

την πρακτική υλοποίησή τους είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ταυτό-

χρονα δεν έχει προβεί σε καμία ex ante ή ex post αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυ-

που των μέτρων λιτότητας. Διαπιστώνει με θλίψη ότι ο δημοσιονομικός χώρος που προ-

ορίζεται για την εφαρμογή της Σύμβασης «… οριοθετείται αυστηρά από τους περιο-

ρισμούς που επιτρέπουν η εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και

οι δεσμεύσεις της χώρας σύμφωνα με το Μνημόνιο με την ‘‘Τρόικα’’».

452 ΔΟΕ, Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR) ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθε-
τήθηκε το 2014, δημοσιεύθηκε κατά την 104η Συνεδρίαση (2015)).
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Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου (άρθρα 19 και 22 του

Καταστατικού Χάρτη), η επόμενη εθνική έκθεση της Ελλάδας έπρεπε να είχε υπο-

βληθεί εντός του έτους 2016.
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3.3.2 Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας

Η Ελλάδα επικύρωσε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας στις 9 Ιου-

νίου 1981 και δεσμεύεται για την τήρηση των διατάξεών του από τις 10 Ιουνίου 1981.

Πέρα από τις γενικές διατάξεις, που είναι υποχρεωτικές για όλα τα συμβαλλόμενα

κράτη (Μέρη Ι, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ και XIV), η Ελλάδα έχει, επιπλέον, αποδεχθεί τα ελάχιστα

όρια για την ιατρική φροντίδα (Μέρος ΙΙ), τα επιδόματα ασθενείας (Μέρος ΙΙΙ), τις πα-

ροχές γήρατος (Μέρος V), τις παροχές στην περίπτωση εργατικών ατυχημάτων και

επαγγελματικών νόσων (Μέρος VI), τις παροχές μητρότητας (Μέρος VIII), τις παροχές

αναπηρίας (Μέρος ΙΧ) και τις παροχές επιζώντων (Μέρος Χ). Όπως γίνεται φανερό από

τα πιο πρόσφατα Ψηφίσματα (Resolutions) της Επιτροπής των Υπουργών, πριν την

έναρξη της οικονομικής κρίσης,453 η Ελλάδα κρινόταν ότι εφάρμοζε πλήρως, στη νομο-

θεσία και την πράξη, τα υψηλά πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης που θέτει ο Κώδικας.

Στο Ψήφισμα του έτους 2011, που αφορούσε στο χρονικό διάστημα 1 Ιουλίου 2009

– 30 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τον νεοψηφισθέντα τότε Ν.3863/2010

με τον οποίο επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά, να μειωθούν οι δαπάνες και οι παροχές

κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση και χρεοκοπία του συστή-

ματος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.454 Σημείωσε ότι η θέσπιση τέτοιων ριζικών με-

τρων, ενδέχεται να επηρεάσει τη «γενική ευθύνη της κυβέρνησης για βιώσιμη χρηματο-

δότηση και διαχείριση του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, την οποία είναι

υποχρεωμένη να αναλάβει, βάσει των άρθρων 70.3 και 71.2 του Κώδικα». Επιφυλά-

χθηκε, ωστόσο, να εξετάσει τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στο επόμενο Ψήφισμα

και κατέληξε ότι η Ελλάδα συνέχιζε να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με την

κύρωση του Κώδικα.455 Έκτοτε, όπως είναι αναμενόμενο, τα ετήσια Ψηφίσματα της

Επιτροπής των Υπουργών αποφαίνονται μη συμμόρφωση της χώρας με τις επιταγές του

453 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2009)8E
on the application of the European Code of Social Security by Greece (Period from 1 July 2007
to 30 June 2008) (Adopted by the Committee of Ministers on 10 June 2009at the 1060th meeting
of the Ministers’ Deputies).
— — Resolution CM/ResCSS(2010)8E on the application of the European Code of Social
Security by Greece (Period from 1 July 2008 to 30 June 2009) (Adopted by the Committee of
Ministers on 29 September 2010 at the 1094th meeting of the Ministers’ Deputies).
454 Ν.3863/2010 (υποσημ. 446).
455 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2011)20E on
the application of the European Code of Social Security by Greece (Period from 1 July 2009 to
30 June 2010) (Adopted by the Committee of Ministers on 21 September 2011 at the 1121th mee-
ting of the Ministers’ Deputies).
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Κώδικα.456 Στο σύνολο των Ψηφισμάτων, γίνεται λεπτομερής αναφορά στους οικονομι-

κούς και κοινωνικούς δείκτες διαφόρων οργάνων και φορέων (ΔΟΕ, OECD Employ-

ment Outlook 2014, Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΣΕΕ) που φανερώνουν την διαρκώς καθοδι-

κή πορεία βιωσιμότητας του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανικα-

νότητα της χώρας να διατηρεί το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της «με όρους υγείας

και ευπρέπειας» (άρθρο 67(γ) του Κώδικα) πάνω από το όριο της φτώχειας.

Επιχειρώντας μία συγκεντρωτική, συνοπτική απαρίθμηση των ζητημάτων που απα-

σχολούν την Επιτροπή των Υπουργών, αναφέρουμε: α) το συνολικό ύψος των μειώ-

σεων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις · ιδιαίτερα δε για τις τελευταίες, τις επιπτώ-

σεις εφαρμογής της αποκαλούμενης «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος», β) την εξάπλω-

ση της φτώχειας στη χώρα σε διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού και τον ρόλο

ανάσχεσης που οφείλει να διαδραματίσει η κοινωνική ασφάλιση με την εισαγωγή του

«Ελάχιστου Κοινωνικού Εισοδήματος» από τον Ιανουάριο του έτους 2016. Υπενθυμί-

ζεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που δεν

διαθέτει ένα βασικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου να εξασφαλίζει ένα

ελάχιστο, βασικό επίπεδο διαβίωσης στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, γ)

την οικονομική κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας, καθώς και το ποσοστό των

ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτό και τέλος, δ) τον προσδιορισμό του μισθού

αναφοράς και την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ότι στην πράξη οι εργαζόμενοι

λαμβάνουν τον μισθό, όπως αυτός έχει οριστεί από την τελευταία Συλλογική Σύμβαση

Εργασίας του έτους 2010.

Η εθνική αναφορά για το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015 ανέ-

φερε ότι ο στόχος της νέας οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης (που είχε εκλε-

γεί τον Ιανουάριο 2015) ήταν να διεξάγει μια φορολογική πολιτική με θετικό αντίκτυπο

στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα και την εφαρμογή μιας σειράς μεταρρυθμί-

σεων με στόχο την ανάπτυξη μιας περαιτέρω κοινωνικής διάστασης στον τομέα της

456 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2012)8E
on the application of the European Code of Social Security by Greece (Period from 1 July 2010
to 30 June 2011) (Adopted by the Committee of Ministers on 12 September 2012 at the 1149th

meeting of the Ministers’ Deputies).
— — Resolution CM/ResCSS(2013)21E on the application of the European Code of Social
Security by Greece (Period from 1 July 2011 to 30 June 2012) (Adopted by the Committee of
Ministers on 16 October 2013 at the 1181th meeting of the Ministers’ Deputies).
— — Resolution CM/ResCSS(2014)8E on the application of the European Code of Social
Security by Greece (Period from 1 July 2012 to 30 June 2013) (Adopted by the Committee of
Ministers on 8 October 2014 at the 1209th meeting of the Ministers’ Deputies).
— — Resolution CM/ResCSS(2015)8E on the application of the European Code of Social
Security by Greece (Period from 1 July 2013 to 30 June 2014) (Adopted by the Committee of
Ministers on 10 September 2015 at the 1234th meeting of the Ministers’ Deputies).
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κοινωνικής ασφάλειας. Επιδίωξη ήταν να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό «μίγμα» οικονο-

μικής πολιτικής που δεν θα οδηγούσε σε επιπλέον μειώσεις των κύριων και επικου-

ρικών συντάξεων, όπως αυτές είχαν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα από την 1η Ια-

νουαρίου 2015. Σημειώθηκε ότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος εφαρμόστηκε μόνο

μία φορά, την 1η Ιουλίου 2014, ενώ στόχος ήταν να αναστείλει επ’ αόριστον η εφαρμο-

γή της για τα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του

συστήματος, τα έσοδα θα ενισχύονταν μέσω ενός σχεδίου αποκατάστασης της εθνικής

παραγωγής, της ανάπτυξης, της μείωσης της ανεργίας και των ενεργητικών προγραμμά-

των απασχόλησης. Η ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης του συστήματος θα από-

καθίστατο με τη δημιουργία του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης

που με τη σειρά του θα χρηματοδοτούνταν από την εκμετάλλευση του φυσικού και

ορυκτού πλούτου της χώρας, καθώς και την ορθολογική χρήση της δημόσιας περιου-

σίας. Όσον αφορά στις βασικές αρχές της οργάνωσης και της διαχείρισης του συστή-

ματος, η κυβέρνηση εξέφραζε τη βούλησή της να επαναφέρει το δημόσιο και

αναδιανεμητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και την αναπροσαρμογή του

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Τέλος, επισημαινόταν η πρόθεση να αποκατα-

σταθεί η καταβολή της αποκαλούμενης ως 13ης σύνταξης για τους δικαιούχους μηνιαίας

σύνταξης κάτω των €700 και την σταδιακή αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα

€751, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την τροφοδότηση του συστήματος με επι-

πλέον ασφαλιστικές εισφορές. Τα ανωτέρω στοιχεία κατατέθηκαν τον Ιούλιο του έτους

2015.

Η Επιτροπή Υπουργών εξέτασε την έκθεση της Ελλάδας τον Ιούλιο του έτους 2016

σημειώνοντας ότι αμέσως μετά την υποβολή της έκθεσης και, συγκεκριμένα, τον Αύ-

γουστο 2015, η κυβέρνηση αποδέχτηκε τους όρους ενός τρίτου πακέτου διάσωσης

υπερβαίνοντας τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει αναφορικά με τις συντάξεις.457

Επειδή, λοιπόν, η ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων που ελήφθησαν στα πλαίσια

του νέου Μνημονίου εκφεύγουν της περιόδου αναφοράς της υπό εξέταση έκθεσης, ενώ

επιπλέον, η τελευταία περιείχε μόνον τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης και κανένα

νέο στοιχείο για την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος κατά την περίοδο ανα-

φοράς (1 Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015), η Επιτροπή σημείωσε ότι οι παρατηρή-

σεις της αποτελούν συνέχεια των προηγούμενων ευρημάτων της σχετικά με την εφαρ-

457 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Υπουργών - Resolution CM/ResCSS(2016)8 on the
application of the European Code of Social Security by Greece (Period from 1 July 2014 to 30
June 2015) (Adopted by the Committee of Ministers on 6 July 2016 at the 1262nd meeting of the
Ministers' Deputies), παρ. IIc.
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μογή του Κώδικα από την Ελλάδα σε συνδυασμό με το γενικό πλαίσιο πολιτικής που

εισάγει το τρίτο Μνημόνιο, ήτοι τη διττή μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς εργασίας

και του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω νέων περικοπών στους μισθούς και τις

συντάξεις.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα άρθρα 68 και 70, παρ. 3 του Κώδικα ορίζουν ότι το

κράτος αποδέχεται την ανάληψη της γενικής ευθύνης για την προσήκουσα χορήγηση

των προβλεπόμενων στον Κώδικα παροχών στους πολίτες του, καθώς επίσης και την

υποχρέωση να «λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό». Αυτή η

γενική υποχρέωση δεν επιτρέπει στο κράτος να εξοφλεί τα χρέη του αφαιρώντας απευ-

θείας πόρους από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, καθόσον με τον τρόπο αυτό τίθε-

ται σε κίνδυνο τόσο η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος όσο και το βιοτικό επί-

πεδο των προστατευόμενων προσώπων. Αντίθετα, ο Κώδικας απαιτεί από το κράτος να

προστατεύει τα ασφαλιστικά ταμεία, χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα που διαθέτει.

Όσον αφορά στη φύση των μέτρων αυτών, η Επιτροπή παρατηρεί ότι «περιλαμβάνει

ακριβώς εκείνα που προσδιορίστηκαν από τη νέα κυβέρνηση και περιγράφονται στην

33η ετήσια έκθεσή της». Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρέωση του κράτους να εγγυάται

τις παροχές σύνταξης και να προστατεύει τα αντίστοιχα ταμεία από τη χρησιμοποίησή

τους για άλλους σκοπούς, όσο σημαντικοί και αν είναι, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπι-

στία του συστήματος στα μάτια των προστατευόμενων προσώπων. Η Επιτροπή κατά-

λήγει με την διαπίστωση ότι τα αυξανόμενα ελλείμματα των φορέων κοινωνικής ασφά-

λισης, η διαρκής μείωση των παροχών στα πλαίσια δημοσιονομικής εξυγίανσης, η συρ-

ρίκνωση του ΑΕΠ και των κοινωνικών δαπανών του κράτους υπονομεύουν τη βιωσι-

μότητα του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, την ικανότητα του κράτους να

προλαμβάνει τη φτώχεια και εν τέλει την ικανότητά του να διατηρεί το απαιτούμενο

επίπεδο προστασίας που εγγυάται ο Κώδικας.458

Η τριακοστή τέταρτη εθνική αναφορά για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2015

έως 30 Ιουνίου 2016 κατατέθηκε στις 1.8.2016 και αναμένεται η δημοσίευση του σχετι-

κού Ψηφίσματος.

458 Στο ίδιο, παρ. ΙΙΙd.
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3.3.3 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Η Ελλάδα επικύρωσε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στις 6 Ιουνίου 1984, απο-

δεχόμενη 67 από τις συνολικά 72 παραγράφους αυτού, ενώ κύρωσε και τον Αναθεωρη-

μένο ΕΚΧ στις 18 Μαρτίου 2016 (σε ισχύ από 1 Μαΐου 2016) δεσμευόμενη από τις 96

(σε σύνολο 98) παραγράφους αυτού. Έχει αποδεχθεί το σύνολο των παραγράφων του

άρθρου 12 για το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, καθώς και του άρθρου 13 για το

δικαίωμα στην κοινωνική και ιατρική αντίληψη.459 Από το έτος 1986 μέχρι σήμερα, η

χώρα έχει υποβάλει είκοσι έξι εκθέσεις για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του

ΕΚΧ. Σύμφωνα με σχετική απόφαση των Υπουργών το έτος 2006, οι ως άνω διατάξεις

χωρίζονται σε τέσσερεις θεματικές ομάδες. Τα άρθρα 12 & 13 ανήκουν στη θεματική

ενότητα «Υγεία, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική προστασία». Επί αυτής, από το

έτος 2006 μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει δημο-

σιοποιήσει για την Ελλάδα τρεις εκθέσεις Συμπερασμάτων (έτη 2006, 2009 & 2013).

Πριν την έναρξη της παρατεταμένης περιόδου πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η

χώρα συμμορφωνόταν με την πλειοψηφία των επιταγών του ΕΚΧ ως προς την κοινωνι-

κή ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια. Τούτο γίνεται φανερό από τις πιο πρόσφατες

εκθέσεις Συμπερασμάτων (Conclusions) των ετών 2006 και 2009 που αφορούσαν στο

χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2001 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.460 Ως προς τη δομή του

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 12, παρ. 1), η Επιτροπή σημείωνε ότι το

σύστημα καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς ασφαλιστικούς κινδύνους για την πλειο-

ψηφία του πληθυσμού, στηρίζεται στη συλλογική χρηματοδότηση (καταβολή εισφορών

από εργαζόμενους και εργοδότες, συμμετοχή του κράτους) και προσφέρει ένα ικανο-

ποιητικό επίπεδο παροχών. Εξαιρείται το ελάχιστο επίδομα ανεργίας για δικαιούχους

χωρίς μέλη οικογενείας, το οποίο το έτος 2007 οριζόταν στο ποσό των €174,75, δηλαδή

κάτω του ορίου της φτώχειας που, για την Ελλάδα, ανερχόταν στο ποσό των €340.

Όσον αφορά στην ευθυγράμμιση του συστήματος με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα της

ΔΟΕ και τη διαρκή ανάπτυξη αυτού (άρθρο 12, παρ. 2 & 3), η Επιτροπή έκρινε την

κατάσταση στην Ελλάδα ικανοποιητική.

Αντίθετα, η χώρα τελεί μονίμως σε μη συμμόρφωση με την παράγραφο 4 του άρ-

θρου 12, που απαιτεί ίσα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα για τους υπηκόους που

459 Το κανονιστικό περιεχόμενο των δύο αυτών άρθρων είναι πανομοιότυπο και στα δύο κείμε-
να.
460 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ‘Conclu-
sions XVIII-1 (2006) Volume 1’, Greece.
— — ‘Conclusions XIX-2 (2009)’, Greece.
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κινούνται εντός των κρατών μελών του ΕΚΧ. Με εξαίρεση τους υπηκόους των μελών

της ΕΕ (στην περίπτωση αυτή η δέσμευση απορρέει από το δευτερογενές δίκαιο της

Ένωσης), η Ελλάδα δεν εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των υπηκόων των υπολοίπων

κρατών ως προς τη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους και τη χορήγηση οι-

κογενειακών επιδομάτων. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η αρχή της ισότητας δεν εφαρ-

μόζεται μόνον με τη σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, που ενδεχομένως είναι

χρονοβόρες · πρόσφορα είναι και άλλα μέσα, όπως οι μονομερείς ενέργειες που ανα-

γνωρίζουν ασφαλιστικά πλεονεκτήματα άλλων κρατών στις εσωτερικές νομοθεσίες.

Ομοίως, στην περίπτωση της βασικής παραγράφου 1 του άρθρου 13 περί επαρκούς

πρόνοιας για τα άτομα σε ανάγκη, η Ελλάδα κρίνεται διαρκώς, από το έτος 1987

(Conclusions Χ-1), ως μη συμμορφούμενη. Δεν υφίσταται ένα γενικό σύστημα κοινωνι-

κής πρόνοιας που να εξασφαλίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει αγώγιμο δικαίωμα στην πα-

ροχή βοήθειας μόνον εκ του γεγονότος ότι βρίσκεται σε ανάγκη.461 Δυνάμει της υπ’

αριθ. Π2α/Γ.Π.οικ.31777/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης,462 στην Ελλάδα χορη-

γείται εφάπαξ επίδομα ένδειας ποσού €600 και δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα άτομα

εκείνα που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσής τους από οποιαδή-

ποτε άλλη πηγή εισοδήματος. Η αναγνώριση των δικαιούχων της ανωτέρω ενίσχυσης

πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη) ή του εξουσιοδοτη-

μένου υπ’ αυτού οργάνου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή τονίζει

πως, το γεγονός ότι η ανωτέρω προστασία καλύπτει όλα τα άτομα που βρίσκονται σε

ανάγκη, δίχως να εμπίπτουν απαραίτητα σε ειδικές κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, δεν

συνιστά ένα ακριβές νομικό πλαίσιο που θέτει κριτήρια χορήγησης των εν λόγω παρο-

χών και, συνεπώς, η εφάπαξ αποζημίωση δεν δύναται να θεωρείται επαρκής εγγύηση

εισοδήματος για τους άπορους.463

Η πιο πρόσφατη έκθεση Συμπερασμάτων (2013) αφορά στο χρονικό διάστημα 1

Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, περιλαμβάνει δηλαδή, ένα μόνον μέρος των

μεταρρυθμίσεων που έπληξαν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.464 Εντούτοις, η Επι-

τροπή κατέληξε σε μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διατάξεις 12§1 και 12§3, ενώ

επιφυλάχθηκε να απαντήσει για την παράγραφο 2 (διατήρηση του συστήματος στα επί-

πεδα προστασίας της ΔΟΕ), ζητώντας περαιτέρω πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, ως

461 ‘Conclusions I (1969)’ (Interpretative Statement on Article 13), σελ. 64.
462 Π2α/Γ.Π.οικ.31777/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί τροποποίησης της υπ’αριθ. Π2/
οικ.2673/2001 Κ.Υ.Α. και αύξηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για ένδεια από 234,78€
σε 600€ κατά ανώτατο όριο (ΦΕΚ 452/Β/2009).
463 ‘Conclusions XIV-1 (1998) Volume 1’, ‘Conclusions XV-1 (2000) Volume 1’, ‘Conclusions
XVIII-1 (2006) Volume 1’, ‘Conclusions XIX-2 (2009)’, ‘Conclusions XX–2 (2013)’.
464 ‘Conclusions ΧΧ-2(2013)’.
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προς την παράγραφο 1 του άρθρου 12, κρίθηκε ως επαρκής η κάλυψη των κινδύνων, η

χρηματοδότηση των παροχών και η ασφαλιστική κάλυψη μεγάλου ποσοστού του πλη-

θυσμού, ενώ αντίθετα κρίθηκε ως μη ικανοποιητικό το επίπεδο του επιδόματος ανερ-

γίας για τους δικαιούχους δίχως προστατευόμενα μέλη. Όπως προαναφέρθηκε, λόγω

της χρονικής περιόδου κατά την οποία εκτείνετο ο έλεγχος (2008-2011), η Επιτροπή

δεν ήταν σε θέση να εξετάσει το επίπεδο του συνόλου των χορηγούμενων παροχών (κυ-

ρίως των συντάξεων), όπως μέρος αυτών προβλεπόταν να υπολογίζεται από την 1η Ια-

νουαρίου 2015 και σταδιακά μετά το 2020, δυνάμει των νεότερου νόμου 3863/ 2010.

Έτσι, το ύψος των χορηγούμενων συντάξεων υπολογίστηκε με το προηγούμενο κάθε-

στώς, ήτοι €486,84 η κατώτατη σύνταξη για όλα τα ταμεία (πλην ΟΓΑ) συν το Επίδομα

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (που κυμαινόταν από €30-€230). Το προκύ-

πτον άθροισμα υπερέβαινε το όριο φτώχειας που για το έτος 2011 είχε οριστεί στο ποσό

των €458.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε την κατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κανόνα

της παραγράφου 3 του άρθρου 12 που ορίζει την ανάγκη διαρκούς ανάπτυξης του συ-

στήματος κοινωνικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις

της επί των υπ’ αριθ. 76 έως 80/2012 συλλογικών αναφορών συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων κατά της Ελλάδας.465 Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξέτασης, αν και δεν αναφέ-

ρονταν στην περίοδο ελέγχου, οι ακόλουθες νομοθετικές παρεμβάσεις (δυνάμει των Ν.

3845/2010, 3986/2011, 4024/2011 και 4051/2012)466 είχαν λάβει χώρα: α) επιβλήθηκε

εισφορά αλληλεγγύης για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών επί των

συντάξεων που υπερέβαιναν τα €1400, β) ορίστηκε ότι τα δώρα Χριστουγέννων και

Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται μόνον στους συνταξιούχους που

έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και το ύψος της μηνιαίας σύνταξης

δεν υπερβαίνει τα €2500. Σημειώνεται ότι με μεταγενέστερο νόμο τα δώρα και το επί-

465 Βλ. αναλυτικά την επόμενη ενότητα για το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών.
466 Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α' 65 - 6
Μαΐου 2010), Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011), Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226/27-10-
2011), Ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμί-
σεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α'40/29-02-2012).
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δομα αδείας καταργήθηκαν για το σύνολο των συνταξιούχων,467 γ) επιβλήθηκε μείωση

των συντάξεων (άνω των €1700) των δικαιούχων κάτω των 60 ετών σε ποσοστό 6%, δ)

μειώθηκε σε ποσοστό 40% η καταβολή της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερέβαινε

το ποσό των €1000 για όσους δικαιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της

ηλικίας τους, ε) από τον Μάιο 2012, όσες κύριες συντάξεις, μετά τις προαναφερθείσες

μειώσεις, εξακολουθούσαν να υπερβαίνουν το ποσό των €1300, μειώθηκαν αναδρομικά

από τον Ιανουάριο 2012 κατά ποσοστό 12% και στ) η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης,

καθώς και η ηλικία χορήγησης του ΕΚΑΣ, αυξήθηκε από το 64ο στο 67ο έτος. Η Επι-

τροπή θεώρησε τα ως άνω μέτρα περιοριστικά της εξέλιξης του συστήματος και επα-

νέλαβε ότι «το σωρευτικό αποτέλεσμα των περιορισμών είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει

σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης πολλών

συνταξιούχων και, ως εκ τούτου, η κατάσταση δεν τελεί σε συμμόρφωση προς τον

Χάρτη».468

Η εικοστή έβδομη εθνική αναφορά επί του άρθρου 12 για το δικαίωμα στην κοινω-

νική ασφάλεια και του άρθρου 13 για το δικαίωμα στην κοινωνική και ιατρική αντί-

ληψη έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016. Τα Συμπεράσματα αναμένο-

νται να δημοσιευθούν τον Ιανουάριο του έτους 2018.

467 Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012), άρθρο 1, παράγραφος Β,
υποπαράγραφος Β.4.
468 ‘Conclusions ΧΧ-2(2013)’ Greece, σελ. 30.
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3.3.4 Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει

Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 18 Ιουνίου 1998,

ωστόσο, η επικύρωση δεν έχει συνοδευτεί μέχρι σήμερα και από δήλωση του κράτους

που να επιτρέπει στις εθνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να υποβάλουν συλλογικές

αναφορές. Μέχρι σήμερα, η χώρα έχει δεχτεί δεκαεπτά καταγγελίες,469 εκ των οποίων

έξι αφορούν στην παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια και συγκεκρι-

μένα στην παραβίαση της παραγράφου 3 του άρθρου 12. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή,

προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος, τα Συμ-

βαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: «… 3. Να καταβάλλουν προσπάθειες

για την ανύψωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε ψηλότερο επίπεδο».

Η υπ’ αριθ. 66/2011 συλλογική αναφορά της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού

της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημο-

σίων Υπαλλήλων κατήγγειλε τη νομική αντιμετώπιση των νέων μαθητευομένων ως

ασυμβίβαστη με το γράμμα και το πνεύμα της παραγράφου 3.470 Συγκεκριμένα, οι δύο

οργανώσεις ισχυρίστηκαν ότι η ασφαλιστική κάλυψη των νέων περιορίζεται σε δύο

κινδύνους: στο εργατικό ατύχημα σε ποσοστό 1% και στη χορήγηση παροχών ασθέ-

νειας σε είδος, εξαιρουμένων των επιδομάτων ασθενείας και της επιστροφής ιατρικών

εξόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατέληξε ότι οι υπό κρίση

ειδικές συμβάσεις μαθητείας προσφέρουν, πράγματι, περιορισμένη προστασία στους

νέους από τους αυξανόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους, με αποτέλεσμα

να δημιουργείται «… μια ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι ουσιαστικά από-

κλείονται σε μεγάλο βαθμό από το γενικότερο πλαίσιο προστασίας που παρέχεται από

το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αυτό συνιστά επιδείνωση του συστήματος κοι-

νωνικής ασφάλειας …».471 Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι η εθνική νομοθεσία δεν πληροί τα

κριτήρια συμμόρφωσης με την επίδικη διάταξη του ΕΚΧ. Η Επιτροπή των Υπουργών

469 Ο χρονολογικός κατάλογος όλων των συλλογικών αναφορών και η πορεία εκδίκασής τους
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης <http://www.coe.int/t/dghl/mo-
nitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp> πρόσβαση 28 Αυγούστου 2015.
470 Complaint No 66/2011, General Federation of Employees of the National Electric Power
Corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADE
DY) v. Greece (21 February 2011).
471 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Decision on the
Merits concerning Collective Complaint No. 66/2011 by the General Federation of Employees
of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil
Servants’ Trade Unions (ADEDY) against Greece (υιοθετήθηκε 23 Μαΐου 2012, δημοσιεύθηκε
5 Φεβρουαρίου 2013), παρ. 48.
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με πλειοψηφία δύο τρίτων υιοθέτησε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 σύσταση προς την

Ελλάδα, με την οποία την καλεί να αποσύρει την εν λόγω ρύθμιση όσο το δυνατόν τα-

χύτερα. Σημείωσε, ωστόσο, το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές διακηρύττουν τον προ-

σωρινό χαρακτήρα των μέτρων και δηλώνουν ότι θα προβούν στις αναγκαίες τροπο-

ποιήσεις, όταν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι σε θέση να ανταπεξέλθει οικο-

νομικά στην κάλυψη και αυτής της ομάδας των εργαζομένων.472

Οι υπ’ αριθ. 76 έως 80/2012 συλλογικές αναφορές κατατέθηκαν από διάφορες

οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,473

στρέφονται κατά των ίδιων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες το ελληνικό κράτος

προέβη στη δραστική μείωση των συντάξεων και, συνεπώς, ως αφορούσες τα ίδια

πραγματικά περιστατικά, συνεκδικάστηκαν κατά την 261η συνεδρίαση της Επιτροπής

στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Οι δε σχετικές αποφάσεις στηρίζονται στον ίδιο δικανικό συλ-

λογισμό.474

Οι καταγγέλλουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν από την Επιτροπή να

διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του

ΕΚΧ, ύστερα από την θέσπιση σειράς νόμων που τροποποιούν τις συνταξιοδοτικές

παροχές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση επικαλέστηκε λόγους

472 Επιτροπή των Υπουργών – Resolution on Collective Complaint No. 66/2011 by the General
Federation of Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) and Confe-
deration of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADEDY) against Greece (Adopted by the
Committee of Ministers on 5 February 2013 at the 1161st meeting of the Ministers' Deputies)
CM/ResChS(2013)3.
473 Complaint No. 76/2012, Federation of Employed Pensioners of Greece (IKA-ETAM) v.
Greece (16 January 2012), Complaint No. 77/2012, Panhellenic Federation of Public Service
Pensioners (POPS) v. Greece (16 January 2012), Complaint No. 78/2012, Pensioners’ Union of
the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece (16 January 2012), Complaint No. 79/
2012, Panhellenic Federation of Pensioners of the Public Electricity Corporation (POS-DEI) v.
Greece (16 January 2012), Complaint No. 80/2012, Pensioners’ Union of the Agricultural Bank
of Greece (ATE) v. Greece (16 January 2012).
474 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Decision on the
Merits concerning Collective Complaint No.76/2012 by the Federation of Employed Pensioners
of Greece (IKA-ETAM) v. Greece (υιοθετήθηκε 7 Δεκεμβρίου 2012, δημοσιεύθηκε 22 Απρι-
λίου 2013).
— — Decision on the Merits concerning Collective Complaint No. 77/2012 by the Panhellenic
Federation of Public Service Pensioners (POPS) v. Greece (υιοθετήθηκε 7 Δεκεμβρίου 2012,
δημοσιεύθηκε 22 Απριλίου 2013).
— — Decision on the Merits concerning Collective Complaint No. 78/2012 by the Pensioners’
Union of the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece (υιοθετήθηκε 7 Δεκεμβρίου
2012, δημοσιεύθηκε 22 Απριλίου 2013).
— — Decision on the Merits concerning Collective Complaint No. 79/2012 by the Panhellenic
Federation of Pensioners of the Public Electricity Corporation (POS-DEI) v. Greece (υιοθετή-
θηκε 7 Δεκεμβρίου 2012, δημοσιεύθηκε 22 Απριλίου 2013).
— — Decision on the Merits concerning Collective Complaint No. 80/2012 by the Pensioners’
Union of the Agricultural Bank of Greece (ATE) v. Greece (υιοθετήθηκε 7 Δεκεμβρίου 2012,
δημοσιεύθηκε 22 Απριλίου 2013).
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δημοσίου συμφέροντος, ήτοι τη σοβαρή οικονομική κατάσταση της χώρας και τη συνα-

κόλουθη αδυναμία εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να διατηρήσει τις παροχές προς τους

συνταξιούχους στα επίπεδα των προηγουμένων ετών. Ισχυρίστηκε, δε, ότι οι επίδικες

μεταρρυθμίσεις απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, δηλαδή τη συμφω-

νία της Ελλάδας με την Επιτροπή της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη λειτουργία μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης

από το έτος 2010.

Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τις υπό κρίση νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέ-

πουν, επιγραμματικά, μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στα δώρα Χρι-

στουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας, την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης, την

αναστολή καταβολής ή μείωση της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος εργά-

ζεται και, τέλος, τη μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Επιδό-

ματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). Έλαβε, επίσης, υπόψη της την

αξιολόγηση της κατάστασης στην Ελλάδα από άλλα διεθνή και εθνικά όργανα, ήτοι την

Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη ΔΟΕ και την ελληνική

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις, η

Επιτροπή κατέρριψε τον ισχυρισμό των ελληνικών αρχών ότι η χώρα δεσμεύεται από

τη συμφωνία που σύναψε με την ευρέως γνωστή ως «Τρόικα».475 Υπενθύμισε σχετική

νομολογία της, σύμφωνα με την οποία η εισαγωγή διατάξεων στο εσωτερικό δίκαιο

δυνάμει άλλων νομικών υποχρεώσεων, δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης εφαρμογής των

κανόνων του ΕΚΧ. Από τη στιγμή, λοιπόν, που τα επίμαχα μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο

αρμοδιότητας του Χάρτη, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις δεσμεύσεις

που έχουν αναλάβει με την επικύρωσή του, τόσο κατά την νομοπαραγωγική διαδικασία

όσο και κατά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων. Εναπόκειται, τελικά,

στην ίδια την Επιτροπή να κρίνει τη συμμόρφωση ή μη των εθνικών νόμων με τον

Χάρτη, όταν συντρέχουν παράλληλες διεθνείς υποχρεώσεις.

Στο διατακτικό των αποφάσεων, η Επιτροπή ξεκίνησε τον συλλογισμό της με την

παραδοχή ότι υφίσταται στενή σχέση μεταξύ της οικονομίας και της πραγμάτωσης της

κοινωνικής ασφάλισης ως κοινωνικού δικαιώματος, καθόσον η τελευταία τελεί υπό την

επιφύλαξη του εφικτού (Impossibilium nulla obligatio est). Η αρχή αυτή, σε συνδυασμό

με την ελαστική κανονιστικότητα του δικαιώματος, επιτρέπει την τροποποίηση των

κοινωνικοασφαλιστικών κεκτημένων υπό δύο προϋποθέσεις: α) να μην επηρεάζεται ο

πυρήνας του δικαιώματος, ήτοι τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να συνεχίσουν να από-

475 Πρβλ. Ηνωμένα Έθνη, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
Report on austerity measures and economic and social rights (United Nations, Geneva 2013).
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λαμβάνουν την αποτελεσματική προστασία του ασφαλιστικού συστήματος από κοινω-

νικούς και οικονομικούς κινδύνους476 και β) οποιοσδήποτε περιορισμός πρέπει να προ-

βλέπεται από τον νόμο και να είναι αναγκαίος «… σε μια δημοκρατική κοινωνία για την

εγγύηση του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των λοιπών προσώπων ή

για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας υγεί-

ας ή των χρηστών ηθών» (άρθρο 31, παρ. 1 ΕΚΧ).

Επομένως, κατ’αρχήν, οι μειώσεις κοινωνικοασφαλιστικών παροχών δεν συνι-

στούν αυτόματα παραβίαση του άρθρου 12, παρ. 3.477 Ως εκ τούτου, ορισμένες μειώ-

σεις, όπως η μείωση των δώρων ή η μείωση των συντάξεων των ατόμων που είναι μι-

κρής ηλικίας και πρέπει να ενθαρρύνονται να παραμένουν στην αγορά εργασίας, δεν θί-

γουν τον πυρήνα του δικαιώματος του άρθρου 12. Αντίθετα, αυτό που οδηγεί στην πα-

ραβίαση της ανωτέρω διάταξης είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα των περιορισμών, δη-

λαδή οι μειώσεις στις παροχές, που δεν έχουν οριστεί από τον νόμο ως έχουσες προσω-

ρινό χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τις ταυτόχρονες αλλαγές στα κριτήρια φορολόγησης

των συνταξιούχων. Επιπλέον, η Επιτροπή υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν

τήρησε την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον δεν διεξήγαγε τις απαραίτητες έρευνες,

δεν προσήλθε σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και δεν έλαβε υπόψη της διαθέ-

σιμες μελέτες που αξιολογούσαν την επίδραση των επίδικων μέτρων στο επίπεδο δια-

βίωσης των ελλήνων συνταξιούχων, προκειμένου να καταλήξει στην επιβολή μέτρων

που θα έθιγαν λιγότερο τους καταγγέλλοντες. Δυνάμει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέ-

ληξε ότι οι προσβαλλόμενες εθνικές ρυθμίσεις αντιβαίνουν στον κανόνα του άρθρου 12

παρ. 3, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, ακόμη και σε περιόδους έντονης οικονομικής

ύφεσης και με δεδομένο ότι δεν δύνανται να προσφέρουν την ίδια ποιότητα παροχών,

να διατηρούν το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε ένα τέτοιο επίπεδο που να

ικανοποιεί τις νόμιμες προσδοκίες και αξιώσεις των δικαιούχων για μια αποτελεσμα-

τική άσκηση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση. Η διαδικασία εξέτασης των

συλλογικών αναφορών ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση των Ψηφισμάτων της Επιτρο-

476 ‘Conclusions XIII-4(1996)’ (General Introduction), σελ. 41.
477 ‘Conclusions XVI-1(2002) Volume 1’ (Statement of Interpretation on Article 12), σελ. 11.
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πής των Υπουργών στις 2 Ιουλίου 2014,478 με τα οποία συστήθηκε στην Ελλάδα να έχει

θέσει την κατάσταση στη χώρα σε συμμόρφωση με τις επιταγές του Χάρτη μέχρι την

υποβολή της επόμενης εθνικής έκθεσης, η οποία τελικά κατατέθηκε στις 28.8.2015.

Στην έκθεση αυτή,479 οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε να απαριθμούν τις νομοθετικές

αλλαγές που έλαβαν χώρα μετά την καταδίκη της Ελλάδας κατά τη διαδικασία των

ανωτέρω συλλογικών αναφορών, προκειμένου η σχετική νομοθεσία να «υπακούει»

στους κανόνες του ΕΚΧ. Δυστυχώς, στο επίπεδο της κοινωνικής ασφάλισης, δεν λή-

φθηκε καμία νομοθετική πρωτοβουλία. Όπως αναμενόταν, στα Συμπεράσματα της

ΕΕΚΔ επί της έκθεσης, η Επιτροπή επέμεινε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν τελεί σε

συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Χάρτη περί προστασίας του δικαιώματος στην κοι-

νωνική ασφάλεια.480

478 Επιτροπή των Υπουργών – Resolution on Collective Complaint No. 76/2012 Federation of
Employed Pensioners of Greece (IKA-ETAM) against Greece (Adopted by the Committee of
Ministers on 2 July 2014 at the 1204th meeting of the Ministers' Deputies) CM/ResChS(2014)7.
— — Resolution on Collective Complaint No. 77/2012 Panhellenic Federation of Public Servi-
ce Pensioners (POPS) against Greece (Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 2014 at
the 1204th meeting of the Ministers' Deputies) CM/ResChS(2014)8.
— — Resolution on Collective Complaint No. 78/2012 2012 Pensioners’ Union of the Athens-
Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) against Greece (Adopted by the Committee of Ministers on
2 July 2014 at the 1204th meeting of the Ministers' Deputies) CM/ResChS(2014)9.
— — Resolution on Collective Complaint No. 79/2012 Panhellenic Federation of Pensioners of
the Public Electricity Corporation (POS-DEI) against Greece (Adopted by the Committee of
Ministers on 2 July 2014 at the 1204th meeting of the Ministers' Deputies) CM/ResChS (2014)
10.
— — Resolution on Collective Complaint No. 80/2012 Pensioners’ Union of the Agricultural
Bank of Greece (ATE) against Greece (Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 2014
at the 1204th meeting of the Ministers' Deputies) CM/ResChS(2014)11.
479 European Social Charter - 25th National Report on the implementation of the European So-
cial Charter submitted by the Government of Greece (CYCLE XX-4 (2015), 28 August 2015)
RAP/Cha/GRC/25(2015).
480 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Follow up to
Decisions on the Merits of Collective Complaints - Findings 2015 (Ιανουάριος 2016), σελ. 99-
103<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen
tId=09000016805939f5> πρόσβαση 28 Μαρτίου 2016.
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3.3.5 Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά

Δικαιώματα

Η Ελλάδα υιοθέτησε το εν λόγω Σύμφωνο το έτος 1985 και ήταν υποχρεωμένη να

καταθέσει την αρχική έκθεση προόδου μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 1990. Η χώρα

επέδειξε μία πρωτοφανή αδιαφορία και καταστρατήγηση των διεθνών υποχρεώσεών

της, καθόσον επί δώδεκα έτη δεν προέβαινε στη σύνταξή της! Τελικά, η πρώτη εθνική

έκθεση υποβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2002 και ακολούθησε η δημοσίευση των

Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτι-

στικών Δικαιωμάτων στις 7 Ιουνίου 2004.481 Σε αυτές η Επιτροπή εξέφρασε, όπως ήταν

φυσικό, τη δυσαρέσκειά της για την μακρόχρονη καθυστέρηση στην υποβολή της έκθε-

σης, ενώ, ταυτόχρονα, σημείωσε την έλλειψη συγκριτικών και αναλυτικών δεδομένων

σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη ορισμένων διατάξεων του Συμφώνου (παρ. 2).

Τόνισε, ωστόσο, το γεγονός ότι η εθνική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από εκπροσώ-

πους διαφόρων υπουργείων με γνώση επί των ζητημάτων του Συμφώνου, με αποτέλε-

σμα ο διάλογος να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικός (παρ. 3).

Η ανάλυση του άρθρου 9 περί κοινωνικής ασφάλισης αφορούσε κυρίως στη δυνα-

τότητα πρόσβασης ορισμένων ευάλωτων ομάδων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας

της χώρας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι τα

άτομα με χαμηλό εισόδημα, οι Ρομά, οι μετανάστες (νόμιμοι, αλλά και δίχως τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά), καθώς και οι οικογένειές τους, δεν έχουν πρόσβαση στις κοι-

νωνικές υπηρεσίες (παρ. 15). Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει μια ολιστική

προσέγγιση του δικαιώματος, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνον το τυπικό, τεχνικό μο-

ντέλο της κοινωνικής ασφάλισης (κατηγορική ασφάλιση, υποχρεωτικότητα εισφορών,

συνάρτηση με το εργασιακό status), αλλά και την κοινωνική πρόνοια που επιδιώκει τη

δημιουργία ενός ελάχιστου εθνικού δικτύου προστασίας για το σύνολο των ανθρώπων,

ανεξάρτητα από τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Βάσει των ανωτέρω, λοιπόν, κρί-

θηκε ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές του άρθρου 9 του Συμ-

φώνου για το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια.

481 Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, Τριακοστή δεύτερη
Συνεδρίαση 26 Απριλίου – 14 Μαΐου 2004 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Ελλάδα» (7
Ιουνίου 2004) E/C.12/1/Add.97.
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Η δεύτερη έκθεση της χώρας έπρεπε να υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2009,

ωστόσο κατατέθηκε με καθυστέρηση τριών ετών την 31η Αυγούστου 2012.482 Οι ελλη-

νικές αρχές εστιάζουν στο γεγονός ότι, από το έτος 2010, η χώρα αντιμετωπίζει πρωτο-

φανή οικονομική κρίση και έκρηξη της ανεργίας. Ισχυρίζονται ότι, ενώ τα εφαρμοστέα

μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής επιδρούν αρνητικά στην απόλαυ-

ση πολλών κοινωνικών δικαιωμάτων, εντούτοις οι κυβερνητικές πολιτικές είναι απα-

ραίτητες, προκειμένου να διασφαλιστεί το «κοινωνικό κράτος πρόνοιας» που απειλείται

από τη δεινή κατάσταση των δημοσίων οικονομικών (παρ. 3). Ως προς τις μεταρρυθμί-

σεις στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, η εθνική έκθεση αναφέρεται κυρίως στις δο-

μικές αλλαγές του συστήματος (συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων, σύσταση του

Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, χορήγηση Αριθμού Μητρώου Κοινω-

νικής Ασφάλισης για το σύνολο των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, παρ. 105-110),

ενώ αποφεύγει να αναφερθεί στη μείωση των χορηγούμενων παροχών και την προσβο-

λή του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών, συνεπεία των περικοπών στο σύστημα κοινω-

νικής ασφάλειας.

Η ομάδα εργασίας της Επιτροπής που προηγείται της συνόδου της ολομέλειας ζή-

τησε περαιτέρω διευκρινήσεις483 για την επίδραση της αναδιάρθρωσης του συστήματος

στο επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων (παρ. 15), για τον αριθμό των ατόμων που δεν

καλύπτονται από το σύστημα (παρ. 16) και την κατάσταση του δικτύου πρόνοιας για

τους ηλικιωμένους που δεν λαμβάνουν σύνταξη μέσω του συστήματος καταβολής

εισφορών (παρ. 17). Το έγγραφο αυτό παρακίνησε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώ-

σεις, καθώς και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να υποβάλουν

γραπτές πληροφορίες (Written Information) στις οποίες δίδουν απαντήσεις στα ζητήμα-

τα που έθεσε η ομάδα εργασίας. Επιπλέον, κατέθεσαν εκθέσεις (Reports) που εξετάστη-

καν από την Επιτροπή κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2015.484

Στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις, η Επιτροπή τόνισε τον σοβαρό αντίκτυπο της

οικονομικής κρίσης στην απόλαυση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, ιδίως

από ορισμένες μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες (παρ. 7).

482 Greece, ‘Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights: Second periodic report submitted under articles 16 and 17 of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights [31 August 2012]’ (δημοσιεύτηκε 16 Δεκεμβρίου
2013) E/C.12/GRC/2.
483 Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, ‘List of issues in rela-
tion to the second periodic report of Greece’ (1 April 2015) E/C.12/GRC/Q/2.
484 Το σύνολο των γραπτών πληροφοριών και εκθέσεων των μη κυβερνητικών οργανώσεων
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Cou
ntries.aspx?CountryCode=GRC&Lang=EN> πρόσβαση 25 Σεπτεμβρίου 2015.
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Υπενθύμισε στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την κύρωση του

Συμφώνου, ήτοι τον σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των ΟΚΠ δικαιω-

μάτων, έστω και σταδιακά, στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων της και δήλωσε χαρα-

κτηριστικά ότι αυτές πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη «κατά τη διαπραγμάτευση

των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διε-

θνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» (παρ. 8). Οι δομικές αλλαγές του συστήματος κοινω-

νικής ασφάλειας δεν αντιστάθμισαν τις απώλειες που υπέστησαν οι πολίτες της χώρας

εξαιτίας των περικοπών. Το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού και οι χορηγούμενες

παροχές δεν εξασφαλίζουν πλέον όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους

και τα μέλη των οικογενειών τους · ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι επιπτώσεις στους ηλικι-

ωμένους και στις οικογένειές τους, που δεν λαμβάνουν πια τις μη ανταποδοτικές παρο-

χές γήρατος. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε ότι η κατάσταση στη χώρα δεν τελεί σε

συμμόρφωση με το άρθρο 9 του Συμφώνου (παρ. 23).485

Η επόμενη εθνική έκθεση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020.

485 Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, Εβδομηκοστή και
εβδομηκοστή πρώτη Συνεδρίαση 5 – 6 Οκτωβρίου 2015 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις –
Ελλάδα» (9 Οκτωβρίου 2015) E/C.12/GRC/CO/2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια στην έννομη τάξη της
Βουλγαρίας

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας της Βουλγαρίας μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις

χρονικές περιόδους: η πρώτη περίοδος συμπίπτει με την εγκαθίδρυση του βουλγαρικού

κράτους μετά την απελευθέρωση της χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το έτος

1878. Το Σύνταγμα του Τύρνοβο της 16ης Απριλίου 1879 προέβλεπε στο άρθρο 166 το

δικαίωμα στη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.

Πράγματι, κατά τα έτη 1886-1918, υιοθετήθηκε μία σειρά συνταξιοδοτικών νόμων για

τους στρατιωτικούς με αναπηρία (1886), τους δασκάλους (1888), τους δημοσίους υπαλ-

λήλους, τους κληρικούς και τους στρατιωτικούς αξιωματούχους (1891). Το έτος 1915

εισήχθη ο «Νόμος για τις Συντάξεις των Εργαζομένων», ενώ το 1918 ο «Νόμος για την

Ασφάλιση των Εργατών και των Υπαλλήλων σε Περίπτωση Ατυχήματος και Ασθέ-

νειας». Τα έτη 1924-1925 εισήχθησαν ο γενικός νόμος για τη δημόσια ασφάλιση και ο

νόμος για την απασχόληση και την ασφάλιση κατά του κινδύνου της ανεργίας. Μέχρι

το έτος 1945 το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είχε ολοκληρωθεί με τη δημιουργία

επιπλέον επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, όπως των εμπόρων, των τεχνιτών, των

αγροτών, των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και την ίδρυση

ανεξάρτητου οργάνου διαχείρισης της κοινωνικής ασφάλισης. Το «Ίδρυμα Δημόσιας

Ασφάλισης» στηρίχθηκε στη μικτή, τριμερή μορφή οργάνωσης και λειτουργίας με την

ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους, των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Είναι προφανές ότι το τότε νεοσυσταθέν σύστημα ακολούθησε τις στρατηγικές επι-

λογές του βισμαρκιανού μοντέλου. Αφορούσε στο σύνολο των ασφαλιστικών κινδύ-

νων (αναπηρία, γήρας, εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια, μητρότητα,

ανεργία, ασθένεια και προστασία επιζώντων), κάλυπτε το σύνολο των εργαζομένων

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με την ίδρυση ξεχωριστών ταμείων και την ισχύ δια-

φορετικών νομοθετικών κανόνων για κάθε επαγγελματική ομάδα, ενώ η ασφάλιση ήταν

υποχρεωτική και βασισμένη στην αρχή της αναλογικότητας εισφορών και παροχών.486

Η δεύτερη περίοδος αφορά στα χρόνια της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης. Το σύ-

στημα κοινωνικής ασφάλειας που, επίσης, εξασφάλιζε κοινωνικοασφαλιστικές παρο-

χές έναντι των περισσοτέρων κινδύνων, με εξαίρεση εκείνου της ανεργίας, ήταν θεμε-

486 <http://www.noi.bg/en/abouten/history> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
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λιωμένο στην προϋπόθεση της πλήρους απασχόλησης και του εγγυημένου δικαιώ-

ματος προς εργασία όλων των πολιτών. Η πλήρης αυτή απασχόληση είχε, ωστόσο, ορι-

σμένες ιδιαιτερότητες: «δεν ήταν επαρκώς ελεύθερη, καθόσον υφίσταντο περιορισμοί

στην κινητικότητα των υπαλλήλων από τη μία δημόσια επιχείρηση στην άλλη και δεν

ήταν παραγωγική εξαιτίας του γενικότερου χαμηλού επιπέδου παραγωγικότητας. Αλλά,

όλοι οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν, είχαν τις δουλειές τους, τις αποζη-

μιώσεις και ορισμένο επίπεδο διαβίωσης ακόμη και εάν αυτό ήταν περιορισμένο σε

σύγκριση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπό αυτή την έννοια, η πλήρης απασχόληση ήταν

περισσότερο κοινωνική παρά αποτελεσματική».487 Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο χρησι-

μοποιήθηκε «για να δικαιολογήσει την απουσία επιδομάτων ανεργίας και την επιλεκτι-

κή βάση του υπολειμματικού συστήματος κοινωνικής βοήθειας».488 Πράγματι, το σύ-

στημα κοινωνικής πρόνοιας ήταν αποσπασματικό. Κάλυπτε ορισμένες μόνον περιπτώ-

σεις, όπως την περίοδο εγκυμοσύνης για τις γυναίκες που δεν εργάζονταν, τις πολύ-

τεκνες οικογένειες, τους ανάπηρους και τις μονογονεϊκές οικογένειες και οι παροχές

ήταν συνήθως σε είδος παρά σε χρήμα. Το έτος 1948 υιοθετήθηκε ο «Νόμος για τη

Δημόσια Ασφάλιση», ο οποίος εισήγαγε το δικαίωμα σε παροχές στη βάση των ετών

προϋπηρεσίας και όχι στην καταβολή των εισφορών. Ο «Εργατικός Κώδικας» (1951)

ενοποίησε όλα τα ανεξάρτητα ασφαλιστικά ταμεία και η λειτουργία του συστήματος

ανατέθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο των εργατικών συνδικάτων που είχε το δικαίωμα

να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους για όλα τα ανακύπτοντα θέματα περί εργασίας και

κοινωνικής ασφάλισης. Το κράτος ανέλαβε την καταβολή των εισφορών και των

αποζημιώσεων των εργαζομένων, καθόσον ο προϋπολογισμός του συστήματος κοινω-

νικής ασφάλισης συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του κράτους.

Η τρίτη περίοδος ανάπτυξης του συστήματος ξεκίνησε με την πτώση του καθεστώ-

τος και τη μετάβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά την δεκαετία 1990-2000, ίσχυ-

σε το παραδοσιακό pay-as-you-go σύστημα το οποίο συγκέντρωνε τα εξής χαρακτηρι-

στικά: α) χαμηλής ποιότητας συνταξιοδοτικές παροχές με μέσο όρο ποσοστού αναπλή-

ρωσης 27%, ενώ το ποσό της μέγιστης σύνταξης ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο από

εκείνο της ελάχιστης σύνταξης, β) υψηλή εισφοροδιαφυγή εξαιτίας αύξησης της άτυπης

εργασίας και γ) λανθασμένο σύστημα υπολογισμού συντάξεων με την αναγνώριση

μακρών χρονικών περιόδων δίχως την καταβολή εισφορών σε συνδυασμό με την εκτε-

487 Vassil Mrachkov, Social Security Law in Bulgaria (Kluwer Law International, Alphen aan
den Rijn 2011), σελ. 17.
488 Anna Vidinova, «Κοινωνική Πολιτική στη Βουλγαρία» σε Bob Deacon, Η Νέα Ανατολική
Ευρώπη: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής (εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα 1996), σελ. 132.
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ταμένη εφαρμογή του θεσμού της πρόωρης συνταξιοδότησης.489 Η τελευταία χρησιμο-

ποιήθηκε προκειμένου να απορροφήσει τον μεγάλο αριθμό των ανέργων που προέκυψε

από την τεράστια και βίαιη οικονομική μετάβαση και που δεν αναμενόταν να επιστρέ-

ψει στην αγορά εργασίας.

Το ισχύον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανου-

άριο του έτους 2000 με κυρίαρχο στόχο τη σταθεροποίηση του υφιστάμενου μοντέλου

δημόσιας ασφάλισης (πρώτος πυλώνας) και την ταυτόχρονη εισαγωγή της ιδιωτικής

ασφάλισης με τη θεσμοθέτηση δεύτερου και τρίτου πυλώνα στο σύστημα, προκειμένου

να βελτιωθεί η ποιότητα και το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών. Ο βούλγαρος

νομοθέτης, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των κρατών της μετακομμουνιστικής επο-

χής, προσάρμοσε τις επιταγές και υιοθέτησε στην εθνική έννομη τάξη τα πρότυπα της

ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας στα πλαίσια της γενικό-

τερης προσπάθειας « … να ενσωματωθεί η ‘‘νέα’’ Ευρώπη στην ‘‘παλιά’’».490

489 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Pension Reform in Central and Eastern Europe in times of
crisis, austerity and beyond (ILO, Budapest 2011), σελ. 75.
490 Christos L. Rozakis, ‘The European Judge as a Comparatist’ (2005) 80 Tulane Law Review
257, 258.
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4.2. Η προστασία της κοινωνικής ασφάλειας κατά το εσωτερικό δίκαιο

4.2.1. Η συνταγματική προστασία της κοινωνικής ασφάλειας

Στο Προοίμιο του Συντάγματος (παρ. 5), η Βουλγαρία ανακηρύσσεται «κοινωνικό

κράτος». Πρόκειται για την ηθική διακήρυξη της αρχής του κοινωνικού κράτους κατά

τα πρότυπα του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου που ορίζει ότι «η Ομοσπονδιακή Δη-

μοκρατία της Γερμανίας είναι δημοκρατικό και κοινωνικό ομοσπονδιακό κράτος» (άρθρο

20, παρ. 1). Η σύνδεση αυτή ήταν αναπόφευκτη, καθόσον το σύστημα κοινωνικής

ασφάλειας της χώρας αναπτύχθηκε, από την απελευθέρωσή του από την Οθωμανική

Αυτοκρατορία και έκτοτε (με εξαίρεση την περίοδο της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης),

στη βάση του βισμαρκιανού μοντέλου.491 Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω αρχή αναγρά-

φεται μόνον στο Προοίμιο που θεωρείται ότι δεν αναπτύσσει δεσμευτική ισχύ, εντού-

τοις η αρχή συνάγεται επαγωγικά και από την expressis verbis εξατομικευμένη και

αυτοτελή κατοχύρωση πληθώρας κοινωνικών δικαιωμάτων στο δεύτερο κεφάλαιο του

βουλγαρικού Συντάγματος. Υπό τον τίτλο «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Καθήκοντα των

Πολιτών», αναγνωρίζονται το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 48), το δικαίωμα του

συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 49), το δικαίωμα στην απεργία (άρθρο 50), το δικαίωμα στην

υγεία (άρθρο 52) και το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 53). Το δικαίωμα στην κοι-

νωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια αναγνωρίζεται στο άρθρο 51 που ορίζει:

«(1) Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια,

(2) Στα άτομα που είναι προσωρινά άνεργοι θα παρέχεται κοινωνική ασφάλιση υπό προϋ-

ποθέσεις και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται από τον νόμο, (3) Οι ηλικιωμέ-

νοι χωρίς οικογένεια που αδυνατούν να αυτοσυντηρούνται από την προσωπική τους περι-

ουσία, καθώς και τα άτομα με φυσικές και νοητικές αναπηρίες, απολαμβάνουν την κοι-

νωνική προστασία του Κράτους και της κοινωνίας».

Το συνταγματικό πρότυπο του καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν τα κοινωνικά δι-

καιώματα σε σχέση με τις κλασικές ατομικές ελευθερίες, περιπλέκεται από τη γραμμα-

τική διατύπωση του άρθρου 5, παρ. 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι όλες οι συνταγ-

ματικές διατάξεις θα εφαρμόζονται άμεσα. Θα μπορούσε, λοιπόν, να εξαχθεί το συμπέ-

ρασμα ότι, δυνάμει του εν λόγω κανόνα, θεμελιώνεται επιδιώξιμη δικαστικά αξίωση για

τα κοινωνικά δικαιώματα; Κατά την κρατούσα άποψη της θεωρίας μία τέτοια ερμηνεία

θα πρέπει να αποκλειστεί.. Η ανωτέρω διάταξη κατοχυρώνει την αρχή της υπεροχής

491 Για μια ιστορική αναδρομή στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης της Βουλγαρίας βλ. Vassil
Mrachkov, Social Security Law in Bulgaria (Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn
2011), σελ. 19 - 23.
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των κανόνων του Συντάγματος έναντι των λοιπών πηγών δικαίου. Σχετίζεται, επίσης,

με την ανακήρυξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας ως φορέα ερμη-

νείας του Συντάγματος. Το Δικαστήριο υπηρετεί διττή αποστολή: πρώτον, ερμηνεύει

τους συνταγματικούς κανόνες (άρθρο 149, παρ. 1, εδ. 1). «Η ερμηνεία αυτή είναι επί-

σημη, δηλαδή δεσμευτική και αφηρημένη».492 Δεύτερον, ερμηνεύει το Σύνταγμα σε

σχέση με τον νόμο και την εφαρμογή του (άρθρο 149, παρ. 1, εδ. 2, έλεγχος συνταγμα-

τικότητας). Στην τελευταία περίπτωση, το Δικαστήριο δεν ενεργεί ex officio. Η πρωτο-

βουλία ανήκει στο 1/5 τουλάχιστον όλων των μελών του Κοινοβουλίου, στον Πρόεδρο,

στο Συμβούλιο των Υπουργών, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, στο Ανώτατο

Διοικητικό Δικαστήριο, στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Συνήγορο του Πολίτη (άρθρο

151, παρ. 1). Ο τελευταίος μπορεί να επικαλεστεί αντισυνταγματικότητα νόμου μόνον

όταν παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες (άρθρο 151, παρ. 3). Τα δύο

ανώτατα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να αναστείλουν την εκδίκαση της υπόθεσης

και να παραπέμψουν το ζήτημα σύγκρουσης του κοινού νόμου με το Σύνταγμα στο

Συνταγματικό Δικαστήριο (άρθρο 151, παρ. 2).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις θεμελιώνουν μία ειδική διαδικασία αγωγιμότητας των κοι-

νωνικών δικαιωμάτων.493 Προσφέρεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα άμεσης πρό-

σβασης στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όταν αυτό καλείται να ερμηνεύσει κατασταλ-

τικά, κατά την εφαρμογή του, τον κανόνα που πιθανολογείται ότι αντίκειται στο Σύ-

νταγμα. Δεν υφίσταται δυνατότητα εξαναγκασμού της νομοθετικής εξουσίας να πραγ-

ματώσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα ενώπιον των κοινών

δικαστηρίων. Αυτή η απουσία του δικαστικού ελέγχου αντικαθίσταται ή συμπλη-

ρώνεται, επιπλέον, από την αρμοδιότητα των συνταγματικών δικαστών να εξετάζουν

προληπτικά τη συνταγματικότητα του νόμου κατά τη θέσπισή του. Επιπλέον, το επιχεί-

ρημα περί μη θεμελίωσης αγώγιμης αξίωσης ενισχύεται και από τη γραμματική διατύ-

πωση των διατάξεων που αναφέρονται στα επιμέρους κοινωνικά δικαιώματα. Πράγ-

ματι, ο συντακτικός νομοθέτης ορίζει σαφώς ότι απαιτείται η μεσολάβηση του κοινού

νομοθέτη για να εξειδικευθεί και να εφαρμοστεί το κανονιστικό περιεχόμενο των συν-

ταγματικών κανόνων που θεσπίζουν τα εν λόγω δικαιώματα. Για παράδειγμα, ως προς

492 Krassen Stoichev, ‘Constitutional Justice in Bulgaria: Rules and Tendencies’, σελ. 2 <http://
www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/BUL_Stoichev_E.pdf.> πρόσβαση 25 Αυγούστου 2015.
493 Βλ. Cecile Fabre, ‘Social Rights in European Constitutions’ σε Grainne de Búrca and Bruno
de Witte (eds), Social Rights in Europe (OUP, Oxford 2005), σελ. 21-23, International Commis-
sion of Jurists, Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights:
Comparative experiences of justiciability (ICJ, Geneva 2008), Veronika Bílková, ‘Constitu-
tional Entrenchment of Social Rights in Europe: their definition’ (Council of Europe CDL-
LA(2014)010, Strasbourg 2014), σελ. 6 - 8.
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το δικαίωμα στην εργασία, το κράτος θα μεριμνήσει ώστε να δημιουργηθούν οι προϋ-

ποθέσεις υπό τις οποίες θα ασκείται το σχετικό δικαίωμα (άρθρο 48, παρ.1) · η διοί-

κηση θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για άσκηση του δικαιώματος από τα άτομα

με σωματική ή διανοητική αναπηρία (άρθρο 48, παρ. 2), ενώ το δικαίωμα των εργαζο-

μένων σε υγιείς συνθήκες εργασίας, με εγγυημένο κατώτατο μισθό και αποζημίωση θα

συγκεκριμενοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος

(άρθρο 48, παρ. 5). Ομοίως, το δικαίωμα στην απεργία (άρθρο 50) και στην ιατρική

περίθαλψη (άρθρο 52, παρ. 1) θα ασκούνται σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που

ορίζει ο νομοθέτης στα πλαίσια άσκησης διακριτικής ευχέρειας.

Το κείμενο, ωστόσο, του άρθρου που αναγνωρίζει την κοινωνική ασφάλεια ως θε-

μελιώδες δικαίωμα δεν έχει παρόμοια δομή. Η διάταξη του άρθρου 51, παρ. 1 του

βουλγαρικού Συντάγματος ορίζει ότι «Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα στην κοινωνική

ασφάλεια και στην κοινωνική πρόνοια». Δεν περιλαμβάνει την επιφύλαξη περί μεσολά-

βησης του κοινού νομοθέτη και της κρατικής εξουσίας που, όπως προαναφέρθηκε, είναι

παρούσα με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο στα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα. Το

γεγονός αυτό οδήγησε τον Δεκέμβριο του έτους 1997 τον Γενικό Εισαγγελέα να προσ-

βάλλει το τμήμα 47c του Νόμου περί συντάξεων ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστη-

ρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ορισμός ανωτάτου ποσού καταβολής σύνταξης σε ένα άτο-

μο που δικαιούται μία ή περισσότερες συντάξεις αντιβαίνει στο άρθρο 51, παρ. 1 του

Συντάγματος. Με απόφαση της 15ης Ιουλίου 1998 το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρ-

ριψε τους ισχυρισμούς του Γενικού Εισαγγελέα τονίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη δεν

καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γεννάται το δικαίωμα στην κοινωνική ασφά-

λιση και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται. O κοινός νομοθέτης έχει την εξου-

σία να αποφαίνεται επί του θέματος κατά διακριτική ευχέρεια, αρκεί η προτεινόμενη

λύση να μην αντιτίθεται στις αρχές και τις απαιτήσεις του Συντάγματος.494

Δύο χρόνια αργότερα, 53 μέλη του Κοινοβουλίου αμφισβήτησαν τη συνταγματι-

κότητα 15 άρθρων του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, που είχε μόλις πριν μερικούς

μήνες τεθεί σε ισχύ. Οι βουλευτές ισχυρίστηκαν ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της

κοινωνικής ασφάλισης που προβλεπόταν στον Κώδικα αντίκειτο στο άρθρο 51 του

Συντάγματος, όπου η κοινωνική ασφάλιση αναγνωρίζεται ως δικαίωμα του πολίτη.

Στην από 29 Ιουνίου 2000 απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι, πράγματι, η υπό

εξέταση συνταγματική διάταξη διακηρύσσει το δικαίωμα του πολίτη στην κοινωνική

ασφάλιση χωρίς την αναφορά περιορισμών. Τούτο, όμως, δεν σημαίνει ότι το κανονι-

494 Decision No. 21 of 15 July 1998 on cc No. 18/97 – SG, No. 83 of 21 July 1998.
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στικό της περιεχόμενο δεν χρήζει εξειδίκευσης ως προς τις αρχές και τις μεθόδους του

συστήματος που θα εφαρμόζει στην πράξη το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια. Η

αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο νομοθετικό σώμα που υποχρεούται μεν να υλοποιήσει τη

συνταγματική επιταγή, δεν δεσμεύεται, όμως, ως προς τη μορφή του συστήματος που

θα επιλέξει. Ως εκ τούτου, οι προσβαλλόμενες διατάξεις κρίθηκαν σύμφωνες προς το

Σύνταγμα.495

Προχωρώντας στην ανάλυση του δικαιώματος κατά το άρθρο 51, η παράγραφος 2

κατοχυρώνει συνταγματικά τον ασφαλιστικό κίνδυνο της ανεργίας, καθόσον προβλέπει

την παροχή κοινωνικής ασφάλειας στους προσωρινά άνεργους, σύμφωνα με τις προϋ-

ποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον νόμο. Η εισαγωγή της ιδιότυπης αυτής

ρύθμισης οφείλεται πιθανότατα σε δύο παράγοντες: πρώτον, στις οδυνηρές αναμνήσεις

του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας του ολοκληρωτικού καθεστώτος, που βασιζό-

ταν στην προϋπόθεση της πλήρους απασχόλησης και του εγγυημένου δικαιώματος στην

εργασία όλων των πολιτών (πλην των ασθενών) με αποτέλεσμα κάθε άνεργος να θεω-

ρείται «απρόθυμος προς εργασία»496 και να μην καλύπτεται ασφαλιστικά · δεύτερον,

στην έκρηξη της ανεργίας που ακολούθησε την πτώση του καθεστώτος το έτος 1989

και οδήγησε στην ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προστασία από την

ανεργία ως διακριτού κοινωνικού κινδύνου. Μάλιστα είχε προηγηθεί της υιοθέτησης

του σύγχρονου Συντάγματος (12 Ιουλίου 1991) η θέση σε ισχύ του Κανονισμού Νο. 57

του Συμβουλίου των Υπουργών497 που εισήγαγε για πρώτη φορά στην έννομη τάξη της

χώρας παροχές ανεργίας, διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης

για επιστροφή στην αγορά εργασίας. Ειδική μνεία γίνεται, τέλος, στις κοινωνικοασφα-

λιστικές παροχές προς τις μητέρες (άρθρο 47, παρ. 2). Το ως άνω άρθρο συγκεκριμενο-

ποιεί κατ’ αρχάς τη θεμελιώδη αρχή του άρθρου 14 που προβλέπει ότι «η οικογένεια, η

μητρότητα και τα παιδιά θα απολαμβάνουν την προστασία του κράτους και της κοινω-

νίας», συνδέεται, όμως, άμεσα και με το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, καθόσον

αφορά στον τυπικό ασφαλιστικό κίνδυνο της μητρότητας.

495 Decision No.5 29 June 2000 on cc 4/2000.
496 Anna Vidinova, «Κοινωνική Πολιτική στη Βουλγαρία» σε Bob Deacon, Η Νέα Ανατολική
Ευρώπη: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής (εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα 1996), σελ. 132. Μάλιστα, η συγγραφέας αναφέρει το κυνικό σχόλιο του μέλους του Ιν-
στιτούτου Έρευνας για Συνδικαλιστικές Μελέτες, Γκεόργκι Δημητρόφ, που δήλωσε το έτος
1986 ότι «όσοι δεν εργάζονται, δεν πρέπει να τρώνε. Δεν είμαστε Χριστιανική αδελφότητα. Δεν
ανεχόμαστε τέτοιους ανθρώπους».
497 Κανονισμός Νο. 57 του Συμβουλίου των Υπουργών της 5ης Δεκεμβρίου 1989 (Επίσημο
Τεύχος, Νο. 96 του 1989).
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Η παράγραφος 3 του άρθρου 51 ανάγει το θεσμό της κοινωνικής πρόνοιας σε δια-

κριτό κοινωνικό δικαίωμα που θέτει υπό την ειδική προστασία του κράτους και της κοι-

νωνίας τους ηλικιωμένους χωρίς συγγενείς που αδυνατούν να αυτοσυντηρηθούν, τα

άτομα με ειδικές ανάγκες και τους κοινωνικά αδύναμους. Ο διαχωρισμός σε κοινωνική

ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια ακολουθεί το κλασικό κριτήριο διάκρισης: η κοινωνι-

κή πρόνοια χρηματοδοτείται από το ίδιο το κράτος μέσω της γενικής φορολογίας και

όχι με κρατήσεις συμπεριλαμβανόμενες στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων

και των εργοδοτών, ενώ το σύστημα λειτουργεί και ελέγχεται από κεντρικές δομές. Οι

διατάξεις περί κοινωνικής πρόνοιας κωδικοποιούνται στον Νόμο για την Κοινωνική

Πρόνοια (Social Assistance Act 1998). Σύμφωνα με αυτό το νομοθέτημα, άτομα και

οικογένειες που, για λόγους σχετιζόμενους με την υγεία, την ηλικία, τις κοινωνικές συν-

θήκες ή για περιστάσεις που εκφεύγουν της δυνατότητάς τους να τις ελέγξουν, δεν δια-

θέτουν τα απαραίτητα μέσα να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες και χρειάζονται

στήριξη για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία λαμβάνουν

επιδόματα είτε σε χρήμα είτε σε είδος είτε με τη μορφή παροχής κοινωνικών υπηρε-

σιών. Οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος καταβάλλονται είτε σε μηνιαία βάση είτε εφάπαξ

είτε ως στοχευμένα επιδόματα (targeted benefits) προς μειονεκτούσες κοινωνικές ομά-

δες, προκειμένου να καλυφθούν επιπρόσθετες ανάγκες τους, όπως η πληρωμή ενοικίου,

η μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς ή το επίδομα θέρμανσης. Το δικαίωμα αρω-

γής απονέμεται σε όλους τους κατοίκους της Βουλγαρίας (χωρίς, ωστόσο, μέχρι σήμε-

ρα να εξειδικεύεται από τις αρμόδιες αρχές υπό ποιες προϋποθέσεις συμπεριλαμβά-

νονται και οι ξένοι υπήκοοι που διαμένουν στη χώρα επί μακρόν),498 αφού προηγηθούν

διαδικασίες που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ατόμων και των οικογενειών

που βρίσκονται σε ανάγκη (προσωπική προσέγγιση και αξιολό-γηση εκ μέρους των

κοινωνικών υπηρεσιών, έλεγχοι εισοδημάτων, περιουσιακή κατάσταση, ηλικία, κατά-

σταση της υγείας (means test)).

498 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ‘Conclu-
sions 2013 – Bulgaria’.
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4.2.2. Ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης (στο εξής ΚΚΑ ή Κώδικας) αποτελεί το

βασικό νομοθέτημα για την κοινωνική ασφάλιση στη Βουλγαρία. Τέθηκε σε ισχύ την

1η Ιανουαρίου του έτους 2000 και περιλαμβάνει το σύνολο των ρυθμίσεων για τις

κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων του δεύτερου και τρίτου που-

λώνα επικουρικής ασφάλισης για τις συντάξεις.499 Η εφαρμογή των διατάξεών του

συμπληρώνεται από τον νόμο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό Κοινωνικής Ασφάλισης

που ρυθμίζει τον ενοποιημένο προϋπολογισμό του κράτους για την κοινωνική ασφάλι-

499 Code of Social Insurance (TITLE AMEND. - SG 67/03)
Prom. SG. 110/17 Dec 1999, amend. SG. 55/7 Jul 2000, amend. SG. 64/4 Aug 2000, amend. SG.
1/2 Jan 2001, suppl. SG. 35/10 Apr 2001, amend. SG. 41/24 Apr 2001, amend. SG. 1/4 Jan
2002, amend. SG. 10/29 Jan 2002, amend. SG. 45/30 Apr 2002, amend. SG. 74/30 Jul 2002,
amend. SG. 112/29 Nov 2002, amend. SG. 119/27 Dec 2002, amend. SG. 120/29 Dec 2002,
amend. SG. 8/28 Jan 2003, suppl. SG. 42/9 May 2003, amend. SG. 67/29 Jul 2003, suppl. SG.
95/28 Oct 2003, amend. SG. 112/23 Dec 2003, amend. SG. 114/30 Dec 2003, amend. SG. 12/13
Feb 2004, amend. SG. 21/16 Mar 2004, suppl. SG. 38/11 May 2004, amend. SG. 52/18 Jun
2004, amend. SG. 53/22 Jun 2004, amend. SG. 69/6 Aug 2004, amend. SG. 70/10 Aug 2004,
amend. SG. 112/23 Dec 2004, amend. SG. 115/30 Dec 2004, amend. SG. 38/3 May 2005,
amend. SG. 39/10 May 2005, amend. SG. 76/20 Sep 2005, amend. SG. 102/20 Dec 2005,
amend. SG. 103/23 Dec 2005, amend. SG. 104/27 Dec 2005, amend. SG. 105/29 Dec 2005,
amend. SG. 17/24 Feb 2006, amend. SG. 30/11 Apr 2006, amend. SG. 34/25 Apr 2006, amend.
SG. 56/11 Jul 2006, amend. SG. 57/14 Jul 2006, amend. SG. 59/21 Jul 2006, amend. SG. 68/22
Aug 2006, corr. SG. 76/15 Sep 2006, amend. SG. 82/10 Oct 2006, amend. SG. 95/24 Nov 2006,
amend. SG. 102/19 Dec 2006, amend. SG. 105/22 Dec 2006, amend. SG. 41/22 May 2007,
amend. SG. 52/29 Jun 2007, amend. SG. 64/7 Aug 2007, amend. SG. 77/25 Sep 2007, amend.
SG. 97/23 Nov 2007, amend. SG. 100/30 Nov 2007, amend. SG. 109/20 Dec 2007, amend. SG.
113/28 Dec 2007, amend. SG. 33/28 Mar 2008, amend. SG. 43/29 Apr 2008, amend. SG. 67/29
Jul 2008, amend. SG. 69/5 Aug 2008, amend. SG. 89/14 Oct 2008, amend. SG. 102/28 Nov
2008, amend. SG. 109/23 Dec 2008, amend. SG. 23/27 Mar 2009, amend. SG. 25/3 Apr 2009,
amend. SG. 35/12 May 2009, amend. SG. 41/2 Jun 2009, amend. SG. 42/5 Jun 2009, amend.
SG. 93/24 Nov 2009, amend. SG. 95/1 Dec 2009, amend. SG. 99/15 Dec 2009, amend. SG.
103/29 Dec 2009, amend. SG. 16/26 Feb 2010, amend. SG. 19/9 Mar 2010, amend. SG. 43/8
Jun 2010, amend. SG. 49/29 Jun 2010, amend. SG. 58/30 Jul 2010, amend. SG. 59/31 Jul 2010,
amend. SG. 88/9 Nov 2010, amend. SG. 97/10 Dec 2010, amend. SG. 98/14 Dec 2010, amend.
SG. 100/21 Dec 2010, amend. SG. 45/14 Jun 2011, amend. SG. 60/5 Aug 2011, amend. SG.
77/4 Oct 2011, amend. SG. 100/20 Dec 2011, amend. SG. 7/24 Jan 2012, amend. SG. 21/13
Mar 2012, amend. SG. 38/18 May 2012, amend. SG. 40/29 May 2012, amend. SG. 44/12 Jun
2012, amend. SG. 58/31 Jul 2012, amend. SG. 81/23 Oct 2012, amend. SG. 89/13 Nov 2012,
amend. SG. 94/30 Nov 2012, amend. SG. 99/14 Dec 2012, amend. SG. 15/15 Feb 2013, amend.
SG. 20/28 Feb 2013, suppl. SG. 70/9 Aug 2013, amend. SG. 98/12 Nov 2013, amend. SG. 104/3
Dec 2013, amend. SG. 106/10 Dec 2013, amend. SG. 109/20 Dec 2013, amend. SG. 111/27 Dec
2013, amend. SG. 111/27 Dec 2013, amend. SG. 1/3 Jan 2014, amend. SG. 18/4 Mar 2014,
amend. SG. 27/25 Mar 2014, amend. SG. 35/22 Apr 2014, amend. SG. 53/27 Jun 2014, amend.
and suppl. SG. 107/24 Dec 2014, amend. SG. 12/13 Feb 2015, amend. SG. 14/20 Feb 2015,
amend. and suppl. SG. 22/24 Mar 2015, amend. and suppl. SG. 54/17 Jul 2015, amend. and
suppl. SG. 61/11 Aug 2015, amend. and suppl. SG. 79/13 Oct 2015, amend. SG. 95/8 Dec 2015,
amend. and suppl. SG. 98/15 Dec 2015, amend. SG. 102/29 Dec 2015, amend. SG. 62/9 Aug
2016, amend. SG. 95/29 Nov 2016, amend. and suppl. SG. 98/9 Dec 2016, amend. and suppl.
SG. 105/30 Dec 2016.
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ση και εγκρίνεται κάθε έτος. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ο υπολογισμός του

συνολικού ύψους των ασφαλιστικών εισφορών που εισπράχθηκαν από το ενιαίο ασφα-

λιστικό ταμείο για καθέναν επιμέρους από τους ασφαλιστικούς κινδύνους, ενώ ταυτό-

χρονα ορίζονται το ελάχιστο και μέγιστο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει

να καταβληθούν το επόμενο έτος.500

Ο Κώδικας καθιερώνει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση που διέπεται από τις αρχές

της υποχρεωτικότητας και της καθολικής κάλυψης, της ισότητας και μη διάκρισης των

ασφαλισμένων προσώπων, της αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων, του κοινωνι-

κού διαλόγου στη διαχείριση του συστήματος και της οικονομικής οργάνωσης των

ασφαλιστικών πόρων από το κράτος (άρθρο 3). Όλοι οι ασφαλισμένοι συμβάλλουν

στην ορθή λειτουργία του συστήματος μέσω της καταβολής εισφορών, αλλά οι παροχές

χορηγούνται στις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι επισυμβαίνουν. Αναγνω-

ρίζονται οκτώ από τους εννέα παραδοσιακούς κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι

ασθένεια, μητρότητα, ανεργία, γήρας, αναπηρία, παροχές επιζώντων, εργατικό ατύχημα

και επαγγελματική ασθένεια και οικογενειακά επιδόματα (άρθρο 1, παρ. 1). Ο ένατος

κίνδυνος της ιατρικής περίθαλψης καλύπτεται από το Εθνικό Ταμείο Υγειονομικής

Ασφάλισης (Националната здравноосигурителна каса).501

Το προσωπικό πεδίο κάλυψης (άρθρο 4) διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλι-

στικό κίνδυνο. Για τους κλάδους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καλύπτεται το σύνο-

λο των εργαζομένων και συγκεκριμένα, οι μισθωτοί με σύμβαση εργασίας στον δημό-

σιο και ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα σώματα ασφαλείας, οι δικαστικοί

λειτουργοί, οι κληρικοί, οι έμποροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και

φορέων εποπτείας των εμπορικών εταιριών, οι αγρότες, οι ναυτικοί και οι αυτοαπασχο-

λούμενοι (ήτοι το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών). Για τους κλάδους ασθένειας

και μητρότητας, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τους μισθωτούς του δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα (οι τελευταίοι πρέπει να εργάζονται για περισσότερες από πέντε ημέ-

ρες ή σαράντα ώρες το μήνα), τους ναυτικούς (καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές) και

500 ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ЗА 2017 Г. В сила от 01.01.2017 г.Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. (State Social Insu-
rance Budget Act for 2017) http://www.nap.bg/en/page?id=537 πρόσβαση 3 Μαρτίου 2017.
501 Health Act Promulgated, SG No. 70/10.08.2004, effective 1.01.2005, supplemented, SG No.
46/3.06.2005, amended and supplemented, SG No. 76/20.09.2005, effective 1.01.2007, SG No.
85/25.10.2005, effective 25.10.2005. An update of the English text of this Act is being prepared
following the amendments in SG No. 88/4.11.2005, SG No. 94/25.11.2005, (effective 25.11.
2005), SG No. 103/23.12.2005, SG No. 18/28.02.2006 (effective 1.01. 2007), SG No. 30/11.04.
2006, (effective 12.07.2006), ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО
ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г. В сила от 01.01.2017 г.Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.
(Law for the budjet of the National Health Insurance Fund) <http://www.en.nhif.bg/web/guest/
healthcare-in-bulgaria> πρόσβαση 3 Μαρτίου 2017.
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τους εμπόρους, ενώ προαιρετικά δύνανται να ασφαλιστούν οι αυτοαπασχολούμενοι και

οι αγρότες. Υποχρεωτικά ασφαλίζονται κατά του κινδύνου του εργατικού ατυχήματος

και της επαγγελματικής ασθένειας οι μισθωτοί δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, οι ναυτικοί

και οι έμποροι, ενώ προαιρετικά οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες. Δικαιούχοι

επιδομάτων ανεργίας είναι μόνον οι μισθωτοί και προαιρετικά οι ναυτικοί, ενώ ρητά

εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι. Τέλος, δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων

είναι όλοι οι κάτοικοι της Βουλγαρίας και το κόστος χορήγησης επιβαρύνει αποκλει-

στικά το κράτος.502

Το σύστημα χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται

από τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και εν μέρει από

τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές συνιστούν ορισμένο ποσοστό επί του μηνι-

αίου δηλωθέντος εισοδήματος (το ελάχιστο ορίζεται στα 420 και το μέγιστο στα 2600

leva) και διακρίνονται σε εργοδοτικές και εργατικές. Τα ποσοστά κατανομής διαφέρουν

ανά ασφαλιστικό κίνδυνο. Οι προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές των δημοσίων υπαλ-

λήλων, δικαστικών λειτουργών και σωμάτων ασφαλείας καλύπτονται εξ ολοκλήρου

από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αυτοαπασχολούμενοι καταβάλλουν το πλήρες

ποσό των απαιτούμενων εισφορών από προσωπικούς πόρους. Από την 1η Ιανουαρίου

2009 και κάθε έτος έκτοτε, το κράτος συνεισφέρει στο ταμείο των «Συντάξεων» ποσο-

στό 12% επί του αθροίσματος όλων των ανταποδοτικών εισοδημάτων όλων των ασφα-

λισμένων.503

Το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διοικείται από τρεις φορείς: α) το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής που είναι υπεύθυνο για την χάραξη της

εθνικής πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, β) το Εθνικό Ίδρυ-

μα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Национален осигурителен институт) που διοικείται

από ένα τριμερές εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της κυβέρνη-

σης, των εργοδοτών και των εργαζομένων και διαχειρίζεται πλήρως το σύστημα κοινω-

νικής ασφάλισης. Αποτελεί κατ’ ουσίαν το μοναδικό, ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο της

502 Υφίστανται διάφορα είδη οικογενειακών επιδομάτων. Με ορισμένες εξαιρέσεις, καταβάλ-
λονται μόνον στις οικογένειες των οποίων το μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα ανά μέλος της
οικογένειας για τους τελευταίους 12 μήνες είναι μικρότερο ή ίσο με BGN 350 (€ 179).
503 Η Βουλγαρία μείωσε το ποσοστό της συνταξιοδοτικής εισφοράς κατά 4 εκατοστιαίες μονά-
δες το έτος 2009 και κατά επιπλέον 2 μονάδες το 2010. Από το 2009, το κράτος έχει καταστεί
ένα είδος «τρίτου ασφαλιστή» και καταβάλλει θεσμοθετημένες εισφορές σε ποσοστό 12% επί
της συνολικής ανταποδοτικής βάσης. Το 2011, το συνδυαστικό ποσοστό εισφοράς εργοδοτών
και εργαζομένων αυξήθηκε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες. Από το 2017, το ποσοστό εισφοράς
για το σύστημα του δεύτερου πυλώνα θα αυξηθεί κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες, σε Διεθνής Ορ-
γάνωση Εργασίας, Pension Reform in Central and Eastern Europe in times of crisis, austerity
and beyond (ILO, Budapest 2011), σελ 9.
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χώρας και γ) την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων (Националната агенция по приходите)

που εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές και μεταβιβάζει αυτές στο Εθνικό Ίδρυμα

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα κρατικά καθοδηγούμενο σύστη-

μα που ακολουθεί κατ’ αρχάς τις κατευθυντήριες γραμμές του βισμαρκιανού, διανεμη-

τικού μοντέλου (pay as you go, PAYG). Επειδή, όμως, ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται και

η επικουρική ασφάλιση (άρθρο 1, παρ. 2), το σύστημα ορίζεται ως μικτό (τρεις πυλώ-

νες). Ειδικότερα, η επικουρική ασφάλιση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατα-

στήσει τη δημόσια · λειτουργεί συμπληρωματικά προς την τελευταία. Διαιρείται σε

υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση για τις συντάξεις (γήρατος και θανάτου, άρθρο 1,

παρ. 2 (a)) και σε εθελούσια επικουρική ασφάλιση που εφαρμόζεται στο πεδίο των

συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, άρθρο 1, παρ. 2 (b)), της ανεργίας, της

επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης (άρθρο 1, παρ. 2 (c)).

Τέλος, η εθελούσια επικουρική ασφάλιση έχει χαρακτήρα ατομικό και βασίζεται

στην αρχή της κεφαλαιοποίησης των συντάξεων. Η κατανομή του συνόλου των παρο-

χών επικουρικής ασφάλισης έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποί-

ες σήμερα ανέρχονται σε 9.504 Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Financial

Supervision Commision) αδειοδοτεί τις ιδιωτικές εταιρείες και επιβλέπει το σύστημα

υποχρεωτικών ασφαλιστικών ατομικών λογαριασμών. Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων

(National Revenue Agency) εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές και μεταφέρει αυτές

στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων στις αντίστοιχες ασφαλιστικές εται-

ρείες. Οι τελευταίες διαχειρίζονται τους λογαριασμούς και χορηγούν τις σχετικές παρο-

χές απευθείας στους δικαιούχους.

Σήμερα μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα που τέθηκαν σε ισχύ την 1η

Ιανουαρίου του έτους 2016, το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας είναι δομημένο ως

εξής:

 Ο πυλώνας μηδέν: Στόχος του προγράμματος είναι η σταδιακή εξάλειψη της

φτώχειας. Περιλαμβάνει την παροχή κρατικών/κοινωνικών συντάξεων που δεν συνδέο-

νται με την προηγούμενη καταβολή εισφορών σε όσους ανθρώπους άνω των 70 ετών

αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης. Λειτουργεί στη βάση της κοι-

νωνικής αλληλεγγύης παρέχοντας ένα ελάχιστο εισόδημα στους ηλικιωμένους μέσω

των φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Το επίπεδο της παροχής το

504 <http://www.fsc.bg/en/markets/social-insurance-market/supervised-entities/pension-insuran
ce-companies/> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
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έτος 2016 κυμαινόταν σε BGN 136 (€70) και αντιστοιχούσε στο 20% του μέσου μηνι-

αίου μισθού.505

 Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στη βασική σύνταξη και αντιπροσωπεύει την

«κοινωνική διάσταση» του συνταξιοδοτικού συστήματος, προσφέροντας την κατώτατη

συνταξιοδοτική παροχή στους ανθρώπους εκείνους που έχουν εργαστεί και έχουν συν-

εισφέρει με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έστω και περιορισμένα, στη λει-

τουργία του συστήματος. Επιπλέον, συνιστά τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου επι-

πέδου των υπολοίπων παροχών. Χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργοδοτών και

εργαζομένων, καθώς και από κρατικά κονδύλια τα οποία καλύπτουν παροχές που δεν

βασίζονται σε περιόδους καταβολής εισφορών. Από το έτος 2009 το κράτος συνεισφέ-

ρει ποσοστό 12% επί του αθροίσματος όλων των ανταποδοτικών εισοδημάτων όλων

των ασφαλισμένων. Επίσης, καλύπτει τα ελλείμματα που οφείλονται σε ανεπαρκή

έσοδα. Η κατώτατη σύνταξη χορηγείται στην ηλικία των 67 ετών με 15 έτη εισφορών

και το ποσό της αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του μέσου μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού.

Ταυτόχρονα, ο πρώτος πυλώνας στοχεύει και στην αναπλήρωση του εισοδήματος με

κάποια προοδευτικότητα. Για τις συντάξεις γήρατος, η ηλικία συνταξιοδότησης για

τους άνδρες είναι το 65ο έτος με απαιτούμενη προϋπηρεσία 40 ετών, ενώ για τις γυναί-

κες το 63ο έτος με εργασία τουλάχιστον 37 ετών. Η μέση σύνταξη ανερχόταν το έτος

2016 στο ποσό των BGN 332,68 (€171) και αντιστοιχούσε στο 42,2% του μέσου μηνι-

αίου μισθού. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το επίπεδο των συντάξεων αναπη-

ρίας και θανάτου (επιζώντων) εξαρτώνται από τον βαθμό αναπηρίας, τα έτη ασφάλισης

και την ηλικία των δικαιούχων.506

 Η συμμετοχή στον δεύτερο πυλώνα ήταν αρχικά υποχρεωτική για όσους εργαζό-

μενους έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1959. Από την 1η Αυγού-

στου 2015, όμως, οι εργαζόμενοι που γεννήθηκαν μετά το έτος 1959 έχουν τη δυνατό-

τητα να μεταπηδούν από τον πρώτο πυλώνα pay-as-you-go στον δεύτερο πυλώνα των

ατομικών λογαριασμών όσες φορές το επιθυμούν και μέχρι 5 έτη πριν τη συνταξιο-

δότηση. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας που δεν επιλέγουν εξαρχής έναν από

τους δύο πυλώνες, κατατάσσονται αυτόματα στον πρώτο (PAYG). Ο δεύτερος πυλώνας

χρηματοδοτείται πλήρως από τις ασφαλιστικές εισφορές των οποίων το ύψος είναι προ-

καθορισμένο και σχετίζεται με το εισόδημα. Αποτελείται από τα καθολικά και τα επαγ-

γελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία: α) Τα καθολικά ταμεία είναι ένα πρόσθετο κεφα-

505 <http://www.noi.bg/images/en/statistics/Average%20Number%20of%20Pensioners.pdf>,
σελ. 11, πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
506 Στο ίδιο.
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λαιακό σύστημα στο οποίο συγκεντρώνεται ένα μέρος των ασφαλιστικών εισφορών σε

προσωπικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης

στους δικαιούχους, καθώς και στα μέλη οικογενείας σε περίπτωση θανάτου. Οι ασφαλι-

στικές εισφορές αναλογούν σε ποσοστό 5% επί του μισθού (αναμένεται εντός του 2017

να οριστεί στο 7%) και επιμερίζονται σε ποσοστό 2,8% που βαρύνει τον εργοδότη και

ποσοστό 2,2% για τον εργαζόμενο. Το συνολικό ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σε 7%

από την 1η Ιανουαρίου 2017, β) τα επαγγελματικά ταμεία είναι επίσης ένα πρόσθετο

κεφαλαιακό σύστημα και αφορά σε άτομα (ανεξαρτήτου ηλικίας) που απασχολούνται

σε ορισμένες εργασίες προκειμένου να λάβουν πρόωρη σύνταξη γήρατος ή τα μέλη της

οικογένειάς τους, θανάτου. Τα ποσοστά εισφορών ορίζονται σε 7% και 12% ανάλογα

με το είδος της εργασίας και βαρύ-νουν αποκλειστικά τον εργοδότη.

 Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει δύο παραλλαγές των ανωτέρω ταμείων συγκέντ-

ρωσης κεφαλαίων επί τη βάσει των ατομικών λογαριασμών και οι όροι λειτουργίας του

εξαρτώνται από τις συμφωνίες που συνάπτουν οι εργαζόμενοι με την εκάστοτε ιδιωτική

ασφαλιστική εταιρία. Οι εισφορές βαρύνουν είτε τους εργαζόμενους είτε τους εργοδό-

τες τους και εξαιρούνται της φορολόγησης μέχρι ένα όριο. Οι παροχές καταβάλλονται

είτε με τη μορφή σύνταξης είτε ως ορισμένου χρόνου σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας

είτε με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών ή, τέλος, ως προκαθορισμένα ποσά προς τους

επιζώντες.

Όπως η πλειοψηφία των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι

και το βουλγαρικό συνταξιοδοτικό σύστημα, αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του δι-

κτύου κοινωνικής προστασίας της χώρας. Αντιμετωπίζει, επίσης, παρόμοιες προκλή-

σεις για τη βιωσιμότητά του που οφείλονται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού, την

αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και τις ανταγωνιστικές πιέσεις της παγκοσμιοποί-

ησης. Η Βουλγαρία δεν περιορίστηκε στις συνήθεις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες,

δηλαδή στη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στην αύξηση των

ασφαλιστικών εισφορών και στο πάγωμα της ποσοτικής αύξησης των παροχών σε χρή-

μα. Εισήγαγε μεν την κοινωνική σύνταξη, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τον στενό

δεσμό με την ευρωπαϊκή κληρονομιά του καθολικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης,507 αλλά προχώρησε στον περιορισμό της υπο-

χρεωτικής δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και στην υιοθέτηση της ιδιωτικής ασφά-

λισης με τη μορφή των προσωπικών αποταμιευτικών λογαριασμών που λειτουργούν σε

507 Bob Deacon, Η Νέα Ανατολική Ευρώπη: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κοινωνικής
πολιτικής (εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1996), σελ. 115, Katharina Müller, ‘Post-socialist Pen-
sion Reform: Contributory and Non-contributory Approaches’ (2005) 5(2) Public Finance and
Management.
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ένα κεφαλαιοποιητικό περιβάλλον με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας (αυστηρή

εφαρμογή της αναλογικότητας παροχών προς τις καταβληθείσες εισφορές).508

Ακολούθησε, λοιπόν, το μοντέλο των πολλαπλών πυλώνων που προέκρινε ως επι-

τυχές η Παγκόσμια Τράπεζα με την οποία η χώρα είχε συνάψει σύμβαση για έκτακτη

χρηματοδότηση και εκπόνηση σταθεροποιητικού και μεταρρυθμιστικού προγράμματος

κατά τα πρώτα χρόνια μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς.509 Το βασικό επιχεί-

ρημα υπέρ αυτού του συστήματος ήταν ότι η ιδιωτικοποίηση με προχρηματοδότηση θα

είχε ευνοϊκές μακροοικονομικές επιπτώσεις, όπως τη διαφοροποίηση των κινδύνων στα

επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αυξημένα αποταμιευτικά κεφάλαια, ανάπτυξη της κεφαλαι-

αγοράς και ποιοτικά κίνητρα στην αγορά εργασίας.510 Εντούτοις, όπως προκύπτει από

δημοσιευμένα στοιχεία της ίδιας της Παγκόσμιας Τράπεζας511 και ερμηνεύουν οι Barr

και Diamond, πολλές από τις χώρες που υιοθέτησαν το ως άνω μοντέλο όχι μόνον δεν

κατέκτησαν την αρχικά υπολογιζόμενη μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά απέτυχαν

να προσελκύσουν τους εργαζόμενους εκτός της επίσημης οικονομίας και το κυριότερο,

το σημαντικό κόστος μετάβασης που απαιτήθηκε για την εισαγωγή της ιδιωτικής ασφά-

λισης προστέθηκε στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών αυτών.512

Έτσι, οι πολυάριθμες τροποποιήσεις στην ασφαλιστική νομοθεσία δεν έχουν εξα-

σφαλίσει την επαρκή ανάπτυξη του βουλγαρικού κοινωνικοασφαλιστικού μοντέλου.

Υπό το πρίσμα της δομικής αναθεώρησης του συστήματος, η χώρα έχει ήδη υιοθετήσει

ορισμένες από τις απαραίτητες πολιτικές που οδηγούν στη βιωσιμότητα, ήτοι αυστηρό

δημοσιονομικό έλεγχο, περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση των

γενικότερων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Η μεταρρυθμιστική διαδικασία, όμως,

508 Το ίδιο μοντέλο ακολούθησαν οι οικονομίες σε μετάβαση της Ουγγαρίας (1998), της Πολω-
νίας (1999), της Λετονίας (2001), της Κροατίας (2002), της Εσθονίας (2002), της Λιθουανίας
(2004–5), της Σλοβακίας (2005) και της ΠΓΔΜ (2006) σε Darinka Asenova and Roddy
McKinnon, ‘The Bulgarian pension reform: post-accession issues and challenges’ (2007) 17
Journal of European Social Policy, σελ. 395, υποσημείωση 2.
509 Για το χρονικό διάστημα από το έτος 1994 έως το 2004, 12 χώρες της Κεντρικής και Ανατο-
λικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth of Independent
States) που εφάρμοσαν το μοντέλο των πυλώνων με υποχρεωτική ιδιωτική χρηματοδότηση έλα-
βαν από την Παγκόσμια Τράπεζα 1,115.8 εκατομμύρια δολάρια ως δάνειο για τη σύσταση των
συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ 13 χώρες στην ίδια περιοχή που δεν υιοθέτησαν το μοντέλο
έλαβαν 422,3 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ποσό μειωμένο κατά 37,8% συγκριτικά με την
πρώτη ομάδα σε The World Bank, Pension Reform and the Development of Pension Systems –
An Evaluation of World Bank Assistance (World Bank, Washington DC 2006).
510 Η Παγκόσμια Τράπεζα παρουσίασε το εν λόγω μοντέλο στο βιβλίο The World Bank, Aver-
ting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth (Oxford University
Press, Οxford, 1994).
511 The World Bank (υποσημ. 509).
512 Barr N and Diamond P, ‘Reforming pensions: Principles, analytical errors and policy dire-
ctions’ (2009) 62(2) International Social Security Review 5.
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εμποδίζεται από τρεις παράγοντες: τη διαφθορά, την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων

κατηγοριών ασφαλισμένων (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δάσκαλοι) και την καταβολή

εισφορών επί του κατώτατου και όχι του πραγματικού μισθού.

Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει να καταπολεμηθεί η παράνομη πρόσβαση στο σύ-

στημα χορήγησης επιδομάτων. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε τα τελευταία χρόνια η αύ-

ξηση του αριθμού των αιτούμενων αναπηρικών συντάξεων και συνακόλουθα η επι-

βάρυνση του Ταμείου Συντάξεων με την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε μη δι-

καιούχους. Ειδικότερα, τη δεκαετία 2000-2010, η σύνταξη αναπηρίας θεωρήθηκε ως

εναλλακτική λύση αντί της συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όταν δεν πληρούνταν οι

προϋποθέσεις για την καταβολή της τελευταίας. Ενώ, λοιπόν, το έτος 1999 ο αριθμός

των συνταξιούχων αναπηρίας, που βρίσκονταν κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας συντα-

ξιοδότησης, ήταν περίπου 150.000, αυξήθηκε ραγδαία μετά το έτος 2000 και έφτασε

στους 274.000 συνταξιούχους το έτος 2006. Εκείνη τη χρονιά το Εθνικό Στατιστικό

Ινστιτούτο διενήργησε ενδελεχή έρευνα και παρακολούθηση των νέων αιτήσεων

συνταξιοδότησης και αναθεώρησε τις αποφάσεις των εμπειρογνωμόνων της Regional

Expert Medical Commission (REMC). Ακολούθως, το έτος 2008 ο αριθμός των συντα-

ξιούχων αναπηρίας με ασθένειες μη σχετιζόμενες με εργατικά ατυχήματα, μειώθηκε

κατά 0,3% σε σύγκριση με το έτος 2007. Ωστόσο, από το έτος 2010, με την έναρξη της

οικονομικής κρίσης, σημειώνεται νέα αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων αναπη-

ρίας. Το ίδιο έτος, αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα συνέστησε

αυστηρότερη παρακολούθηση των διαδικασιών χορήγησης συντάξεων αναπηρίας μέσω

δειγματοληπτικού ελέγχου των περιπτώσεων από ιατρικές επιτροπές του Εθνικού Ιδρύ-

ματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.513

Το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων φανερώνει τη βασική παθο-

γένεια του βισμαρκιανού μοντέλου που συνίσταται στην αντίσταση ισχυρών επαγγελ-

ματικών ομάδων στην εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων. Έτσι,

πραγματοποιείται σταδιακά και με αργό ρυθμό η αποκαλούμενη «μεταφορά» των

συγκεκριμένων ομάδων στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης (με εξαίρεση τους στρατιωτι-

κούς και τους αστυνομικούς), ενώ διατηρούνται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για συνταξιο-

δότηση με τη συμπλήρωση μικρότερου ορίου ηλικίας. Τέλος, ιδιαίτερα διαδεδομένη

είναι η πρακτική της μη δήλωσης των πραγματικά καταβαλλόμενων μισθών. Σύμφωνα

με τα στοιχεία του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 28% των μισθω-

τών στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές με βάση τον κατώτατο

513 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Pension Reform in Central and Eastern Europe in times of
crisis, austerity and beyond (ILO, Budapest 2011), σελ. 84.
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μισθό.514 Η μη καταβολή ή η καταβολή μειωμένων εισφορών οδηγεί όχι μόνον στην

άμεση οικονομική ανισορροπία του συστήματος, αλλά και μακροπρόθεσμα στην

αναποτελεσματικότητα αυτού, καθόσον θα υφίσταται αυξημένος αριθμός ηλικιωμένων

που είτε θα λαμβάνει μειωμένες, μη ποιοτικές παροχές είτε δεν θα λαμβάνει καθόλου

συνταξιοδοτικές παροχές με αποτέλεσμα ο πυλώνας μηδέν (κρατική κοινωνική σύντα-

ξη) να βρίσκεται υπό συνεχή οικονομική πίεση.

Έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι ακόμη και

εάν οι τελευταίες παραμετρικές μεταρρυθμίσεις (αυστηρός δημοσιονομικός έλεγχος,

περιορισμός της πρόωρης συνταξιοδότησης και αύξηση των γενικότερων ορίων ηλικίας

συνταξιοδότησης με έναρξη ισχύος από τον Ιανουάριο 2016) εφαρμοστούν απαρέγκλι-

τα και το Κράτος κρατήσει σταθερή τη χρηματοδότηση σε ποσοστό 12%, η οικονομική

βιωσιμότητα του πρώτου πυλώνα δεν αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται πριν το

έτος 2035.515

Υπό το πρίσμα της ποιοτικής αναβάθμισης των χορηγούμενων παροχών, το κοινω-

νικοασφαλιστικό δίκτυ προστασίας της Βουλγαρίας κρίνεται ανεπαρκές. Καλύπτει μό-

νον τις βασικές, σχεδόν υποτυπώδεις, ανάγκες της πλειονότητας του πληθυσμού σε

τροφή, θέρμανση, κατοικία και ρουχισμό. Γενικότερα, η αναποτελεσματικότητα του

συστήματος κινδυνεύει να διατηρηθεί και στο μέλλον, κυρίως εξαιτίας της γήρανσης

του πληθυσμού σε συνδυασμό με την ασταθή οικονομική κατάσταση στη χώρα, την

υψηλή ανεργία, τη μετανάστευση, την υπογεννητικότητα και το εύρος της άτυπης απα-

σχόλησης που σωρευτικά οδηγούν στη μείωση του αριθμού των ατόμων τα οποία

συνεισφέρουν και θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στη διατήρηση του συστήματος. Η

Βουλγαρία είναι μία από τις ταχύτερα γηράσκουσες οικονομίες της ΕΕ εξαιτίας της

πτώσης των ποσοστών γονιμότητας και το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με

τις πληθυσμιακές προβολές των Ηνωμένων Εθνών, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό της

χώρας ενδέχεται να μειωθεί έως και κατά 40% μέχρι το έτος 2050. Το ποσοστό των

ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού θα διπλασιαστεί μέσα στις επόμενες 4 δε-

καετίες.

514 <http://www.noi.bg/images/en/statistics/Population,%20Contributors,Pensions%20and%20
Pensioners%202006-2015.pdf> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
515 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Pension Reform in Central and Eastern Europe in times of
crisis, austerity and beyond (ILO, Budapest 2011), σελ. 104.



197

Μέχρι το 2050, ένας στους τρεις Βούλγαρους θα είναι άνω των 65 ετών και μόνον ένας

στους δύο θα εργάζεται.516

516 <http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/054bulga.pdf>
πρόσβαση 8 Μαρτίου 2016, The World Bank, ‘Mitigating the Economic Impact of an Aging
Population: Options for Bulgaria’ σε <http://documents.worldbank.org/curated/en/7957814682
35152407/pdf/789790PRSP0ENG00Box0379828B00OUO090.pdf> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017
Βλ. επίσης, <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population _ struc ture _
and _ageing> πρόσβαση 8 Μαρτίου 2017.
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4.3 Η προστασία της κοινωνικής ασφάλειας στη βάση των διεθνών υποχρεώσεων

της Βουλγαρίας

Κατά το άρθρο 5, παρ. 4 του Συντάγματος οι διεθνείς συμβάσεις αποτελούν πηγή

του βουλγαρικού δικαίου, εφόσον κυρωθούν σύμφωνα με τη συνταγματική διαδικασία,

δημοσιευθούν και τεθούν σε ισχύ. Έχουν αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των νόμων, δη-

λαδή υπερισχύουν κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης και μάλιστα έχουν ως άμεσο από-

τέλεσμα την κατάργησή της (Απόφαση № 7/92 στο c.c. № 6/92). Η νομική ισχύς τους

τις τοποθετεί ιεραρχικά αμέσως μετά το Σύνταγμα, καθόσον οι συνταγματικοί κανόνες

(άρθρο 85, παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 149, παρ. 1, εδ. 4) απαιτούν εναρμόνιση

των διεθνών συνθηκών με τον Βασικό Νόμο (Basic Law) πριν την κύρωσή τους. Αυτή

η πρωταρχία των διεθνών συνθηκών εξασφαλίζει, τυπικά τουλάχιστον, την προστασία

των κοινωνικών δικαιωμάτων των Βούλγαρων πολιτών σύμφωνα με τα αυστηρότερα

διεθνή πρότυπα.

Η Βουλγαρία, λοιπόν, υπέγραψε το έτος 1960 και κύρωσε το έτος 1970 το Διεθνές

Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Μέχρι σήμερα

δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια που να υποδηλώνει την πρόθεσή της να υιοθετήσει

και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο ανωτέρω Σύμφωνο το οποίο καθιερώνει μηχανι-

σμό εξέτασης ατομικών καταγγελιών για παραβίαση των οικονομικών, κοινωνικών και

πολιτιστικών δικαιωμάτων.

Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται στα 186 κράτη μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-

σίας, έχοντας επικυρώσει 100 Συμβάσεις εκ των οποίων το σύνολο των θεμελιωδών,

τρεις από τις τέσσερις πολιτικής προτεραιότητας και 53 τεχνικές. Η Σύμβαση Νο. 102

για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας επικυρώθηκε στις 14 Ιουλίου 2008.

Η χώρα έγινε το 26ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Μαΐου 1992, υιο-

θετώντας τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των

Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής. Κύρωσε

τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7

Ιουνίου 2000 (τέθηκε σε ισχύ 1 Αυγούστου 2000). Κατά την ίδια ημερομηνία αποδέ-

χτηκε και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλο-

γικών Αναφορών. Δεν έχει αποδεχτεί μέχρι σήμερα τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινω-

νικής Ασφάλειας.

Τέλος, η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου

2007.
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4.3.1 Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά

Δικαιώματα

Από την κατάρρευση του καθεστώτος και την είσοδο στην Οικονομία της Αγοράς

μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων

έχει δημοσιεύσει δύο εκθέσεις Καταληκτικών Παρατηρήσεων για τη Βουλγαρία (1999

και 2012).517 Στην πρώτη έκθεση, που κάλυπτε το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανου-

αρίου 1990 έως την 30η Ιουνίου 1999, η Επιτροπή σημείωνε τις εκτενείς προσπάθειες

των εθνικών αρχών να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του Συμφώνου παρά τις

δυσκολίες της μεταβατικής περιόδου (παρ. 3). Αρνητική επιρροή στην προσπάθεια

αυτή άσκησαν τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής και οικονομικής λιτότητας

που επιβλήθηκαν στη χώρα από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (παρ. 9). Η Επιτρο-

πή προσδιορίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο του δικαιώματος στην κοινωνική ασφά-

λιση με βάση τέσσερα συστατικά χαρακτηριστικά: τη διαθεσιμότητα του ασφαλιστικού

συστήματος, την κάλυψη των εννέα κυρίαρχων ασφαλιστικών κινδύνων, την επάρκεια

των ασφαλιστικών παροχών και την προσβασιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος

(υψηλό ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης, εύλογες και διαφανείς προϋποθέσεις χορήγη-

σης παροχών, εύλογο ύψος ασφαλιστικών εισφορών, συμμετοχή και πληροφόρηση των

ασφαλισμένων επί των θεμάτων διοίκησης του συστήματος, δυνατότητα φυσικής πρό-

σβασης των ατόμων στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης). Όταν ένα εθνικό ασφαλι-

στικό σύστημα διαθέτει σωρευτικά τα ανωτέρω γνωρίσματα, τότε θεωρείται ότι η χώρα

κατοχυρώνει το ανθρώπινο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια.

Στην ως άνω πρώτη έκθεση, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να εξετάσει λεπτομερώς

το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, καθόσον αυτό ήταν υποτυπώδες. Πράγματι, μόλις

το έτος 1995 είχε ιδρυθεί το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Fund) για

τη διαχείριση του οποίου συστάθηκε ταυτόχρονα το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων. Η Επιτροπή περιορίστηκε στην έκθεση της σκληρής πραγματικότητας στην

οποία κυριαρχούσε ένα ανησυχητικά υψηλό επίπεδο φτώχειας με την «κοινωνική προ-

στασία του πληθυσμού να εξακολουθεί να επιδεινώνεται, ιδίως μεταξύ των ευάλωτων

ομάδων» (παρ. 10).

Η δεύτερη έκθεση Καταληκτικών Παρατηρήσεων αφορούσε στο χρονικό διάστημα

από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την 30η Ιουνίου 2008. Η περίοδος αυτή χαρακτη-

517 ΕΟΚΠΔ, Εικοστή πρώτη Συνεδρίαση 16 – 17 Νοεμβρίου 1999 «Καταληκτικές Παρατη-
ρήσεις – Βουλγαρία» (8 Δεκεμβρίου 1999) E/C.12/1/Add.37, ΕΟΚΠΔ, Τεσσαρακοστή ένατη
Συνεδρίαση 12 – 30 Νοεμβρίου 2012 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Βουλγαρία» (11 Δεκεμ-
βρίου 2012) E/C.12/BGR/CO/4-5.
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ρίστηκε από έντονη νομοθετική δραστηριότητα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής,

προκειμένου η Βουλγαρία να συμμορφωθεί πλήρως στις επιταγές του «κοινωνικού κε-

κτημένου» της Ένωσης. Το έτος 1995 είχε υποβληθεί αίτηση για ένταξη της χώρας

στην ΕΕ, ενώ την ίδια χρονιά τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συμφωνία μεταξύ των κρα-

τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Οι εντα-

ξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το έτος 2000 και ολοκληρώθηκαν το 2004. Στα

πλαίσια εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, υιοθετήθηκε

ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης (ισχύς από 1 Ιανουαρίου 2000) και ο νόμος για την

υγεία (ισχύς από 1 Ιανουαρίου 2005). Επειδή η οργάνωση του συστήματος πραγματο-

ποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτουν το Σύμφωνο, η ΔΟΕ και το Συμβούλιο

της Ευρώπης, η Επιτροπή έκρινε ότι υφίστανται τρία από τα τέσσερα εγγενή χαρακτη-

ριστικά του δικαιώματος. Η προϋπόθεση, όμως, της επάρκειας των κοινωνικοασφαλι-

στικών παροχών δεν πληρούται.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την έκθεση πεπραγμένων της Βουλγαρίας κατά την

οποία το βιοτικό επίπεδο ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού δεν συμβαδίζει με τα

ευρωπαϊκά πρότυπα.518 Παρά την οικονομική ανάκαμψη των τελευταίων ετών, η ποιο-

τητα ζωής της βουλγαρικής κοινωνίας δεν σημείωσε σημαντική πρόοδο. Υπολογίστη-

κε ότι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, παραγωγικών ηλικιών, υποχρεώθηκαν να μετα-

ναστεύσουν εξαιτίας της φτώχειας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσο-

στά ανεργίας, άσκησε δραματική πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας που

συγκεντρώνει ολοένα περισσότερους δικαιούχους. Η νέα νομοθεσία περί συντάξεων

εισήγαγε ένα ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο υπολογισμού αυτών με αποτέλεσμα παρά τις

ονομαστικές αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, το ύψος τους να παραμένει

κάτω από τα ελάχιστα όρια. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το βουλγαρικό ασφαλιστικό δί-

καιο, η βασική σύνταξη γήρατος συνιστά τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου επιπέ-

δου των υπολοίπων παροχών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε στην παράγραφο

12 των Καταληκτικών Παρατηρήσεων ότι το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια, όπως

αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του Συμφώνου, δεν προστατεύεται επαρκώς, καθόσον οι πα-

ροχές ανεργίας και γήρατος δεν εξασφαλίζουν έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής για τους

δικαιούχους και τις οικογένειές τους.

Η επόμενη περιοδική αναφορά της Βουλγαρίας πρέπει να υποβληθεί προς εξέταση

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

518 Bulgaria, ‘Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights: Fourth and fifth periodic reports submitted under articles 16 and 17 of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [31 July 2009]’ (δημοσιεύτηκε 9 Μαΐου
2011) E/C.12/BGR/4-5.
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4.3.2 Η Σύμβαση Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τα Ελάχιστα

Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας

Με την επικύρωση της Σύμβασης Νο. 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για

τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας το έτος 2008, η Βουλγαρία δήλωσε ότι από-

δέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εξής διατάξεις: Μέρος Ι (Γενικές Δια-

τάξεις), Μέρος ΙΙ (Ιατρική περίθαλψη), Μέρος ΙΙΙ (Επιδόματα ασθενείας), Μέρος V

(Παροχές γήρατος), Μέρος VI (Παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελ-

ματικής ασθένειας), Μέρος VII (Παροχές προς την οικογένεια), Μέρος VIII (Παροχές

μητρότητας) και Μέρος Χ (Παροχές επιζώντων).

Κατά τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου (άρθρα 19 και 22 του Καταστατικού

Χάρτη), υποβλήθηκε τον Ιούλιο του έτους 2011 η πρώτη έκθεση της χώρας για την πο-

ρεία της νομοθετικής συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Σύμβασης και την εφαρμογή

τους στην πράξη. Όπως επισημαίνει το βουλγαρικό Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβού-

λιο, οι εθνικές εκθέσεις για το σύνολο των Συμβάσεων χαρακτηρίζονται για τη χαμηλή

ποιότητά τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται περιορίζονται στην απλή παράθεση των

εθνικών διατάξεων δίχως σχετικές παρατηρήσεις και αναλύσεις του κανονιστικού περι-

εχομένου τους. Η παράθεση νομολογίας, που αντικατοπτρίζει την πραγματική εφαρ-

μογή των διεθνών προτύπων στην εθνική έννομη τάξη, απουσιάζει. Τέλος, σπάνια είναι

η χρήση στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων επίσημων φορέων, που θα μπορούσαν να

ενισχύσουν τα επιχειρήματα του βουλγαρικού κράτους περί ορθής εφαρμογής και συμ-

μόρφωσης με τις επιταγές της ΔΟΕ. Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω παρατηρήσεων,

το Συμβούλιο παραπέμπει στα 23 (μόνον για το έτος 2010) αιτήματα που κατέθεσε η

Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων με τα οποία ζήτησε από τις αρμόδιες βουλγαρικές

αρχές άμεση περαιτέρω πληροφόρηση.519

Το έτος 2013, η Επιτροπή επανήλθε επί των εξής ζητημάτων για τη Σύμβαση Νο.

102: ως προς τον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, η Επιτροπή ανέτρεξε στα Συμπερά-

σματα του έτους 2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΕΚΧ

σύμφωνα με τα οποία η παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ανθρώπους που δεν εί-

ναι πλέον δικαιούχοι κοινωνικής πρόνοιας είναι ανεπαρκής. Ζητήθηκε ως εκ τούτου

από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας να εξηγήσει το πώς και σε ποια έκταση το σύστη-

μα κοινωνικής αρωγής της χώρας θέτει σε εφαρμογή τα σχετικά άρθρα του Μέρους ΙΙ

519 Δημοκρατία της Βουλγαρίας – Economic and Social Council, ‘Analysis of the Economic and
Social Council on the application of the ILO Conventions and Recommendations in Bulgaria
(own-initiative analysis)’ 9 June 2010, σελ. 24-25.



202

της Σύμβασης.520 Κατά τα άρθρα 34 και 49 της Σύμβασης, δεν προβλέπεται επιμερι-

σμός του κόστους περίθαλψης στους ασφαλισμένους για τους κινδύνους της επαγγελ-

ματικής ασθένειας και της μητρότητας. Η εθνική, όμως, νομοθεσία προβλέπει συμμε-

τοχή της πλειοψηφίας των ασφαλισμένων τόσο στην αμοιβή ιατρών και οδοντιάτρων

όσο και στη νοσοκομειακή περίθαλψη. Αν και εισάγονται ορισμένες εξαιρέσεις από τη

ρύθμιση αυτή, εντούτοις οι ανωτέρω κατηγορίες δεν εντάσσονται σε αυτές. Η Επιτροπή

ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να καταστήσουν σαφές - παραπέμποντας στις σχετικές

εθνικές διατάξεις - ότι δεν απαιτείται επιμερισμός του κόστους για τις έγκυες και εγκ-

λεισμένες γυναίκες, καθώς και για τα άτομα που υποφέρουν από επαγγελματικό ατύχη-

μα ή ασθένεια. Επιπλέον, για τις παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελ-

ματικής ασθένειας ζητήθηκε α) να προσδιοριστεί το επίδομα που χορηγείται στις περι-

πτώσεις που τα άτομα έχουν απωλέσει οριστικά ποσοστό κατώτερο του 50% της ικανό-

τητάς τους προς εργασία και β) τι είδους κάλυψη προβλέπεται για τα άτομα εκείνα που

η επαγγελματική ασθένεια εκδηλώνεται μετά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός από

τη λήξη της σύμβασης εργασίας ή της ασφαλιστικής κάλυψης.

Η Επιτροπή εστίασε στο ύψος των χορηγούμενων περιοδικών παροχών (Μέρος

ΧΙ), ζητώντας από τη Βουλγαρία να παράσχει επαρκείς πληροφορίες, ώστε να κριθεί,

εάν τα επιδόματα γήρατος, επαγγελματικής ασθένειας και επιζώντων αναπροσαρμόζο-

νται βάσει του κόστους διαβίωσης. Σημείωσε περαιτέρω τη διακριτική μεταχείριση των

αλλοδαπών στην πρόσβασή τους σε παροχές του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης

και κοινωνικής πρόνοιας. Ζήτησε διευκρινήσεις ως προς το ποιες συμπεριφορές μπο-

ρούν να οδηγήσουν στην αναστολή των παροχών δυνάμει του άρθρου 46 του Κώδικα

Κοινωνικής Ασφάλισης και τέλος, τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιούνται τακτικές

αναλογιστικές μελέτες, προκειμένου να κρίνεται η γενική ευθύνη του κράτους επί του

ασφαλιστικού συστήματος κατά το άρθρο 71, παρ. 3 της Σύμβασης. Μέχρι σήμερα, η

Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων δεν έχει δημοσιεύσει τις Παρατηρήσεις της επί των

απαντήσεων των βουλγαρικών αρχών σε κάποια από τις ετήσιες εκθέσεις της.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού Χάρτη της ΔΟΕ, η επόμενη τακτική

έκθεση της Βουλγαρίας (υποχρέωση υποβολής κάθε πέντε έτη) πρέπει να κατατεθεί το

έτος 2017.

520 ΔΟΕ, Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR) ‘Direct Request (CEACR) – Bulgaria’ (υιο-
θετήθηκε το 2012, δημοσιεύθηκε κατά την 102η Συνεδρίαση (2013)).
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4.3.3. Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Η Βουλγαρία επικύρωσε τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στις 7

Ιουνίου 2000, αποδεχόμενη 62 από τις συνολικά 98 παραγράφους αυτού. Συγκεκριμένα

έχει αποδεχθεί τις παραγράφους 1 (ύπαρξη συστήματος κοινωνικής ασφάλειας) & 3

(ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας) του άρθρου 12 για το δικαίωμα

στην κοινωνική ασφάλεια, καθώς και τις παραγράφους 1 (επαρκής πρόνοια για κάθε ά-

τομο που βρίσκεται σε ανάγκη), 2 (απαγόρευση διάκρισης κατά την άσκηση των κοινω-

νικών και πολιτικών δικαιωμάτων) & 3 (πρόληψη, εξάλειψη ή ανακούφιση) του άρθρου

13 για το δικαίωμα στην κοινωνική και ιατρική αντίληψη. Από το έτος 2003 μέχρι σή-

μερα, η χώρα έχει υποβάλει τέσσερεις εκθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατά-

ξεων του ΕΚΧ (έτη 2004, 2006, 2009 και 2013). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών

Δικαιωμάτων σημειώνει ότι η Βουλγαρία παρουσιάζει μικρή, σταδιακή πρόοδο στη χο-

ρήγηση ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικοασφαλιστικών παροχών.521

Υποχρεώσεις ως προς το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 12 ΕΚΧ υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να

καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Η Επιτροπή αποφαίνεται

για τη συμμόρφωση ή μη της χώρας με την εν λόγω διάταξη εξετάζοντας τις εξής βασι-

κές παραμέτρους λειτουργίας ενός ικανοποιητικού συστήματος:

 Αριθμός και είδος των καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων. Το ασφαλιστικό

σύστημα της Βουλγαρίας καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς κλάδους ασφάλισης.

 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής. Η Επιτροπή παρατηρεί σταδιακή αύξηση του πο-

σοστού ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσμού μόλις στην τελευταία έκθεση για το

διάστημα 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Για το προηγούμενο διάστημα

οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν παρείχαν επαρκή στατιστικά στοιχεία. Βάσει της τελευ-

ταίας έκθεσης Συμπερασμάτων, το ποσοστό του συνολικά καλυπτόμενου ασφαλιστικά

πληθυσμού ανερχόταν στο 87%.

 Τρόπος χρηματοδότησης των χορηγούμενων παροχών και επάρκεια κάθε μίας εξ

αυτών. Το βουλγάρικο ασφαλιστικό σύστημα χρηματοδοτείται από εισφορές των εργα-

ζομένων και των εργοδοτών, καθώς και από το ίδιο το Κράτος. Αυτός ο τρόπος συλλο-

γικής χρηματοδότησης είναι πλήρως αποδεκτός.

521 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ‘Conclu-
sions 2004 – Bulgaria’, ‘Conclusions 2006 – Bulgaria’, ‘Conclusions 2009- Bulgaria’, ‘Conclu-
sions 2013 – Bulgaria’.
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Δυστυχώς, η Βουλγαρία διαχρονικά δεν πληροί τo κυριότερο κριτήριο συμμόρ-

φωσης, δηλαδή την επάρκεια των παροχών. Το ελάχιστο επίπεδο όλων των επιδομάτων

(ανεργίας, γήρατος, επιζώντων, αναπηρίας, ασθενείας, μητρότητας και εργατικού ατυ-

χήματος) είναι προδήλως ανεπαρκές. Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδό τους πρέπει να βρί-

σκεται σε εύλογη αναλογία με το προηγούμενο εισόδημα και ποτέ δεν πρέπει να πέφτει

κάτω από το όριο της φτώχειας, που ανάγεται στο 50% του διάμεσου ισοδύναμου εισο-

δήματος και υπολογίζεται στη βάση του ορίου κινδύνου φτώχειας της Eurostat. Για πα-

ράδειγμα για το έτος 2011, το 50% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος ανήλθε στο

ποσό των €121. Η ελάχιστη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος υπολογιζόμενη στη βάση

των καταβληθεισών εισφορών ανερχόταν στο ποσό των BGN 145 (€74). Η προνοιακή

σύνταξη γήρατος δεν ξεπερνούσε το ποσό των BGN 100.86 (€50), ενώ το επίδομα

ανεργίας έφτανε τα €92. Για τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας η χώρα δεν υπέ-

βαλε επαρκή στοιχεία.

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 12 απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν

διαρκείς προσπάθειες για την ανύψωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε υψη-

λότερο επίπεδο. Η Επιτροπή στέκεται ιδιαίτερα στην επέκταση της ασφαλιστικής κάλυ-

ψης σε ευρύτερες κατηγορίες πολιτών μέχρι την κατάκτηση του τελικού στόχου, που εί-

ναι η προστασία του συνόλου των πληθυσμών των κρατών. Παράλληλα, συνεκτιμά την

πρόοδο που σημειώνεται στην ποιοτική αναβάθμιση του είδους και του ποσού των

χορηγούμενων παροχών.

Από το έτος 1995 το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας της Βουλγαρίας διέρχεται

βαθιές νομικές, θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις και το έτος 2000 ήταν η πρώ-

τη χρονιά κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη νομοθεσία (την ίδια περίοδο

η χώρα έγινε και μέλος του ΕΚΧ). Δημιουργήθηκε το σημερινό σύστημα τριών πυλώ-

νων (υποχρεωτική ασφάλιση, υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση και προαιρετική

επικουρική κοινωνική ασφάλιση), αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, περιο-

ρίστηκε σημαντικά η πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ καθιερώθηκε ένας σύγχρονος φορέ-

ας οργάνωσης, διοίκησης και χρηματοδότησης του συστήματος. Το έτος 2002 η κυβέρ-

νηση υιοθέτησε μία νέα στρατηγική για την κοινωνική πολιτική στοχεύοντας στη συρ-

ρίκνωση της άτυπης οικονομίας, στην αύξηση της συμμετοχής στις εισφορές κοινω-

νικής ασφάλισης και ως εκ τούτου στην αύξηση των εσόδων του συστήματος. Έλαβαν

χώρα στοχευμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυ-

σμού, αλλά και του επιπέδου των καταβαλλόμενων παροχών. Για παράδειγμα, η σύντα-

ξη γήρατος που συνιστά τη βάση για τον υπολογισμό του ελάχιστου επιπέδου των υπο-

λοίπων παροχών παρουσίασε πραγματική αύξηση το έτος 2002 σε ποσοστό 4.7%, τα



205

έτη 2003-2007 έμεινε σταθερή, τα έτη 2008-2009 αυξήθηκε κατά 10%, ενώ το 2010 &

2011 δεν αυξήθηκε. Παρά το γεγονός ότι το ύψος των κοινωνικοασφαλιστικών παρο-

χών υπολείπεται του επιπέδου που ορίζει ο ΕΚΧ, η Επιτροπή εκτιμά θετικά σε όλες τις

εκθέσεις Συμπερασμάτων της τις προσπάθειες της Βουλγα-ρίας να διατηρήσει και στα-

διακά να αναπτύξει ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ποιοτικό σύστημα κοινωνικής ασφά-

λειας.

Υποχρεώσεις ως προς το δικαίωμα στην κοινωνική και ιατρική αντίληψη

Αποδεχόμενα τα κράτη την πρώτη παράγραφο του άρθρου 13 του Αναθεωρημένου

ΕΚΧ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φροντίζουν τα άτομα εκείνα που δεν είναι σε

θέση να εξασφαλίσουν με δικά τους οικονομικά μέσα επαρκείς πόρους για την κάλυψη

των βασικών αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης.

Όπως προαναφέρθηκε, το βουλγαρικό Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην

κοινωνική αρωγή ως διακριτό δικαίωμα από την κοινωνική ασφάλεια. Επειδή το εν

λόγω δικαίωμα είναι υποκειμενικό, προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στα δικαστή-

ρια στις περιπτώσεις που οι διοικητικές αρχές απορρίψουν τη χορήγησή του. Επιπλέον,

στην έννοια του δικαιώματος περιλαμβάνεται και η δωρεάν νομική αρωγή για αστικές,

ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Η νομική συνδρομή καλύπτει τις διαδικασίες πριν

από την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης και την εκπροσώπηση του αιτούντος ενώπιον

του δικαστηρίου. Οι διατάξεις περί κοινωνικής πρόνοιας εξειδικεύονται στον Νόμο για

την Κοινωνική Πρόνοια (Social Assistance Act 1998). Τα επιδόματα πρόνοιας είναι

είτε σε χρήμα είτε σε είδος είτε με τη μορφή παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Η ιατρι-

κή αντίληψη παρέχεται στα πλαίσια του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, σύμφω-

να με τις διατάξεις του νόμου περί υγειονομικής ασφάλισης. Επειδή η υγειονομική

περίθαλψη συγκαταλέγεται στους ασφαλιστικούς κινδύνους, οι ασφαλιστικές εισφορές

των δικαιούχων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας καταβάλλονται από τον κρατικό

προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό, οι τελευταίοι θεωρούνται ασφαλισμένοι και αντι-

μετωπίζονται ισότιμα με όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν υπηρεσίες ιατρικής περί-

θαλψης. Τέλος, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας χρηματοδοτείται από τον κρατικό

προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς των δήμων, από εθνικά και διεθνή προγράμ-

ματα, δωρεές, το Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες πηγές.

Η ανωτέρω οργανωτική δομή του συστήματος κρίνεται από την Επιτροπή ως

συμμορφούμενη στις απαιτήσεις του ΕΚΧ. Ωστόσο και στην περίπτωση της κοινωνικής

πρόνοιας, το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο των παροχών δεν συμβαδίζει με τα πρότυπα που

τίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για την αξιολόγηση του επιπέδου αρωγής η
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Επιτροπή εξετάζει σωρευτικά τις βασικές παροχές (διαφοροποιημένο ελάχιστο εισό-

δημα), τις πρόσθετες παροχές (π.χ. επίδομα θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου για τα άτο-

μα και τις οικογένειες που τα έσοδά τους υπολείπονται του ελάχιστου εισοδήματος) και

το όριο φτώχειας στη χώρα (ανάγεται στο 50% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος

και υπολογίζεται στη βάση του ορίου κινδύνου φτώχειας της Eurostat). Θεωρείται ότι η

παρεχόμενη πρόνοια είναι επαρκής, όταν το μηνιαία καταβαλλόμενο ποσό των επιδο-

μάτων (βασικών και/ή πρόσθετων) προς ένα άτομο δεν κινείται κάτω από τα όρια της

φτώχειας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου εποπτείας η Επιτροπή έχει αποφανθεί μη

συμμόρφωση της Βουλγαρίας με τα ελάχιστα standards του Χάρτη.

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 13 υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να μην

περιορίζουν την άσκηση των πολιτικών ή κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων που

δικαιούνται κοινωνικής βοήθειας. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην ανάγκη υιοθέτησης

νομοθεσίας που εφαρμόζει στην πράξη της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων,

άμεσων ή έμμεσων, για τα άτομα που διαβιούν υπό την προστασία του κοινωνικού

κράτους. Η Επιτροπή έχει κατά καιρούς επισημάνει σημαντικές νομοθετικές πρωτοβου-

λίες των βουλγαρικών αρχών, ώστε να εξαλείψουν κάθε μορφή διάκρισης από το σύνο-

λο της κοινωνικής ζωής. Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα

το έτος 2012 και ως εκ τούτου θα αξιολογηθούν στον επόμενο κύκλο εξέτασης των

εθνικών αναφορών το έτος 2017.

Τέλος, κατά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 13, τα κράτη πρέπει να εξασφαλί-

ζουν ότι όλα τα πρόσωπα θα μπορούν να λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημο-

σίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα οποιαδήποτε αναγκαία προσωπική βοήθεια για την πρό-

ληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης προσωπικής ή οικογενειακής φύ-

σεως. Η εν λόγω διάταξη απαιτεί ένα σύγχρονο δίκτυο διοικητικών υπηρεσιών που να

διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια την εθνική πολιτική κοινωνικής

πρόνοιας. Αρμόδιος βουλγαρικός φορέας είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Αρωγής

(Agency for Social Assistance). Η Γενική Διεύθυνση της υπηρεσίας αυτής περιλαμβά-

νει 28 περιφερειακές και 147 τοπικές διευθύνσεις. Από το έτος 2011, ο Οργανισμός εκ-

πονεί δύο έργα που υλοποιούνται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού», συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων BNG. Επιδιωκόμενος σκοπός

του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των

υπηρεσιών προς όφελος των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Η Επιτροπή κρίνει

ότι η οργάνωση και η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και η δυνατότητα
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ισότιμης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε αυτές, τελούν σε συμμόρφωση προς τις

επιταγές του Χάρτη.
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4.3.4 Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει

Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο επικυρώθηκε από τη Βουλγαρία στις 6 Ιουλίου 2000,

ωστόσο η επικύρωση δεν έχει συνοδευτεί μέχρι σήμερα και από δήλωση του κράτους

που να επιτρέπει στις εθνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να υποβάλουν συλλογικές

αναφορές. Μέχρι σήμερα η Βουλγαρία έχει δεχτεί έξι καταγγελίες, εκ των οποίων δύο

αφορούν στην παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση.

Ειδικότερα, η υπ’ αριθ. 48/2008 συλλογική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου για

τα Δικαιώματα των Ρομά κατήγγειλε παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική και

ιατρική αντίληψη (άρθρο 13) σε συνδυασμό με το άρθρο Ε (απαγόρευση των διακρί-

σεων) του Αναθεωρημένου ΕΚΧ.522 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,

«Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική και ια-

τρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1. Να μεριμνούν

ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και δεν είναι σε θέση να τους εξα-

σφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που καταβάλλονται

από σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, να μπορεί να λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε

περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του». Το Κέντρο

ισχυρίστηκε ότι, δυνάμει της βουλγαρικής νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανου-

αρίου 2008, το δικαίωμα σε επαρκή κοινωνική πρόνοια των άνεργων ατόμων που δε

διαθέτουν οικονομικούς πόρους παύει να προστατεύεται μετά την πάροδο 18, 12 ή 6

μηνών. Θεωρήθηκε ότι οι επίδικες διατάξεις θα έπλητταν ιδιαίτερα τους Ρομά και τις

γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι η βουλγαρική νομοθεσία ήταν αντίθετη με τη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 1,

υπογραμμίζοντας τον σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν τα θιγόμενα άτομα να στερηθούν

αναγκαίους πόρους για την επιβίωσή τους και, συνεπώς, την ανάγκη να συνεχίζεται η

χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να

εξασφαλίζονται στους αδύναμους ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.523 Η Επιτροπή των

Υπουργών με πλειοψηφία δύο τρίτων υιοθέτησε στις 31 Μαρτίου 2010 σύσταση προς

522 Complaint No. 48/2008, European Roma Rights Centre v. Bulgaria (28 March 2008).
523 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Decision on the
Merits concerning Collective Complaint No. 48/2008 by the European Roma Rights Centre (ER
RC) against Bulgaria (υιοθετήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2009, δημοσιεύθηκε 1 Αυγούστου 2009).
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τη Βουλγαρία,524 η οποία, ωστόσο, είχε ήδη συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτρο-

πής Κοινωνικών Δικαιωμάτων καταργώντας την επίδικη εθνική ρύθμιση με τροπολογία

της βουλγαρικής Βουλής την 10η Φεβρουαρίου 2010 και έναρξη ισχύος την 1η Ιανουα-

ρίου 2011. Η σύσταση περιορίστηκε στην υπενθύμιση προς τη χώρα ότι είναι υποχρεω-

μένη να αναφέρει την πορεία εφαρμογής της νέας νομο-θεσίας στην πράξη με την επό-

μενη εθνική αναφορά. Τα Συμπεράσματα της Επιτροπής επί της εξέτασης του ζητήμα-

τος επιβεβαίωσαν τη συμμόρφωση της χώρας προς τον κανόνα του άρθρου 13, παρ. 1

του Αναθεωρημένου Χάρτη.525

Η πρόσφατη υπ’ αριθ. 121/2016 καταγγελία της οργάνωσης Equal Rights Trust (η

οποία, ως ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός που εργάζεται για την καταπολέμηση των

διακρίσεων και την εφαρμογή της ισότητας σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνεται σε εκεί-

νες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που, σύμφωνα με την Κυβερνητική Επι-

τροπή, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών) κατατέθηκε στις 25 Απριλίου 2016

και αναφέρεται στην παραβίαση των άρθρων 12§3 (δικαίωμα στην κοινωνική ασφά-

λιση), 16 (δικαίωμα της οικογένειας στην κοινωνική, νομική και οικονομική προστα-

σία) και 17§2 (δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην κοινωνική, νομική και οικονο-

524 Επιτροπή των Υπουργών – Resolution on Collective Complaint No. 48/2008 by the Euro-
pean Roma Rights Centre (ERRC) against Bulgaria (Adopted by the Committee of Ministers on
31 March 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies) CM/ResChS (2010)2.
525 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Follow up to
Decisions on the Merits of Collective Complaints - Findings 2015 (Ιανουάριος 2016), σελ. 28,
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
09000016805939f5> πρόσβαση 28 Μαρτίου 2016.
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μική προστασία), μόνων ή σε συνδυασμό με το άρθρο Ε (απαγόρευση των διακρί-

σεων).526 Συγκεκριμένα, η ERT στρέφεται κατά του εθνικού νόμου για τα οικογενειακά

επιδόματα των παιδιών (Family Allowances for Children Act ‘FACA’, όπως ισχύει με-

τά την τροποποίησή του στις 28 Ιουλίου 2015) που προβλέπει α) την καταβολή μηνιαί-

ου επιδόματος μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα, αν ο δικαιούχος γονέας είναι ανήλικος,

β) τη διακοπή του επιδόματος, όταν το παιδί σταματήσει τη φοίτησή του στο σχολείο,

ενώ η εν λόγω διακοπή λαμβάνει χώρα για τουλάχιστον ένα έτος ακόμη και στην περί-

πτωση που το παιδί επιστρέψει τελικά στο σχολείο, γ) τη διακοπή του επιδόματος εάν

το παιδί αυτό καταστεί το ίδιο γονέας. Περαιτέρω, καταγγέλλεται η  διακριτική μετα-

χείριση της κοινότητας των Ρομά, καθόσον θεωρείται ότι η συγκεκριμένη φυλή θα επη-

ρεαστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εθνοτική ομάδα.527

Κατά την 286η Συνεδρίασή της, η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποφάνθη-

κε επί του παραδεκτού της καταγγελίας και ζήτησε από τους διαδίκους να προσκομί-

σουν τις παρατηρήσεις τους εντός καθορισμένης προθεσμίας.528 Η βουλγαρική κυβέρ-

νηση ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το επίμαχο επίδομα δεν συνιστά ασφαλιστική πα-

ροχή, όπως το είδος αυτό ορίζεται στον εθνικό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθό-

σον δεν συνδέεται με την προηγούμενη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα,

δεν περιλαμβάνεται στην κατ΄ άρθρο 26 κατηγορία των ασφαλιστικών παροχών του

Ταμείου Ασθένειας και Μητρότητας και ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται μόνον στους

526 Άρθρο 12 – Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση: «Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελε-
σματικής άσκησης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, τα Μέρη αναλαμβάνουν: 1…, 2.. ,
3. Να καταβάλουν προσπάθειες σταδιακής ανέλιξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε
υψηλότερο επίπεδο…». Άρθρο 16 – Το δικαίωμα της οικογένειας στην κοινωνική, νομική και
οικονομική προστασία: «Με σκοπό τη διασφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται για την πλήρη
ανάπτυξη της οικογένειας, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, τα Μέρη αναλα-
μβάνουν να προάγουν την οικονομική, νομική και κοινωνική προστασία της οικογενειακής ζωής
με μέσα, όπως κοινωνικές και οικογενειακές παροχές, φορολογικές ρυθμίσεις, παροχή οικογε-
νειακής στέγης, παροχές για τους νεόνυμφους, καθώς και άλλα κατάλληλα μέσα».Άρθρο 17 – Το
δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία: «Με
σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των παιδιών και των νέων
να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους
και των σωματικών και πνευματικών τους ικανοτήτων, τα Μέρη αναλαμβάνουν, είτε άμεσα είτε
σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και
απαραίτητα μέτρα που έχουν ως στόχο: 1…, 2. να παρέχουν στα παιδιά και στους νέους δωρεάν
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να ενθαρρύνουν την τακτική φοίτηση
στο σχολείο». Άρθρο Ε – Απαγόρευση των διακρίσεων: «Η άσκηση των δικαιωμάτων που διατυ-
πώνονται σε αυτόν τον Χάρτη διασφαλίζεται χωρίς διάκριση για οποιοδήποτε λόγο, όπως τη φυ-
λή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή
κοινωνική καταγωγή, την υγεία, τη σχέση με μία εθνική μειονότητα, τη γέννηση ή άλλη κατάστα-
ση».
527 Complaint No. 121/2016, Equal Rights Trust (ERT) v. Bulgaria (25 April 2016).
528 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Decision on Ad-
missibility concerning Collective Complaint No. 121/2016, Equal Rights Trust (ERT) v. Bul-
garia (υιοθετήθηκε και δημοσιεύθηκε 5 Ιουλίου 2016).
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ασφαλισμένους (άρθρο 4 του ανωτέρω Κώδικα), αλλά σε όλους τους Βούλγαρους πολί-

τες που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο προσβαλλόμενος νόμος. Επειδή, λοιπόν,

πρόκειται για επίδομα που χορηγείται στα πλαίσια του εθνικού συστήματος κοινωνικής

πρόνοιας, δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 12, παρ. 3 περί σταδιακής ανέλιξης του

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.529 Ακολούθως, η καταγγέλλουσα οργάνωση ισχυ-

ρίζεται ότι από τη στιγμή που οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές κατηγοριοποιούν το επίδι-

κο επίδομα ως προνοιακή παροχή, ακόμη και αν κριθεί ως πράγματι τέτοια η φύση του,

παραβιάζεται σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στην κοινωνική πρόνοια (άρθρο 13 του

Αναθεωρημένου Χάρτη).530

Η Επιτροπή δεν έχει, μέχρι σήμερα, αποφανθεί επί της ανωτέρω καταγγελίας.531

529 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων – Collective
Complaint No. 121/2016, Equal Rights Trust (ERT) v. Bulgaria - Submissions of the Govern-
ment on the Merits (Case Document No. 3, κατατέθηκε 18 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε 15
Νοεμβρίου 2016).
530 Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων – Collective
Complaint No. 121/2016, Equal Rights Trust (ERT) v. Bulgaria – Response of Equal Rights
Trust to the Government’s Submissions on the Merits (Case Document No. 4, κατατέθηκε 10
Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε 16 Ιανουαρίου 2017).
531 Για την πορεία της υπόθεσης, βλ. Pending Complaints <http://www.coe.int/en/web/turin-eu
ropean-social-charter/collective-complaints-procedure> πρόσβαση 3 Μαρτίου 2017.
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4.3.5 Πολιτικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια συντονισμού των συστημάτων

κοινωνικής ασφάλειας κατά το ενωσιακό δίκαιο

Ως μέλος της ΕΕ από το έτος 2007, η Βουλγαρία δεσμεύεται από τους Κανονι-

σμούς 883/2004 και 987/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφά-

λειας. Αρμόδιος φορέας για την αποτελεσματική διαχείριση των πολυσύνθετων διαδι-

κασιών εφαρμογής των κανόνων συντονισμού είναι το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (National Social Security Institute).

Στα πλαίσια εφαρμογής της αρχής της στενής και λειτουργικής συνεργασίας των

φορέων των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένοι με το έργο του συντονισμού, το

Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέγραψε τον Μάιο του έτους 2015 διμερή

Συμφωνία Συνεργασίας με τον κύριο ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σημειώνεται ότι, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ένας ιδιαίτερα

μεγάλος αριθμός βούλγαρων πολιτών εισέρρευσε στην Ελλάδα προς εξεύρεση εργα-

σίας. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ,532 ο αριθμός των βούλγαρων πολι-

τών που ζούσαν στην Ελλάδα το 2008 κυμαινόταν από 30.000 έως 110.000 άτομα. Σή-

μερα, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται στις 60.000, δεδομένου του γεγονότος ότι οι βούλ-

γαροι ως πολίτες της ΕΕ, δεν καταγράφονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι περισσό-

τεροι απασχολούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά, σε υπηρεσίες παροχής καταλύματος και

εστίασης και σε εποχικές αγροτικές εργασίες.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ασφαλιστικών φορέων προσδιορίζει τις μορφές συνε-

ργασίας και την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των

παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους πολίτες των δύο χωρών. Τονίστηκε

ιδιαίτερα η ανάγκη ταχείας και αξιόπιστης ανταλλαγής πληροφοριών που συμβάλλει

στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τους ασφαλισμένους. Τέλος, η συμφωνία περι-

λαμβάνει την κοινή διεξαγωγή ημερών διαβούλευσης μεταξύ εμπειρογνωμόνων των

δύο φορέων, προκειμένου να παρέχονται ειδικές πληροφορίες στους πολίτες σύμφωνα

με τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

532 ΕΛΙΑΜΕΠ – Marina Nikolova, «Κείμενο Πολιτικής – Βουλγαρική Μετανάστευση στην
Ελλάδα: Έρευνα» (Ιούνιος 2009) <http://www.eliamep.gr/migration/idea/diktia-ke-diadromes-
epta-metanasteftikon-omadon-stin-ellada/> πρόσβαση 6 Οκτωβρίου 2015.
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Συμπεράσματα – Τελικές παρατηρήσεις

Η αποτελεσματική προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτάται σε

μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα δικαστικής επιβολής τους, όταν ένα κράτος παρα-

βιάζει τους εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες δικαίου προστασίας τους. Για τον λόγο

αυτό, στη διατριβή προτάχθηκε η εξέταση του ζητήματος του δικαιοδοτικού ελέγχου

των κοινωνικών δικαιωμάτων (άρα και της κοινωνικής ασφάλειας) μέσω της συνοπτι-

κής παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου της επιχειρηματολογίας υπέρ της αγωγιμό-

τητας αυτών και της ταυτόχρονης προσπάθειας να καταρριφθούν τα επιχειρήματα των

υποστηρικτών της μη αγωγιμότητας. Προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν

υφίστανται ουσιαστικές και αντικειμενικές διαφορές μεταξύ των ατομικών και πολιτι-

κών δικαιωμάτων από τη μία πλευρά και των κοινωνικών από την άλλη, αναλύθηκε ο

δικαιοδοτικός χαρακτήρας των τελευταίων, οι υποχρεώσεις που αυτά επιβάλλουν, οι

δικαστικές θεραπείες που προσφέρονται υπό το πρίσμα των κυριοτέρων διεθνών και

περιφερειακών καταστατικών κειμένων που υιοθετούν τα κοινωνικά δικαιώματα.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς επιβολής, καθώς και στις περιπτώσεις

εφαρμογής τους ως νομικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες ατομικές υποθέσεις από

δικαστικά και ημι-δικαστικά όργανα. Η συνολική θεώρηση των ανωτέρω αποδεικνύει

τον αγώγιμο χαρακτήρα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο 2ο Κεφάλαιο διερευνήθηκε το εννοιολογικό και κανονιστικό περιεχόμενο του

δικαιώματος στη κοινωνική ασφάλεια, όπως αυτό παρουσιάζεται σε συγκεκριμένα νο-

μικά δεσμευτικά κείμενα και ερμηνεύεται στην πράξη από τα αντίστοιχα, επιφορτι-

σμένα με την επιτήρηση των κανόνων τους, όργανα της διεθνούς και ευρωπαϊκής έννο-

μης τάξης.

Από τη συγκριτική επισκόπηση των ερμηνευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων που

χρησιμοποιούν τα αρμόδια διεθνή όργανα προκύπτει ότι ως «κοινωνική ασφάλεια»

νοείται η ελάχιστη κατάκτηση της παροχής ιατρικής περίθαλψης και η αναπλήρωση ει-

σοδήματος για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτους κοινωνικούς κιν-

δύνους. Μία ευρύτερη, ολιστική θεώρηση του δικαιώματος, με βάση την αρχή της κα-

θολικότητας, περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατοικίας, τροφής και εκπαίδευσης, δηλα-

δή, τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Στην έννοιά της συμπερι-

λαμβάνεται το τυπικό, τεχνικό μοντέλο της κοινωνικής ασφάλισης που στηρίζεται στην

ύπαρξη εργασιακής σχέσης και συνακόλουθα, τη λειτουργία ενός ανταποδοτικού συ-

στήματος με υποχρεωτικές εισφορές των εργαζομένων, των εργοδοτών και, ενδεχομέ-
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νως, του κράτους και ταυτόχρονη καταβολή παροχών και διοικητικών εξόδων από ένα

κοινό ταμείο · ταυτόχρονα, ωστόσο, το δικαίωμα αναφέρεται και στην κάλυψη όλων

των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξάρτητα από το εργασιακό τους status,

με την εξασφάλιση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών ασφαλιστικών εγγυήσεων,

που θα αποτελούν και το ελάχιστο εθνικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.

Κάθε κράτος επιδιώκει την πραγμάτωση των βασικών αυτών εγγυήσεων με την

υιοθέτηση και λειτουργία μιας εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ασφάλειας, η οποία με

τη σειρά της μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη με τον συνδυασμό τριών τεχνικών με-

θόδων: την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια και την καθολική κάλυψη. Η

διεθνής πρακτική αποδεικνύει ότι η όποια συνδυαστική προσέγγιση αντανακλά τις κοι-

νωνικές, δημογραφικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Για τον λόγο αυτό,

τα διεθνή νομικά κείμενα δεν προκρίνουν την επιλογή ενός συγκεκριμένου τύπου συ-

στήματος (κρατικό, ιδιωτικό ή συνδυαστικού/μικτού τύπου). Εντούτοις, οι συστάσεις

τους φανερώνουν μία αδιαπραγμάτευτη θέση: για την ουσιαστική πραγμάτωση του δι-

καιώματος αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα κράτη. Η φύση των κρατικών υποχρεώ-

σεων συνίσταται στην ανάληψη της κεντρικής δέσμευσης για υλοποίηση του δικαιώμα-

τος, στην προώθηση της ιδέας για την προστασία των δομών κοινωνικής ασφάλειας

και, κυρίως, στον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται βάσει τεχνι-

κών, αλλά ευέλικτων, προτύπων. Η θεμελιώδης αρχή της «προοδευτικής πραγμάτω-

σης» δεν δίδει το προνόμιο στα κράτη να αποφασίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέ-

ρεια, εάν και πότε θα παρέχουν το δικαίωμα. Οι κρατικές προσπάθειες πρέπει να σχε-

διάζονται ορθολογικά και να στοχεύουν στην επίτευξη της καθολικής, με ποιοτικά

χαρακτηριστικά, κοινωνικής ασφάλισης με τη χρήση των μέγιστων διαθέσιμων πόρων,

διατηρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτο τον πυρήνα του δικαιώματος.

Άλλωστε, η προσέγγιση αυτή επιβάλλεται εάν θέλει αντιμετωπιστεί η ισχύουσα

παγκόσμια κατάσταση: υπάρχουν κράτη στα οποία δεν λειτουργούν ασφαλιστικά συ-

στήματα, κράτη στα οποία τα υφιστάμενα συστήματα είναι υποτυπώδη και δεν δια-

σφαλίζουν τις βασικές, ελάχιστες παροχές για το σύνολο του πληθυσμού τους και κρά-

τη, κυρίως του αναπτυγμένου κόσμου, που, εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών, μειώ-

νουν το επίπεδο προστασίας και οδηγούν ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού

τους στον αποκλεισμό και τη φτώχεια. Αυτή η βαθιά απογοητευτική πραγματικότητα

αποκαλύπτεται μέσα και από τα εξής πρόσφατα στοιχεία: μόλις 27% του παγκόσμιου

πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ποιοτικά ασφαλιστικά συστήματα, ενώ το 73% δεν λαμ-

βάνει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. Επιπλέον, περισσότερο από το ήμισυ του 73% εξ-

αιρείται από κάθε είδους κοινωνική προστασία, δηλαδή, δεν καλύπτεται ούτε από κά-
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ποιο ανταποδοτικό ούτε από κάποιο φορολογικά χρηματοδοτούμενο σύστημα κοινωνι-

κών παροχών. Αλλά και η αποδοτικότητα των παραδοσιακών ασφαλιστικών συστημά-

των των αναπτυγμένων κρατών μειώνεται διαρκώς ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης

πολλαπλών παραγόντων · οι δημογραφικές αλλαγές, η επιβράδυνση της οικονομικής

ανάπτυξης και, συνακόλουθα, η αύξηση των επιπέδων ανεργίας, η δημοσιονομική εξυ-

γίανση και τα μέτρα προσαρμογής, που επιχειρούνται ως μέσα ελέγχου των δαπανών

των χωρών σε οικονομική ύφεση, έχουν επιφέρει την ποσοτική και ποιοτική συρρί-

κνωση των ασφαλιστικών παροχών και τον ταυτόχρονο αποκλεισμό μεγάλων κοινωνι-

κών ομάδων από τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας.533 Όσο παράδοξο κι αν

προβάλλει, κεντρικός στόχος όλων των σύγχρονων συστημάτων, καθιερωμένων και

νεογενών, πρέπει να είναι, τελικά, η εξής διττή εξασφάλιση: όλοι οι άνθρωποι πρέπει να

απολαμβάνουν το βασικό περιεχόμενο του δικαιώματος, ενώ το επίπεδο κοινωνικής

προστασίας πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς. Μόνον με τον τρόπο αυτό, το θεμελιώδες

ανθρώπινο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια δεν θα παραμείνει ανεκπλήρωτο για τη

συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στον κόσμο.

Περαιτέρω, η εν λόγω επισκόπηση φανερώνει την ορθότητα και πληρότητα των

νομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ένα κράτος όταν προσχωρεί στα ανωτέρω

όργανα. Πρόκειται για ενεργείς οργανισμούς που χαρακτηρίζονται για τη διαρκή προσ-

πάθεια αναθεώρησης της αξίας και αποτελεσματικότητας του νομοθετικού τους έργου

στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον. Το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό σύστημα πα-

ρουσιάζεται, σήμερα, σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο και άρτια προετοιμασμένο να

προσφέρει τις καλύτερες δυνατές προοπτικές στην προστασία της κοινωνικής ασφά-

λειας. Σε εθνικό δε επίπεδο, τα δικαστήρια έχουν στη διάθεσή τους ουσιαστικές κατευ-

θυντήριες γραμμές για την δικαστική προστασία του δικαιώματος.

Οι αδυναμίες και ατέλειες οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραβλέπονται · έτσι, ενώ

κάποια όργανα είναι εξοπλισμένα με δικαιοδοτικούς εγγυητικούς μηχανισμούς, άλλα

στηρίζονται σε διαδικασίες επιτήρησης δικαστικού προσανατολισμού (απλοί μηχανι-

σμοί περιοδικών εκθέσεων και διαδικασίες κατάθεσης συλλογικών αναφορών). Ακόμη

όμως και η θεσμοθέτηση αυτού του δεύτερου εποπτικού συστήματος οδηγεί σταδιακά

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της επιρροής των διεθνών προτύπων δεδο-

μένης της γενικής απροθυμίας των κυβερνήσεων να υποβάλουν τα κοινωνικά θέματα

σε οποιουδήποτε είδους διεθνή επιδίκαση. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού,

αναφέρονται δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: πρώτον, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός

533 ΔΟΕ, World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive deve-
lopment and social justice (ILO, Geneva 2014), σελ. 2.
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Χάρτης ο οποίος έχει υπογραφεί από 47 χώρες και κυρωθεί από 43 από αυτές, ενώ μόνον

15 έχουν υιοθετήσει το Πρωτόκολλο περί συλλογικών αναφορών (μεταξύ αυτών συγκα-

ταλέγονται η Ελλάδα και η Βουλγαρία). Μία ενδεχόμενη πρόβλεψη περί ατομικής

προσφυγής και μάλιστα χωρίς την εξάντληση της εθνικής δικαστικής οδού θα αποτε-

λούσε πρόσχημα για τις χώρες που αντιτίθενται στις συλλογικές καταγγελίες να μην

υπογράψουν καθόλου το νέο σύστημα.534 Δεύτερον, η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στο δικαιϊκό σύστημα της οποίας η κοινωνική ασφάλεια δεν αναγνωρίζεται ως αγώ-

γιμο δικαίωμα, αλλά έμμεσα είτε ως γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου είτε ως εξαί-

ρεση δημοσίου συμφέροντος. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ορίζεται από ανεξάρτητους

πολιτικούς στόχους σχετιζόμενους με την κοινωνική θέση που πρέπει να καταλαμβάνει

κάθε ευρωπαίος πολίτης στα πλαίσια μιας επιθυμητής μελλοντικής πολιτικής κοινό-

τητας. Προκύπτει από ad hoc πολιτικές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη δε-

σμευση των κρατών μελών, αλλά όχι της ΕΕ, οι οποίες νομιμοποιούνται μέσω και χάρη

στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, με αποτέλεσμα στην κοινωνική ασφάλεια να

προσδίδεται ο χαρακτήρας της κοινωνικής πτυχής των κυρίαρχων τεσσάρων οικονομι-

κών ελευθεριών. Κατά τους Korda και Pennings «… Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι

η γενική αδυναμία της διαδικασίας εποπτείας αποτελεί, στον τομέα της κοινωνικής

ασφάλειας, επίσης, μια δύναμη. Ένας διεθνής οργανισμός, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση,

ο οποίος έχει περισσότερες εξουσίες για την επιβολή κανόνων, στην πράξη, έχει λιγότε-

ρες αρμοδιότητες για την ανάπτυξη προτύπων κοινωνικής ασφάλειας συγκριτικά με την

ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθόσον τα μέλη της φοβούνται ότι αυτά τα πρό-

τυπα θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι αυτός ο φόβος προβάλλει ασθε-

νέστερος στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΔΟΕ, οι οργανισμοί αυτοί

έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πρότυπα τα οποία δεν θα μπορούσαν να καθιε-

ρωθούν αλλού. Ως αποτέλεσμα, έχουν αναπτυχθεί πρότυπα επί του περιεχομένου των

συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω

ανάπτυξη των συστημάτων αυτών».535

Εστιάζοντας, επίσης, στους περιορισμούς που προκύπτουν από τα κείμενα του

Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της ΕΣΔΑ, ενδεχομένως να

οδηγείται κανείς στο επιδερμικό συμπέρασμα ότι πρόκειται για απαρχαιωμένα συστή-

ματα αποκλειστικά αφοσιωμένα στην προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιω-

μάτων, ενδεχομένως και ξεπερασμένα από νεότερα συνταγματικά κείμενα, όπως αυτό

534 Markus Jaeger, ‘The Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a
System of Collective Complaints’ (1997) 10 Leiden Journal of International Law 69, 77.
535 Korda M and Pennings F, ‘The Legal Character of International Social Security Standards’
(2008) 10(2) European Journal of Social Security 131, 150.
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της Νοτίου Αφρικής.536 Η ανάλυση, ωστόσο, της νομολογίας της Επιτροπής Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου των ΗΕ και του ΕΔΔΑ αποκαλύπτει την πρόοδο που έχει συντε-

λεστεί στην ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου με αρχές για την προστασία του δι-

καιώματος της κοινωνικής ασφάλειας. Αν και η περιφρούρηση του δικαιώματος λαμ-

βάνει χώρα είτε σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων περί μη

διάκρισης είτε επειδή η κοινωνική ασφάλεια θεωρείται ως αστικό/περιουσιακό δικαί-

ωμα, τα δύο όργανα έχουν υιοθετήσει έναν πρότυπο δικανικό συλλογισμό βασισμένο

σε σταθερούς κανόνες ερμηνείας. Η παγιωμένη, πλέον, αρμοδιότητα της ΕΔΑ και του

ΕΔΔΑ να παρεμβαίνουν στην προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στην κοινωνική

ασφάλεια συνιστά ελπιδοφόρα εξέλιξη.

Τέλος, στο 3ο και 4ο Κεφάλαιο, αναλύθηκαν διεξοδικά, από πολιτική και νομική

σκοπιά, η αρχική οργάνωση, μετεξέλιξη και σημερινή λειτουργία των εθνικών κοινωνι-

κοασφαλιστικών δομών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πρόκειται για δύο κράτη τα

οποία, έχοντας επικυρώσει τα ίδια καταστατικά κείμενα των κυριότερων διεθνών και

περιφερειακών οργανισμών προστασίας του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλεια,

προσπαθούν να προσαρμόζουν την εσωτερική ασφαλιστική νομοθεσία τους σύμφωνα

με τις αρχές και τα πρότυπα των οργάνων αυτών. Παρουσιάζουν, για τον λόγο αυτό,

μία αξιοσημείωτη τάση σύγκλισης γύρω από τρεις κύριες προσεγγίσεις: την αναγνώ-

ριση της κοινωνικής ασφάλειας ως συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, την

οροθέτηση της κοινωνικής ευθύνης και κυρίαρχης δράσης του κράτους στο πεδίο πραγ-

μάτωσης του δικαιώματος και την αναγωγή του σε κατευθυντήρια αρχή της γενικό-

τερης κρατικής πολιτικής.

Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση των ασφαλιστικών συστημάτων των δύο κρατών

είναι βαθιά απογοητευτική, ενώ και οι προοπτικές εξέλιξής τους εξαιρετικά δυσοίωνες:

Για την Ελλάδα, η χρεοκοπία της χώρας το έτος 2010 απλά ανέδειξε ταχύτερα τις εγγε-

νείς αδυναμίες ενός κατακερματισμένου συστήματος που λειτουργούσε προς όφελος

συντεχνιακών συμφερόντων – προερχόμενων από όλες τις κατηγορίες της κοινωνικής

διαστρωμάτωσης – και αντίθετα προς τη βασική αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης

536 Το νέο Σύνταγμα της Νοτίου Αφρικής ψηφίστηκε το έτος 1996. Σηματοδότησε τη μετάβαση
του κράτους από ένα καθεστώς ρατσιστικό και βίαιο, βασισμένο στις αρχές του Απαρτχάιντ, σε
ένα σύστημα δημοκρατικό και πολυπολιτισμικό. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν οι διατάξεις
του μονοπωλούνταν από την προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Αντιθέτως,
το Σύνταγμα επιχειρεί να διαφυλάξει και να ενισχύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με τη ρητή
αναγνώριση της αλληλεξάρτησης όλων των ανθρωπίνων ελευθεριών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει
την πλειοψηφία των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων, απαιτώντας από το κράτος να λαμ-
βάνει, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, όλα εκείνα τα νομοθετικά και άλλου είδους
μέτρα προκειμένου να επιτυγχάνει τη σταδιακή πραγμάτωση των δικαιωμάτων.
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(χρηματοδότηση του συστήματος μέσω δανεισμού που απλά μεταβίβαζε την επιβάρυν-

ση στις μελλοντικές γενιές). Είναι προφανές ότι η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση

δεν επιτρέπει πλέον την επιλογή αυτή. Η κριτική, δε, που εστιάζει στη διαρκώς βαίνου-

σα χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικοασφαλιστικών παροχών μόνον περι-

στασιακή δύναται να χαρακτηριστεί, καθόσον το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα έχει

καταστεί προ πολλού μη βιώσιμο.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητες οι ουσιαστικές αλλαγές της αρχιτεκτονικής του μοντέ-

λου που μόλις πρόσφατα υιοθετήθηκε. Αν και η ενοποίηση των ταμείων κύριας και επι-

κουρικής ασφάλισης έπρεπε να είχε λάβει χώρα σταδιακά, δεδομένης της δομής και του

τρόπου λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας Διοίκησης, εντούτοις, μέχρι το τέλος του

τρέχοντος έτους αναμένεται να επέλθει - οργανωτικά τουλάχιστον - ισορροπία και ομα-

λότητα στην λειτουργία των δύο υπερταμείων. Σημαντική εκτιμάται και η μελλοντική

εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη

συγχώνευση υπηρεσιακών δομών. Η ενιαιοποίηση των κανόνων ασφάλισης και συντα-

ξιοδότησης, αν και θεωρητικά (ενόψει της αρχής της ισότητας) επιθυμητή, εξυπηρετεί

βραχυπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. Προκειμένου να αποτραπούν άμεσες πε-

ραιτέρω περικοπές συντάξεων, προκρίθηκε η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη, το γεγονός ότι μία τέτοιου είδους κομβική μεταρρύθμιση δε

συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη που να εκτιμά τη βιωσιμότητα του συστήματος,

αναπόφευκτα συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία ακόμη αναβολή της επι-

τακτικής, κατά τα άλλα, ουσιαστικής συστημικής αναδιάρθρωσης.

Για τη Βουλγαρία, η μετάβαση από μια συγκεντρωτική οικονομία (ή άλλως Οικο-

νομία του Κεντρικού Προγραμματισμού) σε Οικονομία της Αγοράς εξανάγκασε το τότε

συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας να παρέχει κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα που

εξασφάλιζαν τις άμεσες ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι βίαια, εξαιτίας της διαδι-

κασίας ιδιωτικοποίησης, βρέθηκαν εκτός της νέας αγοράς εργασίας. Τούτο όμως δημι-

ούργησε την τάση ολοένα μεγαλύτερης εξάρτησης από το σύστημα και οδήγησε, συνα-

κόλουθα, σε σημαντική αύξηση των ποσοστών κόστους συνταξιοδότησης. Το έτος

2000 δημιουργήθηκε το ισχύον ασφαλιστικό μοντέλο κατά τα πρότυπα που θέτουν όλα

τα προαναφερθέντα διεθνή όργανα στα οποία η Βουλγαρία προσχώρησε σταδιακά από

το έτος 1992 και έπειτα. Παρέκκλινε, ωστόσο, εισάγοντας την ιδιωτική ασφάλιση σύμ-

φωνα με τις επιταγές της Παγκόσμιας Τράπεζας που χρηματοδότησε εν τη γενέση του
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το μοντέλο αυτό.537 Ο αρχικά υποχρεωτικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης δεν

απέδωσε, με αποτέλεσμα να μεταρρυθμιστεί το καθεστώς ώστε για το χρονικό διάστη-

μα από την 1η Αυγούστου 2015 να δίδεται πλέον η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του

πρώτου (PAYG) και δεύτερου (επικουρική/ιδιωτική ασφάλιση) πυλώνα. Παρά τις

πολυάριθμες τροποποιήσεις του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, σήμερα η χώρα δια-

θέτει ένα σύστημα που δεν εξασφαλίζει την ουσιαστική πραγμάτωση του δικαιώματος

στην κοινωνική ασφάλεια, καθόσον δεν πληρούται η βασική προϋπόθεση της επάρ-

κειας των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών.

Το εκάστοτε εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας δεν λειτουργεί ανεξάρτητα και

απομονωμένα από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σε ένα κρά-

τος. Πρόκειται για ένα κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό υποσύστημα που αλληλε-

πιδρά με άλλους παράγοντες, όπως η οικονομική κρίση, η ανεργία, οι εργασιακές σχέ-

σεις, καθώς και η δημογραφική γήρανση. Η αρνητική επίδραση των παραμέτρων αυτών

είναι ιδιαίτερα εμφανής στα εθνικά συστήματα και των δύο υπό εξέταση κρατών. Ο

φαύλος κύκλος της οικονομικής ύφεσης που εντείνεται από τα υψηλά ποσοστά ανερ-

γίας, τις ελαστικές μορφές εργασίας (μερική απασχόληση και χαμηλοί μισθοί) και την

ολοένα αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα

περιορίζει δραστικά την χρηματοδότηση των συστημάτων αυτών. Όταν η οικονομική

τροφοδότηση κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η κρατική επιδότηση του συστήματος (προ-

κειμένου να καλυφθούν τα κενά) δημιουργεί περαιτέρω στρεβλώσεις. Από τη μία

πλευρά αυξάνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα με άμεσες επιπτώσεις στο επίπεδο δια-

βίωσης των εργαζομένων που συνεχίζουν να υποχρεώνονται στη διατήρηση ενός συ-

στήματος από το οποίο ούτε λαμβάνουν ποιοτικές παροχές ούτε προσδοκούν να λάβουν

μελλοντικά συνταξιοδοτικές παροχές · ταυτόχρονα, αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιω-

μένων ατόμων που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις ή καθόλου συντάξεις με αποτέλεσμα

να απαιτείται επιπλέον χορήγηση κοινωνικής βοήθειας προς αυτούς. Τα εθνικά συστή-

ματα αποβάλλουν σταδιακά τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα στοιχεία ανταποδοτικού

χαρακτήρα που διαθέτουν538 και κινδυνεύουν να μετατραπούν σε de facto προνοιακά

συστήματα που θα διαχειρίζονται πλέον τον περιορισμό των επιπέδων φτώχειας για το

σύνολο των πληθυσμών τους.

537 Παρά το γεγονός ότι τα διεθνή όργανα δεν προκρίνουν ρητά τον δημόσιο χαρακτήρα των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, εντούτοις οι συστάσεις τους κατευθύνονται προς τη βασι-
κή αρχή ότι για την ουσιαστική πραγμάτωση του δικαιώματος αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα
κράτη.
538 Υπενθυμίζεται ότι και στα δύο κράτη κατοχυρώνεται συνταγματικά η αρχή της κοινωνικής
αλληλεγγύης ως κριτήριο κάμψης του απόλυτου χαρακτήρα της αρχής της ανταποδοτικότητας,
σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι επιτρεπτή η πλήρης απώλεια της τελευταίας.
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Σήμερα, λοιπόν, Ελλάδα και Βουλγαρία αντιμετωπίζουν τη δύσκολη πρόκληση της

δημιουργίας βιώσιμων μακροπρόθεσμα συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας με ταυτό-

χρονη πραγμάτωση του κύριου στόχου του δικαιώματος, δηλαδή τη χορήγηση επαρκών

και ποιοτικών παροχών προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίω-

σης. Η επισκόπηση των υφιστάμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, τύπων συστημάτων, όπως

αυτή επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μέσα από την εξέταση των διεθνών προτύπων,

αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο που προσφέρει λύση στην

ανωτέρω πρόκληση.

Κάθε κράτος οφείλει να διαμορφώσει ένα σύστημα που θα ευνοεί την θετική άλλη-

λεπίδρασή του με την εθνική πολιτική για την οικονομία, την απασχόληση και την

κοινωνική προστασία. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και το μείζον ζήτημα της σκιαγρά-

φησης των περιθωρίων άσκησης αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής σε ένα κυρίαρχο

οικονομικά παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και στις δύο εθνικές περιπτώσεις αναδύ-

εται το ερώτημα πώς η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων πολιτικών δυνάμεων

που έχουν ταυτόσημη ιδεολογική θέση υπέρ της φιλελευθεροποίησης των αγορών και

του διεθνούς εμπορίου, της απουσίας διακριτής νομισματικής και συναλλαγματικής

πολιτικής και της προσήλωσης στις εφαρμοζόμενες πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρ-

χίας, δύναται να παρέμβει ουσιαστικά στον δημιουργικό αναπροσδιορισμό των συστη-

μάτων κοινωνικής ασφάλειας δίχως να υποβαθμίζει διαρκώς το επίπεδό τους και,

ταυτόχρονα, να εργάζεται για την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη των χρηματο-

δοτικών αναγκών τους δίχως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα του

κράτους.

Εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη της οποίας είναι η Ελλάδα και η

Βουλγαρία, ο σχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής παραμένει σχεδόν αποκλειστική

αρμοδιότητα των κρατών μελών, καθώς το πρωτογενές δίκαιο αναγνωρίζει την ευχέ-

ρειά τους να καθορίζουν τις κατευθυντήριες αρχές λειτουργίας των συστημάτων κοινω-

νικής ασφάλισής τους. Αντιθέτως, η άσκηση οικονομικής πολιτικής έχει σε σημαντι-

κότατο βαθμό μετατοπιστεί σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα δε με την αρχή

της επικουρικότητας, η δράση στον κοινωνικό τομέα λαμβάνει χώρα εντός ενός πλαι-

σίου κοινών στόχων υπό την προϋπόθεση σεβασμού των οικονομικών διατάξεων των

Συνθηκών. Με άλλα λόγια, η αρχή δεν επιτρέπει στις κυβερνήσεις «… ελεύθερα να

καθορίζουν τους στόχους της αναδιανεμητικής πολιτικής».539 Οι στόχοι αυτοί προσδιο-

539 A.B. Atkinson, ‘EU social policy beyond the crisis’ σε Τράπεζα της Ελλάδος, Κοινωνική πο-
λιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης (εκδόσεις Τράπεζα
της Ελλάδος, Αθήνα 2012), σελ. 16.
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ρίζονται με σαφήνεια στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως η καταπολέμηση της φτώ-

χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η στρατηγική απαρτίζεται από ένα σύνολο

ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών - γενικών προσανατολισμών των οικονο-

μικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης που στοχεύουν στη δημιουργία

κατάλληλων συνθηκών για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.540

Με δεδομένο ότι οι κρατικές δαπάνες πρέπει να μειωθούν, η στρατηγική επικεντρώ-

νεται στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, θεσπίζοντας ένα ισχυρό και αποτελε-

σματικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης που συντονίζει τις δράσεις οικονομικής

πολιτικής μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων.541

Υφίσταται, λοιπόν, το κατάλληλο εργαλείο που προσφέρει την ισορροπία μεταξύ

κατάκτησης των κοινωνικών φιλοδοξιών και τήρησης των δημοσιονομικών υποχρεώ-

σεων. Είναι δε ιδιαίτερα χρήσιμο, καθόσον παρέχει ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο χάρα-

ξης της τρέχουσας πολιτικής για την στήριξη των ευρισκομένων σε ανάγκη κοινωνικών

ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Εντός

του πλαισίου αυτού και μάλιστα με αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, δύνανται να ανα-

πτυχθούν και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των ασφαλιστικών συστημάτων των δύο

κρατών. Τα όποια εγχειρήματα πρέπει να εστιάσουν στις εξής προτεραιότητες:

α) οι κρατικά χρηματοδοτούμενες συντάξεις θα πρέπει να αποτελούν τον θεμέλιο λίθο

του συστήματος προκειμένου να προστατεύεται επαρκώς το εισόδημα και το βιοτικό

επίπεδο των άπορων ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των επιζώντων, δηλα-

δή των ομάδων εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινω-

νικό αποκλεισμό

β) το επίπεδο των παροχών πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της εξασφάλισης

ισορροπίας ανάμεσα στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων από τη μία πλευρά και των

ασφαλισμένων/εργαζόμενων που συνεισφέρουν στο σύστημα από την άλλη, κατ’

εφαρμογή της βασικής αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης. Το ισχύον κοινωνικό συμ-

βόλαιο μεταξύ των γενεών «… επικεντρώνεται στους ηλικιωμένους και βασίζεται

στους φόβους: στον φόβο γήρανσης και των επιπτώσεών της στο συνταξιοδοτικό σύ-

στημα…».542 Πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην ανωτέρω σχέση συχνότερα ευνοη-

540<http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_el.htm> πρόσβαση 3 Μαρ-
τίου 2017.
541<http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/i
ndex_el.htm> πρόσβαση 3 Μαρτίου 2017.
542 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate – General for Employment and Social Affairs, Report of
the High Level Group on the future of social policy in an enlarged European Union (European
Union, Luxembourg 2004), σελ. 8.
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μένοι είναι οι συνταξιούχοι και όχι οι εργαζόμενοι. Οι πρώτοι, παρά τις περικοπές στις

συντάξεις και την αύξηση της φορολογίας, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό ένα ικανοποι-

ητικό επίπεδο διαβίωσης, καθώς η σχετική κατανομή εισοδήματος και περιουσίας αφο-

ρά κυρίως αυτούς. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι, ενώ λαμβάνουν στην πλειοψηφία τους χα-

μηλούς μισθούς και βιώνουν τη φτώχεια, καλούνται ταυτόχρονα να συντηρούν και το

εκάστοτε εθνικό ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, είναι απαραίτητη μία νέα κοινωνική συμ-

φωνία ισορροπίας μεταξύ των γενεών. Είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρξουν σημαντικές

απώλειες για όλους τους πολίτες. Την πλειοψηφία αυτών πρέπει να επωμιστούν οι

παλαιότερες γενιές, αφού γίνει κατανοητό ότι τα βάρη που αυτές θα φέρουν, θα αποδώ-

σουν οφέλη στις μελλοντικές γενιές, δηλαδή στα παιδιά και τους απογόνους τους. Υπό

την σκοπιά αυτή, οι απαραίτητες για τα δημοσιονομικά δεδομένα των δύο κρατών περι-

κοπές συντάξεων που θα υπάρξουν, θα πρέπει αρχικά να είναι στοχευμένες ως προς τις

κατηγορίες των συνταξιούχων που θα πλήξουν. Περαιτέρω, τα εξοικονομηθέντα αυτά

ποσά θα πρέπει να επιστρέψουν ως αποθεματικά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

οι οποίοι θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν με τα προσφορότερα χρηματοοικονομικά μέσα.

Με τον τρόπο αυτό, το ύψος των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθεί, οι

εργαζόμενοι θα έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, οι εργοδότες θα είναι σε θέση

να προσλαμβάνουν περισσότερους νέους εργαζόμενους (που σήμερα βρίσκονται εκτός

της αγοράς εργασίας και βιώνουν καταστάσεις φτώχειας), δηλαδή θα διευρυνθεί ο κύ-

κλος του εργατικού δυναμικού που συνεισφέρει και ανατροφοδοτεί το σύστημα και τέ-

λος, όταν επέλθει η εξισορρόπηση, οι παλαιότερες γενιές θα μπορούν να ευελπιστούν

σε σταδιακή αύξηση των χορηγούμενων παροχών προς αυτές. Ταυτόχρονα, οι ρυθμί-

σεις αυτές, επειδή πρωτίστως «ενσαρκώνουν» τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή

της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι σε εθνικό επίπεδο δικαστικά ανεκτές, αλλά και στον

διεθνή χώρο αναφοράς σύμφωνες με τα πρότυπα και τις επιταγές των διεθνών οργάνων

που προστατεύουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια

γ) η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων απαιτούν μία αρ-

κούντως μακρά μεταβατική περίοδο. Η ισχυρή αντίσταση των κοινωνιών για την προά-

σπιση του «status quo» απέναντι στις πολιτικές πρωτοβουλίες αναπροσαρμογής των

μηχανισμών κοινωνικής ασφάλειας αναδεικνύει τη σημαντική απόσταση μεταξύ των

πολιτικών στόχων και των διεκδικήσεων των πολιτών. Προκειμένου αυτές οι αντιρρή-

σεις να γίνουν κατανοητές, πρέπει πρώτα να εξεταστούν οι πολιτιστικοί και συναισθη-

ματικοί παράγοντες που συντηρούν αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς και, στη συνέχεια,

η όποια επιλεγείσα στρατηγική μεταρρύθμιση του συστήματος θα πρέπει να λαμβάνει

υπόψη της τους παράγοντες αυτούς.
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Τα δύο γειτνιάζοντα κράτη οφείλουν να επαναβεβαιώσουν την κοινή πεποίθηση

περί κοινωνικής δικαιοσύνης που διαθέτουν και, ταυτόχρονα με τις αναγκαίες ασφαλι-

στικές μεταρρυθμίσεις, να τη διατηρήσουν σε μία επισφαλή, ομολογουμένως, ισορρο-

πία με τις επιταγές της λογικής της ελεύθερης αγοράς. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν παύ-

ουν να είναι υποκείμενα διαμόρφωσης των πολιτικοοικονομικών συνθηκών, αρκεί να

επιλέγουν ενεργητική στάση απέναντι στα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης. Η κοινω-

νική συναίνεση και προσαρμογή θα επιτευχθούν, εάν καταστεί αντιληπτό ότι σε αυτές

τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια παραμένει για

όλους εξασφαλισμένο.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ

Ι. Διεθνείς Συνθήκες

(α) Ηνωμένα Έθνη

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υιοθετήθηκε 10 Δεκεμβρίου

1948) 217 Α (ΙΙΙ)

Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (υιοθετή-

θηκε 21 Δεκεμβρίου 1965, τέθηκε σε ισχύ 4 Ιανουαρίου 1969) 660 UNTS 195

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (υιοθε-

τήθηκε 16 Δεκεμβρίου 1966, τέθηκε σε ισχύ 3 Ιανουαρίου 1976) 993 UNTS 3

— — Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινω-

νικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε 10 Δεκεμβρίου 2008, τέθηκε σε

ισχύ 5 Μαΐου 2013) Α/RES/63/117

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε 16 Δεκεμ-

βρίου 1966, τέθηκε σε ισχύ 23 Μαρτίου 1976) 999 UNTS 171

— — Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολι-

τικά Δικαιώματα (υιοθετήθηκε 19 Δεκεμβρίου 1966, τέθηκε σε ισχύ 23 Μαρτίου

1976) 999 UNTS 171

— — Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά

και Πολιτικά Δικαιώματα σχετικό με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (υιο-

θετήθηκε 15 Δεκεμβρίου 1989, τέθηκε σε ισχύ 11 Ιουλίου 1991)

Διακήρυξη για την Κοινωνική Πρόοδο και Ανάπτυξη (υιοθετήθηκε 11 Δεκεμβρίου

1969) A/RES/2542 (XXIV)

Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη (υιοθετήθηκε 4 Δεκεμβρίου 1986) A/RES/

41/128
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Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (υιοθε-

τήθηκε 18 Δεκεμβρίου 1979) A/RES34/180

— — Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών

Διακρίσεων κατά των Γυναικών (υιοθετήθηκε 6 Οκτωβρίου 1999, τέθηκε σε ισχύ

22 Δεκεμβρίου 2000) A/RES/54/4

Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (υιοθετήθηκε 27 Ιανουαρίου 1980)

1155 UNTS 331

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (υιοθετήθηκε 20 Νοεμβρίου 1989, τέθηκε σε

ισχύ 2 Σεπτεμβρίου 1990) 1577 UNTS 3

— — Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλες συρράξεις (υιοθετήθηκε 25 Μαΐου

2000) A/RES/54/263

— — Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία

(υιοθετήθηκε 25 Μαΐου 2000, τέθηκε σε ισχύ 18 Ιανουαρίου 2002) A/RES/54/263

— — Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για

τη Διαδικασία των Αναφορών (υιοθετήθηκε 19 Δεκεμβρίου 2011, τέθηκε σε ισχύ

14 Απριλίου 2014) A/RES/66/138

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζο-

μένων και των Μελών των Οικογενειών τους (υιοθετήθηκε 18 Δεκεμβρίου 1990)

A/RES/45/158

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Προαιρετικό Πρωτόκολλο

στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (υιοθετήθηκαν 13

Δεκεμβρίου 2006, τέθηκαν σε ισχύ 4 Μαΐου 2008) A/61/611

(β) Κοινωνία των Εθνών

Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών (υιοθετήθηκε 28 Απριλίου 1919) LNTS
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ΙΙ. Περιφερειακές Συνθήκες

(α)  Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 169 της 29ης Ιουνίου

1987

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 191 της 29ης Ιουλίου

1992

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 83 της 30ης

Μαρτίου 2010

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα

αριθ. C 83 της 30ης Μαρτίου 2010

(β) Συμβούλιο της Ευρώπης

Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών

Ελευθεριών (υιοθετήθηκε 4 Νοεμβρίου 1950, τέθηκε σε ισχύ 3 Σεπτεμβρίου 1953)

CETS No.: 005

— — Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαι-

ωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (υιοθετήθηκε 20 Μαρ-

τίου 1952, τέθηκε σε ισχύ 18 Μαΐου 1954) CETS No.: 009

— — Πρωτόκολλο Νο. 12 στη Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (υιοθετήθηκε 4 Νοεμβρίου 2000, τέ-

θηκε σε ισχύ 1 Απριλίου 2005) CETS No.: 177

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (υιοθετήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1961, τέθηκε σε

ισχύ 26 Φεβρουαρίου 1965) CETS No.: 035

— — Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου

της Ευρώπης (υιοθετήθηκε 5 Μαΐου 1988, τέθηκε σε ισχύ 4 Σεπτεμβρίου 1992)

CETS No.: 128
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— — Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου

της Ευρώπης που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (υιοθετήθηκε 9

Νοεμβρίου 1995, τέθηκε σε ισχύ 1 Ιουλίου 1998) CETS No.: 158

— — Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (υιοθετήθηκε 3 Μαΐου

1996, τέθηκε σε ισχύ 1 Ιουλίου 1999) CETS No.: 163

Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας (υιοθετήθηκε στις 16 Απριλίου 1964,

τέθηκε σε ισχύ 17 Μαρτίου 1968) CETS No.: 048

— — Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (υιοθετήθηκε

στις 16 Απριλίου 1964, τέθηκε σε ισχύ 17 Μαρτίου 1968) CETS No.: 048Α

— — Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας (Αναθεωρημένος) (υιοθετή-

θηκε στις 6 Νοεμβρίου 1990) CETS No.: 139

(γ) Άλλες Περιφερειακές Συνθήκες

Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (υιοθετήθηκε 27

Ιουνίου 1981, τέθηκε σε ισχύ 21 Οκτωβρίου 1986) CAB/LEG/67/3 rev.5, 21 I.L.M.

58 (1982)

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Αμερικανική Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

στον Τομέα των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (Πρω-

τόκολλο του Σαν Σαλβαδόρ) (τέθηκε σε ισχύ 16 Νοεμβρίου 1999) OAS Treaty

Series No. 69 (1988) ανατυπώθηκε στα Βασικά Κείμενα που αφορούν στα Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα στο Διαμερικανικό Σύστημα OEA/Ser L V/II. 82 Doc 6 Rev 1

(1992)

ΙΙΙ. Διεθνείς Οργανισμοί

(α) Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ)

ΓΣΗΕ Res 543 (VI) (5 Φεβρουαρίου 1952)

— — Διακήρυξη της Βιέννης και Πρόγραμμα Δράσης (υιοθετήθηκε 12 Ιουλίου

1993) Α/CONF.157/23

— — UN doc. A/63/PV.66 (10 Δεκεμβρίου 2008)

— — UN doc. A/HRC/14/31 (31 Μαρτίου 2010)
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(β) Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑ)

ΕΔΑ, Δεύτερη Συνεδρίαση 2 – 17 Δεκεμβρίου 1947 «Αναφορά προς το Οικονομικό και

Κοινωνικό Συμβούλιο» (17 Δεκεμβρίου 1947) UN Doc E/600

— — Ρηματική Διακοίνωση της 12ης Μαΐου 1986 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας

των Κάτω Χωρών στον ΟΗΕ στη Γενεύη απευθυνόμενη στο Κέντρο Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων (Αρχές Limburg) (8 Ιανουαρίου 1987) E/CN.4/1987/17

— — 37η Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 18» (10 Νοεμβρίου 1989)

— — 2187η Συνεδρίαση (29 Μαρτίου 2004) «Γενικό Σχόλιο Νο. 31» (26 Μαΐου

2004) CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13

(γ) Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ΟΚΣ) και Επιτροπή για τα Οικονομικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ΕΟΚΠΔ)

ΟΚΣ, Απόφαση 1978/10 (3 Μαΐου 1978)

— — Απόφαση 1981/158 (8 Μαΐου 1981)

— — Ψήφισμα (Resolution) 1982/33 (6 Μαΐου 1982)

— — Ψήφισμα (Resolution) 1985/17 (28 Μαΐου 1985)

— — Ψήφισμα (Resolution) 1988/4 (24 Μαΐου 1988)

ΕΟΚΠΔ, Γενικά Σχόλια
— — Τρίτη Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 1» (1 Ιανουαρίου 1989) Ε/1989/22

— — Πέμπτη Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 3» (1 Ιανουαρίου 1991)

— — Έκτη Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 4» (1 Ιανουαρίου 1992)

— — Ενδέκατη Συνεδρίαση «Γενικό Σχόλιο Νο. 5» (1 Ιανουαρίου 1995)

— — Δέκατη τρίτη Συνεδρίαση 24 Νοεμβρίου 1995 «Γενικό Σχόλιο Νο. 6» (7

Οκτωβρίου 1996)

— — Δέκατη έκτη Συνεδρίαση 1997 «Γενικό Σχόλιο Νο. 7» (20 Μαΐου 1997)

— — Δέκατη ένατη Συνεδρίαση 16 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 1998 «Γενικό

Σχόλιο Νο. 9» (3 Δεκεμβρίου 1998)

— — Εικοστή Συνεδρίαση 26 Απριλίου – 14 Μαΐου 1999 «Γενικό Σχόλιο Νο. 12»

(12 Μαΐου 1999) E/C.12/1999/5

— — Εικοστή πρώτη Συνεδρίαση 15 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1999 «Γενικό

Σχόλιο Νο. 13» (8 Δεκεμβρίου 1999) Ε/C.12/1999/10
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— — Εικοστή δεύτερη Συνεδρίαση 25 Απριλίου – 12 Μαΐου 2000 «Γενικό Σχόλιο

Νο. 14» (11 Αυγούστου 2000) Ε/C.12/2000/4

— — Εικοστή Ένατη Συνεδρίαση 11 – 29 Νοεμβρίου 2002 «Γενικό Σχόλιο Νο.

15» (20 Ιανουαρίου 2003) E/C.12/2002/11

— — Τριακοστή ένατη Συνεδρίαση 5 – 23 Νοεμβρίου 2007 «Γενικό Σχόλιο Νο.

19» (4 Φεβρουαρίου 2008) E/C.12/GC/19

— — Τεσσαρακοστή τρίτη Συνεδρίαση 2 – 20 Νοεμβρίου 2009 «Γενικό Σχόλιο

Νο. 21» (21 Δεκεμβρίου 2009) Ε/C.12/GC/21

ΕΟΚΠΔ, Καταληκτικές Παρατηρήσεις
— — Έκτη μέχρι Ένατη Συνεδρίαση 29 Απριλίου – 1 Μαΐου 1998 «Καταληκτικές

Παρατηρήσεις – Νιγηρία» (16 Ιουνίου 1998) E/C.12/1/Add.23

— — Εικοστή πρώτη Συνεδρίαση 16 – 17 Νοεμβρίου 1999 «Καταληκτικές Παρα-

τηρήσεις – Βουλγαρία» (8 Δεκεμβρίου 1999) E/C.12/1/Add.37

— — Τριακοστή Συνεδρίαση 5 - 23 Μαΐου 2003 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις –

Λουξεμβούργο» (26 Ιουνίου 2003) E/C.12/1/Add.86

— — Τριακοστή δεύτερη Συνεδρίαση 26 Απριλίου – 14 Μαΐου 2004 «Καταλη-

κτικές Παρατηρήσεις – Ελλάδα» (7 Ιουνίου 2004) E/C.12/1/Add.97

— — Τριακοστή τρίτη Συνεδρίαση 8 - 26 Νοεμβρίου 2004 «Καταληκτικές Παρα-

τηρήσεις – Χιλή» (1 Δεκεμβρίου 2004) E/C.12/1/Add.105

— — Τριακοστή τέταρτη Συνεδρίαση 25 Απριλίου - 13 Μαΐου 2005 «Καταλη-

κτικές Παρατηρήσεις – Ζάμπια» (23 Ιουνίου 2005) E/C.12/1/Add.106

— — Τριακοστή όγδοη Συνεδρίαση 30 Απριλίου – 18 Μαΐου 2007 «Καταλη-

κτικές Παρατηρήσεις – Λετονία» (7 Ιανουαρίου 2008) E/C.12/LVA/CO/1

— — Τεσσαρακοστή Συνεδρίαση 28 Απριλίου – 16 Μαΐου 2008 «Καταληκτικές

Παρατηρήσεις – Ινδία» (8 Αυγούστου 2008) E/C.12/IND/CO/5

— — Τεσσαρακοστή πρώτη Συνεδρίαση 3 – 21 Νοεμβρίου 2008 «Καταληκτικές

Παρατηρήσεις – Φιλιππίνες» (1 Δεκεμβρίου 2008) E/C.12/PHL/CO/4

— — Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρίαση 4 – 22 Μαΐου 2009 «Καταληκτικές

Παρατηρήσεις – Αυστραλία» (22 Μαΐου 2009) E/C.12/AUS/CO/4

— — Τεσσαρακοστή τέταρτη Συνεδρίαση 3 – 21 Μαΐου 2010 «Καταληκτικές

Παρατηρήσεις – Αφγανιστάν» (7 Ιουνίου 2010) E/C.12/AFG/CO/2-4

— — Τεσσαρακοστή ένατη Συνεδρίαση 12 – 30 Νοεμβρίου 2012 «Καταληκτικές

Παρατηρήσεις – Βουλγαρία» (11 Δεκεμβρίου 2012) E/C.12/BGR/CO/4-5
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— — Τεσσαρακοστή έκτη μέχρι τεσσαρακοστή έβδομη Συνεδρίαση 12 – 13 Νοεμ-

βρίου 2014 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Φινλανδία» (17 Δεκεμβρίου 2014)

E/C.12/FIN/CO/6

— — Τεσσαρακοστή όγδοη μέχρι πεντηκοστή Συνεδρίαση 13 – 14 Νοεμβρίου

2014 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Μαυροβούνιο» (15 Δεκεμβρίου 2014) E/C.

12/ΜNΕ/CO/1

— — Πεντηκοστή τέταρτη μέχρι πεντηκοστή πέμπτη Συνεδρίαση 18 – 19 Νοεμ-

βρίου 2014 «Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Σλοβενία» (15 Δεκεμβρίου 2014) E/C.

12/SVN/CO/2

— — Τέταρτη μέχρι πέμπτη Συνεδρίαση 24 – 25 Φεβρουαρίου 2015 «Καταλη-

κτικές Παρατηρήσεις – Τατζικιστάν» (25 Μαρτίου 2015) E/C.12/TJK/ CO/2-3

— — Εβδομηκοστή και εβδομηκοστή πρώτη Συνεδρίαση 5 – 6 Οκτωβρίου 2015

«Καταληκτικές Παρατηρήσεις – Ελλάδα» (9 Οκτωβρίου 2015) E/C.12/GRC/CO/2

ΕΟΚΠΔ, Κείμενα αναφοράς - Δηλώσεις
— — ‘Revised general guidelines regarding the form and contents of reports to be

submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant

on Economic, Social and Cultural Rights’ E/C.12/1991/1

— — Statement, ‘Globalization and Economic, Social and Cultural Rights’ Μάιος

1998

— — Τριακοστή όγδοη Συνεδρίαση 30 Απριλίου – 18 Μαΐου 2007 «Ανακοίνωση –

Αξιολόγηση της υποχρέωσης λήψης μέτρων στο ‘‘μέγιστο των διαθέσιμων πόρων’’

κατά το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Σύμφωνο» (10 Μαΐου 2007) E/C.12/2007/1

— — ‘Guidelines on treaty-specific documents to be submitted by states parties

under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights’ E/C.12/2008/2

— — Τριακοστή έκτη Συνεδρίαση 1 – 19 Μαΐου 2006 ‘Τhe Right to Social Securi-

ty (article 9)’ (16 Φεβρουαρίου 2006) E/C.12/GC/20/CRP.1

ΕΟΚΠΔ,  List of Issues
— — ‘List of issues in relation to the second periodic report of Greece’ (1 April

2015) E/C.12/GRC/Q/2
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(δ) Περιοδικές εκθέσεις κρατών (Periodic Reports)

Bulgaria, ‘Implementation of the International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights: Fourth and fifth periodic reports submitted under articles 16 and 17

of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [31 July

2009]’ (δημοσιεύτηκε 9 Μαΐου 2011) E/C.12/BGR/4-5

Greece, ‘Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultu-

ral Rights: Second periodic report submitted under articles 16 and 17 of the Interna-

tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [31 August 2012]’ (δημο-

σιεύτηκε 16 Δεκεμβρίου 2013) E/C.12/GRC/2

(ε) Οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών - Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

i) Ιδρυτικά κείμενα
Καταστατικός Χάρτης - Διακήρυξη για τους στόχους και τους σκοπούς της Διεθνούς

Οργάνωσης Εργασίας (Διακήρυξη της Φιλαδέλφεια) (υιοθετήθηκε 10 Μαΐου 1944)

ii) Συμβάσεις
Σύμβαση για την Αναγκαστική Εργασία (Σύμβαση για την Αναγκαστική ή Υποχρεω-

τική Εργασία) (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου 1930, τέθηκε σε ισχύ 1 Μαΐου 1932) C No.

029

— — Πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση για την Αναγκαστική Εργασία (υιοθε-

τήθηκε 11 Ιουνίου 2014) Ρ No. 029

Σύμβαση για την Επιθεώρηση της Εργασίας στη Βιομηχανία και το Εμπόριο (υιοθετήθηκε

11 Ιουλίου 1947, τέθηκε σε ισχύ 7 Απριλίου 1950) C No. 81

Σύμβαση για την Συνδικαλιστική Ελευθερία και την Προστασία του Συνδικαλιστικού

Δικαιώματος (υιοθετήθηκε 9 Ιουλίου 1948, τέθηκε σε ισχύ 4 Ιουλίου 1950) C No.

087

Σύμβαση για το Δικαίωμα Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγμάτευσης (υιοθετή-

θηκε 1 Ιουλίου 1949, τέθηκε σε ισχύ 18 Ιουλίου 1951) C No. 098
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Σύμβαση για την Ισότητα Αμοιβής (υιοθετήθηκε 29 Ιουνίου 1951, τέθηκε σε ισχύ 23

Μαΐου 1953) C No. 100

Σύμβαση για τα Ελάχιστα Όρια Κοινωνικής Ασφάλειας (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου 1952,

τέθηκε σε ισχύ 27 Απριλίου 1955) C No. 102

Σύμβαση για την Εξάλειψη της Αναγκαστικής Εργασίας (υιοθετήθηκε 25 Ιουνίου 1957,

τέθηκε σε ισχύ 17 Ιανουαρίου 1959) C Νο. 105

Σύμβαση για τις Διακρίσεις (Εργασία και Επάγγελμα) (υιοθετήθηκε 25 Ιουνίου 1958,

τέθηκε σε ισχύ 15 Ιουνίου 1960) C No. 111

Σύμβαση για την Ίση Μεταχείριση (Κοινωνική Ασφάλεια) (υιοθετήθηκε 28 Ιουνίου

1962, τέθηκε σε ισχύ 25 Απριλίου 1964) C Νο. 118

Σύμβαση για την Πολιτική Απασχόλησης (υιοθετήθηκε 9 Ιουλίου 1964, τέθηκε σε ισχύ 15

Ιουλίου 1966) C No. 122

Σύμβαση για τις Παροχές από Επαγγελματικό Ατύχημα (υιοθετήθηκε 8 Ιουλίου 1964,

τέθηκε σε ισχύ 28 Ιουλίου 1967) C No. 121

Σύμβαση για την Αναπηρία, το Γήρας και τις Παροχές Eπιζώντων (υιοθετήθηκε 29

Ιουνίου 1967, τέθηκε σε ισχύ 1 Νοεμβρίου 1969) C No. 128

Σύμβαση για την Επιθεώρηση της Εργασίας (τομέας Γεωργίας) (υιοθετήθηκε 25 Ιουνίου

1969, τέθηκε σε ισχύ 19 Ιανουαρίου 1972) C No. 129

Σύμβαση για τις Παροχές Ιατρικής Φροντίδας και Ασθένειας (υιοθετήθηκε 25 Ιουνίου

1969, τέθηκε σε ισχύ 27 Μαΐου 1972) C No. 130

Σύμβαση για το Ελάχιστο Ηλικιακό Όριο Εργασίας (υιοθετήθηκε 26 Ιουνίου 1973,

τέθηκε σε ισχύ 19 Ιουνίου 1976) C No. 138
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Σύμβαση για την Τριμερή Διαβούλευση για την Προώθηση Εφαρμογής των Διεθνών

Προτύπων Εργασίας (υιοθετήθηκε 21 Ιουνίου 1976, τέθηκε σε ισχύ 16 Μαΐου

1978) C No. 144

Σύμβαση για τη Διατήρηση των Δικαιωμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (υιοθετήθηκε 21

Ιουνίου 1982, τέθηκε σε ισχύ 11 Σεπτεμβρίου 1986) C Νο. 157

Σύμβαση για την Προώθηση της Απασχόλησης και την Προστασία κατά της Ανεργίας

(υιοθετήθηκε 21 Ιουνίου 1988, τέθηκε σε ισχύ 17 Οκτωβρίου 1991) C No. 168

Σύμβαση για την Απαγόρευση και Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των Χειρότερων

Μορφών Παιδικής Εργασίας (υιοθετήθηκε 17 Ιουνίου 1999, τέθηκε σε ισχύ 19

Νοεμβρίου 2000) C No. 182

Σύμβαση για την Προστασία της Μητρότητας (υιοθετήθηκε 15 Ιουνίου 2000, τέθηκε σε

ισχύ 7 Φεβρουαρίου 2002) C No. 183

iii) Συστάσεις

Σύσταση R067: Σύσταση για την Ασφάλεια Εισοδήματος (26η Συνεδρίαση, Φιλαδέλ-

φεια 12 Μαΐου 1944)

Σύσταση R069: Σύσταση για την Ιατρική Περίθαλψη (26η Συνεδρίαση, Φιλαδέλφεια 12

Μαΐου 1944)

Σύσταση R202: Σύσταση για τα Εθνικά Επίπεδα Κοινωνικής Προστασίας (101η Συνε-

δρίαση, Γενεύη 14 Ιουνίου 2012)

iv) Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων (CEACR)
— — ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετήθηκε το 2010, δημοσιεύθηκε κατά

την 100η Συνεδρίαση (2011))

— — ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετήθηκε το 2011, δημοσιεύθηκε κατά

την 101η Συνεδρίαση (2012))

— — ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετήθηκε το 2012, δημοσιεύθηκε κατά

την 102η Συνεδρίαση (2013))
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— — ‘Direct Request (CEACR) – Bulgaria’ (υιοθετήθηκε το 2012, δημοσιεύθηκε

κατά την 102η Συνεδρίαση (2013))

— — ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετήθηκε το 2013, δημοσιεύθηκε κατά

την 103η Συνεδρίαση (2014))

— — ‘Observation (CEACR) – Greece’ (υιοθετήθηκε το 2014, δημοσιεύθηκε κατά

την 104η Συνεδρίαση (2015))
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IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

α) Ευρωπαϊκή Ένωση

Κανονισμοί
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1958 σχετικά με την

κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων [1958] ΕΕ 30/561

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1958 σχετικά με την

κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων [1958] ΕΕ L30/597

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας [1968]

ειδική έκδοση κεφάλαιο 5 τόμος 1/33

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμο-

γής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς

και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας [1997]

ΕΕ L28/1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1390/81 του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 1981 περί

επέκτασης στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους του κανονι-

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 «περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφά-

λισης στους μισθωτούς και στις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοι-

νότητας» [1981] ΕΕ L143/1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1998 για τη λει-

τουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπο-

ρευμάτων μεταξύ των κρατών μελών [1998] ΕΕ L337/8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστη-

μάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη

των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού

(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

1408/71, ούτως ώστε να επεκταθούν και στους σπουδαστές [1999] ΕΕ L38/1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2003, για την

επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονι-

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτο-

νται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους [2003] ΕΕ L124/1
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

[2004] EE L166/1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 647/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 13ης Απριλίου 2005, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ)

αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφά-

λισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους

που διακινούνται εντός της Κοινότητας και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου

περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 [2005] ΕΕ L117/

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για την

ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2007]

ΕΕ L53/1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 120/2009 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρό-

που εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστη-

μάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα

μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας [2009] ΕΕ L39/

29

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής

ασφάλειας [2009] ΕΕ L284/1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 5ης Απριλίου 2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο

εσωτερικό της Ένωσης [2011] ΕΕ L141/1
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Οδηγίες

Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1977 περί προσεγγίσεως

των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τη διατήρηση των δικαιω-

μάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστά-

σεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων [1977] Ελλ. Ειδ. Εκδ. Κεφάλαιο 5 τόμος 2/171

Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέ-

ματα κοινωνικής ασφαλίσεως [1979] ΕΕ L6/24

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή

μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργα-

ζομένων κατά την εργασία [1989] ΕΕ L183/1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την

εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας

κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων [1992] ΕΕ

L348/1

Οδηγία 93/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με το δικαίωμα

διαμονής των σπουδαστών [1993] ΕΕ L317/59

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με ορισμένα

στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας [1993] ΕΕ L307/18

Οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μιας

ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους

επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και

να ζητείται η γνώμη τους [1994] ΕΕ L254/64

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμ-

βρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρε-

σιών [1997] ΕΕ L018/1

Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998 για προσέγγιση των νομοθε-

σιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις [1998] EE L225/16

Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενι-

κού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία [2000]

ΕΕ L303/16

Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης

Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών
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των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια

των κρατών μελών [2004] ΕΕ L158/77

Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μετα-

χείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύ-

πωση) [2006] EE L204/23

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης

Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι-

κών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση

της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου [2010] ΕΕ L180/1

Αποφάσεις

Απόφαση του Συμβουλίου 2008/203/ΕΚ της 28ης Φεβρουαρίου 2008 για την εφαρμογή

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμ-

ματος-πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για την περίοδο 2007-2012 [2008] ΕΕ L63/14

Απόφαση του Συμβουλίου 2013/252/EE της 11ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση

πολυετούς προγράμματος - πλαισίου για την περίοδο 2013-2017 του Οργανισμού

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2013] ΕΕ L79/1

Ψηφίσματα

Ψήφισμα της 15ης Μαρτίου 1989 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κοινοτικό

Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων [1989] ΕΕ

C96/61

Ψήφισμα της 14ης Σεπτεμβρίου 1989 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κοινοτικό

Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων [1989] ΕΕ

C120/5
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β) Βουλγαρία
Κανονισμός Νο. 57 του Συμβουλίου των Υπουργών της 5ης Δεκεμβρίου 1989 (Επίσημο

Τεύχος, Νο. 96 του 1989)

Code of Social Insurance (TITLE AMEND. - SG 67/03)

Prom. SG. 110/17 Dec 1999, amend. SG. 55/7 Jul 2000, amend. SG. 64/4 Aug

2000, amend. SG. 1/2 Jan 2001, suppl. SG. 35/10 Apr 2001, amend. SG. 41/24 Apr

2001, amend. SG. 1/4 Jan 2002, amend. SG. 10/29 Jan 2002, amend. SG. 45/30 Apr

2002, amend. SG. 74/30 Jul 2002, amend. SG. 112/29 Nov 2002, amend. SG.

119/27 Dec 2002, amend. SG. 120/29 Dec 2002, amend. SG. 8/28 Jan 2003, suppl.

SG. 42/9 May 2003, amend. SG. 67/29 Jul 2003, suppl. SG. 95/28 Oct 2003,

amend. SG. 112/23 Dec 2003, amend. SG. 114/30 Dec 2003, amend. SG. 12/13 Feb

2004, amend. SG. 21/16 Mar 2004, suppl. SG. 38/11 May 2004, amend. SG. 52/18

Jun 2004, amend. SG. 53/22 Jun 2004, amend. SG. 69/6 Aug 2004, amend. SG.

70/10 Aug 2004, amend. SG. 112/23 Dec 2004, amend. SG. 115/30 Dec 2004,

amend. SG. 38/3 May 2005, amend. SG. 39/10 May 2005, amend. SG. 76/20 Sep

2005, amend. SG. 102/20 Dec 2005, amend. SG. 103/23 Dec 2005, amend. SG.

104/27 Dec 2005, amend. SG. 105/29 Dec 2005, amend. SG. 17/24 Feb 2006,

amend. SG. 30/11 Apr 2006, amend. SG. 34/25 Apr 2006, amend. SG. 56/11 Jul

2006, amend. SG. 57/14 Jul 2006, amend. SG. 59/21 Jul 2006, amend. SG. 68/22

Aug 2006, corr. SG. 76/15 Sep 2006, amend. SG. 82/10 Oct 2006, amend. SG.

95/24 Nov 2006, amend. SG. 102/19 Dec 2006, amend. SG. 105/22 Dec 2006,

amend. SG. 41/22 May 2007, amend. SG. 52/29 Jun 2007, amend. SG. 64/7 Aug

2007, amend. SG. 77/25 Sep 2007, amend. SG. 97/23 Nov 2007, amend. SG. 100/30

Nov 2007, amend. SG. 109/20 Dec 2007, amend. SG. 113/28 Dec 2007, amend. SG.

33/28 Mar 2008, amend. SG. 43/29 Apr 2008, amend. SG. 67/29 Jul 2008, amend.

SG. 69/5 Aug 2008, amend. SG. 89/14 Oct 2008, amend. SG. 102/28 Nov 2008,

amend. SG. 109/23 Dec 2008, amend. SG. 23/27 Mar 2009, amend. SG. 25/3 Apr

2009, amend. SG. 35/12 May 2009, amend. SG. 41/2 Jun 2009, amend. SG. 42/5

Jun 2009, amend. SG. 93/24 Nov 2009, amend. SG. 95/1 Dec 2009, amend. SG.

99/15 Dec 2009, amend. SG. 103/29 Dec 2009, amend. SG. 16/26 Feb 2010,

amend. SG. 19/9 Mar 2010, amend. SG. 43/8 Jun 2010, amend. SG. 49/29 Jun

2010, amend. SG. 58/30 Jul 2010, amend. SG. 59/31 Jul 2010, amend. SG. 88/9

Nov 2010, amend. SG. 97/10 Dec 2010, amend. SG. 98/14 Dec 2010, amend. SG.

100/21 Dec 2010, amend. SG. 45/14 Jun 2011, amend. SG. 60/5 Aug 2011, amend.

SG. 77/4 Oct 2011, amend. SG. 100/20 Dec 2011, amend. SG. 7/24 Jan 2012,
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amend. SG. 21/13 Mar 2012, amend. SG. 38/18 May 2012, amend. SG. 40/29 May

2012, amend. SG. 44/12 Jun 2012, amend. SG. 58/31 Jul 2012, amend. SG. 81/23

Oct 2012, amend. SG. 89/13 Nov 2012, amend. SG. 94/30 Nov 2012, amend. SG.

99/14 Dec 2012, amend. SG. 15/15 Feb 2013, amend. SG. 20/28 Feb 2013, suppl.

SG. 70/9 Aug 2013, amend. SG. 98/12 Nov 2013, amend. SG. 104/3 Dec 2013,

amend. SG. 106/10 Dec 2013, amend. SG. 109/20 Dec 2013, amend. SG. 111/27

Dec 2013, amend. SG. 111/27 Dec 2013, amend. SG. 1/3 Jan 2014, amend. SG.

18/4 Mar 2014, amend. SG. 27/25 Mar 2014, amend. SG. 35/22 Apr 2014, amend.

SG. 53/27 Jun 2014, amend. and suppl. SG. 107/24 Dec 2014, amend. SG. 12/13

Feb 2015, amend. SG. 14/20 Feb 2015, amend. and suppl. SG. 22/24 Mar 2015,

amend. and suppl. SG. 54/17 Jul 2015, amend. and suppl. SG. 61/11 Aug 2015,

amend. and suppl. SG. 79/13 Oct 2015, amend. SG. 95/8 Dec 2015, amend. and

suppl. SG. 98/15 Dec 2015, amend. SG. 102/29 Dec 2015, amend. SG. 62/9 Aug

2016, amend. SG. 95/29 Nov 2016, amend. and suppl. SG. 98/9 Dec 2016, amend.

and suppl. SG. 105/30 Dec 2016.

Health Act Promulgated, SG No. 70/10.08.2004, effective 1.01.2005, supplemented, SG

No. 46/3.06.2005, amended and supplemented, SG No. 76/20.09.2005, effective 1.

1.2007, SG No. 85/25.10.2005, effective 25.10.2005. An update of the English text

of this Act is being prepared following the amendments in SG No. 88/4.11.2005,

SG No. 94/25.11.2005, (effective 25.11.2005), SG No. 103/23.12.2005, SG No.

18/28.02.2006 (effective 1.01. 2007), SG No. 30/11.04.2006, (effective 12.07.2006)

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА ЗА 2017 Г. В сила от 01.01.2017 г.Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември

2016г.(State Social Insurance Budget Act for 2017)

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА

2017 Г. В сила от 01.01.2017 г.Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. (Law for

the budget of the National Health Insurance Fund).
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γ) Ελλάδα

Νόμοι
Ν. 2868/1922 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλ-

λήλων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. της 19.11/1923, (ΦΕΚ 345/Α/28.11.

1923) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2868/1922 «περί υποχρεω-

τικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων»» και, στη συνέχεια,

κωδικοποιήθηκε από το Β.Δ. της 8.12/1923 (ΦΕΚ 373/Α/21.12.1923) «Περί κωδι-

κοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2868/1922 και του από 19 Νοεμβρίου 1923

τροποποιούντος και συμπληρούντος αυτόν Ν. Διατάγματος»

Ν.  6298/1934 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 346/Α/10.10.1934)

ΑΝ. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179/Α/01.08.1951)

Ν. 3251/1955 «Περί κυρώσεως της υπ’αριθ. 102 Διεθνούς Συμβάσεως της αφορώσης

‘‘τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφαλείας’’» (ΦΕΚ 140/Α/2.6.1955)

N.Δ. 53/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης

Συμβάσεως ‘‘δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμε-

λιωδών Ελευθεριών’’, ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρι-

σίων της 20ης Μαρτίου 1952» (ΦΕΚ 256/Α/20.9.1974)

Ν. 1136/1981 «Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας»

(ΦΕΚ 61/Α/13.3.1981)

Ν. 1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (ΦΕΚ 32/Α/20.

3.1984)

Ν. 1532/1985 «Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και

μορφωτικά δικαιώματα» (ΦΕΚ 45/Α/19.3.1985)

Ν. 2084/1992 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

165/Α/07.10.1992)

Ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15/Α/

14.02.1997)

Ν. 2595/1998 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρ-

τη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995)» (ΦΕΚ 63/Α/24.3.

1998)

Ν.  3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής

Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008)
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Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικο-

νομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο» (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010)

Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις

εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010)
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