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Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος
αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή

Γελ ζθνπεχσ λα γίλσ ηηκεηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ
ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ππνηίζεηαη φηη θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο
νξζνινγηθήο εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηε δεηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ
νπνία έρεη πεξηπέζεη. Εψληαο φκσο εληφο ελφο Κξάηνπο δηθαίνπ, θη αθφκε
πεξηζζφηεξν κεηέρνληαο σο ρψξα ζε έλα επξχηεξν πνιηηεηαθφ ζχλνιν πνπ
είλαη θαη απηφ «Έλσζε δηθαίνπ», εκπηζηεχνκαη ην αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ
εζληθνχ θαη ππεξεζληθνχ πνιηηηθνχ παηγλίνπ πνπ είλαη ε έλλνκε πξνζηαζία
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζίγνληαη (ή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζίγνληαη) απφ ηηο δεκφζηεο
απνθάζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ είλαη, εληέιεη, ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο
λνκηκφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ.
Απφ ηνλ ζσξφ ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ
ειήθζεζαλ, εζηηάδσ ηελ πξνζνρή κνπ (γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο ζπδήηεζεο)
κφλν ζην εμήο πιέγκα λνκνζεηεκάησλ θαη πξάμεσλ ηεο θπβεξλήζεσο : ζε 2
λφκνπο (ηνλ 3833 θαη ηνλ 3845 ηνπ 2010) κε ηνπο νπνίνπο –θαη κεηαμχ άιισλκεηψζεθαλ δξαζηηθά νη ζπλνιηθέο απνδνρέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ζε δπν εγθπθιίνπο
ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ε πξψηε ηνπ Απξηιίνπ 2010 πνπ εθδφζεθε
θαη’ εξκελεία ηνπ λ. 3833/2010 ηνπ Μαξηίνπ 2010 θη ε δεχηεξε ηνπ Μαΐνπ
2010 πνπ εθδφζεθε θαη’ εξκελεία ηνπ λ. 3845/2010, ν νπνίνο είρε εθδνζεί
ιίγν λσξίηεξα ηνλ ίδην κήλα)· ζε κηα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Οηθνλνκηθψλ
θαη Δξγαζίαο ηνπ Ηνπιίνπ 2010, πνπ εθδφζεθε ζε εθηέιεζε δηάηαμεο ηνπ λ.
3845/2010, κε ηελ νπνία κεηψζεθαλ ηα επηδφκαηα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη
αδείαο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ΟΚΑ αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Ο πξψηνο απφ ηνπο δπν λφκνπο πνπ αλέθεξα είλαη εθείλνο πνπ γηα πξψηε
θνξά εηζήγαγε ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, ελψ ν δεχηεξνο είλαη εθείλνο πνπ
εηζήγαγε πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη, ην θπξηφηεξν,
είλαη απηφο πνπ έρεη πξνζαξηεκέλν, ζε παξάξηεκα, ην πεξίθεκν
«Μλεκφλην», ή, γηα λα αθξηβνινγψ, ηα «Μλεκφληα» πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ
άζθεζε απφ ηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ηεο
πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ δαλείσλ πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ κε ηα θξάηε κέιε
ηεο ΔΔ, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ.
Ο ιφγνο πνπ αλαθέξνκαη πξνλνκηαθά ζηηο θπβεξλεηηθέο θαη λνκνζεηηθέο
απνθάζεηο πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, είλαη ηα γεγνλφηα ηεο
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άκεζεο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εζληθψλ πξάμεσλ πνπ αλέθεξα
κε πξνζθπγή αθπξψζεσο πνπ θαηαηέζεθε απφ νκάδα ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ ζην ηΔ, θαη ηεο έκκεζεο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο απηψλ
ησλ εζληθψλ πξάμεσλ σο ζπλέπεηα ηεο επζείαο πξνζθπγήο αθπξψζεσο ηεο
απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ππ’ αξηζ. 320 ηεο 8 εο Ηνπλίνπ 2010 πνπ αθνξά
ζηελ επηβνιή ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο
πξνζαξκνγήο, ηα νπνία θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαηάζηαζεο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο : κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη (φπσο
εμάιινπ ην θάκλεη θαη ε απνξξηπηηθή ησλ εζληθψλ πξνζθπγψλ αθπξψζεσο
έθζεζε ησλ εηζεγεηψλ-δηθαζηψλ ηνπ ηΔ) φηη ε απφθαζε απηή ηνπ
πκβνπιίνπ είλαη ε λνκηθή βάζε ησλ εζληθψλ πξάμεσλ. Ζ πξνζθπγή
αθπξψζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ (γηα ηελ αθξίβεηα, αθνξά ζηελ
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ππ’ αξηζ. 486 ηεο 7 εο επηεκβξίνπ 2010, κε ηελ
νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320) εγέξζεθε απφ
κία ειιεληθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ππνβιήζεθε ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην
ηεο ΔΔ, έρνληαο ιάβεη ηνλ αξηζ. Σ-541/10.
ε φ, ηη αθνξά ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, αλ
ππνηεζεί φηη πεξάζεη κε επηηπρία ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηνπ παξαδεθηνχ
(πνπ πνιχ ακθηβάιισ φηη απηφ ζα ζπκβεί!), πηζηεχσ φηη ζα απνξξηθζεί επί
ηεο νπζίαο θαη γηα ηηο ηξεηο αηηηάζεηο πνπ πξνβάιιεη.
Ζ πξψηε απφ ηηο αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε λνκηθήο
βάζεο ηεο απφθαζεο 2010/486 ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, είλαη φηη ζην βαζκφ πνπ
ε απφθαζε απηή, λνκηθή βάζε ηεο νπνίαο είλαη ην 126παξ9 (θαη ην 136)
ΛΔΔ, δηαηάζζεη ηελ Διιάδα λα ιάβεη «ζπγθεθξηκέλα κέηξα» (κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη κέηξα πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ), ειήθζε θαη’
ππέξβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία δελ εθηείλεηαη, δήζελ
βάζεη ηνπ 126παξ9, ζηελ δηαηαγή ιήςεο «ζπγθεθξηκέλσλ» κέηξσλ. Ο
ηζρπξηζκφο απηφο δηαςεχδεηαη παλεγπξηθά απφ ην ίδην ην γξάκκα ηεο
δηάηαμεο, ε νπνία επηπιένλ επηβάιιεη ζην πκβνχιην λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλεο
«πξνζεζκίεο» γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δεχηεξε αηηίαζε αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο ηνπ
πκβνπιίνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη είλαη εζθαικέλε ε ζεκειίσζε ηεο πξάμεο
ζην 126παξ9 ΛΔΔ, γηα ην ιφγν φηη, απηή, «απιά είλαη έλα κέηξν εθηέιεζεο
κηαο δηκεξνύο ζύκβαζεο κεηαμύ ησλ 15 θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσδώλεο, πνπ
απνθάζηζαλ ηε ρνξήγεζε ησλ δηκεξώλ δαλείσλ, θαη ηεο Ειιάδαο». Δδψ,
θαίλεηαη φηη νη πξνζθεχγνληεο έρνπλ ππνθχςεη ζηνλ πεηξαζκφ λα
πξνβάιινπλ κηα, απζαίξεηε θαηά ηε γλψκε κνπ, αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο
λνκηθήο θαηαζθεπήο πνπ νηθνδνκήζεθε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
ελίζρπζεο ζηελ Ηξιαλδία βάζεη ηνπ 122παξ2 ΛΔΔ, ζηε πεξίπησζε ηεο
απφθαζεο γηα ηελ Διιάδα. Πξάγκαηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, είλαη
απφιπηα επηηξεπηφ ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (ε ππ’ αξηζ. 2010/77)
λα ζεσξείηαη εθηειεζηηθή απφθαζε ησλ πξάμεσλ ηεο ΔΔ γηα παξνρή
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ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, αθνχ κε απηήλ λφκηκα, έλαληη ηνπ άξ. 122παξ2
ΛΔΔ, εηζάγνληαη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, νη νπνίνη κεηαμχ
άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ Ηξιαλδία ζην πεδίν ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Εθ πξώηεο όςεσο, θάηη ηέηνην δελ λνείηαη γηα ηελ
απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ Διιάδα, αθνχ απηή εληάζζεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία
αληηκεηψπηζεο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (126παξ9 ΛΔΔ), ζην πιαίζην
ηεο νπνίαο επηβάιινληαη ζην θξάηνο κέινο απηνηειείο λνκηθέο ππνρξεψζεηο
ζεβαζκνχ άιιεο δηάηαμεο ηεο πλζήθεο (ηνπ 126παξ1 θαη 2 ΛΔΔ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην πξσηφθνιιν γηα ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο
πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηε ΛΔΔ).
Σέινο, ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ΓΓ γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ππ’ αξηζ.
2010/486 επαλαιακβάλεη, ζαλ ζε ξνπηίλα, σο ιφγν αθχξσζήο ηεο ηελ
αληίζεζε ησλ πξνλνηψλ ηεο γηα ηελ πεξηθνπή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζην 1
ΠΠΠ ηεο ΔΓΑ. Όπσο θαη ε εηζήγεζε ησλ 2 δηθαζηψλ ηνπ ηΔ ηνλίδεη γηα ην
ίδην επηρείξεκα πνπ πξνβιήζεθε ελψπηνλ ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά
κε ηελ αθχξσζε ησλ επίδηθσλ θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ, ζηαζεξά ην
Δπξσπατθφ δηθαζηήξην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απνθξνχεη
επηρεηξήκαηα εθαξκνζηκφηεηαο ηεο ΔΓΑ ζε απαηηήζεηο δηαηήξεζεο
ζχληαμεο ή κηζζνχ ζε νξηζκέλν χςνο φηαλ απηέο νη παξνρέο ζίγνληαη απφ
δεκφζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Βέβαηα ζεσξείηαη, δηθαηνινγεκέλα, ξεμηθέιεπζε
ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία έκκεζα
πξνζηαηεχνληαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζην πιαίζην ηεο ΔΓΑ σο
«θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο» ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ
θαηνρπξψλεη ε ΔΓΑ (ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην 1 ΠΠΠ, ην 3
θαη ην 8 ΔΓΑ), πιελ φκσο ηνικψ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα πσ φηη ηα φξηα
ζε απηφ ην βνινληαξηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ θαίλεηαη λα
ππαγνξεχνληαη θαη απφ δηθαληθέο θξίζεηο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο θάπνηα ίρλε
θνηλσληθήο αλαιγεζίαο. αο ζπκίδσ, επί παξαδείγκαηη, ηελ πξφζθαηε
απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Budina θαηά Ρσζίαο. Ζ πξνζθεχγνπζα,
άηνκν κε ζνβαξή αλαπεξία, ειάκβαλε ζχληαμε θαη θνηλσληθέο παξνρέο
ζπλνιηθνχ χςνπο 1000 ξνπβιίσλ (30 €) κεληαία. Εήηεζε απφ ηηο αξρέο λα
απμήζνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ ζηα 5000 ξνχβιηα (150 €), κε ζθνπφ,
θπξίσο, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη
ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ζην ζπίηη ηεο. Οη εζληθέο δηνηθεηηθέο θαη
δηθαζηηθέο αξρέο αξλήζεθαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην αίηεκά ηεο θαη ελψπηνλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ε θ. Budina δήηεζε λα θπξσζεί ε άξλεζε απηή ησλ
αξρψλ σο παξαβίαζε ηνπ 3 ΔΓΑ. Σν Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ πξνζθπγή
σο εθδήισο θαη’ νπζία αβάζηκε, κε ην επηρείξεκα φηη λαη κελ νη θνηλσληθέο
παξνρέο πξνο ηελ θ. Budina ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο, φκσο απηή δελ απέδεημε
φηη ε άξλεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ ηεο
πξνθάιεζε δεκία ζηελ θπζηθή θαη δηαλνεηηθή ηεο θαηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ
απηή πνπ ήδε ηεο πξνθαινχζαλ νη πθηζηάκελεο παξνρέο.
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Ννκίδσ φηη θάπνηνο πνπ επηδηψθεη κηα ζεηηθή γηα ηελ πξνζηαζία θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ απφθαζε ηνπ ΓΓ ηεο ΔΔ, δελ ζα πξέπεη λα πξνζβιέπεη,
επηθαινχκελνο ελψπηνλ ηνπ ην 1 ΠΠΠ ηεο ΔΓΑ, λα απνηειέζεη πεγή
έκπλεπζεο απηήο ηεο απφθαζεο ε λνκνινγία ηεο πξνζηαζίαο ησλ
θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ.
Ζ αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ηΔ ζηξέθεηαη αθελφο θαηά ησλ δπν
εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη ησλ
θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο θαη βεβαηψζεσο απνδνρψλ απφ ηηο νπνίεο
πξνθχπηεη ε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη θαηά
ηεο ΚΤΑ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο. Ζ αίηεζε αηηηάηαη ην αλίζρπξν ησλ
πξάμεσλ απηψλ, γηα ην ιφγν φηη είραλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε δηαηάμεσλ
αλππφζηαηνπ λφκνπ : ηνπ λ. 3845/2010, ν νπνίνο ππνηίζεηαη φηη ζεζπίζηεθε
ζε εθηέιεζε δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο Διιάδνο, ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΓΝΣ, δειαδή ησλ «Μλεκνλίσλ» ηα
νπνία θαηαξηίζζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο
πξνο ηε ρψξα καο, θη επνκέλσο ν λφκνο φθεηιε λα είρε ςεθηζζεί απφ ηε
Βνπιή κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία θαη’ άξζξν 28παξ2 πλη. Οξζά,
θαηαξράο, ε εηζήγεζε ησλ δχν πκβνχισλ θαηαιήγεη φηη ηα «Μλεκφληα» δελ
απνηεινχλ δηεζλή ζπλζήθε ή ζχκβαζε θαη φηη ν λ. 3845/2010 εθδφζεθε θαη’
εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ 2010/320 (θαη ηεο
ηξνπνπνηεηηθήο απφθαζεο 2010/486), ε νπνία πξνβιέπεη ηα κέηξα
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ νθείιεη λα ιάβεη ε ρψξα καο, θαη ηα νπνία
είλαη απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα «Μλεκφληα». Δπνκέλσο, ε ππνρξέσζε γηα
ηε ιήςε απηψλ ησλ κέηξσλ απνξξέεη απφ απηή ηε λνκηθή πξάμε ηνπ
πκβνπιίνπ ΔΔ, ε νπνία –αο ππελζπκηζηεί γηα κηαλ αθφκε θνξά- εθδφζεθε
ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο(126 θαη 136 ΛΔΔ)
θαη, θαηαξράο, δελ έρεη ζε ηίπνηε λα θάλεη κε ππνρξέσζε απνξξένπζα απφ ην
δεκφζην δηεζλέο δίθαην.
Αο κνπ επηηξαπεί εδψ κηα παξέθβαζε, ιφγσ ηνπ φηη κε αθνξκή ηελ εηζήγεζε
απηή ησλ δηθαζηψλ δχν θνξέο κεηαρεηξίζηεθα ηε ιέμε θαηαξράο θαη κηα θνξά,
ιίγν πξηλ, ηε ιέμε εθ πξώηεο όςεσο. Πηζηεχσ φηη, εμαηηίαο ηεο δεζπφδνπζαο
ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο Διιάδαο κε ηα θξάηε κέιε
ηεο Δπξσδψλεο θαη κε ην ΓΝΣ ζην πιέγκα εμσθξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ
δηέπνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρψξαο λα βγεη απφ ηελ θξίζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο
ρξένπο θαη ηα ειιείκκαηα, θαη επεηδή κέξνο απηνχ ηνπ πιέγκαηνο είλαη νη
απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ηνπ 2010, βξηζθφκαζηε κπξνζηά φρη ζε
θιαζηθή δηεζλή ζπλζήθε ή ζχκβαζε δηεζλνχο δηθαίνπ, αιιά κάιινλ κπξνζηά
ζε κηα ηδηφξξπζκε δηεζλή ζπκθσλία. Ο θαζεγεηήο Νίθνο θαλδάκεο ηελ
νλνκαηίδεη «δηεζλή ππφζρεζε έλαληη πξνυπνζέζεσλ». Πηζηεχσ φηη πξφθεηηαη
γηα «κνλνκεξή δηεζλή δηθαηνπξαμία» : ππφζρνληαη ζηελ Διιάδα σθειήκαηα
(δάλεηα) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ζπληζηψκελεο ζπκπεξηθνξάο, ε κε
ηήξεζε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη, σο εθ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απνθιεηζηηθά ζηε
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δεκνζηνλνκηθή δηάζσζε ηνπ θξάηνπο κέινπο, απψιεηα ηνπ ππεζρεκέλνπ
σθειήκαηνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ σο κέξνο απηνχ ηνπ δηεζλνχο
πιέγκαηνο, ελζσκαηψλνπλ ηε
ζπληζηψκελε
ειιεληθή λνκνζεηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ηνχην ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
επξηζθφκελεο εθηόο ηνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ, επξηζθφκελεο δει. ζην
πεδίν εζληθψλ αξκνδηνηήησλ (π.ρ. κείσζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ), εθηφο απφ
ηππηθέο απνθάζεηο ηνπ 288 ΛΔΔ (σο ηνπνζεηνχκελεο εγθχξσο ζην πιαίζην
ηεο εμαζθάιηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο – 126 ΛΔΔ), δηαζέηνπλ θαη
κηα πξφζζεηε θχζεο (ε νπνία, απφ άπνςε λνκηθήο βαξχηεηαο, έρεη
πξνβάδηζκα έλαληη ηεο πξψηεο) : είλαη θαη απνθάζεηο sui generis,
Απνθάζεηο-Beschluss, απνξξένπζεο απφ ηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο
δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ πνπ ραξαθηεξίδακε επί ΔΟΚ
«Απνθάζεηο ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπλέξρνληαη ζην
πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ», εδψ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Ωο ηέηνηεο νη 2
απνθάζεηο ππφθεηληαη ζε θχξσζε, φρη βέβαηα βάζεη ηεο παξ2 ηνπ 28 πλη,
αιιά βάζεη ηεο παξ1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δπνκέλσο ν λ. 3845 κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο θπξσηηθφο λφκνο ηνπ 28παξ1 πλη ησλ 2 κνλνκεξψλ πξάμεσλ
δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ είλαη νη 2 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ. Ζ
ζπληζηψκελε ζηελ Διιάδα απφ ηηο 2 Απνθάζεηο λνκνζεηηθή ζπκπεξηθνξά
εθθέξεηαη σο θαλφλαο δηθαίνπ πεξηβεβιεκέλνο κε ηελ ηζρχ ηεο πξσηαξρίαο
ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη φρη ηεο ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
Σελ εηζήγεζή ηνπο απηή θαηέζεζαλ νη δχν δηθαζηέο κφλνλ ζρεηηθά κε ηελ ΚΤΑ
πνπ αθνξά ζηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ. Αληίζεηα, πξνηείλεηαη ε απφξξηςε
ηεο πξνζθπγήο θαηά ην κέηξν πνπ αθνξά ζηηο δχν εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο
κε ην επηρείξεκα φηη, λαη κελ απηέο δελ παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο
δηνηθνχκελνπο, πιελ φκσο επεηδή απνηεινχλ θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο
(ιφγσ ηνπ φηη ε Γηνίθεζε πξνέβε ζηελ ηήξεζή ηνπο, φπσο ηνχην
απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επίζεο πξνζβαιιφκελεο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
βεβαηψζεηο απνδνρψλ) θαη επεηδή σο ηέηνηεο δελ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ΔηΚ σο
ηνχην φθεηιε λα γίλεη, πξνηείλεηαη ε θαη’ απηψλ ζηξεθφκελε αίηεζε λα γίλεη
κελ δεθηή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
έλαληη πάλησλ ην αλίζρπξν απηψλ, λα θξηζεί δε σο αιπζηηειήο ε εμέηαζε ησλ
πξνβαιιφκελσλ ιφγσ αθπξψζεσο (πνπ ήηαλ εθείλνη πνπ αθνξνχζαλ ζηα
«Μλεκφληα»).
Οξζά, πέξαλ ησλ ακέζσο πξνεγεζέλησλ, ε εηζήγεζε ησλ δηθαζηψλ ηνλίδεη
φηη απφ ην ραξαθηήξα ησλ πξάμεσλ απηψλ σο θαλνληζηηθψλ, γελλάηαη
δηνηθεηηθή δηαθνξά νπζίαο σο πξνο ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Γεκνζίνπ, ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο φθεηιε λα ππαρζεί ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ.
ην ζεκείν απηφ, θαη κε αθνξκή απηήο ηεο επηζήκαλζεο, επηηξέςηε κνπ λα
ζηαζψ γηα ιίγα ιεπηά αθφκε. Πηζηεχσ φηη εηδηθά γηα ηελ πξψηε εγθχθιην ηνπ
Απξηιίνπ 2010 θαη γηα ην λ. 3833 ηνπ Μαξηίνπ 2010, πνπ αθνξνχζε ην πξψην
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θαη θχξην δείγκα γξαθήο ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζην
πεδίν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε πξνθαλέο (θαη αξλεηηθφ)
θνηλσληθφ πξφζεκν (ακνηβή ηεο εξγαζίαο, πνπ κεηψλεηαη), ε αίηεζε πνπ
θαηαηέζεθε ζην ηΔ θπξηνιεθηηθά ραξάκηζε ηελ πξννπηηθή ελφο αμηφπηζηνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ κέηξνπ απηνχ. Χαξάκηζε ηελ
πξννπηηθή απηή φρη θπζηθά επεηδή, εληέιεη, ε ζρεηηθή πξνζθπγή ζα
απνξξηθζεί (θαη θαιά ζα θάλεη λα απνξξηθζεί!), αιιά επεηδή ήηαλ εζθαικέλε
ε ππνδεηθλπφκελε απφ ηνπο αηηνχληεο λνκηθή βάζε ηεο αθχξσζεο. Μηα
πξνζθπγή ζην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν πηζηεχσ φηη νχηε απηή ζα επδνθηκνχζε
αλ είρε γίλεη κε ηελ ελ ιφγσ λνκηθή βάζε. Αληίζεηα ζα θεξπζζφηαλ παξαδεθηή
θαη, ην θπξηφηεξν, ζα κεηαηφπηδε ην βάξνο ηαπηνπνίεζεο ηεο παξαλνκίαο ησλ
εζληθψλ πξάμεσλ ζην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο κέζσ ππνβνιήο
πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία εθείλσλ ησλ θαλόλσλ ηνπ
πξσηνγελνχο (ή θαη ζπληαγκαηηθνχ) δηθαίνπ ηεο ΔΔ, νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε
κνπ παξαβηάδνληαλ, θαη θαη’ εμαθνινχζεζε παξαβηάδνληαη, απφ ηηο ελ ιφγσ
εζληθέο πξάμεηο.
Οη θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαηά ηελ θξίζε κνπ είλαη θαλφλεο
αλαθνξάο ηεο θνηλνηηθήο λνκηκφηεηαο ηνπ λ. 3833 (θαη γηαηί φρη θαη ηνπ λ.
3845), είλαη ην 31παξ1 Υηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 51παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ.
Καηαξράο ην 51παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ : ηφζν ν λφκνο φζν θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο
ηεο δηνηθήζεσο, θαζψο θαηαξράο θαη θαζαξά είλαη απνθάζεηο εξεηδφκελεο
απνθιεηζηηθά ζηελ θξαηηθή θπξηαξρία (153παξ5 ΛΔΔ), σο εθ ηνπ φηη, θαη
απηέο, αλ φρη θπξίσο απηέο, εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 126 ΛΔΔ (δηαδηθαζία
ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο), κεηαζρεκαηίζηεθαλ εληέιεη, κέζσ ησλ εζληθψλ
λνκνζεηεκάησλ, ζε έθθξαζε ηεο άζθεζεο δέζκηαο –έλαληη ηεο ΔΔαξκνδηφηεηαο εθηειεζηηθήο θχζεο, θαη θαηά ηνχην ελεξγνπνηνχλ ηελ
ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ νξγάλσλ «όηαλ εθαξκόδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο»,
λα «ζέβνληαη» ηα νπζηαζηηθά δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλεη ν ΧΘΔ/ΕΕ», φπσο
θαη «λα ηεξνύλ ηηο αξρέο θαη λα πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο».
Όζνλ αθνξά ην 31παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ, πνπ θαηνρπξψλεη «ην δηθαίσκα θάζε
εξγαδόκελνπ ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο ζέβνληαη (…) ηελ αμηνπξέπεηά
ηνπ» : Λακβάλνληαο ππνρξεσηηθά ππφςε, θαηά ην 52παξ7 ΥΘΓ/ΔΔ, ηηο
Δπεμεγήζεηο ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ, πεγή έκπλεπζεο ηεο δηάηαμεο απηήο, πνπ νθείιεη
λα δηέπεη θαη ηελ άζθεζε επ’ απηήο ηνπ δηθαηνδνηηθνχ έξγνπ, είλαη ν
Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, εηδηθφηεξα δε ην άξζξν 26 απηνχ (δηθαίσκα
ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ αμηνπξέπεηα κέζα ζηελ εξγαζία), ην νπνίν απφ ηελ
ΔΔΚΓ έρεη εξκελεπζεί φηη ζηελ έλλνηα ηφζν ηεο αμηνπξέπεηαο ζηελ εξγαζία
φζν θαη ζηελ έλλνηα ησλ «δίθαησλ» φξσλ εξγαζίαο (3 ΔΚΥ), πνπ
θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ ακνηβή, πεξηθιείεηαη ε απζηεξή αηξεζηκφηεηα θάζε
εζληθνχ πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ πνπ εηζάγεηαη : ηέηνηαο θχζεο κέηξα αθελφο
νθείινπλ λα εηζάγνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη θαηά ζηάδηα, απηά δε ηα
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ηειεπηαία νθείινπλ λα είλαη εχινγα θαη λα ζέβνληαη φρη κφλν ηνπο
δεκνζηνλνκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο πνπ ππεξεηνχλ αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα
ησλ πξνζψπσλ πνπ ζίγνληαη, αθεηέξνπ νη ζηφρνη (νη δεκνζηνλνκηθνί, νη
δηνηθεηηθνί) ηνπο νπνίνπο ηα κέηξα εθπιεξψλνπλ λα έρνπλ φξηα, λα κελ
παξαηείλνληαη ζην δηελεθέο θαη λα κπνξνχλ λα νδεγνχλ νπνηεδήπνηε
πιεξψλνληαη ζηελ άξζε ησλ κέηξσλ.
Θα ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ, έσο θαη πξνθιεηηθφ, ν έιιελαο δηθαζηήο λα
εηίζεην ελψπηνλ επηρεηξεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε λνκηκφηεηα εθείλσλ ησλ
πξψησλ –θαη θαζνξηζηηθψλ- πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ έλαληη απηψλ ησλ
θαλφλσλ ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο ΔΔ.
Αθφκε πην ελδηαθέξνλ θαη πξνθιεηηθφ ζα ήηαλ αλ, κέζσ πξνδηθαζηηθνχ
εξσηήκαηνο, ην ΓΔΔ θαινχληαλ λα εξκελεχζεη ηηο δπν δηαηάμεηο ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ
πνπ αλαθέξζεθαλ, αλ, εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ην 31παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ, ν
θνηλνηηθφο δηθαζηήο ζα απαληνχζε ζεηηθά ζηελ πξφθιεζε, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, λα πξνρσξήζεη, κε «εθαιηήξην» ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ
ΥΘΓ/ΔΔ, ζε κηα θαηαζθεπή ηχπνπ «γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ»,
ζπλππνινγίδνληαο δειαδή ζηνλ θαλνληζηηθφ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ
αληιείηαη απφ ην 31παξ1 ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ, θαηά ηξόπν δεζκεπηηθό γηα
όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ, απφ έλα θείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ηα
δεζκεχεη (ηνλ ΔΚΥ).
Πεξηηηφ βέβαηα λα ηνλίζσ φηη πνιχ απείρε θαη απέρεη, ν λ. 3833/2010, ε
θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Απξηιίνπ 2010, αιιά θαη ν λ.
3845/2010, απφ ην λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζεβαζκνχ ελφο
δηθαηψκαηνο ζαλ απηφ ηεο αμηνπξέπεηαο κέζα ζηελ εξγαζία.
Δίλαη εχινγν φηη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο παξνπζίαζεο, ζθφπηκα, γηα λα
απινπνηήζσ δειαδή θάπσο λνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ φλησο είλαη
πεξίπινθεο, παξέιεηςα λα αλαθεξζψ ζε άιιεο λνκηθέο θαη εξκελεπηηθέο
παξακέηξνπο πνπ ζα φθεηιαλ λα ηεζνχλ ελψπηνλ ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ
εζληθνχ δηθαζηή.
Κιείλνληαο ηελ παξέκβαζή κνπ απηή, επηηξέςηε κνπ, φρη (δπζηπρψο!) κηα
λφηα αηζηνδνμίαο, αιιά κηα λφηα επηβεβαίσζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ
ζπιινγηζκνχ πνπ ζαο εμέζεζα : ζηε θάζε πνπ ε βαξβαξφηεηα ηεο επίζεζεο
ελαληίνλ ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ζήκεξα δηαλχεη, απηή ηεο
πξνεηνηκαζίαο ηεο ηζρχνο ηνπ ιεγφκελνπ «Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο», θάλεθε φηη νη δηεζλείο θαη θνηλνηηθέο
ππνρξεψζεηο ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ
ελδέρεηαη λα «εηζαθνπζηνχλ» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ : ζηηο 11
Ηνπλίνπ 2011 ν πην επηθαλήο ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο δήισζε φηη νη λέεο
επηβαξχλζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ζα θιηκαθσζνχλ ζε ζηάδηα θαη,
ην θπξηφηεξν, ζα κπνξνχλ λα αξζνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο
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πξνζαξκνγήο αλ νη ζηφρνη ηεο ζην κεηαμχ επηηεπρζνχλ. Απνκέλεη θπζηθά λα
δνχκε ηε δηαθήξπμε απηή «κεηαθξαζκέλε» ζε δηάηαμε ηνπ επηθείκελνπ λα
ςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή λφκνπ.-
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