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Αόφαση της ΕΕ∆Α για την ανάγκη διαρκούς σεβασµού των
θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την άσκηση της στρατηγικής εξόδου
της οικονοµίας και της κοινωνίας αό την κρίση του εξωτερικού
χρέους

Η ΕΕ∆Α στο λαίσιο του θεσµικού της ρόλου ως συµβουλευτικού
οργάνου της Πολιτείας σε θέµατα ροστασίας των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώου
Ι. Λαµβάνοντας υ’όψιν:
Α. Αφενός:
1) τις ραγδαίες και βαρυσήµαντες εξελίξεις στην εθνική οικονοµία, οι οοίες
αοδεικνύεται ότι είναι κρίκος µιας αλυσίδας κλονισµού όλων λέον των
εθνικών οικονοµιών, καθώς και την ενεργοοίηση, την εφαρµογή και τις
δεσµεύσεις του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας αό τα κράτη
µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
2) την ευρεία εξουσιοδότηση ου αρέχεται αό το Ν. 3845/2010 για την
εραιτέρω ρύθµιση, κυρίως µέσω ροεδρικών διαταγµάτων, σηµαντικών
ζητηµάτων, ου άτονται θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων
3) ότι το ρόβληµα της οικονοµικής κρίσης και της κρίσης δανεισµού δεν
είναι αοκλειστικά οικονοµικό, αλλά έχει σοβαρές ολιτικές, νοµικές,
κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις
4) ότι η τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει ήδη και θα συνεχίσει να έχει
σοβαρές ειτώσεις στον κοινωνικό ιστό, οδηγώντας σε ειδείνωση του
βιοτικού ειέδου και αειλώντας ευάλωτες κατηγορίες του ληθυσµού µε
λήρη κοινωνικό αοκλεισµό.
Β. Αφετέρου τη δέσµευση της Πολιτείας αό:
1) το συνταγµατικό λαίσιο για την ροστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων
του ανθρώου,
2) τη διεθνή και κοινοτική κατοχύρωση των δικαιωµάτων του ανθρώου και
τις θεµελιώδεις αρχές ου δεσµεύουν την Ελλάδα, ως κράτος µέλος της
Ευρωαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώης και του ΟΗΕ,
3) τη νοµολογιακή ασίδα ου έχει διαµορφωθεί σε εθνικό, αλλά και σε
οικουµενικό είεδο, όως και στο είεδο της Ευρωαϊκής Ένωσης, υέρ

της λήρους και ισότιµης αόλαυσης όλων των ανθρωίνων δικαιωµάτων ου
ειβάλλουν:
i)

τον ααρέγκλιτο σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας κατά τη
λήψη µέτρων ου αοσκοούν στην εξυηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος, ακόµα και όταν οι συνθήκες εν καιρώ ειρήνης είναι
ιδιαιτέρως δυσχερείς ή/και έκτακτες, ώστε τα µέτρα, να µην είναι
µονοµερή, άνισα και δυσανάλογα εαχθή σε βάρος µερίδας του
ληθυσµού και ειδικότερα των ιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
µε σοβαρό και µόνιµο αντίκτυο στην αόλαυση των θεµελιωδών
τους δικαιωµάτων (άρθρο 25 § 1 Συντάγµατος),

ii)

το σεβασµό της αρχής της αναγκαιότητας και της ροσφορότητας
του µέτρου σε µία δηµοκρατική κοινωνία ου σέβεται και θωρακίζει
την ανθρώινη αξία και αξιορέεια και δεν αρεκκλίνει αό την
αρχή της ισότητας, ούτε αό την αρχή συµβολής κάθε ολίτη στα
δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις του (άρθρο 4 §§ 1 και 5
Συντάγµατος),

iii)

τη ροώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης κατά την άσκηση της
οικονοµικής ολιτικής µε όρους διαφάνειας και µέσω του διαρκούς
σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων και την έγκαιρη αρέµβαση
της Πολιτείας για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της
κοινωνικής συνοχής (άρθρο 25 § 4 Συντάγµατος).

iv)

το σεβασµό της αρχής της εµιστοσύνης των ολιτών ρος τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ου αοτελεί συνισταµένη των αρχών του
κοινωνικού κράτους δικαίου, της αναλογικότητας και της
συντεταγµένης διακυβέρνησης (άρθρα 1 και 25 § 1 Συντάγµατος),

v)

την υοχρέωση του κράτους τόσο µε δικές του ροσάθειες όσο και
µε τη διεθνή βοήθεια και συνεργασία, να εξασφαλίζει ροοδευτικά,
µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, την λήρη άσκηση των οικονοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων (άρθρο 2 § 1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για
τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα – Ν.
1532/1985),

vi)

την υλοοίηση, µέσω της διεθνούς συνεργασίας, των αµοιβαία
αλληλοεξαρτώµενων στόχων για ειρήνη, ασφάλεια, ανάτυξη και
σεβασµό των ανθρωίνων δικαιωµάτων,

ΙΙ. Υενθυµίζοντας τις θέσεις ου έχει ήδη διατυώσει για:
1) την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων θωράκισης των θεµελιωδών ατοµικών
και κοινωνικών δικαιωµάτων κατά την ερίοδο της οικονοµικής κρίσης µε τη
δηµιουργία συνθηκών οικονοµικής και κοινωνικής ανάτυξης, συλλογικής
αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και κοινωνικής εµιστοσύνης µε όρους
οικονοµικής ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης,
2) το καθολικό αίτηµα της κοινωνίας των ολιτών στη σύγχρονη
κοινωνικοοικονοµική συγκυρία για σεβασµό µε όρους ισότητας των
θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, όως της ανθρώινης
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αξίας και αξιορέειας (άρθρο 2 § 1 Συντάγµατος), του δικαιώµατος ισότιµης
ρόσβασης στην υγεία (άρθρο 21 § 3 Συντάγµατος) και την αιδεία (άρθρο 16
§ 2 Συντάγµατος), του δικαιώµατος σε λήρη και σταθερή εργασία µε
κοινωνική ασφάλιση αναδιανεµητικού χαρακτήρα (άρθρο 22 Συντάγµατος),
της συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23 Συντάγµατος).
ΙΙΙ. ∆ιατυώνει ρος την Πολιτεία :
1) την έντονη ανησυχία της, η οοία έχει ήδη διατυωθεί σε ρογενέστερες
αοφάσεις της, ότι οι εξελίξεις στο εθνικό οικονοµικό εριβάλλον, όως
ειτείνονται αό τις διεθνείς οικονοµικές ιέσεις και την αροθυµία των
διεθνών ιστωτών να βρεθούν σταθερές και µακροχρόνιες λύσεις στην κρίση
χρέους, οδηγούν λέον σε υαρκτή διατάραξη των κοινωνικών ισορροιών σε
βάρος των ανθρωίνων δικαιωµάτων µε ολλαλές, αλυσιδωτές και
αράλληλες ειτώσεις στην εγγύηση αόλαυσης των κοινωνικών
δικαιωµάτων µέσω της διακινδύνευσης των ατοµικών δικαιωµάτων και το
αντίστροφο·
2) τη σταθερότητα της θέσης της ότι η ροστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων δεν ρέει να τυγχάνει εριθωριακής ή ανύαρκτης ροσοχής
στις διαδικασίες ου αφορούν την στρατηγική εξόδου αό την κρίση
δανεισµού, ολύ ερισσότερο αφού είναι θεµιτή και νοµιµοοιηµένη η
ραγµατική είδραση και ωφέλεια των µέτρων υέρ του κοινωνικού συνόλου
και η εξυηρέτηση του εθνικού συµφέροντος µε όρους οικονοµικής
βιωσιµότητας, κοινωνικής αοτελεσµατικότητας και αειφορίας, ου θα
εγγυώνται την ανάκαµψη και την ανάτυξη υό όρους ισότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης·
3) την εοίθησή της ότι οι διεθνείς υοχρεώσεις ου βαρύνουν τη χώρα στο
εδίο της ροστασίας των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων οφείλουν,
ειδικά µέσα στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, να
τηρούνται στο ακέραιο, σύµφωνα και µε την ειταγή του Συντάγµατος ερί
της υεροχής των κυρούµενων µε νόµο διεθνών Συνθηκών έναντι κάθε
αντίθετου ρος αυτές εθνικού νόµου (άρθρο 28 § 1 Συντάγµατος). Η τήρηση
των υοχρεώσεων αυτών αό την Πολιτεία ειβάλλεται, είσης, και για
λόγους συµµετρίας ρος τις υοχρεώσεις των διεθνών οικονοµικών
οργανισµών µε τους οοίους η χώρα µας συνεργάζεται για την έξοδό της αό
την κρίση του εξωτερικού χρέους, να σέβονται, και αυτοί, τα διεθνώς
κατοχυρωµένα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα (Έκθεση του Ανεξάρτητου
Εµειρογνώµονα των Ηνωµένων Εθνών για τις ειτώσεις του εξωτερικού
χρέους και των διεθνών οικονοµικών υοχρεώσεων των κρατών στο σύνολο
των δικαιωµάτων του ανθρώου, 12 Αυγούστου 2009, § 30).
4) Για την ΕΕ∆Α, ο σεβασµός αό την Πολιτεία των θεµελιωδών δικαιωµάτων
κατά την άσκηση των εξουσιών των οργάνων της στο εδίο της εξόδου αό την
κρίση του εξωτερικού χρέους, είναι ειτακτικά ειβεβληµένος αό :
i) το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
∆ικαιώµατα, όως ερµηνεύεται αό την Ειτροή των Ηνωµένων Εθνών
ου εοτεύει την εφαρµογή του, σύµφωνα µε την οοία σε εριόδους
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δραµατικής µείωσης των οικονοµικών όρων λόγω οικονοµικής ύφεσης
κάθε κράτος ρέει να ροσαθεί µε όλες τις δυνάµεις του να διασφαλίζει
την ευρύτερη δυνατή αόλαυση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και να
ροστατεύει τα ευάλωτα µέλη της κοινωνίας µε στοχευµένα ρογράµµατα
σχετικά χαµηλού κόστους (Γενικό Σχόλιο υ’ αριθµό 3 της Ειτροής, §§
11-12) ·
ii) τις Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αρ. 87 (Ν. 4204/1961)
και αρ. 98 (Ν. 4205/1961) και τη νοµολογία της Ειτροής
Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, σύµφωνα µε την οοία στις εριτώσεις ου
µία κυβέρνηση θεωρεί, στο λαίσιο εφαρµογής ολιτικής οικονοµικής
σταθεροοίησης, ότι οι µισθοί δεν µορούν να καθορίζονται ελεύθερα
µέσω συλλογικών διαραγµατεύσεων, θα ρέει ο εριορισµός να
ειβάλλεται ως εξαιρετικό µέτρο, στο βαθµό του αολύτως αναγκαίου και
για εύλογο χρονικό διάστηµα, καθώς και να συνοδεύεται αό κατάλληλες
εγγυήσεις ροστασίας του βιοτικού ειέδου των εργαζοµένων (Συλλογή
αοφάσεων της Ειτροής, 2006, § 1024).
iii) την Ευρωαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώου του 1950
(Ν∆ 53/1974) και τη νοµολογία του Ευρωαϊκού ∆ικαστηρίου
∆ικαιωµάτων του Ανθρώου, αό την οοία µεταξύ άλλων ροκύτει ότι
µια δραστική µείωση κοινωνικής αροχής, συνδεδεµένη µε την
τροοοίηση των κανόνων βάσει των οοίων η αροχή είχε υολογιστεί,
ενδέχεται να στοιχειοθετεί αράβαση των διατάξεων της Σύµβασης
(αοφάσεις του ∆ικαστηρίου στις υοθέσεις Kjartan Asmundsson κατά
Ισλανδίας της 12.10.2004, Goudswaard-Van der Lans κατά Κάτω-Χωρών
της 22.9.2005 και Buchheit & Meiberg κατά Γερµανίας της 2.2.2006) ·
iv) τον Ευρωαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961 (Ν. 1426/1984) και τη
νοµολογία της Ευρωαϊκής Ειτροής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, αό την
οοία µεταξύ άλλων ροκύτει ότι όταν ένα κράτος οφείλει να σταθµίσει
αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα ροκειµένου να διαθέσει κατά
ροτεραιότητα δηµόσιους όρους, τα µέτρα ου ράγµατι λαµβάνει θα
ρέει, σε αναφορά µε τις εικρατούσες κοινωνικές συνθήκες, να ληρούν
ααραιτήτως τρία κριτήρια : να ισχύουν για εύλογο χρονικό διάστηµα, να
συµβάλλουν µε µετρήσιµο τρόο στην ρόοδο και να χρησιµοοιούν
αριστοοιηµένα τους δηµόσιους όρους ου διατίθενται (αοφάσεις της
Ειτροής στις ροσφυγές 13/2002 της 4.11.2003, § 53 και 31/2005 της
18.10.2006, § 35).
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010
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