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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δλψ βξηζθφκαζηε ζηελ κέζε ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη κε δεδνκέλε ηελ 

θξίζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ππθλψλνπλ νη θσλέο πνπ πξνηείλνπλ 

κείσζε ησλ παξνρψλ θαη ζπξξίθλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζην δεκφζην 

ζχζηεκα αζθάιηζεο κέζσ ηεο κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εληνπηζζεί 

ην φξην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε επίθεληξν ην χληαγκα 

κέζσ ηεο έξεπλαο βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, άξζξσλ θαη κειεηψλ ζε αληίζηνηρα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, αιιά θαη ζε δεκνζηεπκέλα θείκελα δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηνπ πιηθνχ πξνθχπηεη φηη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο παξέρνπλ ειιηπή 

πξνζηαζία ζην δηθαίσκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο, παξά ην εζηθφ ηνπο βάξνο, δελ 

δηαζέηνπλ κεραληζκνχο επηβνιήο θπξψζεσλ ζηα παξαβαίλνληα θξάηε. Η πξνζηαζία 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξαγκαηψλεηαη θπξίσο ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. ηελ 

Διιάδα, πξσηεχνληα ξφιν ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη ην αξ.22 παξ.5 ηνπ 

πληάγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν ην θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ απηνχ εξκελεχεηαη είηε σο 

ζπληαγκαηηθή εληνιή, είηε σο ζεζκηθή εγγχεζε είηε σο ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα. ην 

επίθεληξν ηεο ζεζκηθήο εγγχεζεο ηίζεηαη ε αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ελψ ζην 

επίθεληξν ηνπ ππνθεηκεληθνχ δηθαηψκαηνο ηίζεηαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Απφ ηα 

θείκελα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθχπηεη ε ηάζε 

ζπξξίθλσζεο ηνπ 1
νπ

 ππιψλα κε ηαπηφρξνλν αίηεκα γηα δηεχξπλζε ηνπ 2
νπ

 ππιψλα 

αζθάιηζεο. Όκσο,  ε δηεξεχλεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, 

ηεο απνηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ησλ νιηζζεκάησλ ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο κφλν 

ζπκπιεξσκαηηθφο κπνξεί λα είλαη. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο εκπεηξίαο άιισλ 

ρσξψλ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξνθχπηεη ε απνηπρία ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ λα θαιχςνπλ ηνλ πην αδχλακν πιεζπζκφ. Καη ε αδπλακία θάιπςεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, σζεί ζηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο θαη ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο πνπ νθείιεη λα ππεξεηεί ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε. 
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Λέμεηο Κιεηδηά: θνηλσληθή αζθάιηζε, ηδησηηθνπνίεζε, φξηα ηδησηηθνπνίεζεο,  

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, αλζξψπηλν δηθαίσκα, θνηλσληθφ δηθαίσκα, αζθαιηζηηθή 

κεηαξξχζκηζε, χληαγκα 

 

ABSTRACT  

 

While we are in the middle of social security reform, and given the crisis of social 

security systems, multiply the voices that suggest a reduction of benefits and reduction 

of state participation in the public security system through partial privatization in order 

to ensure sustainability. The purpose of this study is to identify the acceptable level of 

privatization of social security, according to the Constitution, through research in 

bibliography, articles and studies in relevant journals and reports published by 

international organizations. 

 

The review of the international conventions leads to the conclusion that they provide 

inadequate protection to the right of social security and, despite their moral importance, 

have no mechanism to impose penalties on the defaulting member state. The protection 

of the right is realized primarily through national law. In Greece, article 22 par.5 of the 

Constitution is key in the protection of the right. The content of this article is interpreted 

as a constitutional mandate, or as an institutional guarantee or as a human right. The 

texts pf the World Bank and the European Union shows the demand for an expansion of 

the second pillar of social insurance. However, exploring the legal framework of 

occupational insurance and its failed implementation shows that it can be only 

complementary. Through reviewing the experience of other countries to privatize social 

security the failure of these systems to cover the weaker population is obvious. All the 

above, address the need to approach the concept of human dignity and decent living, as 

values that should be served by social security. 

 

 

Key Words: social insurance, privatization, privatization limits, marketization, human 

dignity, decent living, human rights, social rights, insurance reform, Constitution 
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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Η ηζηνξηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο δίλεη αθνξκή γηα ηδενινγηθέο 

πεξηπιαλήζεηο, αιιά θαη αλαδεηήζεηο λέσλ πξαθηηθψλ ζε θάζε ζθαίξα ηνπ δεκφζηνπ 

βίνπ. Η επίθαηξε ζπδήηεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

απελεξγνπνίεζε ηεο «σξνινγηαθήο βφκβαο», πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ νπνηνπδήπνηε 

πνιίηε, θαη θαηά κείδνλα ιφγν ηνπ ζπνπδαζηή ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηεο 

Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απηφ ην ελδηαθέξνλ έγηλε ε αθνξκή γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηεο αλαδήηεζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

νξίσλ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θν Γεψξγην .-Π. Καηξνχγθαιν, Γηθεγφξν, Αλ. 

Καζεγεηή ΓΠΘ, ν νπνίνο δηαζέηνληαο κε ζπάληα επγέλεηα ηνλ ρξφλν ηνπ, πξνζέθεξε 

βνήζεηα ζηελ ζπιινγή ηνπ πιηθνχ θαη ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο, ηα 

εξεζίζκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ ζπγγξαθή θαη επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ.   

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Τπεχζπλν πνπδψλ θαη Έξεπλαο ηνπ Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θν Υξήζην 

Μπνπξζαληδε, γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη κειεηεηέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπνη κε ηνλ φξν 

«επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν», ζην νπνίν απνδίδνληαη νξηζκέλα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ην ακεξηθάληθν ε ην ηαπσληθφ. ην 

επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν θχξηνο ηξνθνδφηεο ηεο επεκεξίαο είλαη ην Κξάηνο. 

Καζψο δελ ππάξρεη έλα εληαίν επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν, αιιά πεξηζζφηεξα εζληθά 

επξσπατθά κνληέια, κε βάζε ηα εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, νη κειεηεηέο έρνπλ 

δηαθξίλεη 4 δηαθνξεηηθά κνληέια ε ηχπνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ρψξν ηεο 

Δπξψπεο: α) ην θηιειεχζεξν κνληέιν, β) ην ζπληεξεηηθφ θνξπνξαηηζηηθν κνληέιν, γ) 

ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν, δ) ην λφηην κνληέιν πξφλνηαο. Η Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ηεο νπνίαο ραξαθηεξηζηηθά είλαη
1
 ε βαξχλνπζα 

ζεκαζία ησλ εηζνδεκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ε ηδίσο ε εζσηεξηθή πφισζε ησλ 

λνηηνεπξσπαηθσλ ζπζηεκάησλ αλαπιήξσζεο εηζνδήκαηνο, ε κε ηζφξξνπε θαηαλνκή 

ηεο πξνζηαζίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ ηππηθψλ θηλδχλσλ, θαη γεληθά κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ην κείγκα θαηαθεξκαηηζκνχ ηα 

επαγγεικαηηθή βάζε ζηελ αλαπιήξσζε εηζνδήκαηνο θαη θαζνιηθφηεηαο ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ν ρακειφο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ πξνλνηαθε 

ζθαίξα, ε ζεζκηθή επλνηνθξαηία, ε ρακειή απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε 

πξνβιεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο (παξανηθνλνκία- 

θνξνδηαθπγή). Οη ζηξεβιψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην λνηηεπξσπαηθν κνληέιν, φπσο 

πρ ε ρακειή απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ζε πεξηφδνπο πνπ ζπκπίπηνπλ κε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε ε ηδενινγηθή ακθηζβήηεζε, απνηεινχλ κηα αθφκε θεξθνπνξηα 

γηα ηελ άισζε ηνπ φπνηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Δλψ ζηηο ζπλζήθεο απηέο, ην θνηλσληθφ 

θξάηνο θαιείηαη λα επηηειέζεη ηελ ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ 

ζηαζεξνπνηεηηθή, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ λφηηνπ κνληέινπ πξφλνηαο, πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

απνηπρία ηνπ, ην θάλνπλ αθφκε πην επάισην ζηηο επηζέζεηο ησλ ηδενινγηθψλ επηθξηηψλ 

ηνπ αιιά θαη ζηηο ελδερφκελεο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Καζψο ππθλψλνπλ νη θσλέο πνπ απαηηνχλ ηελ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο 

ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα βξεζεί 

                                                 
1
 Φεξσλαο Αλδξέαο, Κνηλσληθή Δπξψπε: Θεκειηψδεηο έλλνηεο, ζεζκνί θαη κνληέια θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ΔΚΓΓΑ, Κ Δθπαηδεπηηθή εηξά, Αζήλα 2009 
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ην φξην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, έρνληαο σο ππμίδα ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο. Η πνξεία ηεο αλαδήηεζεο απηήο ζα εθθηλήζεη ζην Α 

ΜΔΡΟ απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζπλνπηηθά ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη αλαιπηηθφηεξα ζην επίπεδν ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ). 

Δηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ πληάγκαηνο ζα αλαδεηεζεί ην φξην ηδησηηθνπνίεζεο κέζα 

απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο είηε σο ζπληαγκαηηθήο εληνιήο, 

είηε σο ζεζκηθήο εγγχεζεο είηε σο γλήζηνπ ππνθεηκεληθνχ δηθαηψκαηνο. Καηφπηλ, ζα 

πξνζεγγηζηεί ε ζρεηηθά πξφζθαηε ηάζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) λα αλαγλσξίζεη αγσγηκφηεηα ζηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα αλάγνληαο ζε πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα. ην Β ΜΔΡΟ ζα πξνζεγγηζηεί ην 

δήηεκα ηεο θξίζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απφ δπν πιεπξέο: α) απφ 

ηελ πιεπξά ησλ αηηηψλ πνπ ην πξνθάιεζαλ θαη β) απφ ηηο δηεζλψο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, ζα δηεξεπλεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, παξαζέηνληαο ηηο ηάζεηο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 3 ππιψλσλ αζθάιηζεο) πνπ νη νξγαληζκνί απηνί 

πξνηείλνπλ θαη πσο νη ηάζεηο απηέο αληαλαθιψληαη ζηελ ρψξα καο, ελψ ζην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ (ζηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο) εθηφο απφ ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα γηα 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία ζα 

πξνζεγγηζηεί θξηηηθά θαη ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ ζηελ Διιάδα θαη θαηά 

πφζν απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιχζε εληφο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ παξνρψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν Γ ΜΔΡΟ ηεο εξγαζίαο, 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο θξηηηθέο ζθέςεηο κε βάζε ηελ πξφζθαηε θνηλσληθναζθαιηζηηθή 

κεηαξξχζκηζε, αλαδεηψληαο θαη΄ αξρήλ ηα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε άιιεο ρψξεο 

πνπ πξνέβεζαλ ζε πξνζπάζεηεο ηδησηηθνπνίεζεο,  θαη ζε επφκελν επίπεδν θαηά πφζν ε 

αμία ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί θεληξηθή έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηηο έλλνηεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σέινο, ζα 

ζρνιηαζηεί θξηηηθά ε ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο βαζηθήο ζχληαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ππφ ςήθηζε αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην. Η ππφζεζε εξγαζίαο ζηελ παξνχζα κειέηε έρεη 

δπν ζθέιε: πξψηνλ, ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θείηαη εθηφο ηνπ 

ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ, θαη δελ κπνξεί λα πξαγκαηψζεη ηνλ ζηφρν ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη δεχηεξνλ, ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα (σο κνξθή 

ηδησηηθνπνίεζεο) κφλν ζπκπιεξσκαηηθά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο ηελ δεκφζηα 

θνηλσληθή αζθάιηζε.  
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ΜΔΡΟ A: Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ Ζ ΘΔΜΗΚΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΖ 

 

Α.1. Ζ διεθνήρ καηοσύπυζη 

Η θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπ ζεζκνχ ηεο 

αζθάιηζεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαηαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ απνδψζεη νη 

θνηλσλίεο ζηνπο ζεζκνχο απηνχο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αιιά θαη 

ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Σα δηεζλή θείκελα ζέηνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζε φια ηα θξάηε, εληζρχνπλ ηα ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ 

θαζνδεγψληαο  κέζσ ηεο εξκελείαο ηνπο ην έξγν ησλ λνκνζεηψλ, ησλ δηθαζηψλ αιιά 

θαη ηεο δηνίθεζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ 

δεκηνπξγψληαο νηθνπκεληθέο αμίεο θαη εληζρχνληαο ηελ δηεζλή θνηλσληθή αιιειεγγχε, 

αιιά θαη βνεζνχλ ζηελ ελαξκφληζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεζηψλ ελφςεη ηεο 

κεηαθίλεζεο πνιηηψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
2
. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

αλαθεξζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ θαηνρπξψλνπλ ην 

δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη αζθάιηζε. 

Α.1.1. Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΗΔ)  

ηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1948) θαηνρπξψλεη ην γεληθφ δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιεηα, αιιά θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαηά ηεο 

αλεξγίαο, ηεο αζζέλεηαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ρεξείαο, ηνπ γήξαηνο θαη φισλ ησλ άιισλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ην άηνκν δελ δηαζέηεη επαξθή κέζα γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ. Η 

αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ  απνζπλδέεη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζηα ζπζηήκαηα Μπίζκαξθ, θαη εζηηάδεη 

ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπ. Καζψο ε 

Γηαθήξπμε δελ έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, γηα ηελ ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ςεθίζηεθε ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη 

Πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα (1966), ην νπνίν ζην αξ.9 εγγπάηαη ην δηθαίσκα ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιεηα θαη πξνβιέπεη γεληθφηεξα ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

εμαζθαιίδνπλ έλα επαξθέο βηνηηθφ επίπεδν θαη λα πξνάγνπλ ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ 

                                                 
2
 Κνληηάδεο Ι. Ξελνθψλ, Οη ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ε ζεζκηθή νξγάλσζε  ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 



 10 

βηνηηθψλ ζπλζεθψλ. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ
3
 ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηνδηθή ππνβνιή 

εθζέζεσλ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

δηθαησκάησλ
4
, ε νπνία φηαλ δηαπηζηψλεη παξαβάζεηο, απεπζχλεη παξαηεξήζεηο ή 

ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε. Λφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε νη ξπζκίζεηο ηνπ 

πκθψλνπ απηνχ έρνπλ πξσηίζησο πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ είλαη λνκηθά 

δεζκεπηηθέο, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αηειέο. 

Α.1.2. Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο ΓΟΔ 

ην επίπεδν ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ), θαη ελψ ζηνπο αξρηθνχο 

ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ε πξναγσγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη αληίζηνηρα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ηελ Γηαθήξπμε ηεο Φηιαδέιθεηαο (1944) ν ζηφρνο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο δηεπξχλζεθε θαη ζηνλ κε εξγαδφκελν πιεζπζκφ. Αληίζηνηρν 

ζηαζκφ απνηειεί ε ΓΔ 102 (1952) γηα ηα ειάρηζηα φξηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο, κε ηελ 

νπνία θαηνρπξψζεθε έλα ζχζηεκα θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θάιπςεο φινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ
5
 θαη φρη κφλν ηνπ εξγαδνκέλνπ, έλαληη ησλ ελλέα παξαδνζηαθψλ θηλδχλσλ

6
. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ΓΔ 102 θαηνρπξψλεη κφλν ηα ειάρηζηα φξηα πξνζηαζίαο, ηα 

νπνία ππεξθαιχπηεη ε ειιεληθή λνκνζεζία, ε ζεκαζία ηεο χκβαζεο απηήο 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο, φπσο απηφ πνπ δηαλχνπκε 

ηψξα θαη αλαιχεηαη θαησηέξσ ζην ΜΔΡΟ Β‟.  

                                                 
3 Τθίζηαληαη δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ: α) ην ζχζηεκα ησλ 

δηθαζηηθψλ ή νηνλεί δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ( petition system) β) ην ζχζηεκα ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη 

αλαθνξψλ απφ ηα δεζκεπφκελα θξάηε (reporting system). Η δεχηεξε κνξθή είλαη ε πην ζπλήζεο ζηηο 

ζπκβάζεηο πνπ θαηνρπξψλνπλ θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ιφγσ ηεο δηζηαθηηθφηεηαο αλαγλψξηζεο 

αγσγηκφηεηαο ζε απηά. Καηξνπγθαινο Γεψξγηνο, Γηεζλέο θαη επξσπατθφ δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ΔΚΓΓΑ, Αζήλα 2004 
4
 Μεηά ηελ πέκπηε ζχλνδν ηεο Δπηηξνπήο ησλ Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ 

Γηθαησκάησλ, ε Δπηηξνπή άξρηζε λα δέρεηαη αλαθνξέο θαη απφ ΜΚΟ (απνδνρή αξρψλ Limburg). 
5
 ηελ ζεσξία εκθαλίδεηαη δηρνγλσκία γηα ην αλ ε ΓΔ 102 θαιχπηεη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο 

θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Η κηα άπνςε ηζρπξίδεηαη φηη ην θείκελν ηεο ΓΔ 102 ζθνπίκσο έρεη 

ζπληαρζεί ηδηαίηεξα επξχ, γηα λα θαιχπηεη θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηνλίδνληαο ηηο αλαθνινπζίεο πνπ 

ζα πξνέθππηαλ απφ ηνλ δηαρσξηζκφ θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη αζθάιηζεο. Η άπνςε απηή φκσο δελ 

γίλεηαη απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία εληνπίδνπλ ζηελ εξκελεία ηεο 

ζχκβαζεο κφλν ην επξχηεξν πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο. Eibe Riedel, The human right to 

social security: some challenges, Social Security as a human right, Springer, Heidelberg 2007 
6
 Οη ελλέα παξαδνζηαθνί θίλδπλνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ΓΔ 102 είλαη ε αζζέλεηα, ε αλεξγία, ην 

γήξαο, ην εξγαηηθφ αηχρεκα, ε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ε κεηξφηεηα, ε 

αλαπεξία θαη ν ζάλαηνο ηνπ πξνζηάηε ηεο νηθνγέλεηαο. Καηξνπγθαινο Γεψξγηνο, Γηεζλέο θαη επξσπατθφ 

δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ΔΚΓΓΑ, Αζήλα 2009, Κνληηαδεο Ξελνθψλ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη 

ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 

2004 
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Α.1.3. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

ηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην ζεκαληηθφηεξν θείκελν θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ απνηειεί ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο (1961), φπνπ ζην δεχηεξν 

κέξνο ηνπ πνπ θαηαγξάθνληαη 19 θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα 

γηα θνηλσληθή αζθάιεηα θαη πξφλνηα (αξ. 11-14), ην δηθαίσκα γηα θνηλσληθή θαη 

ηαηξηθή αληίιεςε (αξ.13), ην δηθαίσκα γηα απφιαπζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (αξ. 14) 

θαη άιια. Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε πεξηγξάθεηαη ζην 

ηέηαξην κέξνο ηνπ θαη βαζίδεηαη ζηελ ππνβνιή εζληθψλ εθζέζεσλ θάζε 2 ρξφληα, κε 

αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα αηνκηθψλ πξνζθπγψλ αληηζηνίρσο πξνο ηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα ηεο ΔΓΑ, αιιά νχηε θαη ηελ δπλαηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ ζε βάξνο 

ησλ παξαβαηψλ θξαηψλ. Με ην ζπκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ 1995 πξνβιέθζεθε 

αθφκε θαη έλα ζχζηεκα ζπιινγηθψλ θαηαγγειηψλ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νξγαλψζεσλ. Παξά ηελ φπνηα εζηθή πνιηηηθή πίεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

επηβνιήο θπξψζεσλ, ε λνκηθή πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ραξαθηεξίδεηαη σο αηειήο. 

Πεξαηηέξσ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ν Δπξσπατθφο Κψδηθαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, έρνληαο σο πξφηππν ηελ ΓΔ 102, επαλαιακβάλεη ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο θαη επηβάιιεη ζηα θξάηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ΓΔ 102. ην δεχηεξν έσο ην δέθαην κέξνο, γίλεηαη αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζηηο παξνρέο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελλέα 

παξαδνζηαθψλ θηλδχλσλ θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππνβνιή 

εζληθψλ εθζέζεσλ. 

Α.1.4. Δπξσπατθή Έλσζε 

Απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ ζθνπψλ θαη έζεηε ζε δεχηεξε κνίξα ηα δεηήκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σα ζέκαηα απηά εληάρζεθαλ ζηα θνηλνηηθά θείκελα κε 

θαζπζηέξεζε θαη κφλν φηαλ έγηλε θαηαλνεηφ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε νηθνλνκηθή έλσζε ρσξίο ηελ ζπλδξνκή θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Η αξρή έγηλε 

κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (1986), φπνπ θαηαγξάθνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ζπλερίζηεθε κέζα απφ ηελ πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ, ελψ ηνκή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζέζπηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ (1989) ησλ εξγαδνκέλσλ, ελφο θεηκέλνπ κε 

δηαθεξπθηηθή κνξθή θαη ρσξίο δεζκεπηηθφηεηα. Η απφθαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
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Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιήθζεθε απφ ην πκβνχιην 

ηεο Κνισλίαο ηνλ Ινχλην ηνπ 1999, θαη ζεζπίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000, ζην θείκελν ηνπ νπνίνπ, ζην αξ. 34, 

θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Η ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Υάξηε 

πινπνηείηαη φρη κε ηελ άκεζε ελζσκάησζε ηνπ Υάξηε ζηελ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, 

αιιά κέζσ κηαο λνκηθήο «γέθπξαο» πνπ παξαπέκπεη ζε απηφλ. Σν θπξηφηεξν 

κεηνλέθηεκα πνπ παξαηεξείηαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ Υάξηε ζπλίζηαηαη ζην φηη ε 

ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηνπ Υάξηε αθνξά ηα φξγαλα ηεο ΔΔ φηαλ ελεξγνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θαη δελ αθνξά ηηο πξάμεηο ησλ εζληθψλ θξαηψλ, πνπ θαηά 

θχξην ιφγν πιήηηνπλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ.  

 

Α.2. Ζ ζςνηαγμαηική καηοσύπυζη 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ ρψξα καο ππάξρεη έλαο ζπλερήο 

δηάινγνο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είηε γηα 

εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπ είηε γηα λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε 

απαζρφιεζε. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ ππάξρεη ηδηαίηεξε αλεζπρία φηη ε 

«κεηαξξχζκηζε» ηνπ ζπζηήκαηνο νπζηαζηηθά ππνθξχπηεη ηελ απνδφκεζή ηνπ κέζσ ηεο 

ηδησηηθνπνίεζή ηεο, θαζψο θαη ηελ απνςίισζε θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

απνιακβάλνπλ νη αζθαιηζκέλνη. Ωο απάληεζε ζηηο αλεζπρίεο απηέο, αλαδεηείηαη ζηελ 

εξκελεία ηνπ πληάγκαηνο ην θαηψθιη πνπ δελ κπνξεί λα δηαβεί ε αγνξά δηαβξψλνληαο 

ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ νξίσλ 

ηεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ν πξνβιεκαηηζκφο καο 

ζα εθθηλήζεη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ λνκηθή θχζε ηνπ 

ζεζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζεί εθεί (ζηελ λνκηθή ηνπ θχζε) ην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα ζέζεη ην δεηνχκελν φξην.  Δμεηάδεηαη ινηπφλ ην άξ.22 παξ.5  

κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ ηξίπνιν ζπληαγκαηηθή εληνιήο- ζεζκηθήο εγγχεζεο- γλήζην 

ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα, έηζη φπσο εξκελεχεηαη απφ ηηο θξαηνχζεο απφςεηο ζηελ ζεσξία 

θαη επηθπξψλεηαη απφ ηελ λνκνινγία αληίζηνηρα. 
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Α.2.1. Η θνηλσληθή αζθάιηζε σο ζπληαγκαηηθή εληνιή 

Η δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 22 παξ.5 «Τν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο λφκνο νξίδεη», νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θνηλσληθή 

αζθάιηζε ζπληζηά θξαηηθφ ζθνπφ, πξνο επίηεπμε ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ζπληαγκαηηθή 

εληνιή ζηνλ λνκνζέηε αιιά θαη ζηνλ εξκελεπηή ηνπ δηθαίνπ λα εμεηδηθεχζεη ηνλ ζθνπφ 

απηφ7. Πξνζάπηεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε (φπσο θαη ζε φια ηα ζπληαγκαηηθά 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα) «παληειήο έιιεηςε εθηειεζηφηεηαο πξηλ απφ ηελ κεζνιάβεζε 

ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε». Με ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο νπηηθήο, δέρεηαη θαλείο φηη ην 

δηθαίσκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο νπζηαζηηθά έρεη ηνλ ραξαθηήξα πξνγξακκαηηθήο 

αξρήο, απφ ηελ νπνία δελ απνξξένπλ ππνθεηκεληθέο αμηψζεηο
8
. Ο ξφινο ηεο 

ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο είλαη θπξίσο εξκελεπηηθφο, θαηά ηνλ έιεγρν 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ πνπ πξαγκαηψλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εληνιή
9
. 

χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθήο ηνπ εμνπζηνδφηεζεο γηα 

ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο, ν λνκνζέηεο 

δηαζέηεη επξχηαηα πεξηζψξηα επηινγήο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ παξνρψλ, κε δπλαηφηεηα 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπο είηε πξνο ηα πάλσ (αχμεζε ησλ παξνρψλ) είηε πξνο ηα θάησ 

(κείσζε ησλ παξνρψλ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο
10

, ηνλίδνληαο ηελ «αλνηθηφηεηα» ηνπ ζεζκνχ απέλαληη ζε 

κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο.
11

 Η ζεψξεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ππφ θξίζε δηάηαμεο σο ζπληαγκαηηθήο εληνιήο, δελ δεκηνπξγεί 

δηθαίσκα αγψγηκεο αμίσζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε, αιιά 

έρεη θπξίσο εξκελεπηηθφ ξφιν θαηά ηνλ έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ πνπ 

πξαγκαηψλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εληνιή. Η λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ 

                                                 
7
 Κξεκαιήο, Γίθαην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 1985, 

Αλησλίνπ Γ. Θενδψξα, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο σο θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζην πιαίζην κηαο 

εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζηνλ ηφκν Κξεκαιήο Κ (επηκ), Πξνβιήκαηα νξηνζέηεζεο ηεο ηδησηηθήο απφ 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, ζει.98 
8
 Καηξνχγθαινο Γεψξγηνο, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, 

Αζήλα- Κνκνηελή 1998 φπνπ αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ άκεζε δεζκεπηηθφηεηα ησλ δηθαησκάησλ 

αλαθέξεηαη ν φξνο “self-executing”. 
9
 Λεβέληεο Γεψξγηνο, Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, Σν , 1976, ζει.158 

10 Κνληηάδεο Ξελνθψλ, Οη ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζχκθσλα κε ην 

άξ. 22 παξ.5, ΔΓΚΑ 2002, ζει. 164 
11

 Κνληηάδεο Ξελνθψλ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004, ζει 380. 
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αζπάζηεθε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ άπνςε απηή, ζεσξψληαο φηη ε ππφ θξίζε 

δηάηαμε δειψλεη ην «ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ» ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ θαιχπηνπλ νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο θαη φηη έρνπλ 

ραξαθηήξα «απιήο ππνδείμεσο πξνο ηνλ λνκνζέηε δηα ηελ ιήςηλ κέηξσλ πινπνηνχλησλ 

ηελ θξαηηθήλ κέξηκλαλ», ελψ ζπρλφηεξα εθιακβάλνληαη σο δεζκεπηηθέο αξρέο πνπ 

πεξηέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζεηηθφ θαλφλα γηα εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο πξνζηαζίαο ή 

απαγφξεπζε δπζκελέζηεξεο κεηαρείξηζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίαο 

πιεζπζκνχ
12

. 

Σέινο, αο ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ θαη ε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ιέμε 

«κεξηκλά» ζην αξ.22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο ππνδειψλεη φηη αλ ην θξάηνο εμαζθαιίζεη 

έλα επαξθέο ζχζηεκα ειέγρσλ, ηφηε κπνξεί λα γίλεη ππνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο απφ 

ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε
13

. 

Α.2.2. Η θνηλσληθή αζθάιηζε σο ζεζκηθή εγγχεζε 

Δπηπιένλ ηεο θαηνρχξσζεο ηεο ζπληαγκαηηθήο εληνιήο, ην άξ.22 παξ.5 ζεσξείηαη φηη 

απνηειεί ζεζκηθή εγγχεζε, πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

νξηνζεηεί ηελ επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ
14

, παξεκπνδίδνληαο 

ηελ πξνζβνιή ηνπ νξγαλσηηθνχ ππξήλα ηνπ, δειαδή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ 

ηνπ, αιιά θαη δίδνληαο επξχηαηε επρέξεηα λα δηακνξθψζεη ην ζχζηεκα ή ην ζπλδπαζκφ 

ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ επηζπκεί.
15

 Η θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο σο ζεζκνχ, ζπλεπάγεηαη ηελ απνδέζκεπζή ηεο απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα ηνπ 

δηθαηψκαηνο, θαζψο ε ζεζκηθή εγγχεζε δελ εζηηάδεηαη ζην εθάζηνηε ππνθείκελν αιιά 

«αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα απφ απηφ, ελ φςεη νξηζκέλνπ ζθνπνχ»
16

. Καη κε ηελ 

ζεψξεζε απηή επαλαιακβάλεηαη ε αλσηέξσ αλαθεξφκελε δπλαηφηεηα ηνπ λνκνζέηε λα 

αλαδηαξζξψλεη ηνλ ζεζκφ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

                                                 
12 Καηξνχγθαινο Γεψξγηνο, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, εθδ. Αλη. Ν. 

άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 1998, φπνπ παξ. ηΔ 4485/86. 
13

 Αλησλίνπ Γ. Θενδψξα, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο σο θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζην πιαίζην κηαο 

εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Πξνβιήκαηα νξηνζέηεζεο ηεο ηδησηηθήο απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, επηκ. Κ. Κξεκαιεο, εθδ. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 1996 
14

 Κνληηάδεο Ξ, Οη ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ΔΓΚΑ, Μάξηηνο 2002 

ζει. 380, ηνπ ηδίνπ Κξάηνο πξφλνηαο θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- 

Κνκνηελή 1997 ζει 449 επ, Υξπζφγνλνο Κψζηαο, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά δηθαηψκαηα, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε 2006, Ιγγιεδάθεο Ισάλλεο, Κνηλσληθφ Κξάηνο Γηθαίνπ, Τπφ ην πξίζκα ηεο ζπληαγκαηηθήο 

αλαζεψξεζεο ηνπ 2001 θαη ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εθδ. άθθνπια 2005 

15 Αλησλίνπ Θ, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο σο θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζην πιαίζην κηα εληαίαο 

εζσηεξηθήο αγνξάο, ζει.101, ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Πξνβιήκαηα νξηνζέηεζεο ηεο ηδησηηθήο απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε,- επηκ. Κ. Κξεκαιεο Δθδ. αθθνπιαο, Αζήλα 1996 
16

 Γαγηφγινπ Π, πληαγκαηηθφ Γίθαην, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, ηφκνο Α‟ , Αζήλα- Κνκνηελή 1991, ζει.62 
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ζπλζήθεο, επηβάιινληαο επηπξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφδνζε παξνρήο ή 

κεηψλνληαο παξνρέο, ρσξίο φκσο λα είλαη απνδεθηή ε νιηθή αλάθιεζή ηνπο θαη 

ζπλεπψο ηνπ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ. Ωο νιηθή αλάθιεζε λνείηαη θαη ε πξφβιεςε 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε παξνρψλ πνπ λα θαζηζηνχλ νπζηαζηηθά αδχλαηε ή 

εμαηξεηηθά δπζρεξή ηε γέλεζε θαη ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αμίσζεο, φπσο θαη ε 

ζπξξίθλσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ζε βαζκφ πνπ λα θαζίζηαηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή ε ζρεηηθή πξνζηαζία ή εμαηξεηηθά δπζρεξήο
17

. 

Η πξνζηαζία ηνπ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ είλαη απφιπηε, 

αιιά ζρεηηθή, πιεζηάδνληαο ηελ ζεσξία ηνπ ζρεηηθνχ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ, ζε 

αληηδηαζηνιή πξνο ην απφιπην θνηλσληθφ θεθηεκέλν. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ 

απφιπηνπ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ, κεηά ην χληαγκα ηνπ 1975, φιε ε εξγαηηθή θαη 

θνηλσληθή λνκνζεζία ζηαζεξνπνηήζεθε, παγηψζεθε απφ ηνλ ζπληαγκαηηθφ λνκνζέηε, 

έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ζε κειινληηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο λα πεξηνξίζνπλ ηα 

δηθαηψκαηα απηά, αιιά κφλν λα ηα εληζρχζνπλ
18

. Αλαγλσξίδεηαη έηζη απμεκέλε ηππηθή 

ηζρχο ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο δηθαίνπ, θαη πηζαλή θαηάξγεζή ηνπο απαηηεί 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε. Πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηεο ζεσξίαο ηνπ 

απφιπηνπ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ, αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηνπ ζρεηηθνχ θνηλσληθνχ 

θεθηεκέλνπ, θαηά ηελ νπνία δελ εκπνδίδεηαη ε ηξνπνπνίεζε επί ηα ρείξσ ηνπ 

ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αιιά ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ κπνξεί λα νδεγεζεί 

ζε πιήξε θαηάξγεζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο
19

. Σα 

εζληθά δηθαζηήξηα δελ απνδέρνληαη ζηελ χπαξμε ηνπ θεθηεκέλνπ απηνχ, ζε αληίζεζε 

πξνο ηελ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ 

ζέηεη θξαγκνχο ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθηεκέλνπ
20

.  

Σα εζληθά δηθαζηήξηα, κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ, έρνπλ φκσο πξνζδηνξίζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πίζσ απφ 

ηελ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Καηά ηελ λνκνινγία, ν 

λνκνζέηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο παξέκβαζήο ηνπ δεζκεπφκελνο 

                                                 
17 Λεβέληεο Γ., Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, Σν , 1976, ζει 175, Κξεκαιήο Κ, Γίθαην 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα 1985, ζει.39 
18

Κνληηαδεο Ξ, πληαγκαηηθεο εγγπεζεηο θαη ζεζκηθε νξγαλσζε ηνπ ζπζηεκαηνο θνηλσληθεο αζθαιεηαο, 

εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζελα- Κνκνηελε 2004, ηνπ ηδηνπ Μεηακνξθσζεηο ηνπ θνηλσληθνπ θξαηνπο 

ζηελ επνρε ηεο παγθνζκηνπνηεζεο, εθδ. Παπαδεζε 2001 
19 Κνληηάδεο Ξ, Οη ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζχκθσλα κε ην αξ. 22 

παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο, ΔΓΚΑ, Μάξηηνο 2002, ζει. 131, ηνπ ηδίνπ Μεηακνξθψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, Δθδ. Παπαδήζε 2001 

20 Ιγγιεδάθεο Ισάλλεο, Κνηλσληθφ Κξάηνο Γηθαίνπ, Τπφ ην πξίζκα ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο 

ηνπ 2001 θαη ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εθδ. άθθνπια 2005, ζει. 130 
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απφ δχν βαζηθέο παξακέηξνπο: α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη β) ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ.
21

 Αθελφο, θαηά ηελ ζεσξεηηθνχο, ζχκθσλα 

κε ηελ πξψηε παξάκεηξν, ην αξ.22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο, δελ επηβάιιεη ηελ 

θαηνρχξσζε ελφο minimum πξνζηαζίαο, αιιά δηαζέηεη δπλακηθή πιεπξά,  πνπ 

απνξξέεη απφ ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, φπσο πρ ηεο ηζφηεηαο (κε εμίζσζε ησλ 

παξνρψλ «πξνο ηα πάλσ») θαη ηνπ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ, θαη επηβάιιεη παξεκβάζεηο 

επί ήδε ξπζκηζκέλσλ ζεκάησλ θαη φρη θαηάξγεζε παξνρψλ θαη θαηνρπξσκέλσλ 

δηθαησκάησλ. Η δπλακηθφηεηα ηνπ ζθνπνχ εληζρχεηαη θαη απφ ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο 

ηεο ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην αξ. 13 παξ. 3 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε, 

πνπ σζεί ηα θξάηε «λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε πςειφηεξν επίπεδν». Η δέζκεπζε ηνπ λνκνζέηε 

γηα πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα εμεχξεζε ηεο πιένλ 

νξζνινγηθήο ιχζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Αθεηέξνπ, ε 

παξάκεηξνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ επηθαιείηαη σο δηθαηνινγία 

είηε γηα ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ είηε 

γηα ηελ κείσζε ησλ παξνρψλ. Πξνο ηελ ζέζε απηή, ηάζζεηαη θαη ε λνκνινγία ησλ 

εζληθψλ δηθαζηεξίσλ
22

, θπξίσο γηαηί αληηιακβάλεηαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε σο 

ζεζκηθή εγγχεζε (αληηθεηκεληθή φςε) θαη παξαβιέπεη ηελ ππνθεηκεληθή φςε ηεο πνπ 

βάδεη ζην επίθεληξν ηα ζπκθέξνληα ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Παξαηεξείηαη φκσο, φηη ε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ δελ θαηαξγεί ηελ ππνθεηκεληθή δηάζηαζε, αιιά ηελ 

εκπεξηέρεη
23

, θαζψο αζθαιηζκέλνο θαη αζθαιηζηηθφ θεθάιαην απνηεινχλ κηα ελφηεηα 

κε ακνηβαία ζπκθέξνληα. Η επίθιεζε ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ εληνπίδεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο σο έλαο δνχξεηνο ίππνο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην επηρείξεκα ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα λα νδεγήζεη ζηελ 

άξζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ ζεζκνχ. Πξνηείλεηαη κάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο κείσζεο ησλ 

παξνρψλ θαη ζπξξίθλσζεο ηεο ππνθεηκεληθήο δηάζηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, ν δηθαζηηθφο 

έιεγρνο λα ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ηνπ θαηά πφζν εμαληιήζεθαλ «ηα φξηα ηεο 

επηλεκεηηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ λνκνζέηε» θαη ζε θακία πεξίπησζε λα  κελ ζεσξεζεί ε 

                                                 
21 Κνληηάδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 ζει. 388 
22

 Κνληηάδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004, κε παξαπνκπή ζηηο ηΔ 178/1998, ηΔ 

1692/1988, ηΔ 302/1995 

23 Μαληηάθεο Α, Σν ππνθείκελν ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαηά ην αξ. 25 παξ.1 ηνπ 

πληάγκαηνο, Αζήλα- Κνκνηελή 1981, ζει.265 
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πξνζηαζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ σο ππεξέρνλ θξηηήξην
24

. Πεξαηηέξσ, ν 

θίλδπλνο απνδπλάκσζεο ηεο φπνηαο πξνζηαζίαο κέζσ ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, νδεγεί ζε άξλεζε ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ
25

. Η άξλεζε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ ζέζε φηη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλαδηαλνκή πφξσλ ζηελ θνηλσλία, ζπλεπψο ε 

επίθιεζε ηεο έιιεηςεο πφξσλ γηα αζθαιηζηηθέο παξνρέο ηζνδπλακεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ 

φηη εμαληιήζεθαλ φινη νη θνηλσληθνί πφξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ. Όκσο, 

νη νηθνλνκηθνί πφξνη κηαο θνηλσλίαο δελ εμαληινχληαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα 

ζηα ηακεία ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, θαη΄ αληηζηνίρεζε πξνο ηνπο 

πεπεξαζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο (φπνπ εθεί θπξίσο έρεη εθαξκνγή 

ε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο), αιιά επηβάιιεηαη ε αλαδήηεζε πφξσλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαδηαλνκήο θαη φρη κέζσ ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ παξνρψλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα ζίμεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο ηνπ ζεζκνχ, δειαδή απηέο πνπ είλαη ζχκθπηεο κε ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη πξνζδίδνπλ δηαρξνληθή ππφζηαζε θαη ηαπηφηεηα ζηνλ ζεζκφ απηφ
26

, θαη 

εληνπίδνληαη απφ ηελ ζεσξία α) ζηελ αξρή απηνδηνίθεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ε 

νπνία λνείηαη σο ζπκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε ηνπο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ 

θαη ησλ εξγνδνηψλ, β) ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, δειαδή κέζσ εηζθνξψλ ησλ 

εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θξάηνπο γ) ζηελ θάιπςε ελφο minimum 

αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ (αλεξγία, γήξαο, αζζέλεηα, εξγαηηθφ αηχρεκα, ζάλαηνο, 

εγθπκνζχλε θαη κεηξφηεηα θιπ), ε καθξφρξνλε δηαζθάιηζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ 

δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα ζίμεη ε 

λνκνζεηηθή παξέκβαζε
27

,  ελψ σο βαζηθέο αξρέο εληνπίδνληαη ε αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, ε αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, ε αξρή ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο, ε αξρή 

ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, θαη ε αξρή ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. 

                                                 
24

 Κνληηάδεο πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, 

Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 
25

 Καηξνχγθαινο Γ., Γηαηί ε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ απνηειεί αξρή ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, 

ΔΓΚΑ, Γεθέκβξηνο 2008, ηεξγίνπ Άγ., Σν δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (Απαξαίηεηεο 

απνζαθελίζεηο πξηλ νη ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: Αληαπνδνηηθφηεηα versus θνηλσληθή 

αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, Μάξηηνο 2005, ζει.161 

26 Κνληηάδεο Ξ, Ο λένο ζπληαγκαηηζκφο θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001,  

εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα, 2002 
27

 Κνληηάδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, εθδ Αλη. Ν. 

άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2001 ζει. 394 
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηκείλνπκε ιίγν παξαπάλσ ζηηο αξρέο θαη ζηηο έλλνηεο πνπ 

δηαπιέθνληαη θαη ελδερνκέλσο ζίγνληαη απφ ηηο ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, αλαδεηψληαο ζηελ αλάιπζή ηνπο φξηα ζηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο, ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο  αξρήο 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Α.2.2.1. Καζνιηθφηεηα θαη ππνρξεσηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Γίλεηαη δεθηφ, εηδηθά κεηά ηελ θάιπςε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ γελίθεπζε 

ηεο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ (λ.1305/1982), φηη ε θαζνιηθφηεηα ηεο θάιπςεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ απνηειεί απξφζβιεην ζηνηρείν ηνπ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ
28

, 

άπνςε ε νπνία επηθπξψλεηαη θαη απφ ηελ λνκνινγία
29

. Απφξξνηα ηεο θαζνιηθφηεηαο 

απνηειεί ε επηκέξνπο αξρή ηεο πιεξφηεηαο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη εξγαδφκελνο ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε
30

. Με 

εθθίλεζε ηελ δηαπίζησζε ζε δηεζλέο επίπεδν, φηη ηα έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επηβνιή 

ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, αλαγλσξίδεηαη πιένλ θαη ε 

ππνρξεσηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο απξφζβιεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
31

. 

Α.2.2.2. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Σν ηΔ κε ηελ απφθαζε 5027/87 ηεο Οινκέιεηάο ηνπ έθξηλε φηη κφλν ην θξάηνο ή ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δχλαληαη λα θαζίζηαληαη θνξείο ππνρξεσηηθήο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (είηε θχξηαο είηε επηθνπξηθήο), ιφγσ ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ απαληψληαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ηδησηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
32

. Η αλαγλψξηζε απφ ην ηΔ ηνπ 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο κέξνπο ηνπ 

απξφζβιεηνπ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ, ζπλεπάγεηαη φηη ε ηδησηηθήο αζθάιηζεο κπνξεί κφλν 

λα ζπκπιεξψζεη ηελ θνηλσληθή θαη ζε θακία πεξίπησζε λα ηελ αληηθαηαζηήζεη. 

                                                 
28

 Καηξνχγθαινο Γ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, Δθδ. Αλη.Ν. αθθνπια, Αζήλα- 

Κνκνηελή 1998, ηεξγίνπ Α, Η ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, Δθδ. αθθνπια 

1994 
29

 ηΔ 2235/1976 
30

 Λεβέληεο Γ, Σν δηθαίσκα γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, Σν , 1976, ζει.631 
31

 Αγγεινπνχινπ Όιγα Π, Η ππνρξεσηηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 

32 Η αηηηνινγία απηή θξίλεηαη σο αλεπαξθήο απφ ηνλ ηεξγίνπ Αγ., πνπ ζεσξεί σο ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκφζηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο χπαξμε ηεο αιιειεγγχεο, Σν δηθαίσκα ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε (απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο πξηλ νη ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: 

Αληαπνδνηηθφηεηα  versus θνηλσληθή αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, Μάξηηνο 2005, ζει.161 
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ηελ ζέζε απηή αληηηίζεηαη ε άπνςε πσο ην θξάηνο δελ έρεη ην κνλνπψιην ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο
33

, θαζψο θαη σο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κπνξνχλ λα 

δξνπλ θαη νη ηδησηηθνί, κε παξάιιειε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ελζαξξχλεη ηελ 

δξάζε ηνπο. Όκσο, ην αξ.22 παξ.5 πληάγκαηνο δηαζθαιίδεη ηνλ εγγπεηηθφ ξφιν ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρσξίο λα παγηψλεη ηελ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο 

κέζσ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ
34

. Δθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρεη ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ ηνπ θέξδνπο θαη δελ ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ, δελ εθαξκφδεηαη ακηγψο ε αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, δελ επηηξέπεηαη ε επηινγή αζθαιηζκέλσλ (θαιψλ θηλδχλσλ), 

ζπλδένληαη νη παξνρέο κε ηνπο κηζζνχο θ.α., ελψ ηαπηφρξνλα ην θξάηνο αζθεί έιεγρν 

επί απηψλ, ηφηε κπνξνχκε θαη πάιη λα κηιάκε γηα δεκφζηα θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ απφ ην θξάηνο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξηκεξνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο, κηαο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ 

δχλαηαη λα θαηαξγήζεη. 

Α.2.2.3. Η θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην αξ.22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο δελ κπνξεί λα κελ 

πεξηιακβάλεη ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. ηηο απαξρέο ηεο δηακφξθσζήο 

ηεο ε θνηλσληθή αζθάιηζε εμηζσλφηαλ κε ηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο αιιειεγγχεο, 

ζπλδένληαο ην χςνο ησλ παξνρψλ κε ηελ ηθαλφηεηα εηζθνξάο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα εκπινπηίζηεθε κε επξχηεξνπο ζηφρνπο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη κε ην 

                                                 
33 Κνληηάδεο Ξ, Οη ζπληαγκαηηθέο δεζκεχζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζχκθσλα κε ην άξ. 22 

παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο, ΔΓΚΑ ΜΓ‟ ζει. 174, ηεξγίνπ Άγγεινο, Σν δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε (Απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο πξηλ νη ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: 

Αληαπνδνηηθφηεηα versus θνηλσληθή αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, Μάξηηνο 2005, ζει161 επ, 
34

 Κνληηάδεο Ξ., πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, εθδ Αλη. 

Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 φπνπ αλαθέξεηαη φηη «εθφζνλ δηαζθαιίδνληαη νη αξρέο ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα ηξνπνπνηεζεί ην 

θαζεζηψο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί πιεξέζηεξα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί επηηξεπηή ε εθδήισζε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη κέζσ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ρσξίο απηφ αζθαιψο λα επεξεάδεη ην ραξαθηεξηζκφ σο ζπληαγκαηηθά κε 

αλεθηήο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε….. Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

δελ δεκηνπξγνχλ κνλνπψιην ππέξ ηνπ θξάηνπο…. Καηά ζπλέπεηα ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ζην κέηξν πνπ 

απνζθνπεί ζην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, απνηειεί δεκφζηα ππεξεζία ε νπνία κπνξεί λα 

ζπληζηά αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηφζν δεκφζησλ φζν θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, εθφζνλ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ ελ ιφγσ δεκφζηα ππεξεζία, νη ππνρξεψζεηο ηνπο, ηα κέζα θαη ε 

έθηαζε ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ…» 
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αίηεκα αλαδηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ πξντφληνο, κε θεληξηθφ ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε 

ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ δηαβίσζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο
35

. Η θνηλσληθή αζθάιηζε 

εξκελεχεηαη ππφ ην πξίζκα ηφζν ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ φζν θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ην αξ. 2 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο θαη 

δηεπξχλεηαη πέξαλ ηεο αζθαιηζηηθήο αξρήο ελζσκαηψλνληαο θαη ηελ αξρή ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο36. Η αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο εγγπάηαη φρη απιψο 

ηεο θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο 

επηπέδνπ δηαβίσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο εηζνδήκαηνο. Η θνηλσληθή αιιειεγγχε 

εζσθιείεη ηελ θνηλσληθή αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη ηνλ ζηφρν ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, φζν θαη ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθήο αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηνλ ζηφρν ηεο αζθάιεηαο έλαληη ησλ αιιαγψλ ηεο δσήο
37

. 

Η θνηλσληθή αιιειεγγχε εθθξάζηεθε απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο κέζσ ηεο ραιάξσζεο ηνπ ακηγψο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, κέζσ ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ θαη ησλ 

παξνρψλ απφ ηηο πηζαλφηεηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ, ηεο πξνζπάζεηαο επίηεπμεο 

επξχηεξσλ ζηφρσλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο πνπ δελ ζπλαξηψληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

εηζθνξάο ησλ αζθαιηζκέλσλ αιιά κε ηελ δηαζθάιηζε ελφο ειαρίζηνπ νξίνπ δηαβίσζεο. 

Όςεηο ηεο αξρήο απαληψληαη κέρξη ηψξα ζηελ ζεζκνζέηεζε ησλ θαηψηαησλ ζπληάμεσλ 

θαη ηνπ επηδφκαηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (ΔΚΑ)
38

, ελψ γίλνληαη πην ζαθείο κέζσ 

ηνπ ζεζκνχ ηεο θαηψηαηεο εζληθήο ζχληαμεο πνπ θαηνρπξψλεη ην ππφ ςήθηζε 

αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην. Η αιιειεγγχε εθδειψλεηαη κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ 

ίδην αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαζψο ε φπνηα αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο θαζελφο ηακείνπ θαη φρη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηακείσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

νη αζθαιηζκέλνη ζε ηακείν φπνπ ελππάξρνπλ πνιιέο θαηψηαηεο ζπληάμεηο λα 

επηβαξχλνληαη ππέξκεηξα ζε ζρέζε κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ άιισλ ηακείσλ.  

                                                 
35 Καηξνχγθαινο Γ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, 

Αζήλα- Κνκνηελή 1998 

36 Κνληηάδεο Ξ., πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, Δθδ. 

Αλη. Ν άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004, ζει.405, 
37

 Αγγεινπνχινπ Π. Όιγα, Η ππνρξεσηηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 
38

 Σν ΔΚΑ ραξαθηεξίδεηαη σο ζχλζεηε παξνρή θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ιφγσ ηνπ φηη θαιχπηεη έλα 

γλήζην αζθαιηζηηθφ θίλδπλν θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο. Μάιηζηα εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη 

ζα ήηαλ ζπληαγκαηηθψο αλεπίηξεπην λα θαηαξγεζεί ρσξίο ηελ πξφβιεςε αληίζηνηρνπ κεραληζκνχ 

ελίζρπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, Κνληηάδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο, Δθδ. Αλη. Ν άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004, ζει.409 
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Τπεξβαίλνληαο ηα ζηελά φξηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην ζεκείν 

απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε άπνςε φηη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ νδεγεί 

ζηελ ζεκειίσζε ελφο δηθαηψκαηνο ζε ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα γηα θάζε άηνκν 

ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο κε ηελ δηαζθάιηζε 

κεραληζκψλ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Η άπνςε απηή 

εθθηλείηαη απφ ηελ ηδέα φηη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ είλαη ην πξψην πιηθφ 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε ηδέα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Σν ζηνηρείν ηεο 

αιιειεγγχεο εξκελεπφκελν ππφ ην πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ.2 παξ.1 ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπνπ σο ππνθεηκέλνπ θαη φρη σο αληηθεηκέλνπ ησλ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ
39

. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε παίξλεη ζάξθα θαη νζηά 

ζην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα ζπληαμηνδφηεζεο κέζα απφ δχν δξφκνπο: α) κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία είλαη ηξηκεξήο θαη θαηά ηελ νπνία δελ γίλεηαη επηινγή 

θηλδχλσλ, θαη β) κέζσ ησλ παξνρψλ, πνπ παξέρνπλ δηνξζσηηθέο παξνρέο ππέξ ησλ 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ
40

. 

Καηά ηελ λνκνινγία ηνπ ηΔ
41

, σο πξνο ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο έρεη 

γίλεη απνδεθηφ φηη α) κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε αζθαιηζηηθή λνκνζεζία επηβαξχλνληαο 

πξννδεπηηθά ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ θαηέβαιαλ πεξηζζφηεξεο εηζθνξέο θαη 

ιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο παξνρέο, β) δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ 

ζε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, γ) ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ 

εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ δελ ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε ηελ δπλαηφηεηα 

απφιαπζεο αζθαιηζηηθήο παξνρήο αληίζηνηρεο κε ην χςνο ηεο εηζθνξάο ηνπο,  θαη δ) ν 

θαζνξηζκφο ησλ απνδνρψλ πνπ ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζχληαμεο επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ λνκνζέηε, ν νπνίνο δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ αξρή 

ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. 

Η αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο σο απξφζβιεηε παξάκεηξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

αξ.22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο είλαη θαηαλνεηφ φηη κπνξεί λα απαληάηαη κφλν ζηελ 

                                                 
39

 Αλησλίνπ Θενδψξα, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο σο θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζην πιαίζην κηαο 

εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Πξνβιήκαηα νξηνζέηεζεο ηεο ηδησηηθήο απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, επηκ. Κ. Κξεκαιεο, εθδ. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 1996 

40 ηεξγίνπ Άγγεινο, Σν δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (Απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο πξηλ νη 

ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: Αληαπνδνηηθφηεηα versus θνηλσληθή αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, 

Μάξηηνο 2005, ζει. 161 
41

 ηεξγίνπ Άγγεινο, Σν δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (Απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο πξηλ νη 

ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: Αληαπνδνηηθφηεηα versus θνηλσληθή αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, 

Μάξηηνο 2005, ζει.161 
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δεκφζηα αζθάιηζε θαη φρη ζηελ ηδησηηθή. Όπσο παξαηεξείηαη, ε θξαηηθή θχζε ηνπ 

ζεζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, δηφηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ 

δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηνπ θέξδνπο, δελ είλαη δπλαηφ λα ελζσκαηψζεη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αξρέο 

θνηλσληθήο θχζεο θαη ζθνπνχο ζπλνιηθήο αζθάιεηαο. 

Α.2.2.4. Η αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο 

Ο φξνο αληαπνδνηηθφηεηα ζεκαίλεη ηελ «χπαξμε αλαινγίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

παξνρψλ πξνο ηνλ ρξφλν αζθάιηζεο θαη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ»
42

. 

Η αληαπνδνηηθφηεηα ραξαθηεξίδεη ηα ζπζηήκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη εξκελεχεηαη 

σο ε αληίζηξνθε φςε ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο. Ωο  πξνο ηελ θαηνρχξσζε ηεο αξρήο 

ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο κέζσ ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο, ελψ ην ηΔ θξίλεη φηη ν 

θνηλφο λνκνζέηεο δελ δεζκεχεηαη απφιπηα απφ απηήλ
43

, αλαγλσξίδεη νξηζκέλεο πηπρέο 

ηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ ρσξίο λα ζίμνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ. Οη πηπρέο 

απηέο αθνξνχλ εθθξάδνληαη θαη κέζσ ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ απαγνξεχεη 

ηελ επηβνιή αλσηάησλ νξίσλ ζηηο παξνρέο
44

.   

Η ακηγήο αληαπνδνηηθφηεηα αληηηίζεηαη ζην χληαγκα θαη δελ γίλεηαη απνδεθηή, θαζψο 

παξαηεξείηαη
45

 φηη «α) ε θνηλσληθή αζθάιηζε θείηαη εθηφο ακηγψο αληαπνδνηηθψλ 

ζρεκάησλ..., β) ε αληαπνδνηηθφηεηα νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ε παξνρή είλαη ην 

θεθάιαην ησλ εηζθνξψλ, πνπ δελ ηζρχεη ζην ηζηνξηθά θαηνρπξσκέλν αλαδηαλεκεηηθφ 

καο ζχζηεκα… θαη γ) ε ρξεκαηνδφηεζε κφλν απφ εηζθνξέο αζθαιηζκέλσλ δελ 

απνθιείεη έλαλ ππνινγηζκφ ησλ παξνρψλ κε γλψκνλα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε.» 

Α.2.3. Η θνηλσληθή αζθάιηζε σο θνηλσληθφ (ππνθεηκεληθφ) δηθαίσκα 

Όπσο, αλαιχζεθε αλσηέξσ, ε θξαηνχζα άπνςε ζηελ ζεσξία ηζρπξίδεηαη φηη ε 

θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ αξ.22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο ζπληζηά κηα ζεζκηθή εγγχεζε 

πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ, σζεί ζηελ πξναγσγή ηνπ θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

                                                 
42 Κξεκαιήο Κ, Γίθαην θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, 1985 ζει.62 
43

 Κνληηάδεο, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, εθδ. Αλη. Ν. 

αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004, φπνπ παξαπνκπή ζηηο ηΔ 3594/1997, 5029/1997 θα. 
44

 Σν ΑΔΓ κε ηελ απφθαζε 9/1980 έθξηλε φηη αίξεηαη ν αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο ησλ παξνρψλ ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο πξνέξρεηαη απφ εηζθνξέο εξγνδνηψλ δηπιάζηεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ή πθίζηαηαη 

θνηλσληθφο πφξνο ή επηβαξχλνληαη ηξίηνη νπζησδψο ζε ζρέζε πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

Κνληηάδεο, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, εθδ. Αλη. Ν. 

αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 
45

 ηεξγίνπ Άγγεινο, Σν δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (Απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο πξηλ νη 

ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: Αληαπνδνηηθφηεηα versus θνηλσληθή αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, 

Μάξηηνο 2005, ζει. 161 
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βησζηκφηεηά ηνπ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ ζέζε απηή 

αληηηίζεληαη ε άπνςε φηη ε θνηλσληθή αζθάιηζε εθηφο απφ ηελ ζεζκηθή ηεο πιεπξά 

(ζεζκηθή πξνζέγγηζε) έρεη θαη κηα ππνθεηκεληθή πιεπξά (αηνκνθεληξηθή πξνζέγγηζε) 

πνπ δίλεη έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ
46

.  

Απφ ηηο πην κεηξηνπαζείο θσλέο, ε ππνθεηκεληθή πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

αλαγλσξίδεηαη κε ακπληηθφ ηξφπν, δειαδή θάζε θνξά πνπ πξνζβάιιεηαη ν ππξήλαο ηνπ 

ζεζκνχ
47

. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ κε ηελ πξνζβνιή ηνπ ππξήλα ηνπ ην δηθαίσκα 

ζίγεηαη ζηελ «ηζηνξηθφηεηά» ηνπ, νη πεξηνξηζκνί δελ είλαη αλεθηνί θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ζεκειηψλεηαη αγψγηκε αμίσζε. Με ηελ νξηαθή 

ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ζίγεηαη ε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ε 

ζηαζεξνπνηεηηθή.  Η θαηνρχξσζε ηεο αγσγηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο 

φηαλ ζίγεηαη ν ππξήλαο ηνπ, πξνζεγγίδεη ηελ ζεσξία ηνπ ζρεηηθνχ θνηλσληθνχ 

θεθηεκέλνπ, πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ. 

 Δπηπξφζζεηα ζηηο απφςεηο απηέο, αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία φηη φια ηα δηθαηψκαηα 

(αηνκηθά θαη θνηλσληθά) έρνπλ ππνθεηκεληθή πιεπξά, αλαθέξνληαη δειαδή ζε έλα 

ππνθείκελν
48

. Με ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πξνβάιινπλ ηελ 

αληηθεηκεληθή πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (έιιεηςε παγθνζκηφηεηαο θαη 

γεληθφηεηαο, έιιεηςε δεζκεπηηθφηεηαο θαη αγσγηκφηεηαο, ν «δπλακηθφο» ραξαθηήξαο 

ηνπο, ανξηζηία θαη ζρεηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αλαγθαηφηεηα κεζνιάβεζεο 

ηνπ λνκνζέηε), δίδεηαη έκθαζε ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ ηελ νπνία θαινχληαη λα 

ππεξεηήζνπλ φρη κφλν ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα αιιά θαη ηα θνηλσληθά, θαζψο θαη ε 

ζπλεθηηθή εξκελεία ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο. Η ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο γηα ηνλ ζεβαζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη ε πινπνίεζή ηεο κέζσ ηεο πξαγκάησζεο 

ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαλφλσλ δελ κπνξεί λα πξνζθξνχεη ζε εκπφδηα δεκνζηνλνκηθήο 

θχζεο, «σζάλ ην θξάηνο λα ήηαλ θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη φπνηε κπνξεί». 

Δάλ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε νδεγνχλ ζε κείσζε ππνθεηκεληθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφηε επαλαθέξεηαη ην αίηεκα γηα ηελ 
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νξζνινγηθφηεξε επηινγή ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίθεληξν 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηίζεηαη ε εμεχξεζε ησλ πφξσλ κέζσ νξζνινγηθφηεξεο αλαδηαλνκήο. 

Σν ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξαγκαηψλεηαη ππφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο: α) επαξθείο παξνρέο γηα λα εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην δηαβίσζεο, β) 

θάιπςε φισλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ, γ) νηθνλνκηθά αλεθηέο νηθνλνκηθέο 

εηζθνξέο, θαη δ) κε δηάθξηζε θαηά ηελ εγγχεζε ησλ δηθαησκάησλ
49

.Αληηζέησο πξνο ηηο 

ζθέςεηο απηέο, ε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

δηζηαθηηθή ζηελ αλαγλψξηζε αγψγηκεο αμίσζεο επί θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, αθφκε 

θαη ζηελ ακπληηθή ηνπ πιεπξά.  

Α.2.4. Οη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο 

Η αλαθνξά ζηελ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππφ θξίζε δηάηαμε. Σν ίδην ην θείκελν 

ηνπ λφκνπ θαη΄αξρήλ αλαθέξεη σο δηθαηνχρνπο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Ο φξνο «εξγαδφκελνη» εξκελεχεηαη δηαζηαιηηθά απφ ηελ ζεσξία, παξά 

ηελ αληίζεηε λνκνινγία ηνπ ΑΔΓ θαη ηνπ ηΔ
50

, πνπ πεξηνξίδεη ηελ πξνζηαζία κφλν 

ζηνπο παξέρνληεο εμαξηεκέλε εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έηζη ψζηε λα κελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο κηζζσηνχο, αιιά θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, 

απηναπαζρνινχκελνπο, αγξφηεο θιπ. Η εξκελεία απηή γίλεηαη κε επίθιεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ηνλίδεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο
51

. Δπίζεο, ηαπηφρξνλα κε ηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο, θαιχπηνληαη απφ ηελ 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε θαη νη έκκεζα αζθαιηζκέλνη (κέιε ηεο νηθνγελείαο θαη άιια 

πξνζηαηεπφκελα κέιε), ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ απηφο ζέηεη. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ππνρξέσζε θάιπςεο πέξα απφ ηνλ Έιιελα 

εξγαδφκελν πνιίηε, θαη νπνηνπδήπνηε δηακέλεη λφκηκα ζε έλα θξάηνο, αλεμαξηήησο 

εζληθφηεηαο, εθφζνλ ε ρψξα ηεο νπνίαο θέξεη ηελ ππεθνφηεηα έρεη ππνγξάςεη ζε 

δηεζλέο ή επξσπατθφ επίπεδν ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηελ ρψξα δηακνλήο. ε επξσπατθφ 

επίπεδν, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λνκνζέηεκα απνηειεί ν Καλνληζκφο 1408/71, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα θχξηαο αζθάιηζεο θαη εηζάγεη ηηο αξρέο ηεο ίζεο 

                                                 
49 Malcom Langford, The right to social security and implications for law, policy and practice, Social 

Security as a human right, Eibe Riedel, Springer, Heidelberg 2007 
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κεηαρείξηζεο ζε επίπεδν θνηλσληθναζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ θνηλνηηθψλ ππεθφσλ, 

ηεο δηαηήξεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο απφ ην έλα 

θξάηνο ζην άιιν, θαζψο θαη ηελ εμαγσγηκφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, 

θαιχπηνληαο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο αγξφηεο  απφ φινπο ηνπο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο 

θηλδχλνπο. 

Α.2.5. Η έλλνηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο 

Με ην ζχληαγκα ηνπ ‟52 επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο λφκηκα θαη 

ζεκηηά δξνχζε ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κέζσ ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ 

ηακείσλ θαη ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο πνπ απηά εθηεινχζαλ
52

. Καη ελψ ε άπνςε απηή 

επηθξαηνχζε θαη ζηα πξψηα ρξφληα ζέζπηζεο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 ζηελ ζεσξία 

θαη ηελ λνκνινγία, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ζηαζεξά απφ ην 1987 (κε πξψηε 

εθδήισζε ηελ απφθαζε ηΔ 139/87), εθηηκά φηη ε θνηλσληθή αζθάιηζε, θχξηα ή 

επηθνπξηθή, ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη εηδηθφηεξα «ε ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη εμαηξεζεί απφ ην ρψξν ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηνχην δε 

γίλεηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη εηδηθφηεξα γηα λα πξνζηαηεπζνχλ φζνη 

ππνρξεσηηθά αζθαιίδνληαη ή θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο απφ ηδησηηθνχο θνξείο»
5354

. 

ηελ λνκηθή ζεσξία ε ηδησηηθνπνίεζε έρεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο, άιινηε επξχηεξνπο 

θαη άιινηε ζηελφηεξνπο.  Ωο ηδησηηθνπνίεζε λνείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ)
55

 ζηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ή γεληθφηεξα ε 
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ζηελ λνκηθή κνξθή ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, θαζψο νη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο έρνπλ ηελ κνξθή 

λπδδ, ελψ ηεο ηδησηηθήο λπηδ, γ) ζηνλ λνκηθφ ραξαθηήξα ησλ εηζθνξψλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ παξνρψλ, δ) ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα, ε) ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο, ζη) ζηελ 

επνπηεία ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Καηξνχγθαινο Γ, πληαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί ησλ 

ελνπνηήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, Σα ζπληαγκαηηθά φξηα λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, επηκ. Καζηκάηεο Γηψξγνο, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2009 

55 Αλησλίνπ Γ. Θενδψξα, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο σο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην πιαίζην κηα 

εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο,  «Ωο ηδησηηθνί θνξείο λννχληαη εθείλνη πνπ έρνπλ αλαιάβεη πιήξσο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ππφθεηληαη ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ή κε ραξαθηήξα. Σηνπο ηδησηηθνχο θνξείο ππφ επξεία ελλνία εληάζζνληαη, εθηφο 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη ελψζεηο εξγνδνηψλ, νη ζπλεηαηξηζκνί, ηα ζπλδηθάηα, ηα ζσκαηεία 
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κεηάζεζε ηεο επζχλεο (ή κέξνπο απηήο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ 

θηλδχλσλ (αζζέλεηα, αηχρεκα, γεξαηεηά θα) ζην ίδην άηνκν
56

, ελψ αθξαία κνξθή 

ηδησηηθνπνίεζεο είλαη ε κεηαθνξά φιεο ηεο θάιπςεο ελφο θηλδχλνπ ζηελ ηδησηηθή 

ζθαίξα θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο ζηελ δηαηήξεζε ελφο δηρηχνπ αζθαιείαο (safety 

net) γηα ηνπο αλαμηνπαζείο. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ηδησηηθνπνίεζε δελ λνείηαη κφλν 

κέζσ ηεο αηνκηθήο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, αιιά θαη κέζσ ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ 

θξάηνπο κε κεηαθνξά ηεο επζχλεο ζηνπο θνξείο ηνπ 3
νπ

 ηνκέα (κε θεξδνζθνπηθνχο), 

φπσο πρ ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ 2
νπ

 ππιψλα. Παξά ην φηη 

ιεηηνπξγνχλ θαηά ην θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ε απνπζία ηνπ θεξδνζθνπηθνχ 

ζθνπνχ θαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αζθαιηζκέλνπο κε βάζε ηα 

αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. ηα πιαίζηα ησλ επξχηεξσλ νξηζκψλ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο παξαηεξείηαη φηη ν 

ραξαθηεξηζκφο ελφο θνξέσο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο δεκνζίνπ δελ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ κνξθή ηνπ (λπδδ ή λπηδ) αιιά απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ παξνρψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη απφ ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη
57

. Πάλησο, ε κε 

εγγχεζε ηεο θαζνιηθήο θαη επαξθνχο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, νδεγεί ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ζπκπιήξσκα θαη φρη σο ππνθαηάζηαην ηεο δεκφζηαο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Πεξαηηέξσ, σο «de facto» ηδησηηθνπνίεζε
58

 ραξαθηεξίδεηαη ε 

απνδπλάκσζε ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζην ζεκείν ψζηε λα κελ 

επαξθνχλ νη παξνρέο ηνπ γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη λα εμαλαγθάδεηαη ν 

αζθαιηζκέλνο λα ζηξαθεί ζε ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο κέζσ ηνπ 2
νπ

 ή ηνπ 3
νπ

 ππιψλα 

αζθάιηζεο. Αθφκε, σο κνξθή ηδησηηθνπνίεζε πνπ απαληάηαη ζηελ αιινδαπή είλαη ην 

«opting out» ή «contracting out»  (δηθαίσκα εμαίξεζεο), θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη 

έρνπλ ηελ επηινγή λα κεηαπεδήζνπλ απφ ηδησηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα ζε ηδησηηθά 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ηεο ζχληαμήο ηνπο 

                                                                                                                                               
αιιεινβνεζείαο, νη ελψζεηο θνηλσθειψλ ζθνπψλ θα. Η δξάζε φισλ απηψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην, δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα άιιν έιεγρν παξά κφλν ζηνπο γεληθνχο λφκνπο 

ηνπ θξάηνπο, νη δε παξνρέο ηνπο πξνέξρνληαη απφ απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα είηε απφ 

εζσηεξηθά απηφλνκα ξπζκηδφκελεο πεγέο, είηε απφ εμσηεξηθέο άιιεο εληζρχζεηο».  
56 ηεξγίνπ Άγγεινο, Η θξίζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο,  

ΔΓΚΑ, Οθηψβξηνο 2006, ζει. 721-722 
57

 Αλησλίνπ Γ. Θενδψξα, Αλησλίνπ Θενδψξα, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο σο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο ζην πιαίζην κηαο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Πξνβιήκαηα 

νξηνζέηεζεο ηεο ηδησηηθήο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, επηκ. Κ. Κξεκαιεο, εθδ. αθθνπια, Αζήλα- 

Κνκνηελή 1996 

58 Katrougalos George, Constitutional limitations of Social Security Privatizations: A human rights 

approach, European Journal of Social Security, ππφ δεκνζίεπζε, 2010 
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απφ ηδησηηθήο θχζεο ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα. Μεηά ηελ δηεζλή θξίζε ηνπ 2008, πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα λα κείλνπλ αθάιππηνη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ είραλ επελδχζεη 

γηα ηελ ζχληαμή ηνπο ζε ηδησηηθά ζρήκαηα, δελ ηίζεηαη πιένλ ην δίιεκκα ακηγψο 

δεκφζην ή ακηγψο ηδησηηθφ ζχζηεκα, αιιά αλαδεηείηαη ε ρξπζή ηνκή θάπνπ ελδηάκεζα, 

κε απμαλφκελε ηελ ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζε 

θαλέλα απφ ηα δχν απηά ζπζηήκαηα
59

. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε 

ηδησηηθνπνίεζε λνείηαη κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα θαη ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

ζπξξίθλσζεο ηνπ πξψηνπ ππιψλα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ 

ηεο αγνξάο.  

Η επξεία έλλνηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ δερζήθακε αλσηέξσ ζέηεη πεξαηηέξσ ην 

εξψηεκα γηα ην φξην ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, κε άιια 

ιφγηα, ησλ νξίσλ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην 

χληαγκα. Η φπνηα απάληεζε δίδεηαη ζην εξψηεκα απηφ, αθφκε θαη αλ θαιχπηεηαη απφ 

επαξθψο πεηζηηθά ινγηθά θαη λνκηθά επηρεηξήκαηα, δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην 

ηδενινγηθφ ππφβαζξν πνπ αλαγθαζηηθά ηελ ζπλνδεχεη.  

 

Α.3. Ζ καηοσύπυζη ηηρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ υρ πεπιοςζιακού δικαιώμαηορ 

διαμέζος ηηρ ΔΓΑ 

Ιζηνξηθά, ην θίλεκα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ εζηίαζε ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ. ηελ βάζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπνζεηήζεθε ε ηδηνθηεζία σο 

εθδήισζε θαη εγγχεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ θαη έηζη ψζηε λα κεηεμειηρζεί ηελ ζε 

θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηάο ηνπ
60

. Όκσο, ζηελ ζχγρξνλε επνρή, ε ηδηνθηεζία 

παχεη λα ζεσξείηαη έλα αηνκηθφ δηθαίσκα θαη κεηέξρεηαη ελφο θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ έηζη ψζηε «ηείλεη λα πεξηιακβάλεη θάζε δηθαίσκα (ζπκθέξνλ) πνπ 

εγγπάηαη ηελ (νηθνλνκηθή) αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο ηεο 

                                                 
59

 Καηξνχγθαινο Γ, Constitutional limitations of Social Security Privatizations: A human rights 

approach, European Journal of Social Security, ππφ δεκνζίεπζε, 2010 

60 Καηξνπγθαινο Γ, Σν θνηλσληθφ θξάηνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, 

Αζήλα- Κνκνηελή 1998 ζει. 75 επ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη «… ηφζν ν πξψηκνο, φζν θαη ν θιαζηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο, ζεσξνχζε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο-λννχκελεο θπξίσο σο 

πξνζσπηθήο απηνλνκίαο θαη ειεπζεξίαο επηινγψλ- θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ (απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πξνβιεςηκνηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ) ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο θαη ηεο αγνξάο, κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέζσ γεληθψλ, απξφζσπσλ θαη αθεξεκέλσλ θαλφλσλ δηθαίνπ. … θαηά ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο επνρήο, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ζηνηρεησδέζηεξεο θαη 

λα πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηθξνχξεζε “ησλ θπζηθψλ δηθαησκάησλ ηεο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

ηδηνθηεζίαο”…», Κνληνγησξγεο Γ., Η Γεκνθξαηία σο ειεπζεξία, εθδ. Παηάθεο, 2007 
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χπαξμεο»
61

. Πιένλ ε δηαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ αλζξψπνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ζηελή έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο 

θνηλσληθέο αμηψζεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκηνπξγψληαο κηα θαηλνχξγηα θαηαζθεπή: ηελ 

«θνηλσληθή ηδηνθηεζία»
62

 ή ηελ «λέα ηδηνθηεζία» (new property)
63

, κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ λα ζπλαληά πιένλ ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ. Η λέα 

απηή κνξθή πξνζηαζίαο μεθίλεζε κέζσ ηεο εξκελείαο ηεο ΔΓΑ απφ ηελ λνκνινγία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ). Ο ιφγνο πνπ 

ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ κέζσ 

ηεο ΔΓΑ, είλαη φηη ε λνκηθή επηζηήκε ζηελ ρψξα καο κέζσ ησλ δηεζλψλ δεζκεχζεψλ 

ηεο απφ ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ζχκβαζε απηή αιιά θαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο θνηλψλ 

ζεσξεηηθψλ ζεκειίσλ κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο επείξνπ, δελ αξγεί λα 

ελζσκαηψζεη ζηελ ζεσξία αιιά θαη ζηελ λνκνινγία ηηο ηάζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζηα 

επξσπατθά δηθαζηήξηα (είηε ΔΓΓΑ είηε ΓΔΚ). 

Σν αξ. 1 παξ.1 Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ νξίδεη «Παλ θπζηθφλ ή 

λνκηθφλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη ζεβαζκνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζεί 

ηεο πεξηνπζίαο απηνχ εηκή δηα ιφγνπο δεκνζίαο σθειείαο θαη ππφ ηνπο πξνβιεπνκέλνπο , 

ππφ ηνπ λφκνπ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ φξνπο. Αη πξναλαθεξφκελαη 

δηαηάμεηο δελ ζίγνπζη ην δηθαίσκα παληφο θξάηνπο φπσο ζέζεη ελ ηζρχεη λφκνπο νπο ήζειε 

θξίλεη αλαγθαίνλ πξνο ξχζκηζε ηεο ρξήζεσο αγαζψλ ζπκθψλσο πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ ή πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαηαβνιήο θφξσλ ή άιισλ εηζθνξψλ ή πξνζηίκσλ».Η 

αξρή έγηλε κέζσ ηεο αλαδήηεζεο απφ ην ΔΓΓΑ, ζε ζπλέρεηα ηεο ελαζρφιεζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εάλ νη θνηλσληθέο παξνρέο εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

ηδηνθηεζίαο. Αξρηθά, ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζπλνςηδφηαλ ζην φηη ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν δεκηνπξγεί, ππέξ απηνχ, 

δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ ζην νπνίν 

θαηαβιήζεθαλ νη εηζθνξέο. Γηαθξίλνληαο ηα ζπζηήκαηα ζε θεθαιαηνπνηεηηθά θαη 

αλαδηαλεκεηηθά (pay as you go), γηλφηαλ δεθηή ε πξνζηαζία ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 

                                                 
61 ηεξγίνπ Άγγεινο, Η πξνζηαζία ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ σο πεξηνπζηαθψλ 

δηθαησκάησλ, Πξαθηηθά Ηκεξίδαο: Σα ζπληαγκαηηθά φξηα λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, επηκ. Γηψξγνο Ι. Καζηκάηεο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2009 
62

 ηεξγίνπ Άγγεινο, Η πξνζηαζία ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ σο πεξηνπζηαθψλ 

δηθαησκάησλ, Πξαθηηθά Ηκεξίδαο: Σα ζπληαγκαηηθά φξηα λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, επηκ. Γηψξγνο Ι. Καζηκάηεο, Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2009 
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 ηεξγίνπ Άγγεινο, Σν δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (Απαξαίηεηεο απνζαθελίζεηο πξηλ νη 

ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο γίλνπλ επηθίλδπλεο: Αληαπνδνηηθφηεηα versus θνηλσληθή αιιειεγγχε), ΔΓΚΑ, 

Μάξηηνο 2005, ζει 161 
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παξνρήο κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπνπ ππήξρε 

κεγαιχηεξε ζχλδεζε κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ
64

. Αληίζεηα ζηα δηαλεκεηηθά 

ζπζηήκαηα φπνπ δηέπνληαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, δελ γηλφηαλ απνδεθηή ε 

θαηνρχξσζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο. 

Η ζέζε απηή πνπ πεξηφξηδε ηελ ζεκειίσζε ηεο αμίσζεο γηα θαηαβνιή 

θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνυπήξρε ζχλδεζκνο 

εηζθνξψλ- παξνρψλ, εγθαηαιείθζεθε απφ ην ΔΓΓΑ κε ηελ απφθαζε Gaygusuz,, φπνπ 

έγηλε απνδεθηφ φηη γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ αξ. 1 ΠΠΠ, 

είλαη δπλαηφ λα επεθηαζεί θαη ζηηο κε αληαπνδνηηθέο παξνρέο (ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νπνίσλ αλήθνπλ θαη νη πξνλνηαθέο). Παξά ηελ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο πεξηνπζίαο 

πνπ ζεκεηψζεθε κε ηελ απφθαζε απηή, ε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ζπλέρηζε ηηο 

δηαθπκάλζεηο άιινηε απαηηψληαο πξνεγνχκελεο παξνρέο θαη άιινηε φρη
65

. Όκσο, ε 

ζαθήο απνδέζκεπζε ηεο αμίσζεο απφ ηηο αληαπνδνηηθέο παξνρέο ήιζε κε ηελ απφθαζε 

Stec et al. C. Royame Uni ηεο 6
εο

 Ινπιίνπ 2005, πνπ αθνξνχζε κηα κε αληαπνδνηηθή 

παξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαη ην Γηθαζηήξην 

θξίλεη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλα θξάηνο απνθαζίζεη ηελ παξνρή ελφο δηθαηψκαηνο, 

απηφ ζπληζηά πεξηνπζία θαηά ην αξ.1 ΠΠΠ θαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ είλαη 

αδηάθνξνο
66

. Παξφια απηά, ην Γηθαζηήξην δελ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα ζε ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ, αιιά ζεσξεί σο παξαβίαζε κφλν ηελ νπζηψδε κείσζε ηεο παξνρήο ψζηε λα 

ηείλεη ζηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζή ηεο. Με ηελ ζέζε ηνπ απηή ην ΔΓΓΑ, δίλεη έλαλ 

πεξηνπζηαθφ ραξαθηήξα ζηηο ζπληάμεηο θαη γεληθφηεξα ζηηο παξνρέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη νηθνδνκείηαη πιένλ κηα επξσπατθή αληίιεςε γηα ην δηθαίσκα ζηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο. Η λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ δίλεη ην έλαπζκα θαη ην θαηψθιη πάλσ 

ζην νπνίν ζα παηήζνπλ ε ζεσξεηηθή επηζηήκε θαη ε λνκνινγία ζηα επξσπατθά θξάηε 

δίλνληαο θνηλσληθή φςε ζε έλα δηθαίσκα πνπ κέρξη πξφηηλνο ιακβαλφηαλ σο απζηεξά 

αηνκνθεληξηθφ.  

Σα ειιεληθά δηθαζηήξηα, έζησ θαη δηζηαθηηθά, πξνρψξεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην κε ηελ απφθαζή ηνπ 1617/98, 

                                                 
64

ηεξγίνπ Άγγεινο, Η πξνζηαζία ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ σο πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ, 

ζηνλ ηφκν Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επηκ. Γ. 

Καζηκάηεο, Δθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2009 … φπνπ παξ. App5849/72 Muller vs. 

Austria 
65

 ππνζέζεηο Azinas vs. Chypre (no 56679/00) θαη Buchen c. R. Tcheque (no 36541/97) 
66

ηεξγίνπ Άγγεινο, Η πξνζηαζία ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ σο πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ, 

ζηνλ ηφκν Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επηκ. Γ. 

Καζηκάηεο, Δθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2009 
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πξνζθεχγνληαο ζην αξ.1ΠΠΠ, αλαγλψξηζε ην δηθαίσκα ζπληαμηνχρνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ σο πεξηνπζηαθφ. Σν ηΔ δέρεηαη φηη κε ην αξ. 1 

ΠΠΠ ζεζπίδεηαη έλαο γεληθφο θαλφλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε λνκηθφ ή θπζηθφ 

πξφζσπν δηθαηνχηαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ ζέηεη ην εθάζηνηε θξάηνο, δειαδή φηαλ έρεη γελλεζεί ην δηθαίσκα πξνο παξνρή θαη 

φρη φηαλ πθίζηαηαη πξνζδνθία δηθαηψκαηνο
67

. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απφ ηελ ζηάζε απηή ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ θαη ησλ 

ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, ζηάζε ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή θαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο, 

είλαη ε αλάδεημε ηεο ππνθεηκεληθήο πιεπξάο ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, 

έζησ θαη κέζσ κηαο παξαδνζηαθά θηιειεχζεξεο θαη αηνκνθεληξηθήο έλλνηαο φπσο είλαη 

ε πεξηνπζία. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνδνκείηαη ε έλλνηα 

ηνπ θνηλσληθνχ ζηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, αιιά εθεπξίζθεηαη κηα λνκηθή νδφο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζθνπνχ ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ, κέζσ ελφο λνκηθνχ θεηκέλνπ 

πνπ πξνβιέπεη ηελ αηνκηθή πξνζθπγή (ηεο ΔΓΑ), ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα δηεζλή 

θείκελα πνπ, αλ θαη αλαγλσξίδνπλ θνηλσληθά δηθαηψκαηα, δελ ηα εληζρχνπλ κε ηέηνηνπ 

είδνπο δηθαζηηθή πξνζηαζία.  

                                                 
67

ηεξγίνπ Άγγεινο, Η πξνζηαζία ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ παξνρψλ σο πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ, 

ζηνλ ηφκν Σα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επηκ. Γ. 

Καζηκάηεο, Δθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2009, κε παξαπνκπή ζηηο ηΔ 2118/05, ηΔ 

3013/06, ηΔ 3267/02 
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ΜΔΡΟ B: ΠΗΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 

B.1. Αιηίερ ηηρ κπίζηρ 

B.1.1. Σν κέιινλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ζηελ 

ΔΔ ππφ ηελ επήξεηα ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο.  

Η πην πξφζθαηε κειέηε ηεο παγθφζκηαο Σξάπεδαο παξαηεξεί φηη ην πξφβιεκα ηεο 

γήξαλζεο
68

 θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

είραλ εληνπηζηεί ην 1994 κε ηελ κειέηε Averting the Old Age Crisis, φρη απιψο 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, αιιά νη ζπλέπεηέο ηνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη επηβάιιεηαη άκεζε 

αλακφξθσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ αλά ηνλ θφζκν θαζηζηψληαο ηεο πην 

επηηαθηηθή απφ πνηέ 
69

. Δηδηθφηεξα, ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, παξαηεξείηαη φηη νη δείθηεο 

επηβίσζεο κεηά ηελ γέλλεζε δηακνξθψλνληαη φιν θαη πςειφηεξνη, γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζηελ «δξακαηηθή» αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαηά ηηο 2 επφκελεο δεθαεηίεο. 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, νη άλζξσπνη ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ αλακέλεηαη λα 

απμεζνχλ απφ ην 20 ζην 27% ηνπ πιεζπζκνχ κέρξη ην 2020 θαη ζην 30% κέρξη ην 

2030. Οη δείθηεο εμάξηεζεο κεηαθηλήζεθαλ απφ 3,5 εξγαδφκελνη γηα θάζε ζπληαμηνχρν 

(θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ‟60) ζηνπο 2,5 εξγαδνκέλνπο (θαη ιηγφηεξν) γηα θάζε 

ζπληαμηνχρν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, θαη αλακέλεηαη λα κεησζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν αλ δελ ζπκβεί θάηη πνπ ζα αλαθφςεη ην θχκα πξφσξσλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ, φπνπ πξνβιέπνληαη. Τπφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, αλαδεηνχληαη 

ηξφπνη αλακφξθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο αλά ηνλ θφζκν, κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, επθνιφηεξε (θαη θζελφηεξε) κεηάβαζε απφ 

ην παιαηφ ζχζηεκα ζην θαηλνχξγην, αιιά θαη αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

πιεζπζκφ. 

 

                                                 
68

 Η δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαηαγξάθεηαη σο απνηέιεζκα δχν δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ: αθελφο ηνπ 

ρακεινχ δείθηε γνληκφηεηαο θαη αθεηέξνπ ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο κεηά ηελ γέλλεζε. 
69

 World Bank, New approaches to Multi-Pillar pension systems: what in the world is going on?, Luise 

Fox, Edward Palmer, September 1999 
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B.1.2. Η δεκνγξαθηθή γήξαλζε ζηελ Δ.Δ. θαη ε ΑΜ γηα ηηο ζπληάμεηο 

Σα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξά ηηο δηαθνξέο νη 

νπνίεο εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θαη ζην επίπεδν αλάπηπμήο 

ηνπο, σο θνηλφ ζεκείν έρνπλ ηελ ζηήξημε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζε αληαπνδνηηθνχ 

ηχπνπ ππνρξεσηηθά δεκφζηα δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα
70

, ελψ ε εθαξκνγή ησλ 

θεθαιαηνπνηεηηθνχ ηχπνπ (ζπκπιεξσκαηηθψλ) ζπζηεκάησλ παξακέλεη κηθξή. 

ηελ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε αλαθέξεηαη ζπρλά ν θίλδπλνο επηβίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο πνπ 

ζπλαληάηαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ηηο 

πξνβνιέο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Eurostat, νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα έλαλ ακεηάβιεην θαη ειηθησκέλν πιεζπζκφ ζηελ ΔΔ κέρξη ην 2060, κε 

δηπιαζηαζκέλν ηνλ δείθηε εμάξηεζεο
71

, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη απφ κηα αλαινγία 1 

εξγάζηκνπ αηφκνπ γηα θάζε 4 άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ ζα κεηαβνχκε ζε κηα αλαινγία 

κφιηο 2 πξνο 1.  Με βάζε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη 

φηη νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα θξαηηθέο ζπληάμεηο ζε φια ηα θξάηε κέιε
72

, θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ 

θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ
73

.  

                                                 
70 Σα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο έρνπλ εδξαηψζεη ηζρπξά ζηνηρεία αλαδηαλνκήο, θπξίσο κε ηελ 

κνξθή ειάρηζησλ ζπληάμεσλ, κε ηελ κνξθή παξνρψλ θαηά πεξηφδνπο φπνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη 

εηζφδεκα (π.ρ. αλεξγία θαη γνληθή άδεηα) 
71

 Απφ 25.9 ην 2010 ζε 53.47 ην 2060. 
72

 χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εμαηηίαο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, ζα απμεζνχλ νη δαπάλεο 

φρη κφλν γηα ζπληάμεηο, αιιά γεληθά γηα ηελ παξνρή απφ ην θξάηνο κεηαβηβάζεσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλαξηψληαη κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ο δεκνζηνλνκηθφο αληίθηππνο ηεο αχμεζεο απηήο ησλ 

δαπαλψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη ζεκαληηθφο ζε ζρεδφλ φια ηα θξάηε κέιε θαη λα θαηαζηεί εκθαλήο ήδε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. πλνιηθά, θαη κε βάζε ηηο πιένλ πξφζθαηεο πξνβιέςεηο ηεο 

Eurostat, αλ ιεθζνχλ σο βάζε νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο, νη θξαηηθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά κέζν φξν θαηά 4¾ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ 

πεξίπνπ κέρξη ην 2060 ζηελ ΔΔ θαη θαηά πνζνζηφ άλσ ησλ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, 

ηδηαίηεξα ππφ ηελ επίδξαζε ησλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη καθξνρξφληα 

θξνληίδα. 

Βι: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, «Dealing with the impact of an ageing 

population in the EU, (2009 Ageing Report)», COM (2009) 184/4, Brussels, 29.4.2009, ζει 4. 
73

 Κνληηάδεο Ξ., πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 ζει.376, φπνπ αλαθέξεηαη φηη « ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ην εγρείξεκα πεξηνξηζκνχ ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είρε σο θχξηνπο άμνλεο ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο 

θαη ελ γέλεη ηε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ιήςε αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, ηελ κείσζε 

ησλ ζπληάμεσλ…, ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θεθαιαηνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα… Εμάιινπ, θνξπθαίν εξψηεκα 
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Απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην κέιινλ ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αληαλαθιψληαη ζηελ Αλνηθηή Μέζνδν 

πληνληζκνχ (ΑΜ), πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Κχξην 

ζηφρν ηεο ΑΜ ζπληζηά ε πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζην πιαίζην πνπ δηαγξάθνπλ νη αλσηέξσ 

πεξηγξαθφκελεο δπζκελείο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο.  

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο (2001) ελέθξηλε ηξείο γεληθέο αξρέο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 
74

: 

α) Να δηαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα ηνπο λα εθπιεξψλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ζηφρνπο, 

παξέρνληαο αζθαιέο θαη επαξθέο εηζφδεκα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ζηα εμαξηψκελα 

απφ απηνχο άηνκα, εμαζθαιίδνληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε φινπο ηνπο 

ειηθησκέλνπο. β) Να εμαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα, έηζη ψζηε ε 

επεξρφκελε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ λα κελ επηδξά αξλεηηθά ζηε βησζηκφηεηα ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ, θαη 

λα κελ νδεγεί ζε αζέκηην θαηακεξηζκφ πφξσλ αλάκεζα ζηηο γελεέο. γ) Να απμεζεί ε 

ηθαλφηεηα ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

ησλ αηφκσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηελ παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηα δχν θχια, θαη ζηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα παξαηεξεζεί φηη θαηαβάιιεηαη επηζήκσο πξνζπάζεηα λα ζπγθεξαζηνχλ δχν 

ελδερνκέλσο αληηηηζέκελνη ζηφρνη: αθελφο ε εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ κε 

ηελ παξνρή αζθαινχο θαη επαξθνχο εηζνδήκαηνο γηα θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

θαη αθεηέξνπ ε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

πξνθαλψο κε ηελ κείσζε ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο. 

Καηφπηλ, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λάαθελ (2001), εγθξίζεθαλ, νη γεληθνί 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη γηα φια ηα θξάηε-κέιε φζνλ αθνξά ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δηαθεξχηηεηαη α) ε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε πεξηβάιισλ πγηψλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ, β) ε πξνζαξκνγή παξνρψλ θαη εηζθνξψλ κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

εμηζνξξφπεζήο ηνπο θαζψο θαη γ) ε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

                                                                                                                                               
ην νπνίν ηίζεηαη είλαη εάλ θαη ζε πνηα έθηαζε ζα ππνρσξήζεη ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πξνο φθεινο ηεο ηδησηηθήο- θεξδνζθνπηθήο ή κε- αζθάιηζεο». 
74

 European Council (2001), Presidency Conclusions, Stockholm European Council, 23-24 March 2001. 
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επξσζηίαο ησλ ηδησηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεκάησλ
75

. Καη ζην θείκελν απηφ 

δηαθαίλεηαη ε αλεζπρία γηα ην κέιινλ ησλ δεκνζίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαζψο θαη ε ζηξνθή πξνο ηηο ιχζεηο ησλ ηδησηηθψλ. 

Αληίζηνηρεο ηάζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ «Κνηλή Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε επαξθείο θαη βηψζηκεο ζπληάμεηο (Βξπμέιιεο, 10 Μαξηίνπ 

2003)». Παξαηεξείηαη φηη ελψ ζηα θξάηε- κέιε ηα δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο 

επίπεδν φηαλ επέιζεη ν θίλδπλνο ηνπ γήξαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πξνηείλεηαη ζηα θξάηε κέιε λα κεηψζνπλ ην 

επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηα επίπεδα γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη σο ζαθήο 

ζηφρνο ε εμαζθάιηζε κηαο επαξθνχο θαη νηθνλνκηθά πγηνχο ηδησηηθήο ζχληαμεο, θαζψο 

«πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη κέζσ ηεο 

ρξεζηήο δηαρείξηζεο, φηη ηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ 

λα ρνξεγνχλ ζπληάμεηο κε ηελ αλαγθαία απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη 

αζθάιεηα θαη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ»
76

. 

B.1.3. Οη 3 ππιψλεο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη δηεζλείο νξγαληζκνί πξφηεηλαλ ζηα θξάηε ηελ κεηαξξχζκηζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο κε βάζε έλα ζχζηεκα 3 Ππιψλσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη 

ππιψλεο απηνί δηαθνξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ηδενινγηθφ πιαίζην θαη ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο πνπ δηαηξέρνπλ ηελ θηινζνθία ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα
77

, πξνηείλεηαη γηα ηνλ πξψην ππιψλα κηα 

θαηψηαηε θαη ππνρξεσηηθή ζχληαμε δηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηνλ δεχηεξν ππιψλα 

κηα ππνρξεσηηθή ηδησηηθή ζχληαμε κε θεθαιαηνπνηεηηθή βάζε θαη γηα ηνλ ηξίην 

ππιψλα κηα ηδησηηθή, πξναηξεηηθή πιένλ, θεθαιαηνπνηεηηθή ζχληαμε. Σν ζχζηεκα απηφ 

πξνέθπςε κεηά απφ ηελ βαξηά θξηηηθή ε νπνία αζθήζεθε ζηα δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ζεσξήζεθαλ απνηπρεκέλα ζε θνηλσληθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ 

επίπεδν, κε ηελ απνηπρία ηνπο λα εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο απφ ηνλ 

                                                 
75

 European Council (2001), Presidency Conclusions, Laaken European Council, 2001. 

Βι. θαη: ΙΝΔ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ, «Η ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε» Δηήζηα Έθζεζε 2003, κέξνο 9, 

ζει 269-271. 

76
 Κνηλή Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε επαξθείο θαη βηψζηκεο ζπληάμεηο, 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Βξπμέιιεο, 10 Μαξηίνπ 2003 

77 World Bank, Averting the Old- Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, 1994 
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πιεζσξηζκφ, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, ζηελ εχλνηα έλαληη 

ζηνπο εχπνξνπο αζθαιηζκέλνπο, ζην πςειφ δηνηθεηηθφ θφζηνο ηνπο θαη ζηελ 

αδηθαηνιφγεηε γελλαηνδσξία ηνπο
78

. 

Η Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (Γ.Ο.Δ.),  πξνηείλεη ν πξψηνο ππιψλαο λα θαηνρπξψλεη 

κηα ειάρηζηε ζχληαμε θαηφπηλ ειέγρνπ εηζνδήκαηνο (means testing), ν δεχηεξνο 

ππιψλαο λα δηαζθαιίδεη κηα ππνρξεσηηθή δεκφζηα θνηλσληθή αζθάιηζε δηαλεκεηηθνχ 

ηχπνπ θαη ν ηξίηνο ππιψλαο λα πξνζθέξεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή, πξναηξεηηθή 

θεθαιαηνπνηεηηθή ζχληαμε βαζηζκέλε ζε θαζνξηζκέλε εηζθνξά κε ηδησηηθή ή θξαηηθή 

δηαρείξηζε
79

.  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ελψ ε Παγθφζκηα Σξάπεδα εληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί έλα επαξθέο επίπεδν βαζηθήο ζχληαμεο 

(ζπλδπαζκφο 1
νπ

 θαη 2
νπ

 ππιψλα), ε ΓΟΔ εζηηάδεη ζηελ παξνρή ηεο ζχληαμεο κέζσ 

δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θηλνχληαη 

θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΟΟΑ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζπληαμηνδνηηθφ εηζφδεκα ζα 

πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ πιείνλεο πεγέο πρ απφ θνξνινγηθά έζνδα, κεηαβηβαζηηθέο 

πιεξσκέο, θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηδησηηθέο απνηακηεχζεηο
80

. 

ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξηψλ ππιψλσλ θαηαλέκεη ηνπο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο εμήο: πξψηνλ, νη θνξείο πνπ παξέρνπλ θχξηα θαη επηθνπξηθή 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, δεχηεξνλ, ηα ζπκβαηηθήο πξνέιεπζεο θαζεζηψηα επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο θαζψο θαη ηα ηακεία επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ηνπ λ. 3029/2002, θαη 

ηξίηνλ, νη θνξείο ηδησηηθήο αζθάιηζεο κέζσ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ ζπκβάζεσλ
81

.  

Ο θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ δεκνζίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα δπζκελή δεκνζηνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθεθαλ 

αλσηέξσ, ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία δηεζλψλ πηέζεσλ γηα ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ 1
νπ

 

ππιψλα αζθάιηζεο θαη ζηελ Διιάδα (κείσζε ηεο δεκφζηαο θαη ππνρξεσηηθήο 

                                                 
78 ηεξγίνπ Άγγεινο, Η θξίζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο σο θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο, 

ΔΓΚΑ, Οθηψβξηνο 2006, ζει. 721-727. 

79 Κνληηάδεο Ξ. πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004, . Ρνκπφιε/ Θ. αθειιαξφπνπινπ, 

Πξνηάζεηο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 2001 

80 Κνληηάδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004,  φπ. Παξ. OECD, Maintaining 

Prosperity in an ageing Society, 1998, OECD, Reforming Public Pensions, 1998 

81 Κνληηάδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 
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ζχληαμεο), ζηελ κείσζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηελ παξάιιειε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ αληίζηνηρεο απφςεηο εθθξάδνληαη θαη απφ εγρψξηεο θσλέο
82

. Γηα 

ην ειιεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, απηφ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο θχξηαο δεκφζηαο 

ππνρξεσηηθήο ζχληαμεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ηακείσλ επαγγεικαηηθήο 

αζθάιηζεο, πνπ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο δηέπεηαη απφ θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

αιιά θαη ηελ αλάγθε λα  δηαζπαξζνχλ ηα πξψηα ςήγκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηελ 

εληειψο αληίζεηε θνηλσληθή θνπιηνχξα ησλ Διιήλσλ. Δπηπξνζζέησο ησλ δηεζλψλ 

ηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε πξσηνθαλήο δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο θαζψο θαη ε πνιπζπδεηεκέλε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε 

πνπ επίθεηηαη,  νδεγεί ζην λα εζηηαζηεί ην ελδηαθέξνλ καο ζην κέιινλ ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο θαη ζηνλ ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν πνπ ζα θιεζεί λα δηαδξακαηίζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο απηήο ηα επφκελα ρξφληα. ηελ επφκελε ελφηεηα, ζα 

αλαδεηήζνπκε ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη δηεζλψο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπκε ην ηδαληθφ κνληέιν ζηα πιαίζηα 

ηεο εζσηεξηθήο καο θξίζεο αιιά θαη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ήζνπο ηεο ρψξαο καο. 

                                                 
82 Πξνβφπνπινο Αζ. Γεψξγηνο, ρεδηάδνληαο ηελ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε, Δθεκεξίδα Σν Βήκα, 23 

Γεθεκβξίνπ 2001, φπνπ πξνηείλεηαη αληίζηνηρα ν 1νο ππιψλαο ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αζθάιηζεο, κε ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ παξνρή κηα θαηψηεξεο θαη εγγπεκέλεο ζχληαμεο, ν 2νο 

ππιψλαο ησλ επαγγεικαηηθψλ θεθαιαηνπνηεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο κε ππνρξεσηηθή 

ζπκκεηνρή θαη δηκεξή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν 3νο ππιψλαο ησλ θεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ηακείσλ κε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή θαη κνλνκεξή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο.  
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Β.2. Πποηάζειρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κπίζηρ 

Β.2.1. Οη πξνηάζεηο δηεζλψο γηα ηδησηηθνπνίεζε 

Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ κε 3 

ηξφπνπο
83

: α) κε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, δειαδή ησλ εηζθνξψλ, β) κε ηελ κείσζε ησλ 

εμφδσλ, δειαδή κε ησλ παξνρψλ, κέζνδνο πνπ θξίλεηαη κε δεκνθηιήο (πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ), γ) ελίζρπζε ηνπ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ παξνρψλ, θαζψο δελ δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα εηζθνξνδηαθπγε. Οη 

αιιαγέο, φκσο απηέο δελ πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα αζθάιηζεο, αιιά πξνηείλεηαη ε ζεζκηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπο κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο, πρ κέζσ ηνπ opting out, ε ηεο δηαζηνιήο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο. 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη 3 κνληέια
84

 ηδησηηθνπνίεζεο: α) ην 

ππνθαηαζηηθν (substitutive), φπνπ ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα αληηθαηαζηάζεθαλ 

νινθιεξσηηθά απφ ηα ηδησηηθά β) ην παξάιιειν (parallel), φπνπ ην δεκφζην θαη ην 

ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα, αιιά ε ζπκκεηνρή ζην έλα 

απνθιείεη ηελ ζπκκεηνρή ζην άιιν, θαη γ) ην κηθηφ (mixed), ην νπνίν πξνζνκνηάδεη κε 

ην ζχζηεκα ησλ 3 ππιψλσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

Β.2.2. Η επηξξνή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ δεχηεξν ππιψλα ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, ηα θξάηε-κέιε δηαηεξνχλ ηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα λα νξγαλψλνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
85

. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα δηεπθνιπλζεί ε ειεπζεξία δηαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

επξσπατθφ έδαθνο, εθδφζεθε ν ππ΄αξ.1408/71 Καλνληζκφο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ θχξηαο αζθάιηζεο. ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιηζε, δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρνο Καλνληζκφο, παξφιν πνπ πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ 

κε ηελ Οδεγία ππ΄αξ.98/49 Δ.Δ. Όκσο δηαρξνληθά, ην ΓΔΚ κε ηελ λνκνινγία ηνπ έρεη 

δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ «επαγγεικαηηθνχ» ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο θαη έρεη 
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 Devroye Dan, Who wants to privatize social security? Understanding why the poor are wary of private 

accounts, Harvard University 

84 Katrougalos G, Privatization of social insurance systems and its effect on social integration, φπνπ 

παξαπνκπή ζε Mesa-Lago, European Journal of Social Security, 09/2007, ζει. 79-95 

85 Καηξνπγθαινο Γ, Η επηξξνή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζην δίθαην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ΔΓΚΑ, 

Απξίιηνο 2006, ζει. Απξίιηνο 2006, ζει.241-277 
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ζπξξηθλψζεη αληίζηνηρα ηελ έλλνηα ηνπ «εθ ηνπ λφκνπ» ζπζηήκαηνο
86

, έηζη ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπζηήκαηνο ην ζπληαμηνδνηηθφ 

ζχζηεκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε βξήθε ηνλ δξφκν λα παξέκβεη ζε ρψξνπο πνπ απφ ηηο ηδξπηηθέο 

ζπλζήθεο δελ έρεη αξκνδηφηεηα. Η εξεπλά καο ζα εζηηαζηεί ζην εξψηεκα θαηά πφζν ηα 

Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο, ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ ηελ Δ.Δ., απνηεινχλ 

ιχζε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ρψξα. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα, κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο έλλνηαο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ ζηελ ΔΔ, ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα δηαπηζηψζνπκε 

αλ ηα ΣΔΑ απνηεινχλ ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζε.  

Γεληθφηεξα, ζηνλ δεχηεξν ππιψλα αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη ηα ζπκβαηηθήο 

πξνέιεπζεο ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο 

Αζθάιηζεο, κεηά ηελ πξφβιεςε ηνπο  ζηνλ λ.3029/2002. ην επίπεδν ηεο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ν γεληθφο θνξέαο γηα ηελ θάιπςε ησλ κηζζσηψλ είλαη ην Δληαίν Σακείν 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ), κε κνξθή λπδδ. Όκσο, ε επηθνπξηθή 

θάιπςε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαιχπηεηαη απφ κηα πιεζψξα θνξέσλ 

πνπ πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο παξνρέο. 

Β.2.3. Σα ηακεία επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο θαη νη ιφγνη απνηπρίαο ηνπο 

Οη ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εθθξάδνληαη θαη κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο εγθαζίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο 

(ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ

 ππιψλα). Η ιεηηνπξγία ηνπο ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα 

απνζπκθνξήζεη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ 1
νπ

 ππιψλα, ελψ εθηηκάηαη 

φηη έρνπλ επεξγεηηθέο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ
87

. Η αλάγθε ζπκπιήξσζεο ησλ παξνρψλ ηεο 

θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο επλφεζε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ 
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 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεξγηνπ Αγ. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ σο επαγγεικαηηθφ: νιηζζήκαηα ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ, ΔΓΚΑ, Μάξηηνο 2009, 

ζει. 321, Απνθάζεηο Giesmar, Beune Niemi ηνπ ΓΔΚ. 
87

 Σεζζαξνκάηεο Νηθφιανο, Φξάγθνο Νηθφιανο, Δπαγγεικαηηθά Σακεία: Γηεζλήο Δκπεηξία θαη 

πξννπηηθέο ζηελ Διιάδα, ΔΓΚΑ, Απξίιηνο 2004, φπνπ σο ζεηηθά ζηνηρεία ησλ ΣΔΑ θαηαγξάθνληαη  

α) ε ζχλδεζε ησλ ηακείσλ κε ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο ή κε κηζζσηή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε, β) ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηακείσλ γίλεηαη απφ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ελψ ζπλήζσο ην θξάηνο δελ εγγπάηαη ηελ παξερφκελε ζχληαμε, γ) ηα ηακεία βαζίδνληαη ζην 

θεθαιαηνπνηεηηθφ ζχζηεκα, δ) νη εηζθνξέο ζηα ηακεία ζρεηίδνληαη κε ην εηζφδεκα ηνπ εξγαδνκέλνπ  

ε) ζηα ηακεία νξηζκέλσλ εηζθνξψλ ην χθνο ηεο ζχλαμήο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην χθνο ησλ 

εηζθνξψλ θαη ηηο απνδφζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ηακείνπ ή θαη απφ ηηο επελδπηηθέο επηινγέο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ζη) ζηα ηακεία νξηζκέλσλ παξνρψλ, ην χςνο ηεο ζχληαμεο εμαξηάηαη απφ ην κηζζφ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαηά ηνλ ρξφλν ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. 
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επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ (ζηα πιαίζηα ηνπ 2
νπ

 ππιψλα) ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε νη ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο ησλ ΣΔΑ 

λα μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο αληίζηνηρεο ηεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 
88

.  

B.2.3.1. Σν λνκηθφ πιαίζην 

Ο ζεζκφο ησλ ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο εηζήρζε ζηελ ρψξα καο κε ηνλ λ. 

3029/2002 γηα ηε «κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο». Με ηνλ 

λφκν απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζε επαγγεικαηηθνχο 

θιάδνπο θαη ζε νκάδεο λα ηδξχνπλ ΣΔΑ, κε ηελ κνξθή λ.π.η.δ, κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα. Έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή ηελ εθαξκνγή επαγγεικαηηθήο πξνζηαζίαο 

(πέξαλ ηεο θχξηαο) θαη ρνξεγνχλ παξνρέο ζε είδνο ή ζε ρξήκα. Η είζνδνο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηα ΣΔΑ είλαη πξναηξεηηθή, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εμφδνπ 

ππφ πξνυπνζέζεηο. Σα ηακεία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ελψ πξφζζεηνπο πφξνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη 

πξφζνδνη πεξηνπζίαο ηνπο θαζψο θαη ε απφδνζε θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη κειινληηθνί ζπληαμηνχρνη, ν λφκνο πξνβιέπεη φηη ηα 

ηακεία ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, θαη πθίζηαληαη εθηεηακέλν έιεγρν απφ ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή, ε 

ζχζηαζε ηεο νπνίαο επίζεο πξνβιέθζεθε κε ηνλ ίδην λφκν. Έλα ζηνηρείν ην νπνίν 

δηαθνξνπνηεί ηα ΣΔΑ είλαη φηη ελψ ζηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ 

ζχζηαζή ηνπο απαηηείηαη ε χπαξμε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο 1.600.000 επξψ, 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 79/276/ΔΟΚ, ζηα ΣΔΑ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε 

θαζψο θξίζεθε φηη θάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε ηξνρνπέδε γηα ηελ ίδξπζή ηνπ θαζψο ε 

ζπγθέληξσζε ελφο ηέηνηνπ πνζνχ θαηά ηελ έλαξμή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, ηδίσο 

φηαλ απηφ ηδξχεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ
89

.  

Παξά ηηο ππνζρέζεηο αλάπηπμεο ηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ ΣΔΑ, ηα ηακεία απηά νπδέπνηε ιεηηνχξγεζαλ ζηελ ρψξα καο εθπιεξψλνληαο ηηο 

πξνζδνθίεο κε ηηο νπνίεο είραλ, κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη απνινγηζηηθά σο έλαο 

απνηπρεκέλνο ζεζκφο. Οη ιφγνη ηεο απνηπρίαο απηήο εληνπίδνληαη α) ζηελ χπαξμε ηεο 

ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην δηαλεκεηηθφ 
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ζχζηεκα θαη παξέρεη επαξθή πξνζηαζία, β) ζηελ εμάληιεζε ηεο εηζθνξνδνηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ζηελ θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε, 

κε αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή, γ) ζηελ απνπζία ζαθψλ θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ θαη δ) ζηελ αδπλακία λα ιεηηνπξγήζεη ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή
90

. 

Η επαγγεικαηηθή αζθάιηζε εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα αζθάιηζεο, 

αλάκεζα ζηελ δεκφζηα θαη ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, ζπζηήλεηαη κε ηδησηηθή βνχιεζε 

(θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο θαη ζχκβαζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζε απηφ), θαη αλαηίζεηαη ζε απηά ζπκπιεξσκαηηθφο ξφινο σο πξνο ηελ 

θχξηα αζθάιηζε. Σα ΣΔΑ, αθφκε θαη αλ ε ιεηηνπξγία ηνπο ήηαλ άςνγε θαη ζχκθσλε κε 

ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ λ.3029/2002, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηήζνπλ 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθά ζπκπιεξσκαηηθήο ηνπο ζέζεο. Η 

ιεηηνπξγία ηνπο εμαληιείηαη ζηελ ελίζρπζε ελφο ήδε αμηνπξεπνχο ζπληαμηνδνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο, ην νπνίν φκσο πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ηελ θχξηα αζθάιηζε.  

Β.2.3.2. Οη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα «επαγγεικαηηθά ηακεία» 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα, ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία δελ ππάξρεη ζπληνληζκφο αληίζηνηρνο 

κε απηφλ ηεο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Καλνληζκνχ 1408/71
91

. Καζψο ην ζχζηεκα ησλ 3 

ππιψλσλ πξνθχπηεη θαη απφ ηα επξσπατθά θείκελα, αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη 

αλαθνξά ζε πηζαλέο εκπινθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ 

«επαγγεικαηηθφ ηακείν» απφ ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ θάζε 

θνξά θαλφλεο δηθαίνπ κε δηαθνξεηηθφ πεδίν θαη πεξηερφκελν. ρεηηθά πξφζθαηα,  κε 

ηελ ππ΄αξ. C-559/07 απφθαζε ηνπ ΓΔΚ, απαζρφιεζε ηελ ειιεληθή ζεσξία ε ππαγσγή 

απφ ην ΓΔΚ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δεκνζίσλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

ππαιιήισλ
92

 ζηελ έλλνηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ (θαη΄ αληηδηαζηνιή πξνο ηελ 

έλλνηα ησλ «εθ ηνπ λφκνπ ζπζηεκάησλ» θαη αθνινχζσο ζηελ εθαξκνγή ηνπ αξ. 141 

(πιένλ 157) πλζΔΔ. χκθσλα κε ηα θείκελα ηεο Δπηηξνπήο
93

, ε θαζηέξσζε ησλ ηξηψλ 

ππιψλσλ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ –κειψλ 

ηνπνζεηεί ηα επαγγεικαηηθά ηνπ ζπζηήκαηα ζηνλ δεχηεξν ππιψλα ζπκπιεξσκαηηθήο 

αζθάιηζεο. Η ηνπνζέηεζε ζηνλ ππιψλα απηφ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

                                                 
90 Παπαξεγνπνχινπ- Περιηβαλίδε Παηξίλα, Δπαγγεικαηηθή αζθάιηζε θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, 

ΔΓΚΑ 2009, ζει.160 
91

 Οδεγία 98/49 ΔΔ, Κνληηαδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο, εθδ.Αλη.Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 

92 ην νπνίν δηέπεηαη απφ ην π.δ.199/2000.  

93 COM (2001) 362 
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δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ελφο «ζπζηήκαηνο βάζεο»/θχξηαο αζθάιηζεο94, απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, δηαξξεγλχεη  ηελ θνηλψο απνδεθηή νξνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ. 

Λφγσ απηήο ηεο δηάζηαζεο αιιά θαη ηεο επεθηαηηθήο εξκελείαο ηνπ ΓΔΚ αλαθνξηθά κε 

ηελ έλλνηα ησλ ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζην 

αξ.141  ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ππφ θξίζε ηνπ, εθθξάδνληαη 

θφβνη γηα ηελ ηαχηηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αξ.141 κε ηα 

επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

αθνινχζσο κε ηελ έλλνηα ηεο «επηρείξεζεο»
95

. Σα επαγγεικαηηθά ζπκπιεξσκαηηθά 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ 2
νπ

 Ππιψλα, αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ σο «επηρεηξήζεηο» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ αξ.81 επ. πλζ.Δ.Κ., κε αθφινπζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά θαη απαγφξεπζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο. πλεηξκηθά, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ππαιιήισλ δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, 

εγείξνληαο εληάζεηο κεηαμχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

Σίζεηαη ζην ζεκείν απηφ ην εξψηεκα πνηα είλαη ηα πεξηζψξηα εθθπγήο απφ ηηο 

θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ γηα ηα ζπζηήκαηα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο ρψξαο καο. Η ιχζε αλαδεηήζεθε ζηελ επίθιεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο αιιειεγγχεο, αιιά θαη ζηελ θχζε ηεο πνιηηηθήο ζχληαμεο σο θνηλσληθνχ 

δηθαηψκαηνο
96

. χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, «Οξγαληζκφο ζηνλ νπνίν έρεη 

αλαηεζεί ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσληθφ 

ζθνπφ θαη δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο»97. Η αξρή ηεο 

αιιειεγγχεο εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ ίδηα ηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ κέζσ ηξηψλ 

ζηνηρείσλ: ζπλεηζθνξά εμσηεξηθψλ πφξσλ, ρξεκαηνδφηεζε απφ εηζθνξέο 

αζθαιηζκέλσλ, ρνξήγεζε παξνρψλ κε αλαινγηθψλ πξνο ηηο εηζθνξέο ή ρσξίο ηελ 

                                                 
94 Πξβι θαη Καλνληζκφ 1608/98 πνπ επηθπξψλεη ηελ αληίιεςε φηη ην ζχζηεκα ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππάγεηαη ζηα ζπζηήκαηα βάζεο επεθηείλνληαο θαη ζε απηά  ηνλ ζπληνληζκφ ζηα 

πξφηππα ηνπ 1408/71.   
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 Καηξνχγθαινο Γ., Η (πνιηηηθή) ζχληαμε σο θνηλσληθφ δηθαίσκα, ΔΓΚΑ, Ινχληνο 2007, ηεξγίνπ Αγ., 
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96 ηεξγίνπ Αγ., Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ σο 

επαγγεικαηηθνχ: Οιηζζήκαηα ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ, ΔΓΚΑ,  Μάηνο 2009 
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 Απνθάζεηο Poucet θαη Pistre. 



 42 

πξνεγνχκελε θαηαβνιή εηζθνξψλ98. Τπφ απηά ηα δεδνκέλα, θξίλεηαη φηη ην εηδηθφ 

ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πιεξνί ηα θξίζηκα θξηηήξηα θαη  

επηηειεί απνζηνιή παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

απνκαθξχλνπλ ηελ ηαχηηζή ηνπ απφ ηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζε. Αληίζηνηρε εξκελεία 

αξκφδεη θαη ζηα ππφινηπα ζπζηήκαηα θχξηαο αζθάιηζεο (πρ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ).  

Δθθξάζηεθε ε άπνςε, ινηπφλ, φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ  ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο σο 

επαγγεικαηηθνχ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ πξνηνχ απηνί εθαξκνζηνχλ, αιιά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππαρζεί ζε 

απηφ ην πεδίν ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ζα πξέπεη λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη 

δηθαηνινγεηηθνί ιφγνη πνπ επηηξέπνπλ παξάθακςή ηνπ (παξνρή ππεξεζηψλ γεληθφηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαη κε δπζαλάινγνη πεξηνξηζκνί ηνπ αληαγσληζκνχ). 
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 Τπνζ.C-264/01 θαη  Τπφζ. C-205/33.  
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ΜΔΡΟ Γ: ΚΔΦΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

 

Γ.1. Ζ διεθνήρ εμπειπία από ηην ιδιυηικοποίηζη ηυν ζςζηημάηυν κοινυνικήρ 

αζθάλιζηρ 

Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο ππεξθφξησζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ αιιά θαη ππφ 

ην βάξνο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, πνιιέο ρψξεο θαηά ην παξειζφλ πξνζπάζεζαλ 

λα εηζάγνπλ ζηνηρεία ηδησηηθνπνίεζεο ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ην 

παξφλ θεθάιαην ζα αλαηξέμνπκε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ αλαδεηψληαο ηνλ 

ηξφπν κεηάβαζεο ζε ηδησηηθά ζρήκαηα, ηελ επηηπρία ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ είλαη ε θνηλσληθή ζπλνρή κέζσ ηεο ζπλνιηθήο επεκεξίαο 

ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ δηάζσζε ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο (πνπ απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα ηεο εθάζηνηε πξνζθπγήο 

ζηελ ηδησηηθνπνίεζε). Οη επηιεγφκελεο ρψξεο είλαη ε Υηιή, ιφγσ ηνπ νινθιεξσηηθνχ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηάβαζε, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ιφγσ ηεο θνηλψο νκνινγνχκελεο απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο Αξγεληηλήο, 

ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Πνισλίαο, ιφγσ ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπο θαη 

ηεο πξνζθπγήο ηνπο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, πεξηπηψζεηο νη νπνίεο 

πξνζνκνηάδνπλ ζηελ ειιεληθή (ζην Παξάξηεκα Α, γίλεηαη αληίζηνηρε αλαθνξά ζην 

Μεμηθφ θαη ηελ Απζηξαιία). Πξνηνχ φκσο γίλεη αλαθνξά ζε θάζε ρψξα μερσξηζηά 

αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη απφ ηελ ζεσξία
99

 

νηθνπκεληθά θαηά ή κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, παξφιν πνπ ε πνιηηηθή 

απφθαζε γηα ηελ κεηάβαζε απηή έρεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο αηηίεο θαη έξρεηαη λα 

επηηχρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη είλαη φηη ην λέν ζρήκα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ κεηάβαζε ζπλήζσο αθήλεη αθάιππην κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ εξγαδφκελνπ 

πιεζπζκνχ. Σα λνχκεξα είλαη ελδεηθηηθά: ηελ Υηιή θαη ηελ Οπξνπγνπάε ην πνζνζηφ 

θάιπςεο είλαη 60%, ελψ ζε άιιεο ρψξεο φπσο ε Αξγεληηλή, ε Κνινκβία, ην Μεμηθφ θα 

ην πνζνζηφ αγγίδεη ζην ηξνκαθηηθφ 10%. Μεγαιχηεξν θίλδπλν δηαηξέρνπλ νη 

απηναπαζρνινχκελνη, θαζψο δελ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζεί πάληα ππνρξεσηηθή 
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 Katrougalos George, Privatization of social insurance systems and its effect on social integration, 

European Journal of Social Security, 09/2007, ζει.79-95, Greg Anrig Jr and Bernard Wason, Twelve 

reasons why privatizing social security is a bad idea, The century foundation (TCF) Issue Brief, 2005 
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αζθάιηζε, θαη νη γπλαίθεο, πνπ εξγάδνληαη ιηγφηεξεο ψξεο θαη γηα ιηγφηεξα ρξφληα 

εθηφο ζπηηηνχ. Έλα δεχηεξν δήηεκα πνπ ηίζεηαη, είλαη απηφ ηνπ χςνπο ησλ ζπληάμεσλ, 

ην νπνίν ζηηο ηδησηηθέο ζπληάμεηο είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ ηηο δεκφζηεο, κε ζπρλφ 

ηνλ θίλδπλν επηβίσζεο. Δπίζεο, δελ είλαη ακειεηέν ην «θφζηνο κεηάβαζεο» ζην λέν 

ζχζηεκα, ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη ηφζν πςειφ, ψζηε λα αθπξψλεη ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Αθφκε, ζεκεηψλεηαη ην γεγνλφο φηη νη 

ινγαξηαζκνί ηδησηηθήο αζθάιηζεο αξγνχλ λα απνδψζνπλ παξάιιεια κε ηελ δπζθνιία 

ησλ ηδησηψλ λα βξνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε γηα ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ 

ηνπο θηλδπλεχνληαο απφ ηα ζθακπαλεβάζκαηα ηεο αγνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Υηιή
100

 αληηθαηαζηάζεθε εμνινθιήξνπ ην αλαδηαλεκεηηθφ ηεο 

ζχζηεκα κε έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο βαζηζκέλν ζε αηνκηθνχο ηδησηηθνχο 

ζπληαμηνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Πξηλ ην 1980, ην ζχζηεκα ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

παξνρέο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, θαη ιφγσ ηνπ φηη βαζίδνληαλ ζην εηζφδεκα απφ 

ηελ εξγαζία, ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά ζπληαμηνχρν. Σν λέν ζχζηεκα ηεο 

Υηιήο επέβαιιε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπλεηζθέξνπλ θαηά 10% ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο, κε επηινγή απφ κηα πιεζψξα 

εγθεθξηκέλσλ απφ ην θξάηνο εηαηξεηψλ, επηηξέπνληαο φκσο ζηνπο παιαηνχο 

εξγαδφκελνπο λα δηαιέμνπλ είηε ην παιαηφ είηε ην λέν ζχζηεκα. Δπηπιένλ, έπξεπε λα 

θαηαβάιινπλ θαη εηζθνξέο ζην θξάηνο γηα ηηο ζπληάμεηο αλαπεξίαο θαη ρεξείαο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη εηζθνξέο ησλ εξγαδφκελσλ δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ παξνρή 

ζχληαμεο, ην εηζφδεκά ηνπο ζπκπιεξσλφηαλ απφ κηα θξαηηθή ζχληαμε ψζηε, ην ηειηθφ 

πνζφ αλαπιήξσζεο λα πξνζεγγίδεη ην 25%. Ωο επηηπρία ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη πεξηνξίζηεθε ην θφζηνο κεηάβαζεο ρσξίο λα 

επηβαξπλζνχλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Οη απνηπρίεο φκσο ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθέο, 

θαζψο εληνπίδνληαη ζην φηη α) κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ έκεηλε ρσξίο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθή θάιπςε, είηε γηαηί κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ εξγάδεηαη αλεπίζεκα 

(καχξε εξγαζία) ή είλαη απηναπαζρνινχκελνη, β) νη ρακειφκηζζνη δελ έρνπλ θίλεηξν 

λα επελδχζνπλ ζε ηδησηηθή αζθάιηζε θαη αλακέλνπλ κφλν λα ιάβνπλ ηελ πξνλνηαθε 

ζχληαμε  θαη γ), αθφκε θαη απηνί πνπ επηιέγνπλ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, δελ βγαίλνπλ 

θεξδηζκέλνη θαζψο ην πνζνζηφ αληαπφδνζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Σαπηφρξνλα 

εθδειψλνληαη θαη ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ην θξάηνο 
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 Οη πιεξνθνξηεο γηα ηηο ζπγθεθξηκελεο ρσξεο ερνπλ ιεθζεη απφ Jan Walliser and Scott M. Becker, 

Social security privatization: experiences abroad, Congressional Budget Office paper, January 1999 
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δελ έρεη θαζφινπ απνηακηεχζεηο πνπ ελ κέξεη ζα ζηήξηδαλ ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ζην 

κέιινλ. 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξίνδν 1986-1995 

ραξαθηεξίδνληαη σο πην δξαζηηθέο. Σν 1975  ζεζκνζεηήζεθε έλα ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο
101

, ην φπνην ζπκπιήξσλε ην εηζφδεκα πνπ ιάκβαλαλ νη 

πνιίηεο απφ ηελ βαζηθή ζχληαμε. Με ξπζκίζεηο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ην έηνο 1986, ε 

θπβέξλεζε έδσζε θίλεηξα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο λα εγθαηαιείςνπλ ην δεκφζην 

επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνζρσξήζνπλ ζε ηδησηηθά (αηνκηθά ή ζπιινγηθά). Κη 

ελψ αξρηθά θάλεθε φηη ε θπβέξλεζε κείσζε ηα έζνδα ηεο απφ ηελ απνρψξεζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ απφ ην δεκφζην ζχζηεκα, θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη λεφηεξνη 

πξνζέθεξαλ εηζθνξέο ζε ηδησηηθφ ζρήκαηα ελψ έηξεραλ νη ήδε αλεηιεκκέλεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο, ζε βάζνο ρξφλνπ θάλεθε φηη ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην ε ηδησηηθνπνίεζε παξέηεηλε ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ελππάξρνληαο ζπζηήκαηνο 

αζθάιηζεο. Κη ελψ κε αδξέο γξακκέο πεξηγξάθεηαη φηη ε κεηάβαζε ειάθξπλε ην 

δεκφζην ζχζηεκα απφ ηα καθξνρξφληα θφζηε γηα ηηο ζπληάμεηο, ε δηακφξθσζε ησλ 

βηνηηθψλ ζρέζεσλ ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ επηβίσζε κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ. Η 

απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηή κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ 

κε ηελ παξαπιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ („mis-selling scandal‟). ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 90 ζεκαληηθφο αξηζκφο αζθαιηζηψλ ζπκβνχιεςε εζθαικέλα ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε απνηέιεζκα λα ηνπο πξνζθαιέζνπλ πςειέο δεκίεο. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα απζηεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

κε ηελ ζέζπηζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αζθαιηζηή αιιά 

θαη δηαθφξσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο πξηλ ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ. ηα αξλεηηθά 

ηνπ ηδησηηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο πξνζηίζεηαη θαη ην γεγνλφο φηη δελ πξνηηκάηαη απφ ηα 

ρακειά εηζνδήκαηα, θαζψο ηνπο επηβάιιεη αλαινγηθά πςειφηεξεο εηζθνξέο. 

Η Αξγεληηλή εθάξκνζε έλα «παξάιιειν ζχζηεκα» ηδησηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ θαη αλαδηαλεκεηηθψλ ζπληάμεσλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο κηα θαηψηαηε 

ζχληαμε πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. Πξηλ ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα 

ηεο Αξγεληηλήο παξείρε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπληάμεηο κε βάζε ηα εηζνδήκαηά ηνπο, 

κε έζνδα πνπ πξνέξρνληαλ απφ αλαδηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, κε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο 

λα θηάλεη ην 70%, πνζνζηφ πνπ θξίζεθε απφ ηνπο αλαιπηέο σο ηδηαίηεξα γελλαηφδσξν 

θαη θαηεγνξήζεθε σο αηηία θαηάξξεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ην λέν 
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ζχζηεκα, ην νπνίν ζεζκνζεηήζεθε ην 1993, νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ κηα βαζηθή 

θαηψηαηε ζχληαμε θαη ζπκπιεξσκαηηθά επηιέγνπλ είηε έλαλ ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 

ινγαξηαζκφ ή ην παιαηφ αλαδηαλεκεηηθφ θαζεζηψο. Ωο επηηπρία θαηαγξάθεηαη ε νκαιή 

κεηάβαζε (γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά) πξνο ηα ηδησηηθά ζρήκαηα. ηα αξλεηηθά 

θαηαγξάθνληαη, πέξα απφ ηελ κεησκέλε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε, θαη νη εθηηκήζεηο φηη ην χςνο ηεο βαζηθήο ζχληαμεο πνπ παξέρεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ 1
νπ

 ππιψλα εμαθνινπζεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ην γεληθφ δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ ζέηεη μαλά ην ζχζηεκα ζε  

θίλδπλν θαη ε αλάγθε αλαδηακφξθσζεο ηνπ ζην άκεζν κέιινλ ζεσξείηαη βέβαηε. 

Αληίζηνηρεο εκπεηξίεο θαηαγξάθεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζηελ 

Πνισλία θαη ηελ Οπγγαξία, φπνπ ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηδησηηθνπνηήζεθε 

κεξηθψο  ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90
102

. Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο 

ρψξεο απηέο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ κεηαθνξά ησλ ππαξρφλησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απηφ δεκηνχξγεζε κηα «ηξχπα» ζην δεκφζην ζχζηεκα 

ην νπνίν δηαηεξνχζε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σν κέγεζνο ηνπ θελνχ 

απηνχ εθηηκήζεθε ζην 0,5 έσο 2,5 % ηνπ ΑΔΠ αλά έηνο γηα ηα επφκελα πελήληα έηε θαη 

ζέηεη ην επαθφινπζν εξψηεκα γηα ην πνηνο ζα αλαγθαζηεί λα θαιχςεη απηφ ην θελφ. 

Γεχηεξνλ, παξφιν πνπ ηδησηηθνπνίεζε είρε σο ζηφρν λα κεηψζεη ηελ θξαηηθή αλάκημε 

(θαη φρη κφλν ρξεκαηνδνηηθή) ζην ζέκα, ε πξαγκαηηθφηεηα δεκηνχξγεζε λέεο αλάγθεο 

πνπ πάιη έπξεπε λα θαιπθζνχλ απφ ην θξάηνο. Μηα απφ απηέο ηηο λέεο αλάγθεο 

αθνξνχζε ηελ δηαηήξεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θφζησλ (administrative costs) ζε 

απνδεθηά επίπεδα, ψζηε λα κελ δηαβξψλνληαη νη ηειηθέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. 

Σξίηνλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε αλαπηπγκέλσλ θαη ζηαζεξψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, πνπ λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνηρεηψδε αζθάιεηα ησλ 

θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ. Σέηαξηνλ, δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα κε ηηο ζπληάμεηο 

ησλ γπλαηθψλ θαη γεληθά ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ, νδεγψληαο ηνπο ζηελ θηψρεηα. 

Η παξάζεζε απηή δελ έγηλε νχηε γηα λα θαηαδηθαζηεί ζπιιήβδελ ε ηδέα ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαζψο δελ πθίζηαηαη δίιεκκα κεηαμχ 

ακηγψο δεκφζηνπ- ακηγψο ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά αλαδεηείηαη ε ρξπζή ηνκή πνπ 

ζα επηηξέςεη ηελ επηβίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηαπηφρξνλα ζα 

                                                 
102

 Emmanuel Reynaud, The right to social security- current challenges in international perspective, 

Social Security as a human right, Springer, Heidelberg 2007 



 47 

πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή
103

, αιιά νχηε θαη γηα λα βξεζεί κηα θφξκνπια πξνο 

αληηγξαθή απφ ηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαζψο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα 

κείδνλα πνιηηηθά δεηήκαηα, ε θάζε ρψξα έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί
104

. Απφ ηηο 

εκπεηξίεο ησλ άιισλ ρσξψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, αμίδεη λα 

παξαηεξήζνπκε φηη παξά ηελ επαγγειφκελε δηάζσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

κέζσ ηεο κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο, πξψηνλ,  νη ειπίδεο απηέο δελ επηβεβαηψζεθαλ 

θαζψο γηα θακία ρψξα δελ δίλνληαη ζαθή ζηνηρεία γηα ησλ ρξεκάησλ πνπ 

εμνηθνλνκήζεθαλ απφ ηελ κεηάβαζε απηή (αληηζέησο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξείηαη θαη επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ιφγσ ηνπ θφζηνπο 

κεηάβαζεο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ) θαη δεχηεξνλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξήζεθε κηα ζπλνιηθή κείσζε ηνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ πνιηηψλ, 

είηε δηφηη πνιχ απφ απηνχο έκεηλαλ εληειψλ αθάιππηνη, είηε δηφηη νη παξνρέο δελ ήηαλ 

επαξθείο γηα ηελ δηαβίσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

 

Γ.2. Ζ αξιοππεπήρ διαβίυζη ηος ανθπώπος υρ κενηπικό ζηοισείο ηηρ 

αζθαλιζηικήρ πποζηαζίαρ 

ηηο απαξρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηεζλψο, ν επαγγειφκελνο ζηφρνο ήηαλ ε 

επηβίσζε θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Όηαλ έγηλαλ ζαθέζηεξα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ βηνκεραληθή επνρή (αζηηθνπνίεζε, θηψρεηα, 

αξξψζηηεο θιπ) ν ζηφρνο πίζσ απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη 

αζθάιηζεο ήηαλ ε δηαθχιαμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ θηλδχλεπε απφ ηελ 

εμαζιίσζε ησλ πιεζπζκψλ ζηηο κεγαινππφιεηο. Ο ζχγρξνλνο λνκηθφο καο πνιηηηζκφο, 

δηεζλψο θαη εγρψξηα, ζέηεη σο θέληξν ηεο αλζξψπηλε αμία θαη αμηνπξέπεηα, 

δηαθεξχηηνληάο ηελ κέζα απφ ηα εθάζηνηε επίζεκα ζπληαγκαηηθά θείκελα. Αθφκε θαη 

αλ εηδσζεί ε θνηλσληθή αζθάιηζε σο «ζθνπφο» ηνπ θξάηνπο θαη φρη σο ππνθεηκεληθφ 

δηθαίσκα, ππνρξενχηαη ην θξάηνο (πέξα απφ ηελ απψζεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ), λα εμαζθαιίζεη ηα ειάρηζηα κέζα δηαβίσζεο θαη αλαπηχμεσο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνιίηνπ, ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ε 
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παξνρή θνηλσληθήο βνήζεηαο
105

. Σν ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

εξκελεχνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο αμίαο απηήο, θαη φηαλ απηή δελ πξαγκαηψλεηαη, ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα δελ έρνπλ ιφγν χπαξμεο. Με επίθεληξν ηελ αλζξψπηλε αμία, 

δηαηππψζεθε ε άπνςε δηεζλψο αιιά θαη ζηελ Διιάδα, φηη ε θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη 

σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο. ηηο πην 

κεηξηνπαζείο θσλέο, ην αίηεκα πεξηνξίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ελφο «ειαρίζηνπ νξίνπ 

δηαβίσζεο»
106

, παξαπέκπνληαο ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ θπιήζεη ζηελ εμαζιίσζε. Η ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα επηηείλεηαη θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν: ε 

θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη ηδηάδνπζα ζεκαζία γηα ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επέιεπζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θίλδπλνπ θαη δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ απηνθίλεηνπ ε ηνπ ζπηηηνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνηπρεκέλεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη νιέζξηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία θαη δελ 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο βιάβεο ζε πιηθά αγαζά πνπ κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ κέζσ 

κεραληζκψλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο. 

Η ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, θαη κέζσ ηνπ άξ.22 παξ.5 

γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, δεκηνπξγεί ζηνλ πνιίηε δηθαίσκα κέζσ ηεο ππνρξέσζεο 

πιένλ ηνπ θξάηνπο λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αμίαο απηήο. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο κέζσ ησλ παξνρψλ ηνπο δηακνξθψλνπλ ηηο 

βηνηηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ παξέρνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο
107

. Η 

άπνςε απηή αληαλαθιάηαη ζηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο 9
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2010 ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο (βι. Παξάξηεκα Γ), ε 

νπνία έθξηλε σο αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε λφκνπ πνπ πξνέβιεπε παξνρέο πνπ δελ 

θάιππηαλ ην ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο. Σν δηθαζηήξην, επηθαινχκελν ην ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα δεη θαηά έλα ειάρηζην εγγπεκέλν επίπεδν ζχκθσλν πξνο 

ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο,  

αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο πιηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζσ ελφο minimum ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη 

πνιηηηθή δσή. Σν δηθαίσκα απηφ, θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά θαη δελ κπνξεί λα ζηγεί 

απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Ο λφκνο κπνξεί κφλν λα εμεηδηθεχζεη ην εχξνο ηεο 

αμίσζεο
108

 θαη ηα κέζα πινπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Καη πάιη φκσο, ν λφκνο νθείιεη λα 

απνθαιχπηεη ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

(δηαηξνθή, εθπαίδεπζε, έλδπζε θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα λα πξνβιεθζεί 

ζπγθεθξηκέλν χςνο παξνρήο, θαζψο ε δηαθαλήο κέζνδνο ππνινγηζκνχ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο δηάηαμεο. Σν δηθαζηήξην δεηά 

λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηεο δηαβίσζεο κε αμηνπξέπεηα (with 

dignity), θξίλνληαο φηη απηφ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε. Η ππφ 

θξίζε δηάηαμε λφκνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δελ πιεξνχζε απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθή. Λφγσ ηεο θήξπμεο 

ηεο δηάηαμεο σο αληηζπληαγκαηηθήο, θαη κέρξη ηελ ζέζπηζε λφκηκεο δηάηαμεο, νη 

πνιίηεο αληινχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απεπζείαο απφ ην χληαγκα.  

Γελ ππάξρεη αληίζηνηρε απφθαζε ζηελ ειιεληθή λνκνινγία. Οη εγρψξηνη δηθαζηέο, 

φπσο δηαθάλεθε ζην ΜΔΡΟ Α, εκκέλνπλ ζηελ ζεζκηθή φςε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, εξκελεχνπλ ην χληαγκα σο ξπζκηζηή ηεο θνηλσλίαο θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα 

γελλαηφδσξνη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνθεηκεληθήο πιεπξάο ηνπ δηθαηψκαηνο. Γελ είλαη 

ζαθέο απηή ηελ ζηηγκή πψο ζα αληηδξάζνπλ νη έιιελεο δηθαζηέο ζηελ εξκελεία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο δπζρεξνχο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο ρψξαο, αλ δειαδή ζα εζηηάζνπλ ζηελ ζηαζεξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ζα αλαδείμνπλ ηελ αηνκνθεληξηθή ηνπο πιεπξά ή ζα επηιέμνπλ λα 

πξνηάμνπλ ηηο «θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο» πνπ δηθαηνινγνχλ ππνρσξήζεηο ζηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο. 

Η δηαθχιαμε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο είλαη θεληξηθφο ζθνπφο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο δηθαίνπ, κε δπλάκελνο λα εγθαηαιεηθζεί νχηε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία νχηε 

ζηελ ηζηνξηθή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία. Δίλαη αμία ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ππεξθεξαζηεί απφ άιινπο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπο ζθνπνχο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηελ βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ) θαη ην θξάηνο ζηέθεη σο 

εγγπεηήο ηεο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Η εγγπεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο 

                                                 
108

 ηελ απφθαζε αλαθέξεηαη ν φξνο “the extend of the constitutional claim”, ππνλνψληαο ηελ ζεψξεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο σο γλήζηνπ ππνθεηκεληθνχ, πνπ γελλά αγψγηκε αμίσζε. 
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πξαγκαηψλεηαη θαη κέζσ ηεο ζέζπηζεο ζπληαγκαηηθψλ ζεζκψλ φπσο απηφο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η θνηλσληθή αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ζπξξηθλσζεί ζε ηέηνην 

βαζκφ ψζηε λα κελ εμαζθαιίδεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Δθεί βξίζθεηαη θαη ην 

φξην ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο. πλεπψο, νη παξνρέο ηεο θχξηαο δεκφζηαο αζθάιηζεο ηνπ 

πξψηνπ ππιψλα νθείινπλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, 

αθήλνληαο ζηελ επαγγεικαηηθή αζθάιηζε ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπ 

ηξίηνπ ξφιν απνθιεηζηηθά ζπκπιεξσκαηηθφ. Απηφο ν ζπκπιεξσκαηηθφο δφινο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα, έρεη νδεγήζεη θαη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ζα κπνξνχζε λα κελ ππάξρεη θαλ εθφζνλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ακηγψο ηδησηηθή αζθάιηζε
109

.  

 

Γ.3. Ζ βαζική ζύνηαξη ζηο ςπό τήθιζη αζθαλιζηικό νομοζσέδιο 

ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ππιψλα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην ππφ ςήθηζε αζθαιηζηηθφ 

λνκνζρέδην πξνβιέπεη ζην αξ.2 ηελ θαηαβνιή ηεο «βαζηθήο ζχληαμεο»
110

 χςνπο 360 

επξσ, ηελ νπνία δηθαηνχληαη είηε νη αζθαιηζκέλνη ησλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο, 

θαζψο θαη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, λπδδ, νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, 

πνπ ζεκειηψλνπλ γηα πξψηε θνξά ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ 1.1.2018 θαη εθεμήο, 

είηε νη αλαζθάιηζηνη θαη φζνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ιηγφηεξεο απφ 4.500 εκέξεο ε 15 

έηε αζθάιηζεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο ε ην Γεκφζην, 

εθφζνλ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα.  

Η πξνζνρή καο σο πξνο ηελ παξνρή απηή εζηηάδεηαη ζε δπν ζεκεία. Καη΄ αξρήλ, 

δηαθαίλεηαη λα είλαη δηθπήο ε λνκηθή θχζε ηεο: Η πξφβιεςε απηή ηεο βαζηθήο 

ζχληαμεο ζπλδπάδεη ζηνηρεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο αιιά θαη πξφλνηαο
111

 (κέζσ ηεο 

                                                 
109

 Παπαξεγνπνπινπ- Περιηβαληδε Παηξίλα, Η επηθνπξηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ζην επξσπατθφ 

θνηλνηηθφ δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ, εθδ. Αλη.Ν. αθθνπια 2002, φπνπ αλαθέξεηαη φηη “αληί ηεο εκκνλήο 

ζηελ πξφβιεςε ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζα αξθνχζε ε πξφβιεςε θαζνιηθήο θχξηαο αζθαιίζεσο κε 

ηθαλνπνηεηηθφ (θαη φρη ειάρηζην) επίπεδν παξνρψλ. Ο δεχηεξνο ππιψλαο δελ έρεη ιφγν χπαξμεο νχηε ζηα 

ζπζηήκαηα ηχπνπ Beveridge, νχηε ζηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Bismarck...” 
110

 Ωο βαζηθή ζχληαμε νξίδεηαη ην πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε αζθαιηζηηθέο παξνρέο θαη 

ρνξεγείηαη απφ ηηο 1.1.2018 ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο . 
111

 Η θνηλσληθή πξφλνηα απνηειεί ηνλ κεραληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θάζε αηφκνπ ην νπνίν δελ δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο 

ζπληήξεζεο ε ηειεί ζε θαζεζηψο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, σο κεραληζκφ πξνζηαζίαο έλαληη ηππνπνηεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ. 

Κνληηαδεο Ξ, πληαγκαηηθέο εγγπήζεηο θαη ζεζκηθή νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, 

εθδ. Αλη. Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2004 
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ζέζπηζεο θαηψηαηεο ζχληαμεο αθφκε θαη γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο). Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη ε βαζηθή ζχληαμε σο «πξνλνηαθε» εθθεπγεη 

ηνπ πεδίνπ ηνπ αξ.22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. ηνλ αληίπνδα ηεο ζθέςεο απηήο δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ε 

ζηαζεξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζέιεη ην χληαγκα λα 

εγγπάηαη αμηνπξεπή δηαβίσζε ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ (εξγαδφκελν ε κε, αζθαιηζκέλν 

άκεζα ε έκκεζα ε κε). Διιείςεη άιινπ αληίζηνηρνπ πξνλνηαθνπ κεραληζκνχ, ε χπαξμε 

ηεο βαζηθήο ζχληαμεο απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. 

Τπφ απηφ ην επξχηεξν πξίζκα, ν πξνβιεκαηηζκφο καο εζηηάδεηαη γχξσ απφ ην χςνο ηεο 

βαζηθήο ζχληαμεο θαη δπλαηφηεηα αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο κε απηήλ. Γελ ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα ηζρπξηζηεί (νχηε θαλ νη ζπληάθηεο ηνπ λνκνζρεδίνπ) φηη ην πνζφ ησλ 380 

επξσ επαξθεί φρη κφλν γηα ηελ αμηνπξεπή αιιά νχηε θαλ γηα ην minimum ηεο 

επηβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα ζηελ ρψξα καο. Γηα ην χςνο ηνπ πνζνχ απηνχ, δελ 

ιήθζεθαλ ππφςε ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ (πρ δηαηξνθή, 

ζηέγαζε, έλδπζε θιπ), φπσο ζπλέβε ζηελ απφ 9 Φεβξνπαξίνπ 2010 ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ, νχηε νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη. Με απηά ηα δεδνκέλα, ε βαζηθή 

ζχληαμε ησλ 380 επξσ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηηαγέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

δηθαίνπ, θαη ζπλεπψο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο. 
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ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ- ΤΝΟΦΖ & ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Η ηδησηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθν δήηεκα: ε 

θξίζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε δεκνζηνλνκηθή 

θξίζε, ε δηεζλήο, επξσπατθή θαη ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

σο δηθαηψκαηνο, νη λνκνινγηαθέο πηέζεηο πξνο ππεξάζπηζε ηεο αιιά θαη νη ζεζκηθέο 

πηέζεηο πξνο ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ πξψηνπ ππιψλα, απνηεινχλ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην ζπληαγκαηηθά απνδεθηφ εχξνο ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο. 

Η έξεπλα μεθηλά κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ην δηεζλέο επίπεδν πξσηεχνληα ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ηα θείκελα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά Κνηλσληθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΔ, ε χκβαζε 102 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, 

ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαη ν Υάξηεο 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θείκελα απηά, δηαζέηνπλ κελ 

ηζρπξφ εζηθφ θαη πνιηηηθφ βάξνο, έρνπλ φκσο σο ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηελ έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο άζθεζεο αηνκηθήο πξνζθπγήο αιιά θαη ηελ αδπλακία επηβνιήο θπξψζεσλ 

ζηα παξαβαίλνληα θξάηε.  

Η πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ην 

εζληθφ δίθαην θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ ηελ απμεκέλε ηππηθή ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πληάγκαηνο. ηελ Διιάδα, ην αξ. 22 παξ 5 ηνπ πληάγκαηνο,  εξκελεχεηαη ππφ 3 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο: α) σο ζπληαγκαηηθή εληνιή, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ λνκνζέηε 

θαη δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ζηα άηνκα, β) σο ζεζκηθή εγγχεζε, δειαδή σο εγγχεζε 

ηνπ ζπληάγκαηνο αλαθνξηθά κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

αιινησζεί, θαη ηέινο γ) σο ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα, ην νπνίν είηε ζηελ ακπληηθή ηνπ 

πιεπξά(ζχκθσλα κε ηηο κεηξηνπαζέζηεξεο θσλέο), είηε σο γλήζην ππνθεηκεληθφ 

δηθαίσκα, κπνξεί λα ζεκειηψζεη αμίσζε έλαληη ηνπ Κξάηνπο. Απφ ηελ νπηηθή ηεο 

ζεζκηθήο εγγχεζεο, ην αξ. 22 παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ζεσξία ηνπ 

ζρεηηθνχ θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ε εζληθή λνκνινγία επηηξέπεη ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε κέζσ δπν βαζηθψλ παξακέηξσλ: ηεο 

πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αθελφο, θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ αθεηέξνπ, αλ θαη ε δεχηεξε παξάκεηξνο δελ γίλεηαη απνδεθηή 
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σο αξρή απφ κέξνο ηεο ζεσξίαο. Πεξαηηέξσ, ν θνηλφο λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα ζίμεη ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηνπ ζεζκνχ, δειαδή απηέο πνπ είλαη ζχκθπηεο κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπ πξνζδίδνπλ δηαρξνληθή ππφζηαζε θαη 

ηαπηφηεηα, θαη εληνπίδνληαη απφ ηελ ζεσξία α) ζηελ αξρή ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ε νπνία λνείηαη σο ζπκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε ηνπο ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, β) ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο, δειαδή ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ εηζθνξψλ ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηνπ θξάηνπο γ) ζηελ θάιπςε ελφο minimum ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ (αλεξγία, 

γήξαο, αζζέλεηα, εξγαηηθφ αηχρεκα, ζάλαηνο, εγθπκνζχλε θαη κεηξφηεηα θιπ), ε 

καθξφρξνλε δηαζθάιηζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα ζίμεη ε λνκνζεηηθή παξέκβαζε. Ωο βαζηθέο αξρέο 

αλαγλσξίδνληαη ζπλαθφινπζα/επίζεο, ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ε αξρή ηεο 

θαζνιηθφηεηαο, ε αξρή ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο, ε αξρή ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο, ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη, κε 

πξσηεχνληα ραξαθηήξα, ε αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Η αξρή ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο ηδηαίηεξα, ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη δελ είλαη 

δπλαηφ λα πξαγκαησζεί κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

αξρψλ απηψλ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα δηαζέηεη ζε εηνηκφηεηα έλα 

πιήξεο ζχζηεκα δεκφζησλ ππνδνκψλ ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 2
νπ

 ε ηνπ 3
νπ

 ππιψλα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
112

. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε άπνςε πνπ έρεη εθθξαζηεί 

γεληθφηεξα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε κέξνπο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, φηαλ ην θξάηνο δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη κηα 

ιεηηνπξγία ηνπ (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε) θαη ηελ 

αλαζέηεη ζε ηδηψηεο, ηφηε ε ιεηηνπξγία απηή νπζηαζηηθά δελ πξαγκαηψλεηαη
113

. Πέξα 

απφ ηελ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) δεκηνχξγεζε κηα επηπιένλ λνκηθή θαηαζθεπή πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξαζπίζεη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο: ηηο αλήγαγε ζε πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ηα νπνία 

                                                 
112

 Καξακαλσθ Μαξία, Βηψζηκν Κξάηνο θαη Γεκφζηα Κηήζε: Σα φξηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, Δθδ. Αλη. 

Ν. αθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2010 
113
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πξνζηαηεχνληαη απφ ην 1
ν
 Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΑ. Σελ ηάζε απηή ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ αθνινπζεί έζησ θαη δεηιά θαη ε εζληθή λνκνινγία. 

Η αλάγθε αλαδήηεζεο ηνπ απξφζβιεηνπ νξίνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξνθχπηεη 

απφ παιαηφηεξεο θαη πην πξφζθαηεο κειέηεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, πνπ εζηηάδνπλ 

ζηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο δεκνγξαθηθήο 

γήξαλζεο θαη ηνπ ππεξ-δηνγθσκέλνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπίζεο, ζην επίπεδν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε επίθιεζε κειεηψλ ηεο Eurostat, δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

Αλνηρηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ γηα ηηο ζπληάμεηο ε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ 1
νπ

 ππιψλα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηαπηφρξνλε επέθηαζε ηνπ 2
νπ

 θαη 3
νπ

 ππιψλα. Ωο ιχζε 

πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηακείσλ επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, ηα νπνία φκσο ιφγσ 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηεο έιιεηςεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αιιειεγγχεο, ηεο 

θνηλψο νκνινγνχκελεο απνηπρίαο ηνπο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ κε ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ, (θαζψο ην ΓΔΚ εληάζζεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ «επαγγεικαηηθψλ» θαη ηα ππαγάγεη ζην αξ.141 

πλζΔΚ), δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην δεκφζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Απφ ηελ εκπεηξία ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηδησηηθνπνηήζεη κεξηθψο ή νιηθψο ηα 

θνηλσληθναζθαιηζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, καο κέλεη σο ζπκπέξαζκα φηη αθφκε θαη φηαλ 

ζεκεηψλεηαη κηα πξνζσξηλή βειηίσζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο, (ρσξίο βέβαηα λα 

παξνξάηαη ην θφζηνο απφ ηελ κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

θίλδπλνη πνπ αθνινπζνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ ηδησηηθψλ ινγαξηαζκψλ), απηή 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, (ζπλήζσο ησλ 

πιένλ εππαζψλ φπσο νη εξγαδφκελνη ζηελ καχξε εξγαζία, νη ρακειφκηζζνη θαη 

γπλαίθεο) λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηα ηδησηηθά ζρήκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

απνκέλνπλ ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε, αθφκε θαη γηα ηνπο θχξηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θηλδχλνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη θάζε θξάηνο βηψλεη ηελ δηθή ηνπ ηζηνξηθή ζπγθπξία 

θαζψο θαη ηνπ φηη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηα θξάηε 

(αιιά θαη ζην ίδην θξάηνο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία), θαζίζηαηαη 

εχινγν ην ζπκπέξαζκα φηη κηα ζαθήο θαη θνηλή ζπληαγή γηα φια ηα θξάηε πνπ είλαη 

αληηκέησπα κε ηελ θξίζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ ππάξρεη. 

Η απνηπρία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε 

ελφο ζηνηρείνπ ζηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο ην νπνίν δελ ζα πξέπεη επνπδελη λα αισζεί. 
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Σν ζηνηρείν απηφ εληνπίδεηαη ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ αμηνπξέπεηα πνπ ηελ 

ζπλνδεχεη. Η δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απνηειεί πξσηαξρηθή 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη ε πξαγκάησζε ηεο ζπληζηά ην φξην ηεο δεκφζηαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η ζέζε απηή ππνζηεξίδεηαη φρη κφλν απφ ηελ ζεσξία αιιά θαη 

απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο (απφθαζε ηεο 9
εο

 Φεβξνπάξηνπ 2010- 

1BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09), ην νπνίν δελ δίζηαζε λα θεξχμεη 

αληηζπληαγκαηηθφ λφκν εμαηηίαο ηνπ φηη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο πνπ πξνέβιεπε δελ 

εμαζθάιηδαλ ην δεηνχκελν ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα ζηελά 

φξηα ηεο απιήο επηβίσζεο. Με βάζε ηηο ζθέςεηο απηέο, εγείξνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεη  βαζηθή ζχληαμε χςνπο 360 επξσ 

ζην ππφ ςήθηζε αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην. Η παξνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

δηθπή ηεο ππφζηαζε, παξνρή αζθαιηζηηθή αιιά ηαπηφρξνλα θαη πξνλνηαθε, πνπ είλαη 

ηφζν ρακειή ψζηε (κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηε ρψξα 

καο) λα κελ εμαζθαιίδεη ην minimum ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Θα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρηεί φηη ε βαζηθή ζχληαμε σο «πξνλνηαθε» εθθεπγεη ηνπ πεδίνπ ηνπ αξ.22 

παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Όκσο, 

ζηνλ αληίπνδα ηεο ζθέςεο απηήο δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ε ζηαζεξνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

δηθαίνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζέιεη ην χληαγκα λα εγγπάηαη ηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζε γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ (εξγαδφκελν ε κε, άκεζα/έκκεζα αζθαιηζκέλν ή κε), 

νδεγψληαο ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο παξνρήο απηήο σο νξηαθά αληηζπληαγκαηηθήο. 

πλεπψο ην minimum απηφ ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο απνηειεί ην φξην ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο, έηζη ψζηε νη θχξηεο αζθαιηζηηθέο παξνρέο λα δίδνληαη κέζσ ηνπ 

δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο, θαη κφλν νη ζπκπιεξσκαηηθέο λα δίδνληαη απφ ζπκβαηηθήο 

πξνέιεπζεο ζρήκαηα. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ πξνθχπηεη φηη επαιεζεχνληαη θαη ηα δπν 

ζθέιε ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο, θαζψο ε ηδησηηθή αζθάιηζε δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

ηελ βαζηθή αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, νχηε βέβαηα λα εγγπεζεί έλα ειάρηζην 

επίπεδν αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ε κέρξη ηψξα 

ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΑ, απνδεηθλχεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο κφλν ζπκπιεξσκαηηθή θαη φρη 

ππνθαηαζηαηηθε κπνξεί λα είλαη πξνο ηελ δεκφζηα θνηλσληθή αζθάιηζε. 
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ΜΔΞΙΚΟ 

Σν Μεμηθφ πξνρψξεζε ζε αλαδηακφξθσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ην 

έηνο 1997, ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Σν ζρέδην απηφ 

ζπκπεξηιάκβαλε ηελ ηδησηηθνπνίεζε δεκφζησλ εηαηξεηψλ, ηελ απνξχζκηζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Η αζθαιηζηηθή 

κεηαξξχζκηζε θξίζεθε αλαγθαία ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πηέζεσλ, ησλ αλεπαξθψλ 

παξνρψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγεο, παξά ην φηη 

ζπγθξηηηθά κε άιια βηνκεραλνπνηεκέλα θξάηε, ην Μεμηθφ δελ δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

ηεο γήξαλζεο. 

Όπσο θαη ζηελ Υηιή, ε κεηαξξχζκηζε ζην Μεμηθφ αληηθαηέζηεζε ην αλαδηαλεκεηηθφ 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα κε έλα ζρήκα ηδησηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ινγαξηαζκψλ. Οη 

δηάθνξεο αλάκεζα ζηηο δπν κεηαξξπζκίζεηο εληνπίδνληαη ζηα εμήο: πξψηνλ, ζην Μεμηθφ 

φινη νη εξγαδφκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα κεηαβνχλ ζην λέν ζχζηεκα, δεχηεξνλ, νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχζαλ ζηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηηο 

παξνρέο ηνπ παιαηνχ ή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ηξίηνλ, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πνηθηιία επελδπηηθψλ επηινγψλ θαη ηέηαξηνλ, φινη έπξεπε 

λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνπιάρηζηνλ δπν ζπληαμηνδνηηθνχο ινγαξηαζκνχο, έλαλ ηδησηηθφ θαη 

έλαλ πνπ δηαρεηξηδφηαλ ην θξάηνο κε ζρεηηθά πςειέο εηζθνξέο. Η θπβέξλεζε ηνπ 

Μεμηθνχ αληηκεηψπηζε έλαλ αθφκε νηθνλνκηθφ θίλδπλν, θαζψο έπξεπε λα ρξεκαηνδνηεί 

ηηο παξνρέο φζσλ ιάκβαλαλ ζχληαμε απφ ην αλαδηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, ρσξίο φκσο 

απηφ λα ρξεκαηνδνηείηαη πιένλ. Ωο πξνο ηνπο πνιίηεο ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζην 

φηη νη παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ην λέν ζχζηεκα ήηαλ ρακειφηεξεο απφ απηέο θαη 

ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ζην φηη πνιινί εξγαδφκελνη 

απαζρνινχληαλ ζηνλ αλεπίζεκν ηνκέα ή ήηαλ απηναπαζρνινχκελνη ρσξίο ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο, αιιά θαη νη ηειηθέο παξνρέο ήηαλ αζαθείο. 



 63 

ΑΤΣΡΑΛΙΑ 

 

Η Απζηξαιία, αληίζεηα πξνο φιεο ηηο άιιεο ρψξεο δελ πηνζέηεζε πνηέ έλα 

«αληαπνδνηηθφ» ζχζηεκα, αιιά αλέθαζελ ρξεκαηνδνηνχζε ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο 

πνπ πξνζθέξνληαλ κεηά ηνλ έιεγρν εηζνδεκάησλ (means tested). ηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο ηνπ 90, ε θπβέξλεζε ππνρξέσζε φινπο ηνπο εξγνδφηεο λα ρξεκαηνδνηνχλ 

ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο εθ κέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ, ψζηε λα κεησζεί 

ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο ζηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ. Έηζη ε ηειηθή ζχληαμε 

πξνέξρεηαη απφ δπν πήγεο, απφ ην δεκφζην αιιά θαη απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. Οη 

εξγαδφκελνη πθίζηαληαη έλα δηπιφ βάξνο θαζψο θαηαβάιινπλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο 

ρξήκαηα γηα ηνπο ησξηλνχο ζπληαμηνχρνπο πνπ δελ έρνπλ εηζνδήκαηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα πξέπεη λα απνηακηεχνπλ θαη γηα ηηο κειινληηθέο ηνπο ζπληάμεηο. Ο 

ζνβαξφηεξνο θίλδπλνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ εληνπίδεηαη ζηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ 

νη αζθαιηζκέλνη λα απνζχξνπλ ην θεθάιαην ηνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ινγαξηαζκφ θαη λα 

ην μνδέςνπλ πξηλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο, ππνρξεψλνληαο έηζη ζε παξνρή ην θξάηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΤΝΣΑΞΔΗ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΣΖ 

Δ.Δ. 

 

 

Η ζεκαζία ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ βαίλεη αχμνπζα ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλ θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπο 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. ην παξάξηεκα απηφ ζα επηρεηξήζνπκε κηα 

ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ζε νξηζκέλα απφ ηα θξάηε- κέιε. 

 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 

Η ζεκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζηελ 

Φηλιαλδία. Ο δεχηεξνο ππιψλαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλίζηαηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζε εζεινληηθή ζπκπιεξσκαηηθή ζχληαμε, ε νπνία παξέρεηαη απφ 

θάπνηνπο ηδηψηεο εξγνδφηεο θαη ππάξρνπλ ειάρηζηα θιαδηθνχ ηχπνπ επαγγεικαηηθά 

αζθαιηζηηθά ζρήκαηα. Οη επαγγεικαηηθέο ζπληάμεηο νξγαλψλνληαη απφ ηηο θνηλέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (πρ απηέο πνπ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο αζθάιεηαο δσήο). Οη 

εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζρεδφλ απφιπηε ειεπζεξία ζηελ ζχλαςε 

επαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο δελ επηβάιινληαη ειάρηζηνο ρξφλνο εξγαζίαο, 

ειάρηζηε ή θαηψηαηε ζχληαμε θιπ. Κάζε εξγνδφηεο  κπνξεί λα ζπζηήζεη ην δηθφ ηνπ 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, αλ θαη ζπλήζσο είλαη ζπζηήκαηα 

ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ. Η θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε 

θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ε εηζθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 50% 

ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο. 

 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

ηελ Οπγγαξία νχηε ν δεχηεξνο νχηε ν ηξίηνο ππιψλαο κπνξεί λα ιεθζεί σο 

επαγγεικαηηθή αζθάιηζε, θαζψο ε ζπκβαηηθή ζρέζε δελ ζπλδέεη ηνλ εξγαδφκελν κε 

ηνλ εξγνδφηε, αιιά ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ. Οη εξγνδφηεο ζπλδένληαη κε απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο κέζσ ηεο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ζχζηαζε ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ αξρηθψλ ηνπο 

εμφδσλ, ρσξίο λα απνθηνχλ δηθαίσκα επί ησλ ινγαξηαζκψλ. Πάλησο, νχησο ή άιισο νη 

εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ απηνχο ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο 
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ρσξίο πεξηνξηζκφ. Οη ινγαξηαζκνί ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην θεθαιαηνπνηεηηθν ζχζηεκα, 

θαη είλαη ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ.  

 

ΙΠΑΝΙΑ 

Οχηε ζηελ Ιζπαλία ππάξρεη επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο πνπ λα ζπλδέεηαη κε ην 

θξάηνο. Πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο 

κέζσ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ ινγαξηαζκψλ, νη νπνίνη φκσο ζηεξίδνληαη ζηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, πξνβιέπνληαη 

θνξναπαιιαγέο. Οη εξγνδφηεο πξναηξεηηθά ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, φκσο κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ παξνρψλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ ηδηφηππνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο 

αζθάιηζεο δηαδξακαηίδνπλ θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, νη φπνηνη κέζα απφ ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζέηνπλ θαλνληζκνχο. 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Η επαγγεικαηηθή αζθάιηζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ Γαιιία. To 1947 

ππνγξάθεθε κηα ζπιινγηθή ζχκβαζε απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηηο εκπνξηθέο ελψζεηο γηα 

ηελ ζέζπηζε ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ησλ ζηειερψλ (managers), γλσζηή 

σο AGIRC. Μηα δεχηεξε ζπιινγηθή επαγγεικαηηθή ζχκβαζε ππνγξάθεθε ην 1961, γηα 

ηελ ππνρξεσηηθή θάιπςε ηεο πιεηνςεθίαο  ησλ εξγαδφκελσλ. Η επαγγεικαηηθή 

αζθάιηζε δηέπεηαη απφ έλα ηδηφηππν ζχζηεκα «πφλησλ» θαη νη εηζθνξέο αιιά θαη νη 

παξνρέο αλαδηαπξαγκαηεπνληαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Οη εηζθνξέο θαη νη παξνρέο 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

ΙΣΑΛΙΑ 

Σν έηνο 1996 κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηέζεθαλ νη βάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αζθάιηζεο. Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη λα παξέρεη έλα εηζφδεκα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζε απηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ δεκφζησλ ζρεκάησλ, ελψ ππάξρεη ρψξνο 

θαη γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ηνπ 3
νπ

 ππιψλα. Η επαγγεικαηηθή αζθάιηζε ζηελ Ιηαιία 

ζεσξείηαη επηηπρεκέλε θαζψο θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκφ θαη πξνζθέξεη 

πςειέο παξνρέο. 



 66 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Federal Constitutional Court - Press office - 

 

Press release no. 5/2009 of 9 February 2010 

 

Judgment of 9 February 2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 – 

 

--------------------------------------------------------------------------------Standard benefits 

paid according to the Second Book of the Code of 

Social Law ("Hartz IV legislation") not constitutional -----------------------------------------

--------------------------------------- 

 

I. Facts of the case 

 

1. With effect from 1 January 2005, the Fourth Act for Modern Services  

on the Labour Market (Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am  

Arbeitsmarkt) of 24 December 2003 (the so-called „Hartz IV legislation“)  

merged the (long-term) unemployment ass   istance (Arbeitslosenhilfe) and  

the social assistance benefits existing to date in the newly created  

Second Book of the Code of Social Law (Sozialgesetzbuch Zweites Buch –  

SGB II) in the shape of a uniform, means-tested basic provision for  

employable persons and the persons living with them in a joint household  

(community of need). Accordingly, employable needy persons receive  

unemployment benefit II, and the non-employable dependants living with  

them in a joint household, in particular children before completing the  

age of 15, receive social allowance. These benefits are essentially made  

up of: (1) the standard benefit paid to secure one‟s livelihood, which  

is determined in §§ 20 and 28 SGB II; and (2) benefits for accommodation  

and heating. The benefits are only granted where no sufficient means of  

one‟s own, especially income or property, exist. Upon its entry into  

force, the SGB II fixed the standard benefit for singles living in the  

old West German states including East Berlin at €345. It determines the  

standard benefit for the other members of the joint household as  

percentages of this amount. This resulted as from 1 January 2005 in a  

rounded amount of €311 (90 per cent) for spouses, civil partners and  

live-in partners, in a rounded amount of €207 (60 per cent) for children  

before completing the age of 14 and in an amount of €276 (80 per cent)  

for children from the beginning of their 15th year of age.  

 

In contrast to the provisions under the former Federal Social Assistance  

Act (Bundessozialhilfegesetz – BSHG) the standard benefit according to  

SGB II is largely paid as a lump sum; an increase for everyday need is  

ruled out. Non-recurring assistance is only paid in exceptional cases  

for a special need. To meet a need that recurs irregularly, the standard  

benefit has been increased so that benefit recipients can save the  

corresponding amount.  

 

2. a) When fixing the standard benefit, the legislature took the social  

assistance law, which has been regulated since 1 January 2005 in the  
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Twelfth Book of the Code of Social Law (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch –  

SGB XII) as an orientation. Pursuant to the SGB XII and the Standard  

Rate Ordinance (Regelsatzverordnung) issued by the competent Federal  

Ministry, the assessment of the standard rates under social assistance  

law is carried out according to a statistical model which had been  

developed in a similar fashion when the BSHG was in force. The basis of  

the assessment of the standard rates is a special evaluation of the  

sample survey on income and expenditure which is conducted every five  

years by the Federal Statistical Office. What is relevant for the  

determination of the basic standard rate, which also applies to singles,  

is the expenditure, compiled in the different divisions of the sample  

survey, of the lowest 20 per cent of the single-person households  

stratified according to their net income (lowest quintile) after leaving  

out the recipients of social assistance. When assessing the basic  

standard rate, this expenditure, however, is not fully considered; only  

certain percentages of it are taken up as expenditure that is relevant  

to the standard rate.  

 

The Standard Rate Ordinance which has been in force since 1 January 2005  

is based on the 1998 sample survey on income and expenditure. When  

determining the expenditure that is relevant to the standard rate in §  

2.2 of the Standard Rate Ordinance, division 10 of the sample survey on  

income and expenditure (Education) has not been taken into account.  

Further reductions were made for instance in division 03 (Clothing and  

shoes) e.g. for furs and tailor-made clothes, in division 04 (Housing  

etc.) with the expenditure item „Electricity“, in division 07  

(Transport) due to the costs of motor vehicles and in division 09  

(Leisure, entertainment and culture) e.g. for gliders. The amount  

calculated for 1998 was projected to 1 January 2005 according to the  

provisions that apply to the annual adaptation of the standard benefit  

pursuant to the SGB II and of the standard rates pursuant to the SGB  

XII, according to the development of the current pension value in the  

statutory pensions insurance scheme (see § 68 SGB VI).  

 

b) When fixing the standard benefit for children, the legislature  

deviated from the percentages that were in force under the BSHG by  

creating only two age groups (0 to 14 years and 14 to 18 years). At  

first, the expenditure behaviour of married couples with one child was  

not studied, as had been done under the BSHG.  

 

3. The special evaluation of the sample survey on income and expenditure  

from 2003 resulted in changes concerning the expenditure that is  

relevant to the standard rate pursuant to § 2.2 of the Basic Rate  

Ordinance as from 1 January 2007 but not in an increase of the basic  

standard rate and the standard benefit for singles. A new special  

evaluation conducted regarding the expenditure behaviour of married  

couples with one child resulted in the legislature‟s introducing a third  

age group of children from the age of 6 until they complete the age of  

14 living in the same household. As from 1 July 2009, they receive,  

pursuant to § 74 SGB II, 70 per cent of the standard benefit of a single  
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person. Pursuant to § 24a SGB II, school-age children have received  

since 1 August 2009, apart from this, additional benefits for school to  

the amount of €100 per school year.  

 

4. On 20 October 2009, the First Senate of the Federal Constitutional  

Court conducted an oral hearing about a case submitted by the Higher  

Social Court of Hesse (Hessisches Landessozialgericht) (1 BvL 3/09) and  

about two cases submitted by the Federal Social Court  

(Bundessozialgericht) (1 BvL 3/09 and 1 BvL 4/09) on the question of  

whether the amount of the standard benefit for securing the livelihood  

of adults and children until completing the age of 14 in the period  

between 1 January 2005 and 30 June 2005 according to § 20.1 to 20.3 and  

according to § 28.1 sentence 3 no. 1 alternative 1 SGB II is compatible  

with the Basic Law. Detailed information about the original proceedings  

on which the submissions are based is contained in the German press  

release on the oral hearing (no. 96/2009 of 19 August 2009).  

 

II. The Federal Constitutional Court‟s decision 

 

The First Senate of the Federal Constitutional Court has decided that  

the provisions of the SGB II which concern the standard benefit for  

adults and children do not comply with the constitutional requirement  

following from Article 1.1 of the Basic Law (Grundgesetz – GG) in  

conjunction with Article 20.1 GG to guarantee a subsistence minimum that  

is in line with human dignity. The provisions remain applicable until  

the legislature enacts new provisions, which it is ordered to do until  

31 December 2010. The legislature is also ordered to make provision,  

when enacting the new provisions, for securing an irrefutable current  

special need which is not non-recurring for those entitled to receive  

benefits according to § 7 of the Second Book of the Code of Social Law,  

a need which has not yet been covered by the benefits pursuant to §§ 20  

et seq. of the Second Book of the Code of Social Law but must  

mandatorily be covered to guarantee a subsistence minimum that is in  

line with human dignity. It is ordered that until the legislature enacts  

new provisions, this claim can be asserted directly, taking into account  

the grounds of the decision, on the basis of Article 1.1 GG in  

conjunction with Article 20.1 GG, with the costs being borne by the  

Federation.  

 

In essence, the decision is based on the following considerations: 

 

1. a) The fundamental right to guarantee a subsistence minimum that is  

in line with human dignity, which follows from Article 1.1 GG in  

conjunction with the principle of the social state under Article 20.1  

GG, ensures every needy person the material conditions that are  

indispensable for his or her physical existence and for a minimum  

participation in social, cultural and political life. Beside the right  

from Article 1.1 GG to respect the dignity of every individual, which  

has an absolute effect, this fundamental right from Article 1.1 GG has,  

in its connection with Article 20.1 GG, an autonomous significance as a  
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guarantee right. This right is not subject to the legislature‟s disposal  

and must be honoured; it must, however be lent concrete shape, and be  

regularly updated, by the legislature. The legislature has to orient the  

benefits to be paid towards the respective stage of development of the  

polity and towards the existing conditions of life. As regards the types  

of need and the means that are necessary to meet such need, the extent  

of the constitutional claim to benefits cannot be directly inferred from  

the constitution. It is for the legislature to lend it concrete shape;  

it has latitude for doing so.  

 

In order to lend the claim concrete shape, the legislature has to assess  

all expenditure that is necessary for one‟s existence consistently in a  

transparent and appropriate procedure according to the actual need, i.e.  

in line with reality.  

 

b) The legislature‟s latitude for assessing the subsistence minimum  

corresponds to a cautious review of the provisions in non-constitutional  

law by the Federal Constitutional Court. As the Basic Law itself does  

not admit of exactly quantifying the claim, substantive review is  

restricted, as regards the result, to ascertaining whether the benefits  

are evidently insufficient. Within the material range which is left by  

the review of evident faultiness, the fundamental right to guaranteeing  

a subsistence minimum that is in line with human dignity cannot provide  

any quantifiable guidelines. It requires, however, an examination of the  

bases and of the assessment method of the benefits to ascertain whether  

they do justice to the objective of the fundamental right. In order to  

ensure a traceability of the extent of the statutory assistance benefits  

that is commensurate with the significance of the fundamental right and  

to ensure the review of the benefits by the courts, the assessment of  

the benefits must be viably justifiable on the basis of reliable figures  

and plausible methods of calculation.  

 

The Federal Constitutional Court therefore examines: (1) whether the  

legislature has taken up and described the objective of ensuring an  

existence that is in line with human dignity in a manner that does  

justice to Article 1.1 GG in conjunction with Article 20.1 GG; (2)  

whether it has, within the boundaries of its latitude, chosen a  

fundamentally suitable method of calculation for assessing the  

subsistence minimum; (3) whether in essence, it has completely and  

correctly ascertained the necessary facts; and finally (4) whether it  

has kept within the boundaries of what is justifiable within the chosen  

method and its structural principles in all stages of calculation, and  

with plausible figures. To make this review by the Federal  

Constitutional Court possible, the legislature is obliged to plausibly  

disclose the methods and stages of calculation employed in the  

legislative procedure. If the legislature does not sufficiently meet  

this obligation, the ascertainment of the subsistence minimum is no  

longer in harmony with Article 1.1 GG already due to these shortcomings.  

 

2. The standard benefits of €345, 311 and 207 cannot be regarded as  
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evidently insufficient to secure a subsistence minimum that is in line  

with human dignity. With regard to the amount of the standard benefit of  

€345, it cannot be established that it is evidently below the  

subsistence minimum because it is at least sufficient to secure the  

physical aspect of the subsistence minimum and because the legislature‟s  

latitude is especially broad as regards the social aspect of the  

subsistence minimum.  

 

This also applies to the amount of €311 for adult partners in a joint  

household. The legislature was allowed to assume that living in a joint  

household reduces expenditure and that therefore, two partners living  

together have a financial minimum need that is lower than twice the need  

of a person living alone.  

 

It also cannot be established that the amount of €207 which uniformly  

applies to children before completing the age of 14 is evidently  

insufficient to secure a subsistence minimum that is in line with human  

dignity. In particular, it is not apparent that this amount is not  

sufficient to cover the physical subsistence minimum, especially the  

need for food, of children between 7 and 14 years of age.  

 

3. The statistical model which applies to the assessment of the standard  

rates under social assistance law and which according to the will of the  

legislature is also the basis for the assessment of the standard benefit  

is a justifiable, and hence constitutionally permissible, method for  

realistically assessing the subsistence minimum for a single person.  

Moreover, it is based on suitable empirical data. The sample survey on  

income and expenditure reflects the expenditure behaviour of the  

population in a statistically reliable manner. The choice of the lowest  

20 per cent of the single-person households stratified according to  

their net income after leaving out the recipients of social assistance  

as the reference group for ascertaining the standard benefit for a  

single is constitutionally unobjectionable. The legislature could also  

justifiably assume that the reference group on which the evaluation of  

the 1998 sample survey on income and expenditure was based was situated  

above the social assistance threshold in a statistically reliable  

manner.  

 

It is also constitutionally unobjectionable that the expenditure of the  

lowest quintile ascertained in the different divisions of the sample  

survey on income and expenditure is not fully considered but that only a  

certain percentage of it is considered, as expenditure that is relevant  

to the standard benefit, for assessing the standard benefit. The  

legislature, however, has to take the decision as to which expenditure  

is part of the subsistence minimum in an appropriate and justifiable  

manner. The reduction of expenditure items in the divisions of the  

sample survey on income and expenditure require an empirical basis for  

their justification. The legislature may only regard expenditure which  

the reference group incurs as not relevant if it is certain that it can  

be covered otherwise or if it is not necessary to secure the subsistence  
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minimum. To ascertain the amount of the reductions, an estimate is not  

ruled out if it is performed on a sound empirical basis; estimates  

conducted “at random” are, however, not a realistic way of ascertaining  

the amount.  

 

4. The standard benefit of €345 has not been ascertained in a  

constitutional manner because the structural principles of the  

statistical model have been abandoned without a factual justification.  

 

a) The expenditure that fixed in § 2.2 of the Standard Rate Ordinance  

2005, which is relevant to the standard rate and thus at the same time  

to the standard benefit, is not based on a viable evaluation of the  

sample survey on income and expenditure 1998. For with regard to some  

expenditure items, percentage reductions for goods and services which  

are not relevant to the standard benefit (e.g. furs, tailor-made clothes  

and gliders) were made without it being certain whether the reference  

group (lowest quintile) has incurred such expenditure at all. With  

regard to other expenditure items, reductions were made which are  

justifiable on the merits, but which were not empirically substantiated  

as regards their amount (e.g. a 15 per cent reduction for the item  

“Electricity”). Other expenditure items, e.g. division 10 (Education),  

were completely left out of account, without any reasoning for this  

being provided.  

 

b) Apart from this, the projection of the amounts ascertained for 1998  

to the year 2005 on the basis of the development of the current pension  

value constitutes an inappropriate change of standard. While the  

statistical method of ascertainment focuses on net income, consumer  

behaviour and cost of living, the projection according to the current  

pension value is based on the development of gross wages and salaries,  

on the contribution rate to the general pensions insurance and a  

demographic factor. These factors, however, show no relation to the  

subsistence minimum.  

 

5. The ascertainment of the standard benefit to the amount of €311 for  

partners living together in a joint household does not meet the  

constitutional requirements because the shortcomings which have become  

apparent with regard to the ascertainment of the standard benefit for  

singles are continued for the standard benefit for partners was  

ascertained on the basis of the standard benefit or singles. However,  

the assumption that an amount of 180 per cent of the corresponding need  

of a single is sufficient to secure the subsistence minimum of two  

partners has indeed a sufficient empirical basis.  

 

6. The social allowance of €207 for children before completing the age  

of 14 does not meet the constitutional requirements because it is  

derived from the standard benefit to the amount of €345 which has  

already been objected to. Furthermore, its determination is not based on  

any justifiable method of determining the subsistence minimum of a child  

before completing the age of 14. The legislature has not ascertained the  
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specific need of a child in any way, which, in contrast to that of an  

adult, has to take a child‟s stages of development and a development of  

personality that is appropriate for children into account. Its reduction  

of 40 per cent from the standard benefit of a single is set freely  

without an empirical and methodical foundation. In particular, the  

necessary expenses for schoolbooks, exercise books, calculators etc.,  

which are part of the existential need of a child, are left out of  

account. For without these costs being covered, children in need of  

assistance are under the threat of being excluded from chances in life.  

What is missing as well is a differentiated survey of the need of  

younger and older children.  

 

7. These infringements of the constitution have neither been eliminated  

by the evaluation of the sample survey on income and expenditure 2003  

and the new determination of the expenditure that is relevant to the  

standard rate as from 1 January 2007 nor by § 74 and § 24a SGB II, which  

came into force in the middle of 2009.  

 

a) The amendment of the Standard Rate Ordinance, which has entered into  

force as from 1 January 2007, has not eliminated essential shortcomings  

such as for instance the fact that the expenditure recorded in division  

10 (Education) was not taken into account, or the projection of the  

amounts ascertained for 2003 according to the development of the current  

pension value.  

 

b) The social allowance paid to children from the beginning of their 7th  

year of age until they complete the age of 14 to the amount of 70 per  

cent of the standard benefit of a single, which was introduced by § 74  

SGB II, does not comply the constitutional requirements already because  

it is derived from this standard benefit, which had been incorrectly  

ascertained. It is true that by introducing a third age group and by  

using the determination that is based on § 74 SGB II, the legislature  

will probably have come closer to realistically ascertaining the  

necessary benefits for school-age children. In spite of this, it has,  

however, not complied with the requirements placed on ascertaining the  

child-specific need because the statutory provision continues to be  

based on the expenditure of an adult single.  

 

c) The provision of § 24a SGB II, which provides for a non-recurring  

payment of € 100.00, does not fit into the need system of the SGB II  

from a methodological perspective. Furthermore, the legislature did not  

empirically ascertain the school-related need of a child when enacting §  

24a SGB II. Obviously, the amount of €100 per school year was based on a  

free estimate.  

 

8. Furthermore, it is incompatible with Article 1.1 GG in conjunction  

with Article 20.1 GG that the SGB II lacks a provision which provides  

for a claim to receive benefits for securing a current special need  

which is not non-recurring and which is irrefutably necessary to cover  

the subsistence minimum that is in line with human dignity. Such a claim  
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is necessary for the need which is not covered by §§ 20 et seq. SGB II  

for the sole reason that the sample survey on income and expenditure on  

which the standard benefit is based only reflects the average need in  

usual situations of need but not a special need arising due to atypical  

need situations that goes beyond it.  

 

It is in principle permissible to grant a standard benefit as a fixed  

rate. If the statistical model is used in accordance with the  

constitutional requirements and if in particular the lump sum has been  

determined in such a way that it is possible to balance out the  

different need items, the person in need of assistance will, as a  

general rule, be able to organise his or her individual expenditure  

behaviour in such a way as to manage with the fixed rate; in case of  

special need, he or she will, above all, have to resort to the potential  

for saving up that is contained in the standard benefit.  

 

As, due to its concept, a lump-sum standard benefit amount can only  

cover the average need, a need arising in special cases is not  

convincingly reflected by the statistics. Article 1.1 GG in conjunction  

with Article 20.1 GG requires, however, to cover also this irrefutable  

current special need which is not non-recurring if this is necessary in  

an individual case for a subsistence minimum that is in line with human  

dignity This need has not as yet been covered without exception in the  

SGB II. Due to this gap in the coverage of the vital subsistence  

minimum, the legislature is to provide for a hardship arrangement in the  

shape of a claim to assistance benefits to cover this special need for  

those entitled to receive benefits pursuant to § 7 SGB II. However, this  

claim only arises if the need is so considerable that the total amount  

of the benefits granted to the person in need of assistance – including  

benefits paid by third parties and taking into account the possibilities  

of saving of the person in need of assistance – no longer ensures the  

subsistence minimum that is in line with human dignity. In view of the  

narrow and strict requirements placed on this constituent element, this  

claim will probably be considered only in rare cases.  

 

9. The unconstitutional provisions remain applicable until the  

legislature enacts new provisions, which it is ordered to do until 31  

December 2010. Due to the legislature‟s scope for action, the Federal  

Constitutional Court is not competent to determine a certain amount of  

benefits on its own on the basis of its own assessments and evaluation.  

As it cannot be established that the standard benefit amounts which are  

fixed by statute are evidently insufficient, the legislature is not  

directly obliged under the constitution to fix higher benefits. Instead,  

it must, according to the instructions given, conduct a procedure to  

ascertain the benefits necessary for securing a subsistence minimum that  

is in line with human dignity which is realistic and takes account of  

the actual need, and it has to anchor the result of such procedure in  

the law as a claim to benefits.  

 

Article 1.1 GG in conjunction with Article 20.1 GG does not oblige the  
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legislature to retroactively fixing the benefits anew. Should the  

legislature, however, not have complied with its obligation to enact a  

new provision until 31 December 2010, a law enacted, contrary to this  

obligation, at a later date, would have to be declared applicable by 1  

January 2011.  

 

Apart from this, the legislature is obliged to create a provision in the  

SGB II until 31 December 2010 at the latest which ensures that an  

irrefutable current special need which is not non-recurring is covered.  

Those entitled to receive benefits according to § 7 SGB II which have  

such a need must however receive the necessary benefits in kind and cash  

even before the new provision is enacted. To avoid the danger of a  

violation of Article 1.1 GG in conjunction with Article 20.1 GG in the  

transitional period until a corresponding hardship arrangement is  

introduced, the unconstitutional gap must be closed for the time from  

the pronouncement of the judgment onwards by an order of the Federal  

Constitutional Court to this effect.  

 

 

 

 

In contrast to the provisions under the former Federal Social Assistance  

Act (Bundessozialhilfegesetz – BSHG) the standard benefit according to  

SGB II is largely paid as a lump sum; an increase for everyday need is  

ruled out. 

 

 

Summary 

Judgment of 9 February 2010 (1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09) 

 –In contrast to the provisions under the former Federal Social Assistance Act 

(Bundessozialhilfegesetz – BSHG) the standard benefit according to SGB II is largely 

paid as a lump sum; an increase for everyday need is ruled out. Therefore, of the Federal 

Constitutional Court has decided that the new provisions which concern the standard 

benefit for adults and children do not comply with the constitutional requirement 

following from Article 1.1 of the Basic Law (Grundgesetz – GG) in conjunction with 

Article 20.1 GG to guarantee a subsistence minimum that is in line with human dignity. 

The legislature is also ordered to make provision, when enacting the new provisions, for 

securing an irrefutable current special need which is not non-recurring for those entitled 

to receive benefits. It is also ordered that until the legislature enacts new provisions, this 

claim can be asserted directly, taking into account the grounds of the decision, on the 

basis of Article 1.1 GG in conjunction with Article 20.1 GG, with the costs being borne 

by the Federation.  

The reasoning of the Court has as follows: 

The fundamental right to guarantee a subsistence minimum that is in line with human 

dignity, which follows from Article 1.1 GG in conjunction with the principle of the 

social state under Article 20.1 GG, ensures every needy person the material conditions 

that are indispensable for his or her physical existence and for a minimum participation 

in social, cultural and political life. Beside the right from Article 1.1 GG to respect the 

dignity of every individual, which has an absolute effect, this fundamental right from 
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Article 1.1 GG has, in its connection with Article 20.1 GG, an autonomous significance 

as a guarantee right.  

This right is not subject to the legislature‟s disposal. As the Basic Law itself does not 

admit of exactly quantifying the claim, substantive review is restricted, as regards the 

result, to ascertaining whether the benefits are evidently insufficient. It requires, 

however, an examination of the bases and of the assessment method of the benefits to 

ascertain whether they do justice to the objective of the fundamental right. In order to 

ensure a traceability of the extent of the statutory assistance benefits that is 

commensurate with the significance of the fundamental right and to ensure the review 

of the benefits by the courts, the assessment of the benefits must be viably justifiable on 

the basis of reliable figures and plausible methods of calculation.  

The Federal Constitutional Court therefore examines: (1) whether the legislature has 

taken up and described the objective of ensuring an existence that is in line with human 

dignity in a manner that does justice to Article 1.1 GG in conjunction with Article 20.1 

GG; (2) whether it has, within the boundaries of its latitude, chosen a fundamentally 

suitable method of calculation for assessing the subsistence minimum; (3) whether in 

essence, it has completely and correctly ascertained the necessary facts; and finally (4) 

whether it has kept within the boundaries of what is justifiable within the chosen 

method and its structural principles in all stages of calculation, and with plausible 

figures. To make this review by the Federal Constitutional Court possible, the 

legislature is obliged to plausibly disclose the methods and stages of calculation 

employed in the legislative procedure. If the legislature does not sufficiently meet this 

obligation, the ascertainment of the subsistence minimum is no longer in harmony with 

Article 1.1 GG already due to these shortcomings.  

 

 


