


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 

 
 
 
 

Τέταρτο κοινό σεμινάριο 
Συνταγματικού Δικαίου 

 
 
 
 

Γρεβενά,6 Απριλίου 2012 
    
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 
 
 
 

Ο τόμος αυτός είναι συνέχεια της προσπάθειας που άρχισε 
με  το  πρώτο  κοινό  σεμινάριο  συνταγματικού  δικαίου  των 
μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  δημοσίου  δικαίου  των  Νομικών 
Τμημάτων  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης.  Περιλαμβάνει  τις 
εισηγήσεις  φοιτητών  των  προγραμμάτων  αυτών  που 
παρουσιάστηκαν στο τέταρτο κοινό μεταπτυχιακό σεμινάριο που 
έλαβε χώρα στα Γρεβενά στις 6 Απριλίου 2012.  Διαφορετικά από 
ότι  στους  προηγούμενους  τόμους,  στον  παρόντα  η  ύλη  δεν 
κατανέμεται  με  βάση  το  Τμήμα  από  όπου  προέρχεται  κάθε 
εισηγητής  ή  εισηγήτρια,  αλλά  ενιαία,  σε  μία  προσπάθεια  να 
υπογραμμισθεί  τόσο  η  θεματική  συγχώνευση  στις  εργασίες  του 
σεμιναρίου, όσο και η λειτουργική συγχώνευση αυτού του κοινού 
σεμιναρίου  των  δύο  Νομικών  Τμημάτων  Αθήνας  και 
Θεσσαλονίκης.  Οι  εργασίες  δημοσιεύονται  όπως  παραδόθηκαν 
από  τους  συγγραφείς  τους  και  με  την  όποια  συμβολή  των 
διδασκόντων τους στην επιμέλειά τους. 

 
 

Φεβρουάριος 2013 
Γ. Ζ. Δρόσος 
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Λειτουργικές επικράτειες και δημοσιονομική 
ολοκλήρωση 

 
Ράπτη Ευαγγελία * 

 
 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
Σύμφωνα  με  τον  Γερμανό  κοινωνιολόγο  και  φιλόσοφο  Niklas 

Luhmann,  η  παγκοσμιοποίηση  χαρακτηρίζεται  από  μία  θεμελιακή 
μεταστροφή: από τα εδαφικά σύνορα στα λειτουργικά όρια  (functional 
boundaries)1.  Πολλά  πεδία  ρύθμισης  (οι  αγορές,  το  περιβάλλον,  οι 
εμπορικές  σχέσεις,  τα  δικαιώματα  κ.α.)  που,  μέχρι  κάποιο  χρονικό 
σημείο  βρισκόταν  υπό  τον  κρατικό  έλεγχο,  τώρα  υπερβαίνουν  τα 
εδαφικά σύνορα. Παράλληλα, εγκαθιδρύεται μια πολυκεντρική τάξη, το 
δίκαιο  παράγεται  από  θεσμούς  εκτός  του  κράτους  και  η  λήψη  των 
αποφάσεων φαίνεται να είναι περισσότερο θέμα διεθνών σχέσεων και 
λιγότερο  ζήτημα  κεντρικού  πολιτικού  σχεδιασμού  εντός  του  εθνικού 
κράτους.  Κατά  τα  εύστοχα  λόγια  του  Mattias  Kumm,  “η 
παγκοσμιοποίηση  οδήγησε  σε  έναν  κόσμο  που  τα  σύνορα  δεν  είναι 
κρίσιμα.  Οδήγησε  όμως  και  σε  έναν  κόσμο  όπου  οι  αποφάσεις  για  το 
πόσο τα σύνορα είναι σχετικά, όλο και περισσότερο λαμβάνονται εκτός 
της  εθνικής  εσωτερικής  διαδικασίας”2.  Συγχρόνως,  το  κράτος διέρχεται 
μιας  διαδικασίας  εσωτερικού  κατακερματισμού,  ο  οποίος  όταν 
συνδυάζεται με αντίστοιχα φαινόμενα σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει σε 
μια  αποκεντροποίηση  και  «αποεθνοποίηση»  της  λήψης  των 
αποφάσεων3.  

Η  σύνδεση  των  συνόρων  και  του  εδάφους  με  την  υπέρτατη  και 
μονοπωλιακή εξουσία που ασκείται εντός αυτού, άλλως την κυριαρχία, 
αποτελεί  την  αφετηρία  του  προβληματισμού  σχετικά  με  τις  συνέπειες 
της  παγκοσμιοποίησης,  καθώς  υποδηλώνει  και  αυτό  που  στα 
περισσότερα  νομικά  συστήματα  προϋποτίθεται,  την  πρόσδεση  της 
ισχύος του νόμου σε συγκεκριμένη εδαφική επικράτεια.     Ήδη   από τις 

                                                            
*  ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ. 
1  A.  L.  Paulus,  'From  Territoriality  to  Fuctionality?  Towards  a  Legal Methodology  of 

Globalization',  σε:  I.  F.  Dekker  – W. Werner  (επιμ.),  Governance  and  International 
Legal Theory, 2004, σ. 59επ.. 

2  Βλ. M. Kumm, 'The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of 
Analysis', σε: EJIL 2004, Vol. 15 No. 5, σ.907επ. (913). 

3  Βλ. Α. Hamann – H. R. Fabri, ‘Transnational networks and constitutionalism’, σε: ICON, 
Vol. 6, No 3&4, 2008, σ. 481επ. (482). 
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αρχές  της  δεκαετίας  του  1990,  οι  θεωρητικοί  των  διεθνών  σχέσεων 
αμφισβητώντας  τη  βιωσιμότητα  του  βεστφαλιανού4  μοντέλου  της 
κυριαρχίας,  επεσήμαναν  ότι  ορίζοντας  την  τελευταία,  πρωτίστως,  ως 
αποκλειστικό  έλεγχο  σε  μια  εδαφική  επικράτεια,  αποτυγχάνουμε  να 
κατανοήσουμε  την  πηγή  και  τον  βαθμό  της  κυβερνητικής  εξουσίας.5 
Στον  Ευρωπαϊκό  χώρο  συγκεκριμένα  παρατηρείται  μια  πρωτότυπη 
μετάλλαξη  της  έννοιας  της  κυριαρχίας,  και  όπως  χαρακτηριστικά  έχει 
παρατηρηθεί, “οι αποκλειστικοί δεσμοί μεταξύ εξουσίας, κυριαρχίας και 
επικράτειας  χαλαρώνουν  και η αρχή  της  εδαφικότητας υποχωρεί υπέρ 
νέων  μορφών  μη  εδαφικής,  λειτουργικής  οργάνωσης  της  πολιτικής 
εξουσίας”.6 Πρόκειται κατά μία άποψη για μετασχηματισμό της έννοιας 
της  κυριαρχίας,  η  οποία  εμφανίζεται  πλέον  ως  «νέα  κυριαρχία», 
διαιρετή7 και επιμεριζόμενη.  Για τη διευθέτηση της εσωτερικής και της 
εξωτερικής  λειτουργίας  των  κρατών,  η  «νέα  κυριαρχία»  γεννά 
καινοφανείς  αντιλήψεις  περί  συνδιάθεσης,  με  βάση  τη  συνάσκηση 
ακόμη  και  θεμελιωδών  εξουσιών,  ικανών  να  μεταβάλλουν  το  αξιακό 
σύστημα  της  παραδοσιακής  βεστφαλιανής  τάξης,  όπως  αποτυπώθηκε 
γύρω  στα  μέσα  του  17ου  αιώνα  με  την  ανάδειξη  του  κράτους  «ως 
αποκλειστικού  υπεύθυνου  για  τα  εσωτερικά  του  ζητήματα  και  ως 
ανεξάρτητου  διεθνώς»  –  ιδίως  του  εδαφικού  κράτους,  «ως  μοναδικής 

                                                            
4  Η  Συνθήκη  της  Βεστφαλίας  κατά  γενική  ομολογία,  σηματοδοτεί  την  γέννηση  της 

κυριαρχίας  του  εδαφικά  –  προσδιορισμένου  κράτους.  Η  μεσαιωνική  τάξη  ευρέως 
χαρακτηριζόταν, αποτελούνταν από πολλαπλά, πολυεπίπεδα κέντρα εξουσίας όπωςμ 
επίσης και από ποικίλες πηγές νομιμοποίησης αλλά και υπηκοότητας και εξουσίας. Η 
βεστφαλιανή αντίληψη της πολιτείας αντιπροσώπευε μία ρήξη με το παρελθόν διότι 
συγκέντρωσε  όλη  τη  νόμιμη  εξουσία  σε  έναν  και  μόνο  κυρίαρχο  ο  οποίος  είχε  τον 
απόλυτο  έλεγχο  σε  μία  προσδιορισμένη  επικράτεια  και  τον  πληθυσμό  της.  Έτσι  η 
βεστφαλιανή  ιδέα  για  το  κράτος  στηρίζεται  στην  εδαφικότητα  Η  βεστφαλιανή 
εδαφική  κυριαρχία  ήταν  η  υπέρτατη  στην  Ευρώπη  του  18ου  και  19ου  αιώνα  και 
εξαπλώθηκε αργά και κάπως άνισα και στον υπόλοιπο κόσμο. Κάθε κυρίαρχο κράτος, 
κατά την άποψη που επικρατούσε τον 19ο αιώνα, κατείχε και ασκούσε αποκλειστική 
κυριαρχία και αρμοδιότητα σε όλη την επικράτειά του. Κανένα κράτος δεν μπορεί με 
τους νόμους του να επηρεάσει, να δεσμεύσει και να ρυθμίσει  ιδιοκτησία πέραν της 
επικράτειάς  του  ή  να  ελέγξει  πρόσωπα  που  δεν  διαμένουν  εντός  αυτού.  Βλ.  K. 
Raustiala, 'The Evolution of Territoriality: International Relations & American Law', σε 
M.  Kahler  ‐  B. Walter  (επιμ.),  Territoriality  and  Conflict  in  an  Age  of Globalization, 
Cambridge University Press, 2006, σ. 219επ. (224). 

5  Βλ H. L. Buxbaum, 'Territory, Territoriality and the Resolution of Jurisdictional conflict', 
faculty publications. Paper 132 www.respository.law.indiana.edu/facpub/132 . 

6  βλ. Α. Καϊδατζής, ‘Λειτουργικές Επικράτειες της ΕΕ και εδαφική κυριαρχία των κρατών 
μελών’, σε: ΤοΣ 2007,σ. 51επ (53). 

7    Κατά μία άποψη η  νέα  κυριαρχία περιγράφεται ως «διαχωρισμένη»  (disaggregated 
sovereignty).  Βλ.  A. M.  Slaughter,  A  New World  Order,  Princeton  University  Press 
2004, σ. 34, 266. 
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νόμιμης πηγής δημόσιας τάξης και πολιτικής εξουσίας».8  Ενώ το κράτος 
παύει να είναι ο μοναδικός φορέας πολιτικής εξουσίας και κυριαρχίας, 
το  δίκαιο  διεκδικεί  εφαρμογή  πέρα  από  τα  εδαφικά  όρια  της 
επικράτειας  και  η  δικαιική  ρύθμιση  εν  γένει  βρίσκει  πηγές  εκτός  των 
κρατικών ορίων. 

Στο πλαίσιο αυτό το Σύνταγμα ως υπέρτατος και θεμελιώδης νόμος 
του  εθνικού  κράτους  καλείται  να  προσαρμοστεί  στη  νέα πολυκεντρική 
τάξη. Ο εθνικός συνταγματισμός, του οποίου το νόημα συμπυκνώνει την 
αντίληψη  του  περιορισμού  της  πολιτικής  εξουσίας  με  νομικά  μέσα9, 
έρχεται  αντιμέτωπος  με  την  πλέον  κατακερματισμένη  στα  διάφορα 
δίκτυα  υπερεθνικής  συνεργασίας,  πολιτική  εξουσία.  Στον  οικονομικό 
τομέα,  οι  δεσμεύσεις  της  πολιτικής  εξουσίας  αποκτούν  τη  μορφή 
κανόνων  δικαίου,  κανόνων  διεθνούς  δικαίου  και  με  τον  τρόπο  αυτό, 
διαπλέκονται,  αλληλεπιδρούν  με  τους  συνταγματικούς  κανόνες  σε 
βαθμό που τελευταίοι φαίνεται να χάνουν έδαφος.  

Στην  παρούσα  μελέτη  εξετάζεται  κατά  πόσον  η  πολλαπλότητα  της 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λειτουργική της διάσταση θίγει 
την  εδαφική  κυριαρχία10  των  κρατών  μελών  σε  θέματα  ρύθμισης  της 
δημοσιονομικής  πολιτικής,  η  οποία  ανήκει  στις  αρμοδιότητες  που 
ασκούνται  εντός  της  επικράτειας,  επικαθορίζοντας  τον  τρόπο  άσκησής 
της για το μέλλον.   

Περαιτέρω,  θα  προσπαθήσουμε  να  εξειδικεύσουμε  και  να 
εφαρμόσουμε  την  ανάλυση  και  τη  θεωρία  περί  της  διττής  έννοιας  της 
επικράτειας,  ως  εδαφικής  και  λειτουργικής,  στο  παράδειγμα  της 

                                                            
8  βλ.  Δ.  Ν.  Χρυσοχόου,  ‘Στη  Σφαίρα  της  Ευρωπαϊκής  Συναρχίας’,  σε: 

http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=231:sti‐sfaira‐
tis‐eyropaikis‐synarxias&catid=15:2008‐05‐12‐11‐28‐15&Itemid=68  

9  βλ. Hamann – Fabri, ο.π. (υποσ. 3), σ. 483 και στην εκεί υποσ. 7 όπου παρατίθεται η 
άποψη  του  Joseph Weiler:  “modern  liberal  constitutions are,  indeed, about  limiting 
the power of government vis‐à‐vis the individual: they articulate fundamental human 
rights in the best neo – Kantian tradition; and the reflect a notion of collective identity 
as a community of values that is far less threatening than more organic definitions of 
collective identity”. 

10 Κατά τον επικρατέστερο ορισμό της “εδαφικής κυριαρχίας”  (  territorial Sovereignty, 
souveraineté  territoriale),  αυτή  καλείται  “το  σύνολο  των  αρμοδιοτήτων  που  το 
κράτος  ασκεί  στο  έδαφός  του.  Ο  όρος  δεν  είναι  απόλυτα  ακριβής,  αλλά 
χρησιμοποιείται  ευρύτατα  και  τονίζει  τον  καθοριστικό  χαρακτήρα  που  έχει  για  το 
διεθνές δίκαιο η κυριαρχία που ασκείται σε ορισμένο έδαφος. [...] Ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική διαμόρφωση, η εδαφική κυριαρχία εκδηλώνεται ενιαία, ως η απόλυτη, 
πλήρης  και  αποκλειστική  εξουσία  του  κράτους  να  ελέγχει,  χάρη  στην  εσωτερική 
έννομη  τάξη,  τα  πρόσωπα  και  τα  πράγματα  που  βρίσκονται  στην  εδαφική  του 
περιοχή.  Η  εξουσία αυτή  είναι  πολυδιάστατη –  νομοθετική,  δικαστική,  διοικητική”, 
απόσπασμα  από  Ρούκουνα,  ο.  π.,    σ.  29,  (η  επισήμανση  στο  κείμενο,  του 
συγγραφέα). 
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δημοσιονομικής  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης.  Ειδικότερα  θα 
προσπαθήσουμε  να  απαντήσουμε  στα  ακόλουθα  ερωτήματα:  Τι 
συμβαίνει  στην  περίπτωση  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  η  οποία 
ενόψει  της  ολοκλήρωσής  της  σε  ενωσιακό  επίπεδο  καλείται  να 
επισφραγίσει  την  ολική  εκχώρηση  της  οικονομικής  πολιτικής  στην 
Ένωση;  Ή μήπως αυτή η προοπτική παραμένει ακόμη στο  επίπεδο  της 
απλής  βούλησης;  Θίγει  η  πρόβλεψη  του  Συμφώνου  Δημοσιονομικής 
Σταθερότητας (ήδη «Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη 
διακυβέρνηση  στην  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση»11)  για 
εισαγωγή  του  λεγόμενου  “χρυσού  κανόνα”  στο  Σύνταγμα,  άμεσα  ή 
έμμεσα, τη συνταγματική αυτονομία των κρατών μελών και άρα αφαιρεί 
ένα  κομμάτι  της  κυριαρχίας  τους,  η οποία,  ακόμα  τουλάχιστον ανήκει, 
έστω και υπό περιορισμούς, στα κράτη μέλη; 

Ο  προβληματισμός  καθίσταται  επίκαιρος  ενόψει  των  νομοθετικών 
προσπαθειών  σε  ενωσιακό  επίπεδο  για  την  ενίσχυση  της  οικονομικής 
ένωσης στον τομέα της δημοσιονομικής πειθαρχίας με τη θέση σε ισχύ 
της  διεθνούς  «Συνθήκης  για  τη  σταθερότητα,  το  συντονισμό  και  τη 
διακυβέρνηση  στην  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση».  Η  διαπλοκή 
με  τους  ισχύοντες  συνταγματικούς  κανόνες  και  τις  αρχές  που  αυτοί 
θεμελιώνουν  ίσως  αποτελεί  μια  πρώτη,  πρόχειρη  έστω  διαπίστωση. 
Ωστόσο, ακόμη και αν ερμηνευτικά υπεισέλθουμε σε μια τέτοια κρίση, 
το ερώτημα και ο προβληματισμός παραμένει: Ποια θα είναι εκείνα τα 
ερμηνευτικά  εργαλεία  που  θα  επιτρέψουν  την  εναρμόνιση  των 
ευρωπαϊκών  κανόνων άσκησης  της  δημοσιονομικής  πολιτικής,  με  τους 
αντίστοιχους  εθνικούς;  Περαιτέρω,  μήπως  η  διαπίστωση  της 
πολυπλοκότητας  αυτής  της  προσπάθειας  εναρμόνισης  μας  παρέχει 
συγχρόνως  και  ένα  νομικό  εργαλείο  για  την  επίλυση  της  “έντασης” 
μεταξύ  των  κανόνων  των  δύο  διαφορετικών  επιπέδων;  Εξετάζοντας 
ορισμένες  πτυχές  της  μετα–βεστφαλιανής  τάξης  στην  Ευρώπη  και  των 
νέων  δεδομένων  στο  χώρο  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  επιχειρείται 
να  δοθεί  μια,  φιλόδοξη  ίσως,  απάντηση  στην  προβληματική  περί 
ανανοηματοδότησης των συνταγματικών κανόνων. 

 

                                                            
11 Η Συνθήκη υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2012 στις Βρυξέλλες,  και κυρώθηκε από το 

ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 4063/2012 (ΦΕΚ 71 A'/30.03.2012). 
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ΙΙ.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
A.  Η  επικράτεια  ως  συστατικό  στοιχείο  του  κράτους  και  ο 

διπλασιασμός  της  σε  “εδαφική  ή  χωρική”  και  “λειτουργική” 
επικράτεια 
Ποια είναι όμως αυτή η πρόσληψη της επικράτειας, η οποία τίθεται 

υπό το φως νέων ερμηνευτικών δεδομένων;  Η έννοια της “επικράτειας” 
από πολιτειακή και νομική σκοπιά, όπως γίνεται δεκτό παγίως από τους 
θεωρητικούς  του  κράτους,  ορίζεται  ως  “η  εδαφική  έκταση  ή  ο  χώρος 
εντός  του  οποίου  ασκείται  η  κρατική  εξουσία  επί  των  προσώπων  που 
είναι  εγκατεστημένα  ή  διαμένουν  σε  αυτήν,  ως  πολίτες  ή  ως 
αλλοδαποί”12. Στην πρόσληψη αυτή η έννοια της επικράτειας νοείται ως 
απαραίτητο στοιχείο του κράτους13 και συνδέεται στενά με την αρχή της 
εδαφικότητας  ή  χωρικότητας,  αφού  η  επικράτεια  άλλως  καλείται  και 
χώρα  ή  έδαφος  του  κράτους  εντός  του  οποίου  ασκείται  η  κρατική 
εξουσία. Η επικράτεια κατά την αντίληψη αυτή προσδιορίζεται εδαφικά 
και χωρίζεται από τις επικράτειες των άλλων κρατών με σύνορα.14  

Η σύνδεση αυτή της επικράτειας με την κρατική πολιτική εξουσία15, 
η  οποία  είναι  και  αυθυπόστατη,  όταν  δηλαδή  κατά  τον  Kelsen  νομικά 
δεν  υπάγεται  στην  επιρροή  ή  στην  κυβέρνηση  άλλου  κράτους, 
υποδηλώνει  ότι  εκτός  από  την  εδαφική  διάσταση  της  επικράτειας, 
δηλαδή τα χωρικά όρια εντός των οποίων ασκείται η εξουσία, ενέχει και 
μία λειτουργική. Η λειτουργική αυτή διάσταση συμπυκνώνει στην ουσία 
τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η κυριαρχία.  

Η  διάκριση  μεταξύ  λειτουργικής  και  εδαφικής  επικράτειας ωστόσο 
γίνεται εμφανής αν την ερμηνεύσουμε σε συνδυασμό με μια άλλη, αυτή 

                                                            
12 Α.  Μανιτάκης,  Συνταγματική  Οργάνωση  του  Κράτους  Με  στοιχεία  Πολιτειολογίας, 

εκδ. Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 103, του ιδίου Ελληνικό Συνταγματικό 
Δίκαιο Θεμελιώδεις Έννοιες, εκδ. Σάκκουλα 2004, σ. 185 επ, και Τι είναι κράτος, εκδ. 
Σαββάλας 2007, σ. 34 επ. όπου και η άποψη ότι “ο όρος «επικράτεια» είναι άλλωστε 
νομικά  πιο  ακριβής  από  τον  συνώνυμο  όρο  «χώρα»,  διότι  δηλώνει  με  τρόπο 
εμφαντικό το στοιχείο της κυριαρχίας ή ακριβέστερα τη σχέση κυριαρχίας στην οποία  
η χώρα υπόκειται”., Α. Γ. Ράϊκος, Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. 
Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σ. 110 επ., κ.α. 

13 Η παραδοσιακή θεωρητική αντιμετώπιση του κράτους στο διεθνές δίκαιο συνδυάζει 
τη  συρροή  τριών  απαραίτητων  στοιχείων,  του  λαού,  του  εδάφους  και  της 
αυθυπόστατης πολιτικής εξουσίας. Αξιοσημείωτη είναι και η άποψη ότι εκτός από τα 
παραπάνω τρία στοιχεία θα πρέπει να συντρέχει και ένα τέταρτο και συγκεκριμένα 
“η  ικανότητα  δημιουργίας  σχέσεων  με  άλλα  κράτη  ή  κατ'  άλλους  η  κυριαρχία”,  Ε. 
Ρούκουνα, Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος Δεύτερο, Το κράτος και το έδαφος – Το δίκαιο της 
θάλασσας, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2006, σ. 23. 

14 Βλ. Καϊδατζής, ο.π. (υποσ.6)., ΤοΣ 2007,σ. 60. 
15 Βλ. Ρούκουνα, ό.π., σ. 27. 
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μεταξύ κρατικής κυριαρχίας και κρατικών αρμοδιοτήτων16. Η κυριαρχία, 
ως πρωτογενής δύναμη, ασκείται από τον φορέα της εντός της εδαφικής 
επικράτειας  και  συνιστά  την  γενεσιουργό  δύναμη  του  κράτους,  του 
εθνικού κράτους, το οποίο διαθέτει σαφή όρια όπως αυτά καθορίζονται 
από τις διεθνείς συνθήκες κατά την δημιουργία αυτού17. Από την άλλη, 
εντός  της  εδαφικής  επικράτειας  ασκούνται  οι  κρατικές  αρμοδιότητες, 
όπως  αυτές  επιμερίζονται  ανάμεσα  στην  κεντρική  εξουσία  και  στην 
τοπική  αυτοδιοίκηση  ή  επιμέρους  πολιτείες,  όταν  πρόκειται  για  την 
ομοσπονδιακού τύπου οργάνωση της κρατικής εξουσίας, και πιο σπάνια 
μεταξύ  του  κράτους  και  άλλων  κρατών,  όταν  παραχωρείται  τέτοια 
εξουσία  ελέγχου,  πάλι  ως  έκφραση  κυριαρχίας,  για  παράδειγμα  στις 
περιπτώσεις εγκατάστασης πολεμικών βάσεων του ΝΑΤΟ. Υποστηρίζεται 
μάλιστα  ότι  ακριβώς  η  πρόσληψη  του  εδάφους  ως  χώρο  στον  οποίο 
ασκούνται οι κρατικές αρμοδιότητες, εξασφαλίζει και την κατανόηση της 
νομικής φύσης της σύνδεσης του κράτους με το έδαφος.18 

Μέσα  στο  παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον  ορισμένα  υπό 
νομοθετική  ρύθμιση  πεδία,  όπως  το  διαδίκτυο  ή  οι  εμπορικές 
συναλλαγές  των  πολυεθνικών  επιχειρήσεων,  σταδιακά 
ιδιωτικοποιούνταικαι  παράλληλα ανεξαρτητοποιούνται  από  τον  έλεγχο 
και  τη  ρύθμιση  των  κρατών,  σε  εθνικό  αλλά  και  έστω  διακρατικό 
επίπεδο19. Η απόσχιση των αρμοδιοτήτων από το κράτος σηματοδοτεί εν 
μέρει και την μεταφορά των υπό μεταβίβαση πεδίων ρύθμισης από την 
εδαφική  επικράτεια  σε  μια  άλλη,  που  συνυπάρχει  με  την  πρώτη,  την 
λειτουργική.  Άρα  από  τη  μια  παρουσιάζονται  δίκτυα  συνεργασίας  σε 
υπερεθνικό  επίπεδο  σε  θέματα  που  μέχρι  ενός  σημείου  ανήκαν  στην 

                                                            
16 Κατά  την  άποψη  που  επικρατεί  στο  δημόσιο  διεθνές  δίκαιο,  η  έννοια  της 

αρμοδιότητας  (compétence)  έχει  ένα  πιο  περιορισμένο  νόημα  από  αυτό  της 
εξουσίας. Η αρμοδιότητα είναι ένα μέρος ή ένα μέτρο της εξουσίας (παροχή εξουσίας 
και  ένα  συμπαγές  καθήκον  προς  δράση)  που  έχει  ανατεθεί  σε  ένα  καθορισμένο 
όργανο της Διοίκησης, που είναι και ο λήπτης αυτής. Υπό αυτό το ειδικότερο νόημα 
χρησιμοποιείται και στο παρόν κείμενο η έννοια αρμοδιότητα.  Για την διάκριση βλ. 
O.  Casanovas,  Unity  and  Pluralism  in  Public  International  Law,  Martinus  Nijhorr 
Publishers, The Hague/ New York/ London 2001, σ. 172 

17 Βλ. τις θεωρίες σχετικά με την οικοδόμηση του κράτους (“state‐building”), A. Hehir, N. 
Robinson, State – building:  theory and practice, London: New York: Routledge 2007, 
M. Mann,’ Nation‐states in Europe and other continents: diversifying, developing, not 
dying’,  σε: Gopal Balakrishnan  (επιμ.), Mapping  the nation,  London, Verso  1998,  σ. 
295επ.. 

18 Η  θεωρία  των  αρμοδιοτήτων  (Kompetenztheorie)  υιοθετήθηκε,  αναπτύχθηκε  και 
προσαρμόστηκε στις σύγχρονες ανάγκες από τη Σχολή της Βιέννης και ιδιαίτερα από 
τους H. Kelsen, A. Verdross και P. Guggenheim.,  Ρούκουνα, ό.π., σ. 37. 

19 M.  Rosenfeld,  'Rethinking  constitutional  ordering  in  an  era  of  legal  and  ideological 
pluralism'. ICON, Volume 6, No 3 & 4, σ. 415 επ.. 
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αποκλειστική  αρμοδιότητα  των  εθνικών  κρατών,  από  την  άλλη 
εμφανίζονται στο σύγχρονο  κόσμο άυλα πεδία περιορισμένου ελέγχου 
όπως  διαδίκτυο  και  οι  εμπορικές  συναλλαγές  (lex  mercatoria),  που 
παρουσιάζουν  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  μια  αυτορύθμιση,  επιτρέποντας 
στην  ιδιωτική  πρωτοβουλία  να  διεισδύει  και  παράλληλα  καταργώντας 
κάθε εδαφικό όριο στις δικαιικές ρυθμίσεις. 

Ποια  είναι  η  σχέση  όμως  μεταξύ  των  δύο  προσλήψεων  της 
επικράτειας;  Είναι  η  ίδια  σχέση  που  διαμορφώνεται  μεταξύ  των  δύο 
επιπέδων  άσκησης  αρμοδιοτήτων,  το  εθνικό  και  το  υπερεθνικό. 
Συνυπάρχουν  ακόμα  και  εντός  της  κρατικής  επικράτειας  και 
διαχωρίζονται εκτός αυτής. Η διαφορά τους είναι ότι οι μεν υπερεθνικές 
αρμοδιότητες είναι ειδικά καθορισμένες από τις εκάστοτε συναφθείσες 
διεθνείς  συνθήκες,  ενώ  οι  κρατικές  αρμοδιότητες  είναι  γενικές  στο 
πλαίσιο άσκησης  της  γενικής πολιτικής  και  των σκοπών  του κράτους.20 
Πολλές  φορές  αυτά  τα  δύο  επίπεδα,  το  εθνικό  και  το  υπερεθνικό, 
συμπλέκονται  δημιουργώντας  ένα  πολυεπίπεδο  οικοδόμημα  κανόνων 
δικαίου.  Για  παράδειγμα,  εντός  του  ευρωπαϊκού  χώρου  δεν  διεκδικεί 
την  άμεση  εφαρμογή  του  μόνο  το  ενωσιακό  και  το  επιμέρους  εθνικό 
δίκαιο,  αλλά  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  και  το  δίκαιο  του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (WTO), παρότι διεκδικεί εφαρμογή μόνο σε έναν 
μόνο τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, αυτόν του εμπορίου. 

 
Β.   Η επικράτεια της Ένωσης 

1. Η εδαφική διάσταση και το ζήτημα των συνόρων. 
Παρότι  η  Ευρωπαϊκή  ένωση  δεν  έχει  δική  της  εδαφική  επικράτεια 

διαφορετική  από  αυτή  των  κρατών‐μελών,  διαθέτει  όμως  επικράτεια 
διακριτή από εκείνη των εθνικών κρατών με τη λειτουργική σημασία του 
όρου,  η  οποία  και  συνιστά  το  πεδίο  ισχύος  της  ενωσιακής  έννομης 
τάξης,  το  ζήτημα  των  συνόρων,  την  αφορά  ιδίως  όσον  αφορά  τα 
εξωτερικά σύνορά της.21 Όσον αφορά λοιπόν τα σύνορα της Ένωσης, το 
ζήτημα  τέθηκε  κυρίως  σχετικά  με  την  διέλευση  των  προσώπων  σε 
θέματα  μετανάστευσης  και  ασύλου22,  ιδίως  με  τη  θέση  σε  ισχύ  της 

                                                            
20 Βλ.  Καϊδατζής,  ό.π.  (υποσ.  6),  σ.  78  καθώς  και  Α.  Μανιτάκης,  Το  “Σύνταγμα”  της 

Ευρώπης αντιμέτωπο με την Εθνική και Λαϊκή Κυριαρχία, Εκδ. Παπαζήση 2004, σ. 46. 
21 Καϊδατζής, ό.π.(υποσ. 6), σ. 65‐66. 
22 Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, τέθηκε ο προβληματισμός σχετικά με την 

υιοθέτηση  ομοιόμορφων  κανόνων  στον  τομέα  της  μετανάστευσης  και  του  ασύλου 
από  την  Επιτροπή  και  μόνο  από  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1980  άρχισε  να 
αναπτύσσεται μια στρατηγική για κοινή πολιτική στα θέματα μετανάστευσης στην ΕΕ, 
με την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής το 1985. μεταξύ άλλων βλ. Η. Νικολακοπούλου – 
Στεφάνου,  ‘Μετανάστευση  και  Άσυλο  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση’,  σε:  ΔτΑ  2005,  σ. 
383επ.,  Ζ.  Παπασιώπη–Πασιά,  ‘Ο  βαθμιαίος  εξευρωπαϊσμός  του  Δικαίου 
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Συμφωνίας  Σένγκεν  το  1985  και  της  Σύμβασης  για  την  εφαρμογή  της 
Συμφωνίας Σένγκεν το 199023. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ βέβαια η 
προστασία  των  εξωτερικών  συνόρων  ανάχθηκε  σε  στόχο  της  κοινής 
εξωτερικής  πολιτικής  και  πολιτικής  ασφαλείας  (άρθρο  11  παρ.  1  της 
ΣυνθΕΕ),  ενώ  με  την  συνθήκη  της  Λισσαβόνας  και  την  κατάργηση  των 
πυλώνων  προβλέφθηκε  η  Ένωση  να  αναπτύσσει  πολιτικές  προστασίας 
με στόχο την προστασία και εποπτεία των εξωτερικών συνόρων (άρθρο 
77 ΣΛΕΕ24). 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  ένωση  ειδικότερα,  μια  ευρωπαϊκή 
εδαφική  επικράτεια  όσον  αφορά  τα  επί  μέρους  πεδία  ρύθμισης,  στο 
βαθμό  που  αυτά  καθίστανται  αμιγώς  «ενωσιακά»,  είναι  εύκολο  να 

                                                                                                                                       
Καταστάσεως Αλλοδαπών: Προς μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική’,  σε 
Π. Νάσκου – Περράκη (επιμ.), Η εξέλιξη του Κοινοτικού Δικαίου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  μέσα  στο  παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον,  Εκδ.  Αντ.  Σάκκουλα,  Αθήνα  – 
Κομοτηνή 2005, σ. 293επ., Ζ. Παπασιώπη–Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Γ' 
Έκδοση, Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2007, κ.α. 

23 Η  Σύμβαση  εφαρμογής  των  συμφωνιών  Σένγκεν  με  την  ενσωμάτωσή  της  στην 
Συνθήκη  για  την  Ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  ως  Πρωτόκολλο  αριθμός  2, 
αποτέλεσε  κοινοτικό  “κεκτημένο”,  ρυθμίζοντας,  καταρχήν,  θέματα  σταδιακής 
κατάργησης  των  ελέγχων  στα  κοινά  σύνορα  των  κρατών  μελών,  όπως  και  άλλα 
θέματα,  μεταξύ  των  οποίων  και  θέματα  ασύλου  και  διαμονής  αλλοδαπών  τρίτων 
χωρών. βλ.  Παπασιώπη–Πασιά, ό.π. σ. 195. 

24 Το  άρθρο  77  ΣΛΕΕ  προβλέπει:  “1.  Η  Ένωση  αναπτύσσει  πολιτική  με  στόχο:  α)  να 
εξασφαλίζεται  η  απουσία  οποιουδήποτε  ελέγχου  προσώπων,  ανεξαρτήτων 
ιθαγένειας,  κατά  τη  διέλευση  των  εσωτερικών  συνόρων,  β)  να  εξασφαλίζεται  ο 
έλεγχος  των  προσώπων  και  η  αποτελεσματική  εποπτεία  της  διέλευσης  των 
εξωτερικών συνόρων,  γ)να δημιουργηθεί προοδευτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης  των  εξωτερικών  συνόρων.  2.  Για  τους  σκοπούς  της  παραγράφου  1,  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο,  αποφασίζοντας σύμφωνα με  τη συνήθη 
νομοθετική  διαδικασία,  λαμβάνουν  μέτρα  που  αφορούν:  α)  την  κοινή  πολιτική 
θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας, β) τους ελέγχους στους 
οποίους  υποβάλλονται  τα  πρόσωπα  που  διέρχονται  τα  εξωτερικά  σύνορα,  γ)τις 
προϋποθέσεις  υπό  τις  οποίες  οι  υπήκοοι  τρίτων  χωρών  μπορούν  να  κυκλοφορούν 
ελεύθερα  για  σύντομο  χρονικό  διάστημα  στην  Ένωση,  δ)οποιοδήποτε  μέτρο  που 
είναι  αναγκαίο  για  την  προοδευτική  δημιουργία  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος 
διαχείρισης  των  εξωτερικών  συνόρων,  ε)  την  απουσία  ελέγχου  προσώπων, 
ανεξαρτήτων ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων. 3. Εάν, για τη 
διευκόλυνση  της  άσκησης  του  προβλεπόμενου  στο  άρθρο  20,  παράγραφος  2, 
στοιχείο  α)  δικαιώματος,  φαίνεται  αναγκαία  δράση  της  Ένωσης,  και  εφόσον  οι 
Συνθήκες  δεν  έχουν  προβλέψει  εξουσίες  δράσης  προς  τούτο,  το  Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας  σύμφωνα  με  ειδική  νομοθετική  διαδικασία,  μπορεί  να  θεσπίζει 
διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια,  τα δελτία ταυτότητας,  τους τίτλους διαμονής ή 
κάθε  άλλο  εξομοιούμενο  έγγραφο.  Το  Συμβούλιο  αποφασίζει  ομόφωνα  μετά  από 
διαβούλευση  με  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.  4.  Το  παρόν  άρθρο  δεν  θίγει  την 
αρμοδιότητα  των  κρατών  μελών  όσον  αφορά  τον  γεωγραφικό  καθορισμό  των 
συνόρων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο” 
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προσδιορισθεί,  όπως  για  παράδειγμα  η  τελωνειακή  ή  η  νομισματική 
ένωση που τα εδαφικά τους όρια συνιστούνται από τα εξωτερικά όρια 
των κρατών μελών.  Έτσι η  ζώνη  των  κρατών μελών  του Ευρώ εδαφικά 
προσδιορίζεται  από  το  σύνολο  των  εδαφών  των  κρατών  μελών,  εντός 
των οποίων κυκλοφορεί το κοινό νόμισμα. Δεν παύει όμως να υφίσταται 
και στην περίπτωση της “Ευρωζώνης” κάθε μία εδαφική κυριαρχία των 
κρατών  που  μετέχουν  σ'  αυτήν,  με  την  έννοια  που  την  περιγράψαμε 
παραπάνω25. 

 
2. Η λειτουργική διάσταση των επικρατειών της Ένωσης 
α.   Η αρχή των δοτών και εξαντλητικών αρμοδιοτήτων 

Η  αρχή  της  δοτής  αρμοδιότητας  καθοδηγεί  τις  πολιτικές  και  τις 
δράσεις  της  Ένωσης  ως  διεθνούς  οργανισμού  και  στην  ουσία 
συμπυκνώνει  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  οργάνων  της26.  Με  βάση  τις 
ιδρυτικές  Συνθήκες  όπου  η  Ένωση  έχει  αρμοδιότητα  αποκλειστική  σε 
ορισμένο  τομέα  τότε  μόνο  αυτή  δύναται  να  νομοθετεί  και  να  εκδίδει 
νομικά  δεσμευτικές  πράξεις  ενώ  τα  κράτη  έχουν  την  δυνατότητα  να 
ασκήσουν  την  εκάστοτε  αποκλειστική  αρμοδιότητα  μόνον  εάν 
εξουσιοδοτούνται από αυτή ή για να εφαρμόσουν τις πράξεις της27. Για 
τις  συντρέχουσες  αρμοδιότητες,  οι  οποίες  επίσης  απαριθμούνται 
περιοριστικά  στις  Συνθήκες,  τα  κράτη  μέλη  ασκούν  τις  αρμοδιότητές 
τους κατά το μέτρο που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δικής της28.  

Όσον  αφορά  επίσης,  την  αρχή  της  επικουρικότητας  η  οποία 
σχετίζεται  άμεσα  και  αυτή  με  τις  αρμοδιότητες  της  Ένωσης,  είναι 
γεγονός  ότι  έχει  απασχολήσει  στον  ύψιστο  βαθμό  το  ευρωπαϊκό 
εγχείρημα τόσο από θεωρητικής επεξεργασίας όσο και αξιοποίησής της 
νομικά.  Αυτό  πιθανόν  να  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  υπό  τη  σκέπη  της 
αρχής της επικουρικότητας βρίσκεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων που 
ασκεί  η  Ένωση  οι  οποίες  δεν  είναι  περιοριστικά  απαριθμημένες  στις 
Συνθήκες,  εκτός  από  τις  συντρέχουσες,  και  άρα  δημιουργούν  το 
πρόσφορο  έδαφος  για  τον  προβληματισμό  των  ορίων  επέμβασης  του 
ενωσιακού  δικαίου  στην  εθνική  έννομη  τάξη.  Το  περιεχόμενο  της 
επικουρικότητας  συμπυκνώνεται  στις  δύο  κατευθύνσεις,  όπως  έχει 
διατυπωθεί,  δηλαδή  αφενός  σε  εκείνη  που  κάνει  λόγο  για  ανάληψη 
δράσης από την Ένωση μόνο όταν μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα ή να 

                                                            
25 βλ. υποσ. 14. 
26 Βλ.  το  άρθρο 7  της  ΣΛΕΕ  το  οποίο  ορίζει  ότι  “Η Ένωση μεριμνά  για  τη  συνοχή  των 

διαφόρων πολιτικών και δράσεών  της,  λαμβάνοντας υπόψη  το σύνολο  των στόχων 
της και σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας”. 

27 Βλ. άρθρο 2 παρ. 1 της ΣΛΕΕ. 
28 Βλ. άρθρο 2 παρ. 2 ΣΛΕΕ. 
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πραγματωθεί  σε  υπερεθνικό  επίπεδο,  και  αφετέρου,  σε  εκείνη  που 
προσδιορίζει  ότι  η  ενωσιακή  δράση  πρέπει  να  αναληφθεί  όταν  είναι 
αναγκαίο ή απαραίτητο για να διασφαλίσει έναν συγκεκριμένο στόχο29.  

Στο μόρφωμα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  επιμεριζόμενη  κυριαρχία 
όπως  έχει  διαμορφωθεί,  επιβάλλει  την  άσκηση  (ενίοτε  συν  ‐  άσκηση) 
των  κρατικών  αρμοδιοτήτων  και  εξουσιών  σε  αλληλεπικαλυπτόμενες 
σφαίρες,  μέσα  από  εδαφικές  και  λειτουργικές  επικράτειες  και  σε 
πολλαπλά  επίπεδα,  επίπεδα  κοινωνικής  και  πολιτικής  οργάνωσης30.  Η 
διάκριση  μεταξύ  εδαφικής  και  λειτουργικής  επικράτειας  στον 
ευρωπαϊκό χώρο, γίνεται ουσιαστικώς αντιληπτή αν αναλογιστούμε ότι 
πλήθος  αρμοδιοτήτων  που  μέχρι  ενός  χρονικού  σημείου  ανήκε  στο 
εθνικό  κράτος,  μεταβιβάστηκε  ήδη  στα  ευρωπαϊκά  υπερεθνικά  δίκτυα 
συνεργασίας, εγκαθιστώντας την Ένωση έναν υπερεθνικό οργανισμό και 
μια νέα έννομη τάξη.  

Οι λειτουργικές επικράτειες  της Ένωσης, όπως χαρακτηριστικά έχει 
παρατηρηθεί,  διακρίνονται  από  πολλαπλότητα.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί 
δεν  αναφέρονται  σε  κάθε  μία  ξεχωριστή  εδαφική  επικράτεια,  αλλά 
αντιθέτως  συγκροτούνται  με  βάση  το  εκάστοτε  συγκεκριμένο  πεδίο 
ρύθμισης, την εκάστοτε μεταβιβασθείσα αρμοδιότητα. Η σχέση βέβαια 
των λειτουργικών επικρατειών της ένωσης με τις εδαφικές των κρατών 
εξακολουθεί  να  υφίσταται  και  ρυθμίζεται  με  βάση  την  κατανομή  των 
αρμοδιοτήτων  σε  κάθε  τομέα.31  Οι  αρμοδιότητες  που  μεταβιβάζονται 
στην  Ένωση  είναι  και  αυτές  λειτουργικές  καθώς  συνεπάγονται  την 
απονομή περιορισμένων μόνο εξουσιών σε έναν φορέα, εν προκειμένω 
ενωσιακό  όργανο,  όσων  είναι  αναγκαίες  για  την  εκπλήρωση  μιας 
συγκεκριμένης  λειτουργίας  που  αυτός  επιτελεί.  Έτσι  το  κατά  τόπον 
πεδίο  εφαρμογής  του  ενωσιακού  δικαίου  δεν  καθορίζεται  με  κριτήρια 
εδαφικά,  αλλά  με  κριτήρια  που  αφορούν  την  έκταση  της  εκάστοτε 
αρμοδιότητάς της, του τομέα δράσης της. 

 
β.   Το  παράδειγμα  των  εκχωρηθεισών  αρμοδιοτήτων  άσκησης 

νομισματικής και οικονομικής πολιτικής.  
Το  πιο  προωθημένο  παράδειγμα  διαμόρφωσης  λειτουργικών 

επικρατειών  αποτελεί  η  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση  και 
ιδιαίτερα  η  νομισματική.  Αποτελεί  το  πιο  χαρακτηριστικό  παράδειγμα 
απόσχισης  της    νομισματικής  πολιτικής  από  το  εδαφικό  στοιχείο  της 

                                                            
29 Βλ.  ειδικότερα  για  την  εξέλιξη  της  αρχής  της  επικουρικότητας,  Π.  Αλιμπέρτη,  'Ο 

πολιτικός έλεγχος της εφαρμογής της Αρχής της Επικουρικότητας', σε: ΕΝΕΕΣ Working 
Papers, 3/2009, http://www.enees.gr/wp/ENEES_WP_03‐2009.pdf  

30 Βλ. Χρυσοχόου, ο.π.. (υποσ. 8). 
31  Καϊδατζής, ό.π. (υποσ. 6), σ. 76‐77. 
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άσκησής  τους  εντός  του  κράτους. Με  την  κατάργηση  των  εσωτερικών 
συνόρων  και  των  φραγμών  στην  κυκλοφορία  των  εμπορευμάτων  και 
των κεφαλαίων και  την τελωνειακή ένωση, θεμελιώθηκε μια ολόκληρη 
οικονομική επικράτεια με τη λειτουργική της διάσταση στον Ευρωπαϊκό 
χώρο.  Αλλά  και  ένας  δεύτερος  λειτουργικός  χώρος  η  νομισματική 
ένωση, με την καθιέρωση του κοινού νομίσματος και με την ανάθεση σε 
έναν  κεντρικό  διακρατικό  φορέα  της  άσκησης  της  νομισματικής 
πολιτικής. Με βάση το άρθρο 127 ΣΛΕΕ, η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος  Κεντρικών  Τραπεζών  είναι  να  χαράσσει  και  να  εφαρμόζει 
την νομισματική πολιτική της Ένωσης, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την 
διατήρηση  της  σταθερότητας  των  τιμών.  Αυτή  η  λειτουργική 
αρμοδιότητα,  του  έχει  μεταβιβασθεί  από  τα  κράτη  μέλη  ως  κυρίαρχα 
και  αντιδιαστέλλεται  προς  τη  γενική  αρμοδιότητα  των  κρατών  να 
ασκούν τις λειτουργίες τους εντός της επικράτειάς τους με φαινομενικά 
τουλάχιστον  αόριστο  αριθμό  αρμοδιοτήτων,  ή  τουλάχιστον  μη 
εξαντλητικά  απαριθμημένων  σε  κείμενο  υπέρτερης  ισχύος  (πχ  το 
Σύνταγμα),  όπως  συμβαίνει  με  τις  Συνθήκες32.    Δεν  είναι  τυχαίο  που 
γίνεται  λόγος  για  πλήρη  απώλεια  της  νομισματικής  κυριαρχίας  και 
εκχώρηση  της  οικονομικής,  αφού  πλέον  έχει  επέλθει  μια  “εξαΰλωση” 
της πολιτικής εξουσίας των κρατών μελών στον οικονομικό τομέα, μέσω 
της  συνάσκησής  της  εναρμονισμένα  και  υπό  τις  δεσμεύσεις  της  Ε.Ε., 
δεσμεύσεις κυρίως νομικές υπό το δίκαιό της, αλλά και πολιτικές33.  

 
ΙΙΙ.  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Α.   Η νέα δημοσιονομική Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό 

και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.  
Με στόχο την καθιέρωση μιας νέας προοπτικής στην σύγκλιση των 

δημοσιονομικών  πολιτικών  των  κρατών  μελών  με  σκοπό  την  αποφυγή 
των  κρίσεων  και  στη  διασφάλιση  της  τήρησης  των  δεσμεύσεων  του 
ενωσιακού  δικαίου  στη  δημοσιονομική  διαχείριση,  συμφωνήθηκε  και 
υπογράφηκε αφενός διεθνής Συνθήκη για  την  ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού  Σταθερότητας  και  αφετέρου  η  Συνθήκη  για  τη 
σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση.  

                                                            
32 Καϊδατζής, ό.π. (υποσ. 6), σ. 79. 
33 βλ.  Το  παράδειγμα  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  που  υπογράφηκε  στις  3  Μαΐου 

2010. Αρχικά είχε την μορφή ενός κειμένου μη νομικά δεσμευτικού και αποτελώντας 
μέρος  του  ευρωπαϊκού  μηχανισμού  στήριξης  της  ελληνικής  οικονομίας  και 
αποτελούσε  μία  περίπτωση  τέτοιας  πολιτικής  δέσμευσης  η  οποία  πηγάζει  από  τις 
υποχρεώσεις της χώρας από το ενωσιακό δίκαιο. 
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Ενώ  η  πρώτη  συνθήκη  που  ιδρύει  τον  Ευρωπαϊκό  Μηχανισμό 
Σταθερότητας  ως  διεθνή  οργανισμό,  έχει  ως  στόχο  την  παροχή 
συνδρομής  σε  περίπτωση  που  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα  κράτους  μέλους  της  ευρωζώνης,  η  δεύτερη  συνθήκη 
εξήγγειλε  και  εν  τέλει  υιοθέτησε  έναν  γενικότερο  στόχο,  αυτόν  της 
εμβάθυνσης  και  της  αναβάθμισης  της  οικονομικής  πολιτικής 
συνεργασίας.  Έτσι  λοιπόν,  το  Σχέδιο  Διεθνούς  Συμφωνίας  για  μια 
Ενισχυμένη  Οικονομική  Ένωση  όπως  συζητήθηκε  και  υιοθετήθηκε  στη 
Σύνοδο  Κορυφής  τις  9ης  Δεκεμβρίου  του  2011  στις  Βρυξέλλες, 
υπογράφηκε  την  Παρασκευή  2  Μαρτίου  από  τους  25  εκ  των  27  (με 
εξαίρεση  το  Ην.  Βασίλειο  και  την  Τσεχία)  ηγετών  της  Ένωσης  και  ήδη 
τέθηκε προς κύρωση στο ελληνικό κοινοβούλιο (υπό τον τίτλο «Συνθήκη 
για  τη  σταθερότητα,  το  συντονισμό  και  τη  διακυβέρνηση  στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση») από κοινού με την απόφαση του 
Συμβουλίου (της 25/3/2011) για την αναθεώρηση του άρθρου 136 ΣΛΕΕ 
και της συνθήκης ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 
Ως  αντικείμενο  δε  της  Συνθήκης  αυτής  τέθηκε  η  συμφωνία  τα 
συμβαλλόμενα  μέρη  «να  ενισχύσουν  τον  οικονομικό  πυλώνα  της 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης, θεσπίζοντας ένα σύνολο κανόνων 
που  αποβλέπει  στην  προώθηση  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας  μέσω 
ενός  δημοσιονομικού  συμφώνου,  στην  ενίσχυση  του  συντονισμού  των 
οικονομικών  πολιτικών  τους  και  στη  βελτίωση  της  διακυβέρνησης  της 
ζώνης του ευρώ, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση των 
στόχων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  βιώσιμη  ανάπτυξη,  απασχόληση, 
ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή»34. 

 Κατά  τις  δηλώσεις  του  προέδρου  του  Συμβουλίου  Βαν  Ρομπέϊ,  το 
δημοσιονομικό  αυτό  σύμφωνο  θα  πρέπει  άμεσα  να  τεθεί  με 
δημοκρατική νομιμοποίηση περνώντας είτε από τα εθνικά κοινοβούλια 
για  έγκριση ή μέσω δημοψηφισμάτων  και  να προσαρτηθεί άμεσα στις 
Συνθήκες.  Προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  και  η  άποψη  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το οποίο με ψήφισμά του λίγο μετά την υιοθέτησή του ως 
σχεδίου,  έκρινε  επίσης  αναγκαίο  να  ενσωματωθούν  οι  ρυθμίσεις  του 
στις  Συνθήκες  μέσα  σε  πέντε  έτη  το  αργότερο.  Ωστόσο,  ειδικά  το 
Κοινοβούλιο,  διατύπωσε  και  τις  επιφυλάξεις  του  “όσον  αφορά  την 
ανάγκη να συναφθεί μια τέτοια διακυβερνητική συμφωνία για να δοθεί 
μια  σταθερή,  επείγουσα  και  βιώσιμη  απάντηση  στην  τρέχουσα 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουν 
πολλά  κράτη  μέλη  της  ΕΕ,  δεδομένου  ότι  οι  περισσότεροι  από  τους 

                                                            
34 Άρθρο  1  παρ.  1,  (Τίτλος  Ι,  Αντικείμενο  και  Πεδίο  εφαρμογής)  της  δημοσιονομικής 

Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση. 
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κύριους  στόχους  της  μπορούν  να  επιτευχθούν  με  καλύτερο  και 
αποτελεσματικότερο  τρόπο  μέσω  της  νομοθεσία  της  ΕΕ”.  Εν  τέλει,  ως 
τέθηκε και ως όρος έναρξης της  ισχύος της Συνθήκης η επικύρωσή του 
με βάσει  τους οικείους  εθνικούς συνταγματικούς κανόνες από δώδεκα 
συμβαλλόμενα μέρη με νόμισμα το Ευρώ35. 

Τι προβλέπει όμως η Συνθήκη; Οι κυριότερες από τις ρυθμίσεις που 
ενσωματώνει  το  νέο δημοσιονομικό σύμφωνο κυρίως αφορούν: 1)  την 
εισαγωγή  σε  εθνικό  επίπεδο  κατά  προτίμηση  συνταγματικό,  ενός 
“κανόνα  ισοσκελισμένου  προϋπολογισμού”  με  τους  κανόνες  που 
επιτάσσει  το  ήδη  τεθέν  Σύμφωνο  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης,  σε 
συνδυασμό  με  έναν  διορθωτικό  μηχανισμό36  και  μια  υποχρέωση 
παρουσίασης  ενός  προγράμματος  διόρθωσης  των  ατασθαλιών  σε 
καθορισμένο  χρόνο,  2)  μια  δέσμευση  να  μειωθεί  το  χρέος  των 
συμβαλλομένων μερών που ξεπερνά το 60% του ΑΕΠ με έναν ρυθμό της 
τάξεως  του  ενός  εικοστού  ανά  έτος,  ώστε  να  προσαρμοστούν  στις 
επιταγές  του  άρθρου  126  ΣΛΕΕ,  3)  την  εφαρμογή  της  “αντίστροφης 
πλειοψηφίας”  στην  διαδικασία  υπερβολικού  ελλείμματος,  η  οποία 
εξασφαλίζει  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  αυτενέργειας  αλλά  και 
ενδυναμώνει το ρόλο της Επιτροπής, 4) την καθιέρωση “προγραμμάτων 
δημοσιονομικής  (σχετικά  με  τον  προϋπολογισμό)  και  οικονομικής 
συνεργασίας”  από  τα  κράτη  μέλη  που  έχουν  υπαχθεί  στην  διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος, τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν δομικές αλλαγές απαραίτητες για  τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων των συμβαλλομένων μερών37. 

                                                            
35 Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  14  παρ.  2  (Τίτλος VI,  Γενικές  και  Τελικές  διατάξεις):    "Η 

παρούσα συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, υπό τον όρο ότι δώδεκα 
συμβαλλόμενα  μέρη  με  νόμισμα  το  ευρώ  έχουν  καταθέσει  το  έγγραφο  τους 
επικύρωσης, ή την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της κατάθεσης του δωδέκατου 
εγγράφου επικύρωσης από συμβαλλόμενο μέρος με νόμισμα το ευρώ, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία προηγείται.". 

36   Άρθρο  3  παρ.  1  περ.  ε)  της  δημοσιονομικής  Συνθήκης:  “Σε  περίπτωση  που 
παρατηρούνται  σημαντικές  αποκλίσεις  από  τον  μεσοπρόθεσμο στόχο ή  την  πορεία 
προσαρμογής σε αυτόν,  τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία διορθωτικός μηχανισμός. 
Ο  μηχανισμός  περιλαμβάνει  την  υποχρέωση  του  συγκεκριμένου  συμβαλλόμενου 
μέρους  να  εφαρμόσει  μέτρα  για  τη  διόρθωση  των  αποκλίσεων  εντός  ορισμένης 
προθεσμίας". 

37 Το  άρθρο  5  παρ.  1  της  δημοσιονομικής  Συνθήκης,  προβλέπει  ότι  :  “Συμβαλλόμενο 
μέρος  που  υπάγεται  σε  διαδικασία  υπερβολικού  ελλείμματος  βάσει  των  Συνθηκών 
που  αποτελούν  το  θεμέλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θεσπίζει  πρόγραμμα 
δημοσιονομικής  και  οικονομικής  συνεργασίας  που  περιλαμβάνει  λεπτομερή 
περιγραφή  των  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  που  απαιτούνται  για  την 
αποτελεσματική  και  διαρκή  διόρθωση  του  υπερβολικού  ελλείμματός  του.  Το 
περιεχόμενο  και  η  μορφή  αυτών  των  προγραμμάτων  καθορίζονται  στο  δίκαιο  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η  υποβολή  τους  στο  Συμβούλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και 
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Επιπλέον,  επιδιώκεται  με  την  νέα  Συνθήκη  κατά  κάποιον  τρόπο  μια 
θεσμοποίηση των Συνόδων των χωρών με νόμισμα το Ευρώ εφόσον στο 
άρθρο  12  (υπό  τον  τίτλο  V),  προβλέπεται  οι  αρχηγοί  κρατών  ή 
κυβερνήσεων  των  συμβαλλόμενων  μερών  με  νόμισμα  το  ευρώ  να 
συνέρχονται  άτυπα  σε  συνόδους  κορυφής  για  το  ευρώ,  μαζί  με  τον 
Πρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  όταν  απαιτείται  και  τουλάχιστον 
δύο  φορές  το  χρόνο  με  στόχο  να  συζητούν  “θέματα  που  αφορούν  τις 
από  κοινού  ιδιαίτερες  ευθύνες  τους  όσον  αφορά  το  ενιαίο  νόμισμα, 
άλλα θέματα  τα οποία αφορούν  τη διακυβέρνηση  της  ζώνης  του  ευρώ 
και  τους  σχετικούς  κανόνες  και  στρατηγικοί  προσανατολισμοί  για  την 
άσκηση  των  οικονομικών  πολιτικών  για  την  αύξηση  της  σύγκλισης  στη 
ζώνη του ευρώ”. 

 
Β.   Υποχρέωση  εισαγωγής  δημοσιονομικού  κανόνα  ελέγχου  του 

χρέους και του ελλείμματος στο Σύνταγμα (“χρυσός κανόνας”) 
Οι παραπάνω ρυθμίσεις έρχονται να συμπληρώσουν τις δεσμεύσεις 

του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  (που  αποτελεί  μέρος  του 
πρωτογενούς  ενωσιακού  δικαίου)  και  την  διαδικασία  υπερβολικού 
ελλείμματος,  που  θεσπίζονται  με  πλέγμα  διατάξεων  πρωτογενούς  και 
δευτερογενούς  δικαίου  της  Ένωσης.  Η  μόνη  εξαίρεση  αποτελεί  η 
εισαγωγή του “χρυσού κανόνα”38, του συνταγματικού δηλαδή φραγμού 
του  χρέους  και  του  ελλείμματος  στους προϋπολογισμούς.  Βέβαια  κατά 
την τελευταία επεξεργασία κατά την υπογραφή της Συνθήκης και όπως 

                                                                                                                                       
στην    Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για  υιοθέτηση  και  η  παρακολούθησή  τους  θα 
πραγματοποιούνται εντός του πλαισίου των ισχυουσών διαδικασιών εποπτείας βάσει 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

38   Συνταγματικό  «χρεόφρενο»  υπάρχει  ως  μοντέλο  νομοθετικής  θέσπισης  ορίων  στο 
κρατικό έλλειμμα σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Από αυτά, ενδεικτικά αναφέρουμε 
την  Γερμανία  και  την  Ελβετία.  Στην  Ελβετία  προβλέπεται  από  το  άρθρο  126  του 
ελβετικού  Συντάγματος  που  επιβάλει  το  ισοζύγιο  εσόδων  και  εξόδων  στον  κρατικό 
προϋπολογισμό  και  μόνη  παρέκκλιση  επιτρέπεται  για  έκτακτους  και  σοβαρούς 
οικονομικούς  λόγους  με  πολιτική  απόφαση  που  λαμβάνεται  με  αυξημένη 
πλειοψηφία και από τα δύο νομοθετικά σώματα της Ελβετίας. Στην Γερμανία με την 
αναθεώρηση του 2009 εισήχθη ρητά το «χρεόφρενο» τόσο για το γερμανικό κράτος 
όσο  και  για  επιμέρους  κρατίδια,  υπό  την  μορφή  της  εξισορρόπησης  των  δημοσίων 
εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό. Προβλέπονται παρόλα αυτά εξαιρέσεις και 
ο χρόνος ισχύος μετατίθεται για το 2016 και έπειτα. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι η 
εν  λόγω  ρύθμιση  στο  γερμανικό  Σύνταγμα  κάνει  ρητή  αναφορά  και  στις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Γερμανίας από το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Να 
σημειωθεί  επίσης  ότι  εκκρεμεί  ενώπιον  του  γερμανικού  Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού  Δικαστηρίου  προσφυγή  του  κρατιδίου  Schleswig  – Holstein  για  την 
αναγνώριση  της  αντισυνταγματικότητας  της  νέας  συνταγματικής  ρύθμισης  στα 
κρατίδια Βλ. Β. Τζέμος, ‘Δημοκρατικό κράτος δικαίου, δυσχερή οικονομικά δεδομένα 
και συνταγματική ρήτρα “χρεόφρενου”’, σε: ΘΠΔΔ 5/2011, σ. 499επ. (500). 
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κυρώθηκε  και  από  το  ελληνικό  κοινοβούλιο,  το  άρθρο 3  παρ. 2  αυτής 
προβλέπει  ότι  οι  δεσμεύσεις  που  απορρέουν  από  την  συναφθείσα 
Συνθήκη,  θα  πρέπει  να  ενσωματωθούν  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη 
εντός  του  διαστήματος  του  ενός  χρόνου  μετά  την  έναρξη  ισχύος  και 
“μέσω διατάξεων δεσμευτικού και μόνιμου χαρακτήρα, κατά προτίμηση 
συνταγματικού,  ή  άλλων  διατάξεων  των  οποίων  η  πλήρης  τήρηση  και 
εκπλήρωση  κατοχυρώνονται  μέσω  των  διαδικασιών  που  διέπουν  τον 
κρατικό προϋπολογισμό”. Όπως γίνεται φανερό,  η μη  ξεκάθαρη  τελική 
διατύπωση  αφήνει  το  περιθώριο  ερμηνείας  της  συναφθείσας 
δέσμευσης  προς  την  πλευρά  της  μη  θέσπισης  του  κανόνα  για  το 
έλλειμμα  με  κανόνα  δικαίου  υπέρτερης  ισχύος.  Παρόλα  αυτά  και  με 
δεδομένη  την  συζήτηση  που  προηγήθηκε  από  τα  μέλη  πριν  την 
υπογραφή  της,  όπως  προαναφέρθηκε  ξεκάθαρος  στόχος  ήταν  η 
μεγαλύτερη  δυνατή  δέσμευση  του  Συμφώνου  Δημοσιονομικής 
Σταθερότητας.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  αξίζει  να  εξετάσουμε  την  προοπτική 
θέσπισης ενός τέτοιου συνταγματικού κανόνα. 

Όσον  αφορά  αυτήν  την  καινοτομία  πρέπει  να  παρατηρηθούν  τα 
εξής:  Στόχος  της  δεν  είναι  μόνο  η  εξασφάλιση  των  επιταγών  της 
Οικονομικής Ένωσης και της τήρησης των δεσμεύσεων των χωρών όσον 
αφορά  τα  υπερβολικά  ελλείμματα.  Ούτε  μόνο  η  αποφυγή  στο  μέλλον 
της  αντιμετώπισης  προβλημάτων  δημοσίου  χρέους  και  οικονομικών 
κρίσεων όπως αυτή που διανύει τώρα η Ένωση. Δεν αποτελεί απλώς μία 
προσπάθεια  να  καταστεί  πιο  αποτελεσματική  η  έως  τώρα  ισχύουσα 
διαδικασία  ελέγχου  του  υπερβολικού  ελλείμματος  επειδή  δεν 
κατόρθωσε να αποτρέψει την δημοσιονομική κρίση στο Ευρώ. Ο στόχος 
της  νέας  αυτής  δέσμευσης  πρέπει  να  ληφθεί  ως  στόχος  για  μια 
“βαθύτερη  δημοσιονομική  ολοκλήρωση  η  οποία  αντικατοπτρίζει 
καλύτερα  το  βαθμό  αλληλεξάρτησης”  μεταξύ  των  κρατών  της 
Οικονομικής Ένωσης, όπως χαρακτηριστικά εξαγγέλθηκε. Μέσα σ' αυτό 
το πλαίσιο είναι δεδομένο ότι ενώ μέχρι πρότινος η εξουσία διαχείρισης 
των  δημοσιονομικών  του  κράτους  απλώς  ετίθετο  μέσα  στα  αυστηρά 
όρια  που  επέτρεπε  το  ενωσιακό  δίκαιο,  τώρα  καλείται  να 
αυτοπεριοριστεί και να τεθεί υπό δέσμευση για το μέλλον, καθιστώντας 
την  επιλογή  της  “άλλης  οδού”  στην  δημοσιονομική  διαχείρισης  των 
κρατών ανέφικτη υπό τη δέσμευση ενός συνταγματικού κανόνα.  

Ωστόσο,  όσον  και  αν  εξαγγέλλεται  ως  στόχος  η  δημοσιονομική 
ολοκλήρωση  είναι  εξαιρετικά  αμφίβολο  αν  αυτή  επέρχεται  μέσω  των 
ρυθμίσεων  του  Συμφώνου.  Εστιάζοντας  στις  γνωστές  έως  τώρα 
δεσμεύσεις  για  χρηστή  δημοσιονομική  διαχείριση μέσω  της αποφυγής 
των  υπερβολικών  ελλειμμάτων,  μη  εμπεριέχοντας  ρυθμίσεις  για  πιο 
κεντροποιημένη  λήψη  των  αποφάσεων  και  η  απουσία  πρόβλεψης 
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αποτελεσματικού  δικαστικού  ελέγχου39  δεν  υφίσταται  σε  καμία 
περίπτωση  ολική  εκχώρηση  της  δημοσιονομικής  κυριαρχίας,  παρά  την 
ύπαρξη  ισχυρών  δεσμεύσεων ως προς  τα  όρια άσκησης  της  πολιτικής. 
Άρα  αυτή  εξακολουθεί,  υπό  τους  ήδη  γνωστούς  περιορισμούς  της  να 
ασκείται  εντός  της  εδαφικής  επικράτειας,  χωρίς  να  διαπιστώνεται  η 
ολική λειτουργική απόσχισή της. 

Αντιθέτως,  οι  ισχυρές  επιφυλάξεις  περί  καταστρατήγησης 
θεμελιωδών αρχών του συνταγματισμού έχουν διατυπωθεί ήδη πριν την 
πρόθεση σύναψης μιας τέτοιας Συνθήκης, όσο ακόμη διαφαινόταν στον 
ορίζοντα  ο  κίνδυνος  υπερδιόγκωσης  των  ελλειμμάτων.  Έτσι,  έχει 
διατυπωθεί  η  άποψη  ότι  “με  ένα  «χρεόφρενο»  στο  Σύνταγμα  η 
δημοκρατική  αρχή  μετεξελίσσεται  στη  βασική  οργανωτική  αρχή  του 
πολιτεύματος  υπό  την  αίρεση  του  οικονομικά  εφικτού”  και  όταν  η 
αίρεση  αυτή  τίθεται  με  συνταγματικό  κανόνα  “εκφεύγει  του 
δημοκρατικού  αυτοπεριορισμού  και  μεταλλάσσεται  σε  πραγματική 
αποδυνάμωση της δημοκρατικής αρχής”40. Με τη σκέψη αυτή συνδέεται 
και  η  ενδεχόμενη  κρίση  περί  αντίθεσης  της  ρύθμισης  στο  άρθρο  110 
παρ. 1 του Συντάγματος (απαγόρευση αναθεώρησης των διατάξεων που 
καθορίζουν  τη  βάση  και  τη  μορφή  του  πολιτεύματος)  ως  άμεση 
καταστρατήγηση  της  δημοκρατικής  αρχής.  Επιπλέον  μια  τέτοια 
εισαγωγή  κανόνα  στο  σύνταγμα  θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  “εκ  του 
πλαγίου ουσιαστική αμφισβήτηση όλων των συνταγματικά εγγυημένων 
κοινωνικών  δικαιωμάτων”  και  τελικά  θα  μετέτρεπε  το  δημοσιονομικό 
πρόβλημα  σε  πρόβλημα  ερμηνείας  του  Συντάγματος  “μετουσιώνοντας 
τη σύγκρουση των οικονομικών απόψεων, ως προς την ορθότητά τους, 
σε  σύγκρουση  απόψεων  ως  προς  την  ερμηνεία  ισχυουσών 
συνταγματικών διατάξεων”41.  

                                                            
39 βλ.  Παρατηρήσεις  επί  του  σχεδίου  του  Συμφώνου  σε  I.  Pernice,  ‘Inetrnational 

Agreement  on  a  reinforced  Economic Union’,  Legal Opinion,  σε:  ECLN  9/1/2012.  Ο 
δικαστικός  έλεγχος στις  συγκεκριμένες  ρυθμίσεις  χωρεί μόνο  στην περίπτωση  κατά 
την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή αφού δώσει στο 
συμβαλλόμενο μέρος τη δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του, αποφανθεί 
με έκθεσή της ότι το μέρος αυτό έχει παραλείψει να συμμορφωθεί προς την επιταγή 
της  Συνθήκης  σχετικά  με  την  υιοθέτηση  του  κανόνα  ρύθμισης  του  χρέους.  Τότε 
μπορεί ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέλη να προσφύγουν στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  το  οποίο  αποφασίζει  και  την  προθεσμία  συμμόρφωσης  του 
κράτους  προς  τις  επιταγές  της  Συνθήκης  (άρθρο 8  παρ. 1).  Στην  παράγραφο 2  του 
άρθρου αυτού προβλέπονται επίσης και οι οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση που 
υφίσταται παράλειψη συμμόρφωσης μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. 

40 Τζέμος, ο.π. (υποσ. 38), σ. 501. 
41 Ε.  Βενιζέλος,  ‘Εθνικό  Σύνταγμα  και  εθνική  κυριαρχία  υπό  συνθήκες  διεθνούς 

οικονομικής  κρίσης  –  Το  πρόβλημα  ήταν  και  παραμένει  πολιτικό  και  όχι 
συνταγματικό’,  σε:  ΕφημΔΔ  –  1/2011,  σ.  17.  Ο  ίδιος  μάλιστα  επισημαίνει  ότι  “οι 
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Ο  προβληματισμός  που  τίθεται  με  τις  παραπάνω  σκέψεις 
υποκρύπτει το πραγματικό διακύβευμα: Με δεδομένη τη δέσμευση της 
χώρας  από  μια  υπογραφείσα  διεθνή  Συνθήκη  και  κυρωθείσα  από  το 
κοινοβούλιο,  ποια θα  είναι η θέση  των συνταγματικών διατάξεων που 
ενδεχομένως παραβιάζονται με τη θέση σε ισχύ ενός τέτοιου κανόνα;42 
Έστω  και  σε  μη  συνταγματικό  επίπεδο,  αν  γίνει  δεκτή  μια  «χαλαρή» 
ερμηνεία  της  υποχρέωσης  εισαγωγής  του  κανόνα  από  τη  Συνθήκη, 
εξακολουθεί να υφίσταται ένα κενό για μία μέθοδο εναρμόνισης από τη 
μια  των  διεθνών  δεσμεύσεων  της  χώρας  και  από  την  άλλη  των 
συνταγματικών κανόνων. Διότι μόνο μέσω μίας τέτοιας θα μπορέσει να 
επιτευχθεί  η  μετάβαση  από  την  βεβαιωμένη  απόκλιση  μεταξύ  των 
διατάξεων του εθνικού και του διεθνούς δικαίου, στην τελική σύγκλιση 
μέσω της ερμηνευτικής οδού. Η προσφορότερη τόσο συνταγματικά όσο 
και υπερεθνικά λύση θα ήταν ίσως η πρόταση επιλογής με λαϊκή εντολή, 
πιθανόν  μέσω  δημοψηφίσματος,  καθώς  έτσι  και  θα  επέλθει  η  άμεση 
δημοκρατική  νομιμοποίηση  της  ρύθμισης  δίνοντας  το  έναυσμα  στον 
πολίτη  να  επιλέξει,  πολίτη  τόσο  της  επικράτειάς  του  όσο  και  των 
πολλαπλών υπερεθνικών επικρατειών.  

                                                                                                                                       
προτάσεις  περί  καθιέρωσης  δημοσιονομικών  κανόνων  στο  Σύνταγμα  «είναι  μία 
απόπειρα  να  καταστεί  αναδρομικά  αντισυνταγματική  η  κεϋνσιανή  πολιτική  που 
δημιούργησε  σε  μεγάλο  βαθμό  το  μεταπολεμικό,  ευρωπαϊκό  μοντέλο  οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης... Αν η συζήτηση αυτή είχε κάποιο νόημα το 1995 – 1996, 
τώρα  μετά  την  εμπειρία  εφαρμογής  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  μετά  την 
αναγκαία  εν  πολλοίς  διαμόρφωση  της  στρατηγικής  της  Λισσαβόνας  και  ιδίως  μετά 
την απόρριψη της κύρωσης της Συνθήκης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος 
στα  δημοψηφίσματα  του 2005  στη  Γαλλία  και  την Ολλανδία,  εμφανίζεται  ιστορικά 
αδικαιολόγητη  και  κοινωνικά  προκλητική,  πολιτικά  αφελής  και  συνταγματικά 
επικίνδυνη  μια  τέτοια  πρόταση»...  Η  ιδεολογική  φόρτιση  του  Συντάγματος  ως 
έκφραση  της  κυρίαρχης  αντίληψης  της  πολιτείας  και  η  μεταφορά  θέσεων  και 
απόψεων στο περιεχόμενο των συνταγματικών διατάξεων, που κρίνονται αναγκαίες 
για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  μιας  οργανωμένης  σε  κράτος  κοινωνίας 
αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μέσο ώστε να προδιαγραφούν και να παγιωθούν επιλογές 
σε συνταγματικό επίπεδο, κάτι που όμως η  ίδια η συνταγματική τάξη δεν επιτρέπει 
καθώς  αφήνει  ευρύτατα  περιθώρια  για  τη  δημιουργία  νέων  πλουραλιστικών 
πολιτικοοικονομικών κατευθύνσεων.” 

42 Κατά μία άποψη, ειδικότερα όσον αφορά την πρόβλεψη για τα συμβαλλόμενα μέρη 
που  έχουν υπαχθεί  στην διαδικασία υπερβολικού  ελλείμματος  (βλ.  Ανωτέρω υποσ. 
36), “για μια σειρά από ουσιώδη ζητήματα όπως η εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή 
«προγράμματος  οικονομικής  εταιρικής  σχέσης»  για  όσο  η  χώρα  βρίσκεται  σε 
διαδικασία  υπερβολικού  ελλείμματος  –  απαιτεί  ή  προηγούμενη  γνώμη  ή  εκ  των 
υστέρων έγκριση της Επιτροπής ή και του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να αποβάλλει, 
ως προς τα ζητήματα αυτά, πολλή από την ουσία του το άρθρο 82 παρ. 1 Σ, κατά το 
οποίο «η  Κυβέρνηση  καθορίζει  και  κατευθύνει  την  γενική  πολιτική  της  χώρας»”  (η 
υπογράμμιση δική μας). Γ. Ζ. Δρόσος, 'Συνταγματικός λόγος και οικονομική κρίση', σε: 
ΕφημΔΔ, Τεύχος 6/2011, σ. 764επ. (767). 
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IV.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 
 Κλείνοντας αξίζει να επισημανθεί η σημαντικότερη κατά την άποψή 

μας,  συνέπεια  της  διαμόρφωσης  των  λειτουργικών  επικρατειών  σε 
Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η συνέπεια εκτείνεται πέρα από 
την ανανοηματοδότηση της έννοιας της κυριαρχίας η οποία εμφανίζεται 
πλέον ως διαιρεμένη και επιμεριζόμενη στα διάφορα υπερεθνικά δίκτυα 
συνεργασίας  των  κρατών,  αφαιρώντας από  την  εδαφική  επικράτεια  το 
“μονοπώλιο”  χωρικής  οριοθέτησής  της.  Η  κυριότερη  “διάτρηση”  που 
υφίσταται η  εδαφική  επικράτεια συντελείται  εντός  της  ίδιας,  καθώς οι 
λειτουργικές επικράτειες ως αλληλοεπικαλυπτόμενες σφαίρες εξουσίας 
που πηγάζουν από διαφορετικά κέντρα λήψης αποφάσεων και που κατά 
τη  διαμόρφωση  τους  απομακρύνονται  από  το  έδαφος,  συνασκούνται 
και  εντός  αυτού.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τα  υποκείμενα  εντός 
συγκεκριμένης  εδαφικής  επικράτειας,  παρουσιάζονται  ως  υποκείμενα 
πολλαπλών άλλων λειτουργικών επικρατειών43. Οι πολυεπίπεδες αυτές 
σφαίρες,  που  σχηματικά  ονομάσαμε  λειτουργικές  επικράτειες, 
ρυθμίζοντας  συγκεκριμένη  ύλη,  δεν  μπορεί  παρά  να  καταργούν  τις 
παραδοσιακές  ιεραρχικές  σχέσεις  μεταξύ  κανόνων  δικαίου.  Κατά 
συνέπεια  επανακαθορίζουν όχι  μόνο  τις  παραδοσιακές  κρατικές  δομές 
παραγωγής  των  κανόνων  δικαίου,  αλλά  και  τους  ίδιους  τους 
συνταγματικούς κανόνες και την ερμηνεία τους. 

Στο  πεδίο  της  πολιτικής  δημοσιονομικής  διαχείρισης  αυτό  γίνεται 
αντιληπτό  υπό  το  φως  ενωσιακών  κανόνων.  Οι  ενωσιακοί  κανόνες 
εισέρχονται  στην  επικράτεια  των  κρατών  μελών  περιορίζουν  τα  όρια 
άσκησης  της  πολιτικής  δρώντες  ως  νόμιμες  δεσμεύσεις  των 
συμβαλλομένων  μερών.  Αν  και  δεν  υφίσταται  καμία  ρητή  και  πλήρης 
εκχώρηση της δημοσιονομικής πολιτικής, αυτή ασκείται από την εθνική 
κυβέρνηση,  αλλά  με  βάση  τους  κανόνες  του  ενωσιακού  δικαίου.  Η 
εισαγωγή ωστόσο του “χρυσού κανόνα”, ενδεχομένως σε συνταγματικό 
επίπεδο, δεν παύει να δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά θεμελιώδεις 
αρχές  του  παραδοσιακού  συνταγματισμού,  όπως  ο  συνταγματικός 
αυτοκαθορισμός  και  κυρίως  η  δημοκρατική  αρχή,  σημείο  το  οποίο 
χρήζει ειδικής ανάλυσης. 

                                                            
43 Αυτή  η  άποψη  γίνεται  ιδιαίτερα  κατανοητή  αν  αναλογισθούμε  την  ιδιότητα 

του πολίτη, στα πλαίσια της Ένωσης, ιδιότητα διπλή. Κατά μία γνώμη μάλιστα 
η  ιδιότητα  του  Ευρωπαίου  πολίτη  αποκτά  επιπλέον  σημασία  με  την 
αναγνώριση  της  συμμετοχικής  δημοκρατίας  σε  ευρω‐ενωσιακό  επίπεδο στην 
οποία  ο  πολίτης  συμμετέχει.  Βλ.  Ν.  Α.  Κανελλοπούλου  –  Μαλούχου,  'Οι 
«μεταμορφώσεις»  του  Συντάγματος  και  το  status  mixtus',  σε:  
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/982/ent.1982.asp . 
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  Μοιραία  καταλήγουμε  στην  προβληματική  του  νομικού 
πλουραλισμού44.  Ενώ  η  διεθνής  έννομη  τάξη  είναι  σαφώς  πιο 
πλουραλιστική  από  την  εθνική,  όταν  τελικά  οι  έννομες  τάξεις 
διαπλέκονται  εντός  της  εδαφικής  επικράτειας  η  απουσία  ενός 
κανονιστικού  εργαλείου  επίλυσης  των  συγκρούσεων  καθίσταται 
δυσχερής. Η πλουραλιστική θεωρία επιτρέπει περισσότερο από όσο τα 
ανταγωνιστικά  θεωρητικά  μοντέλα,  την  αρμονική  σχέση  του 
υπερεθνικού  δικαίου  με  τα  εθνικά  Συντάγματα,  τα  οποία  προβλέπουν 
τον  περιορισμό  των  κυριαρχικών  τους  αρμοδιοτήτων  και  τη  διείσδυση 
του πρώτου στην  επικράτειά  τους45.  Ειδικότερα,  όταν η πλουραλιστική 
θεώρηση βαίνει πέραν του στόχου της απλής κατάφασης των αλλαγών 
και  της  περιγραφής  απλώς  του  πολλαπλού  οικοδομήματος  κανόνων 
δικαίου  στο  ενωσιακό  επίπεδο,  μπορεί  πράγματι  να  αποτελέσει  ένα 
εργαλείο το οποίο θα χρησιμεύσει για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
των συνταγματικών και των ενωσιακών κανόνων. Ένα εργαλείο που θα 
καταδείξει  αρχικά  και  θα  καθιερώσει  εκ  των  υστέρων  την 
αλληλεπίδραση των εθνικών και υπερεθνικών κανόνων δικαίου με βάση 
τις  κοινές  αρχές  και  αξίες  του  εθνικού  συνταγματισμού  και  θα 
συμβάλλει στην εδραίωση του ευρωπαϊκού συνταγματισμού46. 

Στο πεδίο της οικονομίας, είναι γεγονός πως για άλλη μία φορά το 
Σύνταγμα  καλείται  να  ακολουθήσει  τις  αλλαγές.  Ενόψει  μιας  τόσο 
σημαντικής  και  για  την  ίδια  την  πορεία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

                                                            
44 Βλ. Ειδικότερα για τη θεωρία του νομικού πλουραλισμού, A. v. Bogdandy, ‘Pluralism, 

direct  effect,  and  the  ultimate  say: On  the  relationship  between  international  and 
domestic constitutional  law’,  σε:  International  Journal of Constitutional Law  (I.CON), 
Vol. 6, Nos. 3‐4, October 2008  σ. 397επ.,  J. B. Cruz,  ‘The  Legacy of  the Maastricht‐
Urteil and the Pluralist Movement’, σε: RSCAS 2007/13,   M. P. Maduro,  ‘Interpreting 
European law – Judicial adjudication in a context of constitutional pluralism’, σε: WP IE 
LS08‐02 05‐08‐2008, του ιδίου,  'Τρεις θεωρήσεις συνταγματικού πλουραλισμού', σε: 
Εφαρμογές  Δημοσίου  Δικαίου,  3/2010,  σ.  908επ.,  B.Z.  Tamanaha,  ‘Understanding 
Legal Pluralism: Past  to Present,  Local  to Global’,  σε:  Sydney  Law Review Vol30:  σ. 
375επ.,  Λ.  Παπαδοπούλου,  Εθνικό  Σύνταγμα  και  Κοινοτικό  Δίκαιο:  Το  ζήτημα  της 
'υπεροχής', εκδ. Σάκκουλα 2009, σ.575επ.  κ.α. 

45 Παπαδοπούλου, ο.π. (υποσ. 44), σ.592. 
46 Κατά μία άλλη άποψη, ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως  ένας  ενιαίος αλλά πολυεπίπεδος συνταγματισμός ο οποίος θα βοηθήσει στο  να 
κατανοηθούν  τα  διαφορετικά  επίπεδα  διακυβέρνησης,  τα  οποία  είναι  επίσημα 
αυτόνομα  συστατικά  αυτού  που  στην  ουσία  είναι  μία  συνταγματική  ενότητα. 
Αποτελείται από τα Κράτη – Μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπηρεσία – καθένα 
στον αντίστοιχο βαθμό‐ των ενδιαφερόντων των ίδιων των πολιτών. Επειδή κάθε ένα 
μέρος  (ενν.  τα  Κράτη‐  Μέλη  και  η  Ε.Ε.)  υπηρετεί  του  ίδιους  πολίτες,  είναι  στενά 
αλληλοεξαρτώμενα και συνυφασμένα. Βλ. I. Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel 
Constitutionalism in action’, σε: The Columbia Journal of European Law, Vol. 15, No. 3, 
σ. 349επ. (376). 
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δημοσιονομικής κρίσης οι αποφάσεις της πολιτικής εξουσίας λαμβάνουν 
μορφή δεσμευτικών κανόνων δικαίου υπέρτερης ισχύος. Κατά τη γνώμη 
μας,  έχοντας  ως  βάση  την  προαναφερθείσα  άποψη  περί 
αλληλεπίδρασης  και  συνδιαμόρφωσης  του  ενωσιακού  με  το  εθνικό 
δίκαιο,  δεν  απαιτείται  η  εισαγωγή  του  κανόνα  ελέγχου  των 
δημοσιονομικών  ελλειμμάτων  σε  συνταγματικό  επίπεδο.  Ο  λόγος  για 
αυτό δεν εντοπίζεται στην αποφυγή άλλης μιας αναθεώρησης. Η ουσία 
του  «πολυεπίπεδου  συνταγματισμού»  υπαγορεύει  την  αναζήτηση  των 
κανόνων  δικαίου  που  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο  υλοποιούν  τα  ιδανικά 
του συνταγματισμού τόσο σε εθνικό όσο και ενωσιακό επίπεδο47. Αυτά 
τα  ιδανικά  οι  κανόνες  δικαίου  θα  πρέπει  να  τα  εναρμονίζουν  με  τους 
ενωσιακούς σκοπούς,  όχι βέβαια στο πλαίσιο ή  καταλήγοντας σε άλλη 
μία περίπτωση  ευρωπαϊκού μονισμού αλλά αντικατοπτρίζοντας με  τον 
προσφορότερο  δυνατό  τρόπο  την  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  δύο 
επιπέδων. 

Το ζήτημα και η πρόκληση, ωστόσο, παραμένουν: Θα αποτελέσει η 
δημοσιονομική  κρίση  μια  αφορμή  και  αφετηρία  για  υπέρβαση  των 
δομικών  προβλημάτων  της  Ένωσης  με  σκοπό  την  πραγματική 
ολοκλήρωση  ή  η  Ένωση  θα  παραμείνει  ένα  σύνολο  επικρατειών  στη 
λειτουργική τους διάσταση, άλλες με ισχυρή δομή, όπως η νομισματική 
ένωση,  και  άλλες  με  λιγότερη  πυκνότητα;  Το  πρώτο  θα  σήμαινε  ένα 
αποφασιστικό  βήμα  από  το  παρόν  στάδιο  της  απλής  σύγκλισης  των 
οικονομιών  των  κρατών  μελών  της  Ένωσης  προς  μια  πραγματική 
οικονομική  Ένωση.  Αξίζει  στο  σημείο  αυτό  να  αναφερθεί  το  άρθρο 11 
της  νέας  Συνθήκης  το  οποίο  ορίζει  ότι  «με  στόχο  τη  συγκριτική 
αξιολόγηση  βέλτιστων  πρακτικών  και  την  πορεία  προς  ένα  στενότερο 
συντονισμό  των  οικονομικών  πολιτικών,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη 
διασφαλίζουν  ότι  όλες  οι  σημαντικές  μεταρρυθμίσεις  των  οικονομικών 
πολιτικών τις οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν θα συζητούνται εκ των 
προτέρων  και,  κατά  περίπτωση,  θα  συντονίζονται  μεταξύ  τους.  Στον 
συντονισμό  αυτό  συμμετέχουν  τα  θεσμικά  όργανα  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως απαιτεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 Επίσης, με μια πρώτη ματιά δε είναι ξεκάθαρο σε ποιες βάσεις θα 
πρέπει να οικοδομηθεί η σύγκλιση αυτή. Είναι μεν, κατά την κρατούσα 
πολιτική  αντίληψη  στην  Ευρώπη,  ο  στόχος  της  δημοσιονομικής 
σταθερότητας  ένα  αποφασιστικό  βήμα  μεσοπρόθεσμα,  από  την  άλλη 
όμως,  καθώς  διακυβεύονται  βασικές  αρχές  του  εθνικού 
συνταγματισμού,  έστω  και  αν  δεχθούμε  ότι  δεν  παραβιάζονται 
κατάφωρα,  παρουσιάζεται  η  ανάγκη  να  τεθούν  οι  βασικές  αρχές  και 

                                                            
47   Βλ. Παπαδοπούλου, ο.π. (υποσ. 44), σ. 688. 
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αξίες  πάνω  στις  οποίες  θα  γίνει  κάθε  διεργασία  σύγκλισης  των 
οικονομιών  και  τελικά  οικονομικής  ολοκλήρωσης.  Η  ανάγκη  αυτή 
παρουσιάζεται  επιτακτική  όχι  μόνο  για  διασωθεί  το  «οχυρό»  του 
εθνικού συνταγματισμού, αλλά και  για να πραγματωθούν οι αρχές  του 
ευρωπαϊκού  συνταγματισμού,  οι  οποίες  αναγνωρίζονται  και  πολύ 
περισσότερο  προάγονται  από  το  ενωσιακό  δίκαιο.  Έτσι  λοιπόν,  κάθε 
διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τις 
αρχές  του  κράτους  δικαίου,  την  αρχή  της  συμμετοχικής  δημοκρατίας 
εστιάζοντας  στην  ιδιότητα  του  Ευρωπαίου  πολίτη  και  τις  αρχές  της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης στην ευρωπαϊκή επικράτεια. 

Το βέβαιο είναι ότι η συγκρότηση ενός ενιαίου “πολιτικού χώρου”48 
στον  οικονομικό  τομέα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  σηματοδοτεί  βασικές 
αλλαγές  στην  αλληλεπίδραση  του  εδαφικά  καθορισμένου  εθνικού 
συνταγματισμού  με  τον  ευρωπαϊκό  συνταγματισμό.  Αυτή  η  τριμερής 
σχέση  μεταξύ  του  υπερεθνικού  πολιτικού  πεδίου  διαπραγματεύσεων 
και αποφάσεων, των κανόνων του εθνικού συντάγματος και των αρχών 
του  ευρωπαϊκού  συνταγματισμού  μπορεί  μόνο  να  γίνει  αντιληπτή  στο 
πλαίσιο  μιας  πλουραλιστικής  θεώρησης  (όπως  αυτή  αναπτύχθηκε 
παραπάνω) των συγκρούσεων εφόσον αυτές ανακύπτουν. 

                                                            
48  Βλ. E. Balibar, ‘Europe as borderland’, σε: The Alexander von Hubolt Lecture in Human 

Geography, University of Nijmegen, November 10, 2004, ο οποίος συγκεκριμένα για 
τον  «πολιτικό  χώρο»  αναφέρει  ότι  «έχει  μια  απαραίτητη  σχέση  με  τον  «δημόσιο 
χώρο»,  αλλά  δεν  είναι  τελείως  συνώνυμος  μ’  αυτόν.  Ένας  πολιτικός  χώρος  γίνεται 
δημόσιος χώρος (ή σφαίρα) όταν (και αφού) δεν είναι μόνο «χαρτογραφημένος» από 
κυρίαρχες  δυνάμεις  (συμπεριλαμβανομένων  υπερ‐εθνικών  οργανισμών),  ή  που 
επιβάλλεται από οικονομικές δυνάμεις  (η «αυτόματη κυριαρχία της αγοράς»), αλλά 
«χρησιμοποιείται»  και  «καθιερώνεται»  (ή  σχηματίζεται)  από  αστικές  πρακτικές, 
διαμάχες,  μορφές  αντιπροσώπευσης  και  κοινωνικών  συγκρούσεων,  ως  εκ  τούτου 
ιδεολογικό  ανταγωνισμοί  για  τον  πολιτισμό,  τη  θρησκεία  και  τον  υλισμό,  κλπ. Μια 
τέτοια διαδικασία εμφάνισης του «δημόσιου» (η οποία έχει πολύ αρχαίες ρίζες στις 
συμβουλευτικές  πρακτικές  των  «Πόλεων  –  Κρατών»,  αργότερα  στην  ανάπτυξη  της 
αστικής κοινωνίας της εποχής του Διαφωτισμού) απέκτησε τη σύγχρονη μορφή του 
με τη μεταστροφή της κυριαρχίας του Πρίγκιπα στην «κυριαρχία του λαού», ή «του 
έθνους».  Κάτι  που  είναι  νομική  φαντασία,  αλλά  κάποιος  που  συμμετέχει  σε  μια 
διαλεκτική ή θεσμική μεταμόρφωση,  η πολιτική από μόνη  της. Πάντα προϋποθέτει 
μια  γεωγραφία  μελών  και  αντιπροσωπειών,  από  «ανθρώπους  οργανισμών»  και 
«τοποθεσιών»  (ή  «θέσεων»)  εξουσίας,  ενοποιημένων  και  απομονωμένων  εδαφών. 
Με  άλλους  όρους,  κάθε  δημόσιος  χώρος  είναι  εξ’  ορισμού  πολιτικός  χώρος,  αλλά 
κάθε πολιτικός χώρος δεν είναι (ήδη) δημόσιος χώρος» 
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Δικαστήριο (ΔΕΚ C‐27/04) 

 
Νικόλα Ιφιγένεια* 

 
 
Διάγραμμα 
Α.  Εισαγωγή: Διαδικασία λόγω υπερβολικού ελλείμματος κατά 

Γαλλίας και Γερμανίας 
Β.  Θέματα παραδεκτού 

1)   Πράξη ή παράλειψη η «σιωπή» του Συμβουλίου;  
2)   Δύναται  δικαστικός  έλεγχος  στα  «συμπεράσματα»  του 

Συμβουλίου;  
Γ.  Το μήλο της έριδος  

  Σύνοδος της 25ης Νοεμβρίου 2003: Θεσμική εκτροπή ή πολιτική 
ευελιξίας;  

Δ.  Επί  της ουσίας: Η ακύρωση των «συμπερασμάτων» από το 
ΔΕΚ 

Ε.  Συμπεράσματα 
1)   Φύλακας της Ευρωζώνης η Επιτροπή 
2)   Η εξέλιξη του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η  ανάδειξη  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

σε  επιδιαιτητή  διαφορών  με  κρίσιμο  πολιτικό  περιεχόμενο  δεν  είναι 
σπάνια  στην  ευρωπαϊκή  έννομη  τάξη.  Το  ΔΕΚ  έχει  θεωρηθεί  ότι 
λειτουργεί  ως  forum,  στο  οποίο  επιλύονται  μέσω  του  διαλόγου  που 
αναπτύσσεται κατά την αντιδικία των ενδιαφερομένων μερών, οι όποιες 
διαφορές  υπάρχουν  επί  θεμάτων  δικαιοδοσίας,  αρμοδιότητας  και 
σύγκρουσης  συνταγματικών  αξιών.  Στην  περίπτωση  του  Συμφώνου 
Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αξιοποίησε  κατά 
αυτόν τον τρόπο το ΔΕΚ, ειδικά μάλιστα εν όψει του γεγονότος ότι στο 
πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης για υπερβολικό δημοσιονομικό 
έλλειμμα, τον κύριο ρόλο έχει το Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για 
την έκδοση των κρίσιμων νομικών πράξεων.  

Αν και η η Επιτροπή θεωρείται ως «φύλακας των Συνθηκών», όπως 
παραδοσιακά  συνάγεται  από  το  άρθρο  258  της  Συνθήκης  για  τη 

                                                            
*  ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (πρώην  226  ΣυνθΕΚ),  στη 
διαδικασία  συμμόρφωσης  για  υπερβολικό  δημοσιονομικό  έλλειμμα  το 
άρθρο  126  ΣυνθΛΕΕ  (πρώην  104  ΣυνθΕΚ)  αναθέτει  στο  Συμβούλιο  τη 
λειτουργία αυτή του φύλακα εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η 
Επιτροπή, λοιπόν, στράφηκε κατά του Συμβουλίου για να το ελέγξει ως 
προς της λειτουργία του ως «φύλακα» της ευρωπαϊκής νομιμότητας και 
παράλληλα  να  εκφράσει  ενώπιον  του  ΔΕΚ  τις  θέσεις  της  για  τη  στάση 
των εμπλεκομένων κρατών‐μελών.  

Είναι  γνωστό  ότι  το  ΔΕΚ  λειτουργεί  δημιουργικά  και  εξετάζει  το 
πολιτικό, οικονομικό,  κοινωνικό και  ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου 
θεσπίστηκαν  οι  διατάξεις  που  καλείται  να  εφαρμόσει,  όπως  κι  ότι 
μεριμνά, συνήθως, , να μην ξεπεράσει κάποια όρια, δίνοντας έδαφος σε 
όσους  το  κατηγορούν  ότι  λειτουργεί  στο  πνεύμα  ενός  «κράτους 
δικαστών». Έτσι, εξετάζοντας  το αίτημα της Επιτροπής να ακυρώσει την 
απόφαση  του  Συμβουλίου  να  μην  υιοθετήσει  τις  υποδείξεις  της, 
θεώρησε ότι η μη υιοθέτηση δεν συνιστά πράξη του Συμβουλίου αλλά 
παράλειψή  του  και  κατά  συνέπεια  η  προσφυγή  ακυρώσεως  της 
Επιτροπής είχε εσφαλμένη νομική βάση. Προφανώς, με τον τρόπο αυτό 
δεν θέλησε να κρίνει τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο δεν δέχθηκε 
τις προτάσεις της Επιτροπής και έτσι απέρριψε κατά το μέτρο αυτό την 
προσφυγή της Επιτροπής ως απαράδεκτη. 

Αναφορικά με το ουσιαστικό μέρος της απόφασης, το ΔΕΚ έκρινε ότι 
υπήρξε  παράβαση  διατάξεων  της  Ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  και 
συγκεκριμένα  του άρθρου 104  της  Συνθήκης  ΕΚ  και  του άρθρου 9  του 
Κανονισμού  1467/1997  για  την  επιτάχυνση  και  τη  διασαφήνιση  της 
εφαρμογής  της  διαδικασίας  υπερβολικού  ελλείμματος.  Με  τον  τρόπο 
αυτό  μπόρεσε  να  παρακάμψει  νομικά  τον  πολιτικό  χειρισμό  που 
πέτυχαν  Γαλλία  και  Γερμανία  στο  πλαίσιο  του  Συμβουλίου  Υπουργών, 
ισχυριζόμενες  ότι  εφόσον  το  Συμβούλιο  επέλεξε  να  θέσει  όλη  τη 
διαδικασία  σε  αναστολή,  έπρεπε  να  υιοθετήσει  Συμπεράσματα  με  τα 
οποία να δείχνει ότι  τα δύο αυτά κράτη ανέλαβαν δεσμεύσεις,  για την 
τήρηση  των  οποίων  θα  ελεγχθούν,  διασφαλίζοντας  κατά  αυτόν  τον 
τρόπο ότι θα υπήρχε κάποια συνέχεια επί του θέματος.  

Κατά συνέπεια, η εν λόγω απόφαση του ΔΕΚ αποτελεί νομική βάση 
που  αποδεικνύει  ότι  ο  μηχανισμός  ελέγχου  για  την  εφαρμογή  του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει νομική υπόσταση που δεν 
μπορεί  να  τύχει  παρερμηνείας,  και  τα  στάδια  τα  οποία  περιλαμβάνει 
είναι  επαρκώς  προδιαγεγραμμένα  στις  διατάξεις  της  Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας,  την  οποία  οφείλουν  να  τηρούν  όλα  τα  κράτη‐μέλη  όσο 
ισχυρά κι αν είναι.  
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A.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Διαδικασία  λόγω  υπερβολικού  ελλείμματος  κατά 
Γαλλίας και Γερμανίας  
Στην  υπό  κρίση  υπόθεση  η  Επιτροπή  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 

προσέφυγε κατά του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ένδικο 
βοήθημα  της  προσφυγής  ακυρώσεως1  δυνάμει  του  άρθρου  230 
Συνθήκης ΕΚ και ζήτησε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
να ακυρώσει σειρά μέτρων,  τα οποία έλαβε  το Συμβούλιο στο πλαίσιο 
των  σχετικών  με  το  υπερβολικό  δημοσιονομικό  έλλειμμα  κατά  της 
Γαλλίας  και  της  Γερμανίας  διαδικασιών.  Ειδικότερα,  τον Νοέμβριο  του 
2002 κινήθηκε μία διαδικασία λόγω υπερβολικού ελλείμματος κατά της 
Γερμανίας2  από  το  Συμβούλιο,  κατόπιν  συστάσεως  της  Επιτροπής,  ενώ 
λίγο αργότερα τον Απρίλιο του 2003 κινείται η ίδια διαδικασία και κατά 
της  Γαλλίας3.  Εν  συνεχεία,  τον  Νοέμβριο  του  2003  στη  σύνοδό  του  το 
Συμβούλιο  με  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  «Οικονομικά  και 
Δημοσιονομικά  θέματα»4  προέβη  σε  ψηφοφορία  επί  των  συστάσεων 
περί  λήψεως  αποφάσεων  που  του  απηύθυνε  η  Επιτροπή,  δεδομένου 
όμως  ότι  δεν  επετεύχθη  η  απαιτούμενη  πλειοψηφία5,  το  Συμβούλιο 
συμφώνησε να διακόψει επί του παρόντος τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος κατά Γαλλίας και Γερμανίας. 

                                                            
1   Στο άρθρο 230  ΣυνθΕΚ  χρησιμοποιείται  ο  όρος «Προσφυγή». Πάρα  ταύτα φαίνεται 

ορθότερος και περισσότερος σύμφωνος προς την καθιερωμένη νομική ορολογία μας 
ο όρος «Αίτηση Ακυρώσεως».  

2   Βλ.  σκέψη  7  της  απόφασης  ΔΕΚ,  Επιτροπή  κατά  Συμβουλίου,  C‐27/04,  13  Ιουλίου 
2004. 

3   Βλ.  σκέψη  8  της  απόφασης  ΔΕΚ,  Επιτροπή  κατά  Συμβουλίου,  C‐27/04,  13  Ιουλίου 
2004.  

4   Ήταν η 2546η σύνοδος του Συμβουλίου με Πρόεδρο τον κ. Giulio Tremonti (Υπουργός 
Εθνικής  Οικονομίας  και  Οικονομικών  της  Ιταλικής  Δημοκρατίας).  Συμμετείχαν, 
επίσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (κ. Philippe Maystadt), o 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  (κ.  Jean‐Claude Trichet), ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (κ. Caio Koch‐Weser) και ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (κ. Jan Willem Oosterwijk). 

5   Η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι  τα 2/3  των ψήφων των κρατών‐μελών,  εκτός  του 
αντιπροσώπου  του  ενδιαφερομένου.  Η  ειδική  πλειοψηφία  είναι  ένας  τρόπος 
περίτεχνος  έχοντας  ως  πρώτιστο  στόχο  τη  δημιουργία  προϋποθέσεων  μιας 
μεταεθνικής απόφασης που δεν θα προσκρούει στο δικαίωμα αρνησικυρίας ενός των 
μελών  του Συμβουλίου. Περαιτέρω στοχεύει μέσω  της στάθμισης  των ψήφων στην 
εισαγωγή στοιχείων  ισορροπίας μεταξύ  των μεγάλων  και μικρών  κρατών,  τα οποία 
εξισώνει  κατ’  αρχήν ο  κανόνας  του διεθνούς δικαίου περί  ισότητας  των  κυρίαρχων 
κρατών (αρχή κρατικής κυριαρχίας).   
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Η Επιτροπή αντέδρασε άμεσα6 και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 
2004  προσέφυγε  στο  ΔΕΚ  λόγω  παραβιάσεως  του  άρθρου  104  της 
Συνθήκης  ΕΚ,  το  οποίο  ορίζει  ότι  τα  κράτη‐μέλη  αποφεύγουν  τα 
υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα επιβάλλοντας κυρώσεις με μία 
χρονική  διαδικασία  η  οποία  εκκινεί  ως  νουθεσία  και  καταλήγει  σε 
σωφρονισμό  με  στόχο  την  αποκατάσταση  αυτού  που    κατά  μία 
διατύπωση  θα  απεκαλείτο  της  «οικονομικής  νομιμότητας»7,  αλλά  και 
λόγω  παραβιάσεως  παράγωγου  δικαίου  και  συγκεκριμένα  του 
Κανονισμού  1467/1997  για  την  επιτάχυνση  και  διασαφήνιση  της 
εφαρμογής  της  διαδικασίας  υπερβολικού  ελλείμματος,  ο  οποίος 
αποτελεί μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης8,  το οποίο 
με  τη  σειρά  του  θεσπίζει  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την 
εξασφάλιση  της  δημοσιονομικής  πειθαρχίας  στο  τρίτο  στάδιο  της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)9.  

 
B.  Θέματα παραδεκτού:  
1)   Πράξη ή παράλειψη η «σιωπή» του Συμβουλίου;  
Στην εν λόγω υπόθεση τίθεται ζήτημα παραδεκτού και συγκεκριμένα 

όσον  αφορά  τη  φύση  της  προσβαλλόμενης  πράξεως.  Το  Συμβούλιο 
προέβαλε  απαράδεκτο  της  προσφυγής  ακυρώσεως.  Ειδικότερα 
αναφορικά  με  την  ένστασή  του  περί  μη  λήψεως  των  τυπικώς 
προβλεπομένων στο άρθρο 104  της Συνθήκης ΕΚ που του συνέστησε η 
Επιτροπή10,  το  Συμβούλιο  θεώρησε  ότι  η  προσφυγή  ακυρώσεως  του 
άρθρου  230  της  Συνθήκης  ΕΚ  εκ  μέρους  της  Επιτροπής  αποτελεί 
καταστρατήγηση  της  διαδικασίας  διότι  στην  πραγματικότητα 
υποκρύπτει  μία  απόπειρα  παρακάμψεως  της  προσφυγής  κατά 
παραλείψεως του άρθρου 232 της Συνθήκης ΕΚ11.        

                                                            
6   Βλ. τη Σύνοδο του Συμβουλίου της ΕΕ της 25ης Νοεμβρίου 2003 δημοσιευμένη στην 

ιστοσελίδα 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ecofin/78203.pdf, 
σελ. 22: «Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της …επιφυλάσσει δε το δικαίωμα 
να  εξετάσει  τις  επιπτώσεις  των  παρόντων  συμπερασμάτων  του  Συμβουλίου  και  να 
αποφασίσει για ενδεχόμενες επόμενες ενέργειες».  

7   Βλ.  Νίκος  Σκανδάμης,  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο,  Θεσμοί  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  Αθήνα‐
Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2003, σελ. 83.  

8   Για  την  έννοια  και  το  σκοπό  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  βλ. 
αναλυτικότερα  στην  ιστοσελίδα  http//ec.europa.eu/economy‐
finance/economic_governance/sgp/index_el.htm.  

9   Βλ. Hans‐Peter K. Scheller, Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  Ιστορία,  Καθήκοντα και 
Λειτουργίες, 2η έκδ. 2006, σελ. 17.  

10  Βλ.  σκέψεις 25  και 26  της  απόφασης ΔΕΚ,  Επιτροπή  κατά  Συμβουλίου, C‐27/04, 13 
Ιουλίου 2004.  

11  Η  προσφυγή  επί  παραλείψει  στρέφεται  εναντίον  της  αδράνειας  ενός  θεσμικού 
οργάνου, το οποίο φέρεται να μην έχει εγκρίνει πράξη ή να μην έχει λάβει μέτρο που 
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Η  επίμαχη  ένσταση θέτει  δηλαδή  ένα πρόβλημα  χαρακτηρισμού 
των  πραγματικών  περιστατικών  που  υποβάλλονται  στην  εκτίμηση  του 
ΔΕΚ:  η  μη  υιοθέτηση  των  κατ΄    άρθρο  104  ΣυθνθΕΚ  συστάσεων  της 
Επιτροπής αποτελεί παράλειψη του Συμβουλίου, δυνάμενη ως τοιαύτη 
να  προσβληθεί  με  το  ένδικο  βοήθημα  της  προσφυγής  κατά 
παραλείψεως  του  άρθρου  232  της  Συνθήκης  ΕΚ,  ή  μπορεί  μήπως  να 
θεωρηθεί  ως  (σιωπηρή  απορριπτική)  απόφαση  και  άρα  να 
χαρακτηριστεί  πράξη  δυνάμενη  να  προσβληθεί  με  το  ένδικο  βοήθημα 
της προσφυγής ακυρώσεως του άρθρου 230 της Συνθήκης ΕΚ.  

Το  ΔΕΚ  έκανε,  τελικώς,  δεκτή  την  ένσταση  του  Συμβουλίου  και 
απέρριψε  την  προσφυγή  της  Επιτροπής  κατά  το  μέτρο  αυτό  ως 
απαράδεκτη12. Πιο συγκεκριμένα, το αίτημα της Επιτροπής να ακυρωθεί 
η  απόφαση  του  Συμβουλίου  να  μην  υιοθετήσει  τις  συστάσεις  της 
κρίθηκε  ότι  είναι  απαράδεκτο  καθώς  το  γεγονός ότι  το  Συμβούλιο  δεν 
έλαβε  απόφαση,  κατόπιν  της  διεξαγωγής  της  σχετικής ψηφοφορίας,  η 
συμπεριφορά  του  αυτή  δεν  αποτελεί  πράξη  αλλά  συνιστά  αδυναμία 
υιοθέτησης  πράξης  η  οποία  θα  μπορούσε  να  ελεγχθεί  δικαστικά  ως 
παράλειψη κατά την έννοια του άρθρου 232 της Συνθήκης ΕΚ, κάτι όμως 
που δεν ζήτησε η Επιτροπή. 

Πράγματι,  και  το  Πρωτοδικείο  στην  εν  λόγω  υπόθεση  είχε 
διευκρινίσει πως «η σιωπή απλώς και μόνον ενός θεσμικού οργάνου δεν 
μπορεί  να  παράγει  δεσμευτικά  έννομα  αποτελέσματα,  η  απραξία 
δηλαδή ενός οργάνου δεν μπορεί να εξομοιώνεται με απόφαση»13. Στο 
σημείο αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του γενικού Εισαγγελέα 
της  υποθέσεως  Antonio  Tizzano,  ο  οποίος  τάσσεται  κατά  της 
ανελαστικής  ερμηνείας  των  σχέσεων  μεταξύ  των  παραγράφων 8  και 9 
του άρθρου 104 ΣυνθΕΚ θεωρώντας πως μία τόσο τυπολατρική τήρηση 
της  χρονολογικής συνέχειας που απαιτεί  το άρθρο 104  ΣυνθΕΚ θα είχε 

                                                                                                                                       
προβλεπόταν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πριν ασκήσει προσφυγή επί παραλείψει, ο 
προσφεύγων οφείλει να καλέσει το θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ενεργήσει και εφόσον ο οικείος φορέας δεν λάβει θέση εντός προθεσμίας 
δύο μηνών, ο προσφεύγων διαθέτει στη συνέχεια προθεσμία δύο περαιτέρω μηνών 
για να υποβάλει την προσφυγή κατά παραλείψεως ενώπιον του Δικαστηρίου.  

12  Βλ.  σκέψεις 33  και 34  της  απόφασης ΔΕΚ,  Επιτροπή  κατά  Συμβουλίου, C‐27/04, 13 
Ιουλίου 2004.  

13  Ειδικότερα,  μολονότι  το  κοινοτικό  δίκαιο  προβλέπει,  σε  ορισμένες  συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, ότι η σιωπή ενός θεσμικού οργάνου ισοδυναμεί με απόφαση οσάκις το 
όργανο  κλήθηκε  να  λάβει  θέση  και  δεν  αποφάνθηκε  συναφώς  μετά  την  εκπνοή 
δεδομένης  προθεσμίας,  αντιθέτως  ελλείψει  παρομοίων  ρητών  διατάξεων  περί 
καθορισμού προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας λογίζεται ότι μεσολαβεί σιωπηρή 
απόφαση,  και  περί  καθορισμού  του  περιεχομένου  της  εν  λόγω  αποφάσεως,  η 
απραξία  του  οργάνου  δεν  μπορεί  να  εξομοιώνεται  με  απόφαση,  εκτός  κι  αν 
διακυβεύεται το σύστημα των εγκαθιδρυομένων με τη Συνθήκη ενδίκων μέσων.  
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υπερβολικές  και  παράλογες  συνέπειες14  εμποδίζοντας  τελικώς  την 
εξέλιξη  της διαδικασίας που αφορά  τα υπερβολικά ελλείμματα,  καθώς 
για  αυτόν,  εν  αντιθέσει  με  το  ΔΕΚ,  σημασία  έχει  να  ελεγχθεί  αν  το 
κράτος‐μέλος  εφάρμοσε  όντως  τις  συστάσεις  που  του  απευθύνθηκαν 
και  όχι  να  ελεγχθεί  η  «εμμονή»  στη  μη  εφαρμογή  εκ  μέρους  του 
κράτους‐μέλους. 

Εν  προκειμένω  το  ΔΕΚ  κινήθηκε  στη  σωστή  κατεύθυνση  για  δύο 
λόγους.  Ο  πρώτος  είναι  ότι  μία  αυτόματη  εξομοίωση  με  τη  μη  λήψη 
αποφάσεως  εκ  μέρους  του  Συμβουλίου  προς  αρνητική  απόφαση  θα 
κατέληγε  στο  να  καταστήσει  κενή  περιεχομένου  τη  διαδικασία  του 
άρθρου  232  ΣυνθΕΚ  σε  περίπτωση  παραλείψεως  των  κοινοτικών 
οργάνων. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι   θα ήταν παράλογο το Συμβούλιο 
να χάνει την εξουσία εκδόσεως της πράξης επειδή δεν συγκέντρωσε τις 
απαιτούμενες  πλειοψηφίες,  καθώς  κάτι  τέτοιο  θα  μπορούσε  να  θίξει 
σοβαρά  το  κοινοτικό  γίγνεσθαι  καθεαυτό,  ενώ  το  ενδεχόμενο  να  μην 
επιτύχει  τις  απαιτούμενες  πλειοψηφίες  είναι  μάλλον  μέρος  της 
φυσιολογίας του συστήματος παρά της παθολογίας του.  

 
2)   Δύναται  δικαστικός  έλεγχος  στα  «συμπεράσματα»  του 

Συμβουλίου;  
Αναφορικά  με  τη  δεύτερη  ένσταση  του  Συμβουλίου,  αυτό 

ισχυρίζεται ότι  τα συμπεράσματα που υιοθέτησε στην επίμαχη Σύνοδο 
περί  αναστολής  της  κινηθείσας  διαδικασίας  λόγω  υπερβολικού 
ελλείμματος  κατά  Γαλλίας  και  Γερμανίας  αποτελούν  κείμενα  πολιτικής 
φύσεως  και  όχι  πράξεις  παράγουσες  έννομα  αποτελέσματα15.  Στην 
ουσία το Συμβούλιο με τα προσβαλλόμενα συμπεράσματα τροποποίησε 
ουσιωδώς  τη  σύσταση  της  Επιτροπής  υποδεικνύοντας  μία  νέα  και 
διαφορετική  διαδικασία  εξυγιάνσεως  των  δημόσιων  λογαριασμών, 
δηλαδή  επί  της  ουσίας  τροποποίησε  τη  βαρύτητα  των  αιτηθέντων 
μέτρων εξυγιάνσεως.  

Εδώ,  λοιπόν,  τίθεται  το  ζήτημα  ποιες  πράξεις  των  κοινοτικών 
οργάνων  υπόκεινται  σε  δικαστικό  έλεγχο.  Σύμφωνα  με  τη  γραμματική 
ανάγνωση του άρθρου 230 ΣυνθΕΚ σε έλεγχο νομιμότητας υπόκεινται οι 
κανονισμοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις, όχι όμως οι συστάσεις και οι 
γνώμες16.  Εδώ  το  ΔΕΚ  ερμηνεύοντας  διασταλτικά  το  εν  λόγω  άρθρο 

                                                            
14  Βλ. σκέψεις 105 και 114  της απόψεως του Γενικού Εισαγγελέα Antonio Tizzano,  της 

19ης  Μαϊου  2004  δημοσιευμένη  στην  ιστοσελίδα 
www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=celex:62004CC0027:el:pdf. 

15  Βλ. σκέψη 37 της αποφάσεως ΔΕΚ, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C‐27/04, 13  Ιουλίου 
2004.  

16  Στο  άρθρο  230  ΣυνθΕΚ  προσδιορίζονται  κατά  τρόπο  αρνητικό  οι  πράξεις  των 
κοινοτικών οργάνων κατά των οποίων μπορεί  να ασκηθεί η προσφυγή ακυρώσεως. 
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απέρριψε την ένσταση του Συμβουλίου και έκανε δεκτή κατά το μέτρο 
αυτό την προσφυγή της Επιτροπής, καθώς κατά πάγια νομολογία πρέπει 
να  παρέχεται  η  δυνατότητα  ασκήσεως  προσφυγής  ακυρώσεως  κατά 
όλων  των  μέτρων  που  λαμβάνουν  τα  θεσμικά  όργανα,  ανεξαρτήτως 
φύσεως  ή  μορφής,  και  τα  οποία  σκοπούν  στην  παραγωγή  εννόμων 
αποτελεσμάτων,  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η  τήρηση  του  δικαίου 
κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της Συνθήκης17.   

Στο  σημείο  αυτό  υπάρχει  και  νομολογιακό  προηγούμενο  που 
επιβεβαιώνει  την  παραπάνω  άποψη,  είναι  η  υπόθεση AETR  του  1971 
Επιτροπή κατά Συμβουλίου18, στην οποία το Δικαστήριο είχε δεχθεί ότι η 
απαρίθμηση  των  κοινοτικών  πράξεων  στη  Συνθήκη  δεν  είναι 
περιοριστική  και  ότι  μπορεί  να υπάρξουν  και άλλες πράξεις  τις  οποίες 
ονόμασε sui generis πράξεις, δηλαδή πράξεις που συνιστούν από μόνες 
τους ιδιόμορφες κατηγορίες. Στην υπόθεση εκείνη το ΔΕΚ είχε δεχθεί ότι 
αποτελεί  κοινοτική  πράξη,  υποκείμενη  στον  έλεγχο  νομιμότητας,  ένα 
σύνολο  συμπερασμάτων  στα  οποία  κατέληξε  το  Συμβούλιο  σχετικά  με 
τη στάση που θα  έπρεπε  να υιοθετήσουν οι  Κυβερνήσεις  των  κρατών‐
μελών  στις  διαπραγματεύσεις  για  τη  σύναψη  της  Ευρωπαϊκής 
Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών.  

Το ερώτημα που τίθεται αν προκειμένω είναι εάν η απαρίθμηση των 
κοινοτικών  πράξεων  είναι  περιοριστική  ή  ενδεικτική.  Πρόκειται  για 
ζήτημα  που έχει  ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι γνωστό ότι τα όργανα 
της  Κοινότητας  στην  καθημερινή  πολυσχιδή  δραστηριότητα  που 
αναπτύσσουν,  εκδίδουν  ένα  μεγάλο  αριθμό  πράξεων  με  ποικίλες 
ονομασίες,  όπως  κανονισμούς,  οδηγίες,  αποφάσεις,  ψηφίσματα, 
κώδικες  συμπεριφοράς,  εσωτερικές  υπηρεσιακές  οδηγίες,  εκθέσεις, 

                                                                                                                                       
Αντί  δηλαδή  να  καθορίζονται  ονομαστικά  ποιες  πράξεις  υπόκεινται  σε  έλεγχο, 
καθορίζονται  ποιες  πράξεις  δεν  υπόκεινται  σε  αυτόν.  Κοινό  γνώρισμα  των 
τελευταίων, δηλαδή των συστάσεων και των γνωμών, που σύμφωνα με το ανωτέρω 
άρθρο δεν υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας, είναι ότι αμφότερες δεν παράγουν 
δεσμευτικά  αποτελέσματα.  Κατά  συνέπεια,  συνάγεται  αναμφισβήτητα  το 
συμπέρασμα ότι η βούληση των συντακτών της Συνθήκης της ΕΚ ήταν να περιορίσουν 
τον έλεγχο νομιμότητας στις πράξεις των κοινοτικών οργάνων που έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα.  

17  Και ο Γενικός Εισαγγελέας Antonio Tizzano υπενθύμισε ότι κατά πάγια νομολογία η 
προσφυγή ακυρώσεως  του άρθρου 230 αποσκοπεί  να εξασφαλίσει  την  τήρηση του 
δικαίου  κατά  την  ερμηνεία  και  εφαρμογή  της  Συνθήκης,  κατά  συνέπεια  πρέπει  να 
είναι  δυνατή  εναντίον  οποιωνδήποτε  πράξεων  των  κοινοτικών  οργάνων,  συνεπώς 
ακόμη και ένα άτυπο μέτρο, όπως είναι τα επίμαχα εν προκειμένω συμπεράσματα, 
μπορεί να θεωρηθεί πράξη δυνάμενη να προσβληθεί, υπό την προϋπόθεση βεβαίως 
ότι παράγει έννομα αποτελέσματα.  

18  Κανελλόπουλος  Ι.  Παναγιώτης,  Το  Δίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  Εκδόσεις  Αντ.Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα‐Κομοτηνή 2003, σελ. 362.  
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προτάσεις,  συστάσεις,  πράσινες  ή  λευκές  βίβλους  κ.λ.π.  Σκοπός  της 
προσφυγής ακυρώσεως19  είναι να διασφαλίζεται ο έλεγχος από το ΔΕΚ 
του κατά πόσον οι πράξεις του κοινοτικού οργάνου είναι σύμφωνες με 
τις  διατάξεις  του  κοινοτικού  δικαίου.  Ο  σκοπός  αυτός  θα 
καταστρατηγείτο  αν  γινόταν  δεκτό  ότι  ο  έλεγχος  της  νομιμότητας 
περιοριζόταν για τυποκρατικούς λόγους αποκλειστικά και μόνον επί των 
κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων καθώς έτσι θα εδίδετο η ευχέρεια 
στα κοινοτικά όργανα να διαφεύγουν του δικαστικού ελέγχου δίδοντας 
στις πράξεις τους διαφορετικές ονομασίες.  

Η  παραπάνω  τάση  επιβεβαιώνεται  και  από  τις  διατυπώσεις  που 
επέλεξε  η  Συνθήκη  για  τη  Λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΣΛΕΕ), 
από  τις  οποίες  προκύπτει  μία  προσπάθεια  να  “κλείσει”  οποιοδήποτε 
κενό  στην  παροχή  έννομης  προστασίας  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Η 
Συνθήκη  αυτή  διευρύνει  ρητά  τις  πράξεις  των  οργάνων  που 
προσβάλλονται  με προσφυγή ακυρώσεως,  περιλαμβάνοντας πλέον  και 
πράξεις  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  και  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής 
Τράπεζας.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  263  ΣΛΕΕ20  το 
Δικαστήριο ελέγχει πλέον  το σύνολο των πράξεων που εκδίδονται από 
τα όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων από 
εδώ  και  στο  εξής  και  των  πράξεων  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου,  οι 
οποίες  δεν  περιλαμβάνονταν  στον  κατάλογο  των  πράξεων  που 
μπορούσαν  να  προσβληθούν  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  δυνάμει  του 
προϊσχύοντος άρθρου 230 ΣυνθΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πράξεις 
αυτές παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.  

 
Γ.  ΤΟ  ΜΗΛΟ  ΤΗΣ  ΕΡΙΔΟΣ:  Σύνοδος  της  25ης  Νοεμβρίου  2003: 

Θεσμική εκτροπή ή πολιτική ευελιξίας;  
Κατά τη διάρκεια του 2003 είχε ασκηθεί έντονη κριτική ενάντια στη 

σκληρή αντιπληθωριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

                                                            
19  Η  τελολογική  ερμηνεία  του  άρθρου  230  ΣυνθΕΚ  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  ο 

έλεγχος  νομιμότητας  του  Δικαστηρίου  ασκείται  επί  όλων  των  δεσμευτικού 
χαρακτήρα  πράξεων  των  κοινοτικών  οργάνων,  ανεξάρτητα  από  την  ονομασία,  τον 
τύπο και τη μορφή που αυτές έχουν. Έτσι, ελλείψει δεσμευτικότητας, δεν δύναται μία 
αιτιολογική  σκέψη  κοινοτικής  πράξεως  να  αποτελέσει  από  μόνη  της  αντικείμενο 
προσφυγής ακυρώσεως.  

20  Όπως και  κατά  το προϊσχύον καθεστώς,  σύμφωνα με  το άρθρο 263  εδ. α΄  ΣΛΕΕ, το 
Δικαστήριο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ελέγχει  τη  νομιμότητα  των  νομοθετικών 
πράξεων, των πράξεων του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας,  εκτός  των  συστάσεων  και  γνωμών,  και  των  πράξεων  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που παράγουν νομικά αποτελέσματα 
έναντι τρίτων, δηλαδή μόνο των νομικά  δεσμευτικά πράξεων.  
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καθώς το φάντασμα της ανεργίας21 είχε απλωθεί απειλητικά πάνω από 
την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  αλλά  και  στην  αυστηρή  δημοσιονομική 
πειθαρχία  την  οποία  προέβλεπε  το  Σύμφωνο  Σταθερότητας  και 
Ανάπτυξης  (ΣΣΑ),  και  στην  οποία  προσήπτετο  ότι  παρεμπόδισε  την 
οικονομική  ανάπτυξη.  Έτσι  αυξήθηκαν  οι  φωνές  για  μία  πιο  ευέλικτη 
εφαρμογή  του,  ενώ  πιέσεις  ασκήθηκαν  και  για  τη  χαλάρωση  του 
αυστηρού ορίου 3% που θέτει το Σύμφωνο. Από τη μία πλευρά, έπρεπε 
να  υπάρξει  δημοσιονομική  πειθαρχία  και  μακροπρόθεσμα  οι 
κυβερνήσεις  έπρεπε  να  έχουν  ισοσκελισμένους  ή  πλεονασματικούς 
προϋπολογισμούς,  αφ’  ετέρου  όμως  μία  δρακόντεια  προσήλωση  όσον 
αφορά  τα  όρια  του  ελλείμματος  του  προϋπολογισμού  σε  περίοδο 
οικονομικής  επιβράδυνσης  ή  και  ύφεσης  θα  έθετε  σε  κίνδυνο  την 
ευημερία εκατομμυρίων εργαζομένων που έχαναν την εργασία τους22.  

Πρώτη  η  Γαλλία,  μέσω  του  Προέδρου  της  Ζακ  Σιράκ,  ζήτησε  την 
προσωρινή  χαλάρωση  των  κανόνων  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και 
Ανάπτυξης,  ενώ  λίγους  μήνες  αργότερα  ευθεία  βολή  κατά  του 
Συμφώνου εξαπέλυσε και ο Γερμανός Καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο 
ηγέτης  της  μεγαλύτερης  οικονομίας  της  Ευρωζώνης  επεσήμανε  ότι  η 
Ευρώπη δεν θα μπορούσε να συνεισφέρει στην παγκόσμια ανάπτυξη με 
το  να  εμμένει  στη  σταθερότητα  και  για  τον  λόγο  αυτό  η  Ευρωπαϊκή 
Ένωση  δεν  θα  έπρεπε  να  επικεντρώνει  την  προσοχή  της  αποκλειστικά 
και  μόνον  στην  άσκηση  περιοριστικής  δημοσιονομικής  πολιτικής. 
Ωστόσο, στον αντίποδα είχαν ενταθεί οι παρεμβάσεις τραπεζιτών υπέρ 
της  συνέχισης  μίας  αυστηρής  δημοσιονομικής  πολιτικής. 
Χαρακτηριστική  είναι  η  δήλωση  του  κ.  Λουκά  Παπαδήμου,  ως 
αντιπροέδρου, τότε  της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετέπειτα 
Πρωθυπουργού  της  Ελλάδας,  ότι    «το  να  δίνεις  στους  πολιτικούς  την 
εξουσία  να  αστυνομεύουν  την  τήρηση  του  Συμφώνου,  είναι  σαν  να 
δίνεις  τα  κλειδιά  του μπαρ σε  έναν …αλκοολικό».  Επιπλέον,  ζήτησε να 
αφαιρεθούν εξουσίες από τις κυβερνήσεις και να δοθούν υπερεξουσίες 
στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  ως  θεματοφύλακα  της  απαρέγκλιτης 

                                                            
21  Στη Γερμανία, που βρισκόταν ήδη στο κατώφλι της ύφεσης, ο αριθμός των ανέργων 

έφθασε  σε  ποσοστό  10,7%  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού.  Πρόκειται  για  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  ανεργίας  που  είχε  καταγραφεί  μετά  την  ενοποίηση  της 
Ανατολικής  με  τη  Δυτική  Γερμανία,  ενώ  ανάλογο  πρόβλημα  αντιμετώπιζε  και  η 
Γαλλία, της οποίας η ανεργία είχε εκτοξευτεί στο 9,1% του πληθυσμού. 

22  Ο  (τότε)  βοηθός  γενικός  γραμματέας  της  Ένωσης  Εμπόρων  στη  Γερμανία  Heinz 
Putzhammer δεν δίστασε να επιτεθεί ξεκάθαρα στην πολιτική της ΕΚΤ αλλά και τους 
όρους  του  ΣΣΑ,  λέγοντας πως «η ΕΚΤ θα  έπρεπε  να μειώσει  επιθετικά  τα  επιτόκια, 
ενώ  το  Σύμφωνο  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  πρέπει  να  αλλάξει  για  να  μην  γίνει 
τελικά …σύμφωνο αστάθειας και αποτελμάτωσης».  
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εφαρμογής  της  πολιτικής  δημοσιονομικής  λιτότητας  που  προβλέπει  το 
Σύμφωνο στις χώρες‐μέλη της Ευρωζώνης23.  

Στις  25,  λοιπόν,  Νοεμβρίου  2003  οι  Υπουργοί  Οικονομικών  των 
κρατών‐μελών  κλήθηκαν  να  πάρουν  την  πιο  κρίσιμη  απόφαση  στη 
σύντομη ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Έπειτα από 
μία 9ωρη δραματική  σύσκεψη,  η  οποία  έλαβε  χώρα στις  Βρυξέλλες,  η 
πλειοψηφία  των  15  Υπουργών  Οικονομικών  της  Ευρωζώνης,  με 
καθοριστική την ψήφο της Ελλάδας24, αποφάσισε να θέσει προς στιγμήν 
σε εκκρεμότητα τη διαδικασία των πειθαρχικών κυρώσεων εις βάρος της 
Γαλλίας και της Γερμανίας25.  

Έτσι,  η  Ευρώπη  έζησε  μία  κλασική  στιγμή  όπου  ρεαλισμός  και 
πολιτική  λογική,  η  ανάγκη  δηλαδή  της  ευρωπαϊκής  οικονομίας  να 
ανακάμψει  γρήγορα  προκειμένου  να  πετύχει  τους  μακροπρόθεσμους 
οικονομικούς  και  πολιτικούς  στόχους  της,  υπερίσχυσαν  των  κοινών 
κανόνων  και  αρχών  ενός  άκαμπτου  συμφώνου  που  επιτάσσει 
δημοσιονομική  λιτότητα,  με  στόχο  τη  βελτίωση  των  ελλειμμάτων  των 
προϋπολογισμών.  Επί  της  ουσίας  δηλαδή  όταν  έγινε  για  πρώτη  φορά 
ξεκάθαρο  ότι  οι  κυρώσεις  θα  μπορούσαν  όντως  να  επιβληθούν  η 
πλειοψηφία του Συμβουλίου δίστασε και δεν προχώρησε σε μία τέτοια 
παρέμβαση  στην  εθνική  δημοσιονομική  κυριαρχία  της  Γαλλίας  και  της 
Γερμανίας.  

Το  Συμβούλιο  στη  θέση  των  συστάσεων  της  Επιτροπής  υιοθέτησε 
ένα  κείμενο  πολιτικών  συμπερασμάτων,  στο  οποίο  ενσωματώθηκαν 
επιλεκτικά ορισμένες από τις προτάσεις της Επιτροπής, αφαιρώντας της 
επί  της  ουσίας  την  πρωτοβουλία  στην  τήρηση  του  Συμφώνου.  Οι 
αντιδράσεις  των  θεσμικών  οργάνων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απέναντι 
σε αυτή τη θεσμική εκτροπή ήταν θυελλώδεις26. Για τον εκπρόσωπο της 
Ολλανδίας,  Χέριτ  Ζαλμ,  «το  Σύμφωνο  δεν  πέθανε  αλλά  μπήκε  στο 
ψυγείο»,  ενώ  ο  Σουηδός  Γκούναρ  Λουντ  έκανε  λόγο  για  «σοβαρό 
ακρωτηριασμό  του».  Η  πιο  ενδιαφέρουσα  τοποθέτηση  ήταν  αυτή  του 

                                                            
23  Και  αυτό,  την  ώρα  που  η  επιβράδυνση  της  ευρωπαϊκής  και  της  παγκόσμιας 

οικονομίας  είχε  οδηγήσει  ισχυρές  οικονομίες  της  Ευρωζώνης  να  υπερβούν,  σε  ότι 
αφορά το ύψος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους, το όριο του 3% του ΑΕΠ που 
προβλέπει το Σύμφωνο.  

24  Την οποία εκπροσωπούσε τότε ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης και ο οποίος επέμενε ότι 
«το  Σύμφωνο πρέπει  να  διατηρηθεί  παρά  τις  αδυναμίες  του.  Αν αμφισβητηθεί,  θα 
προκαλέσει αναταραχή στις αγορές και θα επιφέρει πλήγμα στην ανάκαμψη».  

25  Για εκτενέστερη αναφορά βλ. τη Σύνοδο του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003, 
σελ. 15‐22.  

26  Εξ  ονόματος  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  ο  Πέδρο  Σόλμπες  εξέφρασε  τη  βαθύτατη 
θλίψη  για  μία  απόφαση  που  όπως  είπε  «εστερείτο  νομικής  βάσης»,  ενώ  «το 
Συμβούλιο  δεν  ακολούθησε  το  πνεύμα  και  τους  κανόνες  της  Συνθήκης  και  του 
Συμφώνου και δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απόφαση του».  
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επικεφαλής της γαλλικής οικονομίας, Φρανσίς Μερ, ο οποίος τόνισε πως 
«η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δε  διαθέτει  το  μονοπώλιο  της  σκέψης»,  ενώ 
λίγο  αργότερα  παραδέχθηκε  ότι  «η  συγκεκριμένη  απόφαση  δεν  θα 
μπορούσε να είχε ληφθεί εάν είχαν τεθεί σε  ισχύ οι διατάξεις της νέας 
Συνθήκης της Ε.Ε.».  

Οι  συνέπειες  των  αποφάσεων  που  υιοθετήθηκαν  στο  εν  λόγω 
αμφιλεγόμενο  Συμβούλιο  των  Υπουργών  Οικονομικών  της  Ευρωζώνης 
ήταν  πολλές.  Πρώτα  από  όλα,  πολλές  χώρες  κατηγόρησαν  τις  δύο 
μεγάλες  χώρες  ότι  κατόρθωσαν  να  ακυρώσουν  κατά  βούληση  τις 
αποφάσεις που σχετίζονταν με  την  εφαρμογή  του  Συμφώνου,  ενώ δεν 
συνέβαινε  το  ίδιο  με  άλλες  όπως  η  Πορτογαλία,  η  οποία  έτυχε  να 
αντιμετωπίσει  πρώτη  τις  ομόφωνες  συστάσεις  της  Επιτροπής  και  του 
Συμβουλίου πληρώνοντας τη συμμόρφωση της με παρατεταμένη ύφεση 
της  οικονομίας  της27.  Η  δεύτερη  συνέπεια  είχε  να  κάνει  με  την  τροπή 
που  φάνηκε  να  παίρνει  η  «πολιτική  ερμηνεία»  του  Συμφώνου.  Για 
πρώτη  φορά  στα  συμπεράσματα  του  Συμβουλίου  η  δέσμευση  των 
χωρών να επαναφέρουν  τα ελλείμματά  τους κάτω από  το 3%  του ΑΕΠ 
τους συνδέθηκε με τις προοπτικές ανάπτυξης των οικονομιών τους. Με 
άλλα  λόγια,  σύμφωνα  με  τη  νέα  λογική,  έγινε  αποδεκτό  ότι  η 
παρατεταμένη ύφεση ή η στασιμότητα θα μπορούσε  να  επιτρέψει πιο 
χαλαρή δημοσιονομική πολιτική28. 

Ωστόσο,  η  πιο  σοβαρή  συνέπεια  αφορούσε  το  βαθύ  ρήγμα  που 
δημιουργήθηκε  μεταξύ  των  κρατών‐μελών  στον  τρόπο  με  τον  οποίον 
αντιλαμβάνονταν  την  «ισότιμη»  θέση  τους  μέσα  στην  Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Πολλά  κράτη‐μέλη  αμφέβαλαν  εάν  οι  εφεξής  θεσπιζόμενες 
νομικές  πράξεις  θα  είχαν  την  ίδια  ισχύ  για  όλους,  όταν  η  χώρα  που 
επέβαλε  το  Σύμφωνο  Σταθερότητας  ήρθε  λίγα  χρόνια  αργότερα  να  το 
ανατρέψει29.  Εν  κατακλείδι,  από  κάθε  άποψη  η  ιστορική  αυτή 
συνεδρίαση  άφησε  πίσω  της  μία  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  με  μειωμένο 
κύρος να αμφισβητεί τη νομιμότητα των τετελεσμένων, ένα Συμβούλιο 
Υπουργών βαθύτατα διχασμένο ως προς  την πολιτική σκοπιμότητα και 
τις  συνέπειες  των  αποφάσεων  και  το  θεσμικό  πλαίσιο  του  ενιαίου 
νομίσματος να διέρχεται τη σοβαρότερη κρίση στη σύντομη ιστορία του.  

                                                            
27  Χαρακτηριστικά, ο κ. Φρανσίς Μερ είχε δηλώσει ότι «αν τότε είχα φανεί πιο έξυπνος 

θα είχα προτείνει πιο λογικές διατυπώσεις για την Πορτογαλλία».  
28  Αντιστρέφοντας  το  επιχείρημα,  αυτό  σήμαινε  επίσης  ότι  οι  χώρες  που  γνώριζαν 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα έπρεπε να προχωρούν πιο γρήγορα στη μείωση των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων τους.  

29  Πολιτικοί  σχολιαστές  στις  περισσότερες  ευρωπαϊκές  χώρες  κατέληξαν  την  επομένη 
της «υπόθεσης του ΣΣΑ» σε ένα κοινό συμπέρασμα: Πολλές κυβερνήσεις επρόκειτο 
να  διερωτηθούν  «γιατί  να  συμμορφωθούμε  τώρα  όταν  κάποτε  θα  μπορούνε  να 
παραβούμε τα συμφωνηθέντα».  
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Δ.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ: Η ακύρωση των «συμπερασμάτων» από το 
ΔΕΚ 
Το ΔΕΚ, εξετάζοντας όλη τη φιλοσοφία της διαδικασίας που αφορά 

τη  συμμόρφωση  των  κρατών‐μελών  σχετικά  με  τη  τήρηση  των  ορίων 
που  έχουν  τεθεί  για  τα  δημοσιονομικά  μεγέθη,  έκρινε  ότι  εφόσον  το 
Συμβούλιο με τα Συμπεράσματα του ανέστειλε όλη τη διαδικασία μέχρι 
τα ενδιαφερόμενα κράτη να συμμορφωθούν με τις δημόσιες δεσμεύσεις 
που είχαν αναλάβει, ουσιαστικά περιόρισε την αρμοδιότητα να εκδώσει 
νέα απόφαση,  βάσει  της σύστασης  της Επιτροπής,  την οποία πρακτικά 
«ακύρωσε».  

Ειδικότερα,  το  ΔΕΚ  θεώρησε  ότι  η  απόφαση  του  Συμβουλίου  περί 
συνέχισης  της  κινηθείσας  λόγω  υπερβολικού  ελλείμματος  διαδικασίας 
επειδή δεν θα έχει πλέον ως παράμετρο αναφοράς το περιεχόμενο των 
συστάσεων  που  ήδη  του  απευθύνθηκαν,  αλλά  των  μονομερών 
δεσμεύσεων  του  Συμβουλίου,  μία  τέτοια  απόφαση  περί  αναστολής 
παραβιάζει  το άρθρο 104  ΣυνθΕΚ,  αλλά  και  τον Κανονισμό 1467/1997, 
που  προσδιορίζουν  συγκεκριμένες  συνθήκες  (συμμόρφωση  με 
συστάσεις  και  ειδοποιήσεις  από  Επιτροπή  και  Συμβούλιο),  υπό  τις 
οποίες μπορεί  να ανασταλεί η διαδικασία συμμόρφωσης και οι οποίες 
δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση30.  

Επιπλέον,  η  απόφαση  του  Συμβουλίου  περί  διατυπώσεως  των 
συστάσεων  αντιβαίνει  στο  κανονιστικό  περιεχόμενο  του  άρθρου  104 
ΣυνθΕΚ,  δεδομένου  ότι  οσάκις  το  Συμβούλιο  διατυπώνει  συστάσεις 
βάσει του 104, δεν μπορεί να τις τροποποιεί εκ των υστέρων χωρίς νέα 
σύσταση  της  Επιτροπής,  καθώς  αυτή  έχει  το  δικαίωμα  αναλήψεως 
πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας των ελλειμμάτων31. 
Δηλαδή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης το Συμβούλιο έχει 
δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά από την πρόταση της Επιτροπής, 
όμως εάν επιθυμεί να προχωρήσει σε νέα απόφαση τροποποιώντας ήδη 
υφιστάμενη  απόφαση  του,  πρέπει  εκ  νέου  να  λάβει  σχετική  σύσταση 
από την Επιτροπή32.  

                                                            
30  Αναλυτικότερα βλ. σκέψεις 88 και 89 της απόφασης ΔΕΚ, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, 

C‐27/04, 13 Ιουλίου 2004.  
31  Βλ.  σκέψεις  92‐96  της  απόφασης  ΔΕΚ,  Επιτροπή  κατά  Συμβουλίου,  C‐27/04,  13 

Ιουλίου 2004.  
32  Κατ’  αρχάς,  δυνάμει  μίας  γενικής  αρχής,  η  εξουσία  των  κοινοτικών  οργάνων  να 

εκδίδουν  μία  συγκεκριμένη  πράξη  συνεπάγεται  οπωσδήποτε  την  εξουσία  να 
τροποποιούν  την  πράξη  αυτή  τηρώντας,  βεβαίως,  τις  διατάξεις  που  αφορούν  την 
άσκηση  της  συναφούς  αρμοδιότητας.  Το  αντίθετο  συμπέρασμα  επιβάλλεται,  κατά 
την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της εν λόγω υποθέσεως, μόνο εφόσον αποδειχθεί 
ότι  η  πράξη  της  οποίας  η  τροποποίηση  μελετάται  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  μίας 
διαδικασίας εντός ορισμένης προθεσμίας, της οποίας η παρέλευση συνεπάγεται την 
απώλεια της εξουσίας του εν λόγω οργάνου προς λήψη αποφάσεως.  
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Κάτι  τέτοιο  δεν  έγινε  στην  περίπτωση  των  Συμπερασμάτων  που 
ουσιαστικά τροποποίησαν τις Αποφάσεις ΕΚ/89/2003 και ΕΚ/487/2003, 
ενώ  στις  ψηφοφορίες  που  έγιναν  για  την  υιοθέτηση  των 
Συμπερασμάτων έπρεπε να μετέχουν μόνο τα κράτη‐μέλη που μετέχουν 
στην  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση  (ΟΝΕ)  και  όχι  όλα  τα  κράτη‐
μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το  ΔΕΚ  καταλήγοντας  ακύρωσε  τα 
προσβαλλόμενα Συμπεράσματα θεωρώντας πως από το γράμμα και την 
οικονομία του συστήματος που καθιερώνει η Συνθήκη προκύπτει ότι το 
Συμβούλιο  δεν  μπορεί  να  απαλλαγεί  από  την  εφαρμογή  των  κανόνων 
του άρθρου 104 ΣυνθΕΚ και του Κανονισμού 1467/1997, που το ίδιο το 
Συμβούλιο επέβαλε στον εαυτό του.  

Ο  γενικός  Εισαγγελέας  την  εν  λόγω  υποθέσεως,  Antonio  Tizzano, 
διευκρινίζει εν προκειμένω ότι η διάταξη του άρθρου 104 παράγραφος 9 
ΣυνθΕΚ  περιοριζόμενη  να  εξουσιοδοτεί  το  Συμβούλιο  να  ασκεί  μία 
εξουσία  λήψεως  αποφάσεων,  στην  πραγματικότητα  του  απονέμει 
ευρεία  διακριτική  ευχέρεια  για  να  αποφασίσει  αν  και  πώς  θα  την 
ασκήσει.  Άλλωστε,  η  αντίθετη  άποψη,  ότι  δηλαδή  η  ευχέρεια  αυτή 
επιφυλάσσεται  αποκλειστικώς  στην  Επιτροπή,  θα αντέβαινε  προδήλως 
προς  τις  θεσμικές  ισορροπίες  που  έχει  θεσπίσει  η  Συνθήκη 
περιορίζοντας  το  ρόλο  του  Συμβουλίου  σε  ένα  αμιγώς 
«συμβολαιογραφικό» θέτοντας απλώς τη σφραγίδα του33. Ωστόσο, και ο 
ίδιος  θεωρεί  ότι  η  Επιτροπή  διατηρεί  την  εξουσία  να  τροποποιεί  τις 
συστάσεις  που  διατυπώνει  το  Συμβούλιο  βάσει  της  διάταξης  του 
άρθρου 104 παράγρ.7 ΣυνθΕΚ και επειδή θεωρεί πρόδηλο ότι κατά την 
υιοθέτηση  των  εν  λόγω  Συμπερασμάτων  της  επίμαχης  Συνόδου  το 
Συμβούλιο  υπέπεσε  σε  παράβαση  ουσιώδους  τύπου  επιβαλλομένου 
από τη Συνθήκη πρότεινε και αυτός την ακύρωση των προσβαλλόμενων 
Συμπερασμάτων34, όπως και τελικώς έγινε από το Δικαστήριο.  

 
Ε.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1)  Φύλακας της Ευρωζώνης η Επιτροπή  
Παρότι  το  ΔΕΚ  ακολούθησε  μία  σολομώντια  προσέγγιση35  των 

εξουσιών  των  δύο  αυτών  θεσμικών  οργάνων  στην  ουσία  τόνισε  τη 

                                                            
33  Βλ. σκέψεις 139 και 140 της απόψεως του Γενικού Εισαγγελέα, Antonio Tizzano, της 

19ης ΜΑΪΟΥ 2004.  
34  Σκέψη  152  της  απόψεως  του  Εισαγγελέα:  «Συνεπώς,  λαμβανομένων  υπόψη  των 

ανωτέρω  στοιχείων,  θεωρώ  πρόδηλο  ότι  κατά  την  υιοθέτηση  των  συμπερασμάτων 
της  25ης  Νοεμβρίου  2003  το  Συμβούλιο  υπέπεσε  σε  παράβαση  ουσιώδους  τύπου 
επιβαλλομένου από τη Συνθήκη».  

35  Βλ.  Economic  policy  coordination  and  the  European  Court:  excessive  deficits  and 
ECOFIN  discretion, Maher  Imelda,  Economic  policy  coordination  and  the  European 
Court: excessive deficits and ECOFIN discretion, European Law Review, 2004, p. 831.  
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σημασία  της  τήρησης  της  πρωτοβουλίας  εκ  μέρους  της  Επιτροπής  στη 
διαδικασία  έκδοσης  κοινοτικής  απόφασης  και  στον  τομέα  των 
κυρώσεων  για  την  παραβίαση  του  Συμφώνου.  Δηλαδή  το  ΔΕΚ 
«επέστρεψε  τη  σχετική  αρμοδιότητα  και  την  εκτελεστική  εξουσία  της 
Κοινότητας στην Επιτροπή, ως φύλακα της Ευρωζώνης».36 

 
2)  Η εξέλιξη του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης  
Το γεγονός, όμως, ότι το ΔΕΚ «σιώπησε» και δεν όρισε της θεσμικές 

ισορροπίες  των  εξουσιών  των  δύο  αυτών  οργάνων,  αλλά  και  τη  φύση 
του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών λειτούργησε ως καταλύτης 
σε  ένα  ήδη  βεβαρημένο  κλίμα  ως  προς  τη  σκοπιμότητα  και  τη 
λειτουργία του Συμφώνου, οδηγώντας στην τροποποίησή του. Η σχετική 
συζήτηση για την αναθεώρηση του ΣΣΑ, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε 
πολιτικό  επίπεδο,  ολοκληρώθηκε  σε  πρώτη  φάση  το  2005,  όταν  το 
Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  ενέκρινε  τη  σχετική  έκθεση  του  Συμβουλίου 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία προσδιορίσθηκε η 
«ατζέντα» αυτής της αναθεώρησης.  

Το βασικό περιεχόμενο των νέων ρυθμίσεων συνοψίστηκε στο ότι η 
λήψη αποφάσεων από τα κοινοτικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του υπερβολικού ελλείμματος προϋποθέτει μία πληρέστερη οικονομική 
αξιολόγηση  των  δημοσιονομικών  εξελίξεων  της  κάθε  χώρας,  με  τη 
μελέτη μίας ευρείας σειράς «συναφών παραγόντων» όπως η εξέλιξη της 
δυνητικής  ανάπτυξης,  οι  κυκλικές  συνθήκες  της  οικονομίας,  η 
βιωσιμότητα  του  χρέους  και  η  εφαρμογή  πολιτικών  που  αποσκοπούν 
στην  επίτευξη στόχων  της  Ένωσης,  παρέχοντας  έτσι μεγάλα περιθώρια 
εκτίμησης  της  οικονομίας  κατά  τη  διαδικασία  δημοσιονομικής 
εποπτείας.  

Ωστόσο,  η  μεγάλη  οικονομική  κρίση  ανέδειξε  το  γεγονός  ότι  ο 
μηχανισμός  του  Συμφώνου  πρέπει  να  αποκτήσει  νέα  αντανακλαστικά, 
τα  οποία θα  εδράζονται  σε  δύο  χαρακτηριστικά:  ταχεία αντίδραση  και 
στοχευμένη  παρέμβαση.  Η  ελληνική  εμπειρία37  με  τα  πολύ  μεγάλα 
δημοσιονομικά  προβλήματα  και  την  ανάγκη  στήριξης  της  ελληνικής 
οικονομίας  από  τα  υπόλοιπα  κράτη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  ιδίως 
της  Ευρωζώνης  υπήρξε  το  έναυσμα  για  έναν  μεγαλύτερο 
προβληματισμό  σχετικά  με  τον  εμπλουτισμό  του  δημοσιονομικού 
συστήματος που καθιερώνει το Σύμφωνο.  

                                                            
36  Βλ. Χριστιανός Βασίλειος και Περάκης Εμμανουήλ, Τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ υπό 

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 378‐379. 
37  Για  την  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2009  σχετικά  με  την  ύπαρξη 

υπερβολικού  ελλείμματος  στην  Ελλάδα  βλ.  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδαhttp: 

  //eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:135:0021:0022 el:pdf.  
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Η θεσμική εξέλιξη αυτού του προβληματισμού υπήρξε η πρόσφατη 
τροποποίηση  του  Κανονισμού  1467/1997,  που  ήταν  ο  διορθωτικός 
βραχίονας  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης,  με  τον  νέο 
Κανονισμό 1177/2011  του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011  για την 
επιτάχυνση  και  τη  διασαφήνιση  της  εφαρμογής  της  διαδικασίας 
υπερβολικού  ελλείμματος38.  Ο  νέος  κανονισμός  καθιερώνει  μηχανισμό 
επαγρύπνησης  για  τον  έγκαιρο  εντοπισμό  των  νεοεμφανιζόμενων 
μακροοικονομικών  ανισορροπιών.  Η  Επιτροπή  θα  διαδραματίζει 
ισχυρότερο  ρόλο  στη  διαδικασία  ενισχυμένης  εποπτείας,  όσον  αφορά 
τις  αξιολογήσεις  του  κάθε  κράτους‐μέλους,  την  παρακολούθηση,  τις 
επιστολές  επιτοπίως,  τις  συστάσεις  και  τις  προειδοποιήσεις.  Όταν 
λαμβάνει αποφάσεις περί κυρώσεων ο ρόλος του Συμβουλίου θα είναι 
περιορισμένος,  καθώς  πλέον  θα  χρησιμοποιείται  αντίστροφη  ειδική 
πλειοψηφία, που σημαίνει ότι η απόφαση δια της οποίας θα απαιτείται 
τοκοφόρος κατάθεση θα λογίζεται εγκριθείσα από το Συμβούλιο, εκτός 
εάν αυτό αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να απορρίψει  τη σύσταση 
της  Επιτροπής  μέσα  σε  δέκα  μέρες  από  την  έγκρισή  της  από  την 
Επιτροπή.  

Οι  εξελίξεις αυτές οδηγούν σε ασφυκτική εποπτεία  των χωρών της 
Ευρωζώνης,  αλλά  και  σε  ταχύτερες  κυρώσεις  όχι  μόνο  όταν 
διαπιστώνεται  σε  μία  χώρα  υπερβολικό  έλλειμμα,  αλλά  και  δημόσιο 
χρέος  καθώς  και  μακροοικονομικές  ανισορροπίες39.  Οι  αυστηροί  αυτοί 
ανά  χώρα  αριθμητικοί  δημοσιονομικοί  κανόνες,  συνεπείς  με  τους 
δημοσιονομικούς  στόχους  στο  επίπεδο  της  Ένωσης,  αποτελούν  τον 

                                                            
38  Ολόκληρος ο Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ. 1177/2011  του Συμβουλίου  της 8ης Νοεμβρίου 

2011  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  δημοσιευμένος  στην 
ιστοσελίδα  http//www.eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:el:pdf.  

39  Ο νέος Κανονισμός θεσπίζει σύστημα κυρώσεων για την ενίσχυση της επιβολής τόσο 
του προληπτικού όσο και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης στη ζώνη του Ευρώ. Στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, η προσαρμογή στον 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο και η προσήλωση σε αυτόν θα διασφαλίζονται 
μέσω  της  υποχρέωσης  πραγματοποίησης  προσωρινής  τοκοφόρου  κατάθεσης  που 
επιβάλλεται σε ένα κράτος‐μέλος με νόμισμα το Ευρώ το οποίο σημειώνει ανεπαρκή 
πρόοδο στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Στο διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ, 
οι κυρώσεις θα έχουν τη μορφή μίας υποχρεωτικής άτοκης κατάθεσης, συνδεόμενης 
με απόφαση  του  Συμβουλίου διαπιστωτική  της ύπαρξης υπερβολικού  ελλείμματος, 
εφόσον έχει ήδη επιβληθεί τοκοφόρος κατάθεση στο συγκεκριμένο κράτος‐μέλος στο 
προληπτικό σκέλος του Συμφώνου ή, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής παραβίασης 
των  υποχρεώσεων  δημοσιονομικής  πολιτικής,  ή  τη  μορφή  της  υποχρέωσης 
καταβολής προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με σύσταση του Συμβουλίου 
για τη διόρθωση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.  
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ακρογωνιαίο λίθο του ενισχυμένου πλαισίου δημοσιονομικής εποπτείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε κάποιος να  ισχυριστεί ότι το Σύμφωνο 
Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  είναι  πλέον  ένας  μηχανισμός  δυναμικός 
και όχι στατικός. Βέβαια για να μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για την 
αντιμετώπιση  δημοσιονομικών  κρίσεων  θα  πρέπει  αυτοί  που  τον 
χρησιμοποιούν  να  αντιλαμβάνονται  ότι  το  Σύμφωνο  δεν  είναι 
αυτοσκοπός,  δεν  δημιουργήθηκε  δηλαδή  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  να 
υπηρετεί τους σκοπούς του Συμφώνου αλλά αντιστρόφως, το Σύμφωνο 
δημιουργήθηκε  για  να  υπηρετήσει  την  οργάνωση  και  λειτουργία  του 
Ευρωπαϊκού  οικοδομήματος,  αλλά  και  το  όραμα  της  Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης.  

 
 



 

Δημοσιονομική κυριαρχία στο καθεστώς  
της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης:  
τα υπολείμματα του άρθρου 82 παρ. 1 Σ 

 
Στέφανος Κρεμέτης* 
 
 

Ι.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Α.   Η  πολιτική  ευθύνη  της  Κυβέρνησης  σε  ένα  κοινοβουλευτικό 

σύστημα και η ερμηνεία του άρθρου 82 παρ. 1 υπό το πρίσμα της 
δημοκρατικής αρχής. 
Με το άρθρο 82 παρ. 1 Σ. ανατίθεται στην κυβέρνηση ο καθορισμός 

και η  κατεύθυνση  της «γενικής πολιτικής  της Χώρας»,  στο πλαίσιο  του 
Συντάγματος  και  των  νόμων1.  Βάσει  αυτής  της  διάταξης,  η  κυβέρνηση 
καθίσταται αρμόδια τόσο για τον προσδιορισμό των ευρύτερων στόχων 
της κυβερνητικής πολιτικής, όσο και για επιλογή των βασικών μέσων με 
τα  οποία  θα  επιδιωχθεί  η  επίτευξή  τους.  Συναφής  με  το  κανονιστικό 
περιεχόμενο του άρθρου 82 παρ. 1 είναι οι διατάξεις του άρθρου 85 Σ., 
με  τις  οποίες  καθιερώνεται η συλλογική  ευθύνη  της  κυβέρνησης  και  η 
ατομική  ευθύνη  των  μελών  της  για  την  κυβερνητική  πολιτική  γενικά, 
αλλά  και  για  τον  τρόπο  άσκησης  των  επιμέρους  κυβερνητικών 
αρμοδιοτήτων. 

Η πολιτική ευθύνη υλοποιείται κυρίως μέσω του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, δηλαδή της υποχρέωσης λογοδοσίας της κυβέρνησης ενώπιον 
του  αντιπροσωπευτικού  σώματος,  καθώς  και  μέσω  της  εξάρτησης  της 
πρώτης  από  την  εμπιστοσύνη  της  τελευταίας2.  Ο  κεντρικός  ρόλος  του 
Κοινοβουλίου  στις    θεσμικές  διαδικασίες  καταλογισμού  της  πολιτικής 
ευθύνης αναδεικνύει τη σημασία της για την πραγμάτωση της αρχής της 
αντιπροσώπευσης εντός του κοινοβουλευτικού συστήματος.  

Επομένως,  ο  καταλογισμός  της  πολιτικής  ευθύνης  βασίζεται  στην 
ασυνέπεια  της  κυβέρνησης  έναντι  της  εντολής  που  ανέλαβε  από  τον 
κυρίαρχο  λαό,  οργανωμένο σε  εκλογικό σώμα.  Το  κοινοβούλιο  ελέγχει 
την  εκτελεστική  εξουσία  ως  προς  την  υλοποίηση  των  πολιτικών 
δεσμεύσεων  που  είχε  αναλάβει  και,  εάν  διαπιστώσει  ότι  η 
ακολουθούμενη  πολιτική  δεν  είναι  σύμφωνη  προς  αυτές,  μπορεί  να 
αποσύρει  την εμπιστοσύνη του απαλλάσσοντας τους κυβερνώντες από 

                                                            
* ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ 
1   Βλ. Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό δίκαιο, Αθήνα‐Θεσσαλονίκη 2003, σ. 542 επ. 
2   Βλ.  Ε.  Βενιζέλου, Μαθήματα συνταγματικού δικαίου,  Αθήνα‐Κομοτηνή 2008,  σ. 559 

επ. 
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τα καθήκοντά τους. Η λογοδοσία της κυβέρνησης για τα πεπραγμένα της 
ενώπιον  της λαϊκής αντιπροσωπείας αποτελεί  τη θεσμική έκφραση της 
εξάρτησής της από το εκλογικό σώμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολιτικές 
της  κυβέρνησης  εμφανίζονται  ως  προκύπτουσες  από  μια  διαδικασία 
δημοκρατικού  ανταγωνισμού  και  δημόσιου  ελέγχου  της  τήρησης  των 
προγραμματικών κατευθύνσεων που επικύρωσε το εκλογικό σώμα3. 

Για  να  το  θέσουμε  σε  ένα  ευρύτερο  θεωρητικό  πλαίσιο:  Τα 
αντιπροσωπευτικά  συστήματα  στηρίζονται  στο  πλάσμα  δικαίου, 
σύμφωνα με το οποίο η τελικώς διαμορφωμένη πολιτική του Κράτους, 
παρότι  έχει  χαραχτεί  από  συγκεκριμένα  πολιτειακά  όργανα, 
αντικατοπτρίζει  γνήσια  τη  θέληση  της  ευρύτερης  κοινωνικής 
πλειοψηφίας. Η ευθύνη της κυβέρνησης για τη χάραξη και την άσκηση 
της  «γενικής  πολιτικής»  αποτελεί  το  θεσμικό  μέσο  υλοποίησης  του 
παραπάνω  νομικού  πλάσματος  εντός  του  κοινοβουλευτικού 
συστήματος4. 

Κατά συνέπεια,  η απονεμόμενη από  το Σύνταγμα αρμοδιότητα  της 
κυβέρνησης  να  καθορίζει  την  πολιτική  της  Χώρας  (και  η  συνακόλουθη 
ευθύνη  της  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  την  ασκεί)  πρέπει  να 
προσεγγίζεται ιδωμένη υπό το πρίσμα της δημοκρατικής αρχής (άρθρο 1 
παρ.  2  Σ.),  της  οποίας  αποτελεί  ειδικότερη  έκφραση.  Άλλωστε,  κάθε 
επιμέρους  μορφή  δημοκρατικής  πολιτειακής  οργάνωσης  δεν  αποτελεί 
τίποτε παραπάνω από μια εναλλακτική διαρρύθμιση του τρόπου με τον 
οποίο  θα  πραγματωθεί  η  δημοκρατική  αρχή  στα  πλαίσια  μιας 
συγκεκριμένης κοινωνίας. 

 
Β.   Η  εκχώρηση  κυριαρχικών  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  άσκηση 

της οικονομικής πολιτικής ενόψει  των αντιπεριορισμών του ά. 28 
παρ. 3 Σ. 
Οι ως άνω διαπιστώσεις, φυσικά,  δεν  καθιστούν αντισυνταγματική 

κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαμόρφωσης πολιτικής εκ μέρους του 
κράτους προς έναν υπερεθνικό οργανισμό. Αντιθέτως,  στα πλαίσια  της 
«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» πρέπει να θεωρηθεί καταρχήν επιτρεπτή η 
θέσπιση περιορισμών στην κυβερνητική πολιτική, όταν αυτή συντελείται 
σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  δέσμης  των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28. 

Αυτό  το  πλέγμα  διατάξεων  αποτελεί  το  συνταγματικό  θεμέλιο  της 
ένταξης  και  συμμετοχής  της  Ελλάδας  στην  Ε.Ε.  Καθιστά,  δηλαδή, 

                                                            
3   Βλ.  Ι.  Καμτσίδου,  ‘Η  πολιτική  ευθύνη  της  κυβέρνησης,  βασικό  στοιχείο  της 

δημοκρατικής αρχής’, Εφημερίδα ΑΥΓΗ, 4.7.2008. 
4   Βλ.  Ι.  Καμτσίδου, Το  κοινοβουλευτικό  σύστημα:  Δημοκρατική αρχή  και  κυβερνητική 

ευθύνη, Αθήνα 2011, σ. 216 επ. 
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επιτρεπτή  τη  μεταβίβαση  (κυριαρχικών)  αρμοδιοτήτων  σε  κοινοτικά 
όργανα  και  τη  συνακόλουθη  θέσπιση  περιορισμών  στην  «εθνική 
κυριαρχία».  Μάλιστα,  με  την  συνταγματική  αναθεώρηση  του  2001 
προστέθηκε και η οικεία ερμηνευτική δήλωση, η οποία αναγνώρισε και 
ρητά  το  άρθρο  28  ως  τη  νομική  βάση  συμμετοχής  της  χώρας  στη 
διαδικασία οικοδόμησης της Ενωμένης Ευρώπης. Έτσι, η προοπτική της 
ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης  καθίσταται  ερμηνευτικό  κριτήριο,  όχι  μόνο 
του  άρθρου  28  Σ.,  αλλά  και  κάθε  άλλης  συνταγματικής  διάταξης  της 
οποίας το πεδίο εφαρμογής «διασταυρώνεται» με το πεδίο εφαρμογής 
του πρωτογενούς ή δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου5. 

Όμως,  η  συνταγματική  «αναγνώριση»  αρμοδιοτήτων  στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  ρυθμίζεται  (και  οριοθετείται)  από  τους 
διαδικαστικούς  όρους  που  θέτει  η  παρ.  2  και  από  τις  ουσιαστικές 
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 28 Σ. Στην παρούσα μελέτη θα μας 
απασχολήσει μόνο η επιταγή της τρίτης παραγράφου, σύμφωνα με την 
οποία  οι  περιορισμοί  στην  κυριαρχία  δεν  είναι  δυνατό  να  θίγουν  «τις 
βάσεις  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος».  Το  όριο  αυτό  προκύπτει 
λογικά  και  αναγκαία  από  την  ίδια  την  ύπατη  αρχή  πάνω  στην  οποία 
δομείται το συνταγματικό εποικοδόμημα, δηλαδή τη δημοκρατική αρχή. 
Η  εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  και  η  περιορισμοί  της  εθνικής  κυριαρχίας 
δεν  είναι  δυνατό  να  φτάνουν  μέχρι  του  σημείου  της  κατάργησης  της 
ικανότητας  του  λαού  «να  αυτοκυβερνιέται  και  να  αυτοκαθορίζεται», 
καθορίζοντας  και  τις  γενικές  κατευθύνσεις  της  ακολουθούμενης 
κυβερνητικής  πολιτικής.  Μία  αντίθετη  ερμηνευτική  εκδοχή  θα 
συνεπαγόταν  τη  δυνατότητα  αυτό‐κατάργησης  του  Συντάγματος  μέσω 
των συνταγματικών διατάξεων του άρθρου 28. 

Υποστηρίζεται  ότι  η  ερμηνεία  του άρθρου 28  παρ. 3  θα πρέπει  να 
γίνεται σε συνάρτηση με το άρθρο 110 παρ. 1 Σ., το οποίο αποκλείει την 
αναθεώρηση των διατάξεων που καθορίζουν «τη βάση και τη μορφή του 
πολιτεύματος».  Σύμφωνα  με  αυτήν  την  προσέγγιση,  το  κανονιστικό 
τμήμα  του  Συντάγματος  που  δεν  είναι  δυνατό  να  θιγεί  μέσω  της 
εκχώρησης  κυριαρχικών  αρμοδιοτήτων  στην  ΕΕ  ταυτίζεται  με  το  μη‐
αναθεωρήσιμο «σκληρό» του πυρήνα6. 

Η  ως  άνω  άποψη  είναι  εν  μέρει  ορθή,  όμως,  παραβλέπει  τη 
διαφοροποίηση της γραμματικής διατύπωσης των σχετικών διατάξεων, 
καθώς  στην  περίπτωση  του  άρθρου  28  Σ.  γίνεται  αναφορά  μόνο  στις 

                                                            
5   Βλ. Ε. Βενιζέλου, Το αναθεωρητικό κεκτημένο: το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο 

αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001, Αθήνα‐Κομοτηνή 2002, σ. 234 επ. 
6   Βλ. Α. Μανιτάκη, ‘Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιφύλαξη 

κυριαρχίας κατά το άρθρο 28 παρ. 2 και 3 Σ.’, ΕΕΕυρΔ 4/2003, σ. 741‐778, του ιδίου, 
Ελληνικό συνταγματικό δίκαιο, Αθήνα‐Θεσσαλονίκη 2004, σ. 387 επ. 
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«βάσεις»  και  όχι  στη  «μορφή»  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος.  Η 
συνταγματική  διάκριση  μεταξύ  των  δύο  επιφέρει,  όμως,  σημαντικές 
κανονιστικές  συνέπειες.  Η  «βάση»  του  πολιτεύματος  απαρτίζεται  από 
γενικές  αρχές  όπως  (πρωτίστως)  η  δημοκρατική  αρχή,  η 
αντιπροσωπευτική αρχή,  το  κοινοβουλευτικό σύστημα,  η διάκριση  των 
εξουσιών, ο πολυκομματισμός κλπ., οι οποίες συνιστούν τα θεμελιώδη 
στοιχεία  κάθε  δημοκρατικού  πολιτεύματος,  τα  χαρακτηριστικά  μιας 
«αφηρημένης»  δημοκρατικής  πολιτείας.  Αντίστοιχα,  η  «μορφή»  του 
πολιτεύματος  αφορά  στις  ειδικότερες  μεθόδους  πραγμάτωσης  της 
δημοκρατικής  αρχής,  όπως  αυτές  θεσμοποιούνται  εντός  ενός 
συγκεκριμένου συνταγματικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, η «μορφή» 
του  πολιτεύματος  συνδέεται  με  τα  συνταγματικά  χαρακτηριστικά  μιας 
ιστορικά συγκεκριμένης δημοκρατικής πολιτείας. 

 Κατόπιν τούτου, η αναφορά της τρίτης παραγράφου του άρθρου 28 
Σ.  μόνο  στις  «βάσεις»  του  πολιτεύματος,  ιδωμένη  υπό  το  πρίσμα  της 
οικείας ερμηνευτικής δήλωσης, μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: Είναι 
επιτρεπτή η μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων στην ΕΕ, ακόμη και 
όταν αυτή  θίγει  τη  συνταγματικά  κατοχυρωμένη  θεσμική  διαρρύθμιση 
της  ελληνικής  πολιτείας,  εφόσον,  όμως,  γίνονται  σεβαστές  οι 
θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, με προεξάρχουσα τη δημοκρατική 
αρχή. 

Για να το θέσουμε πιο απλά, η μεταβίβαση εθνικών αρμοδιοτήτων 
σε  έναν  υπερεθνικό  οργανισμό  είναι  επιτρεπτή,  εφόσον  ο  τελευταίος 
λειτουργεί  σύμφωνα  με  τα  θεμελιώδη  χαρακτηριστικά  του 
δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι ουσιαστικοί όροι του άρθρου 28 παρ. 3 
«λειτουργούν ως κριτήρια ελέγχου της έννομης τάξης και της θεσμικής 
συγκρότησης  των  άλλων  κρατών  ή  των  διεθνών  οργανισμών  […]  σε 
όργανα  των  οποίων  μεταβιβάζονται  συνταταγμένες  αρμοδιότητες»7. 
Ελέγχεται,  δηλαδή,  η  αξιακή  και  θεσμική  συγγένεια  του  υπερεθνικού 
οργανισμού (της Ε.Ε.) με την ελληνική πολιτεία. 

Βάσει όλων αυτών μπορούμε να διατυπώσουμε την εξής άποψη: Ο 
περιορισμός  της  κυβερνητικής  αρμοδιότητας  για  χάραξη  της 
οικονομικής πολιτικής σε όρια στενότερα από αυτά που καθιερώνει  το 
εθνικό  οικονομικό  σύνταγμα  είναι  επιτρεπτός  στα  πλαίσια  της 
ευρωπαϊκής  ενοποίησης,  εφόσον οι  θεσμοί που  επιφορτίζονται  με  την 
άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο ενωσιακό επίπεδο λειτουργούν 
με βάση τη δημοκρατική αρχή.  

 

                                                            
7   Ε. Βενιζέλος, ό.π., υποσ. 2, σ. 203 επ. 
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ΙΙ.   ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ  «ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ»  ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Α.   To «οικονομικό Σύνταγμα και η άσκηση της οικονομικής πολιτικής 
από την Κυβέρνηση 
Η  κυβέρνηση  διαθέτει  την  αρμοδιότητα  να  καθορίζει  την  πολιτική 

της Χώρας λόγω της δημοκρατικής  της νομιμοποίησης και  του ελέγχου 
από τους αντιπροσώπους του «κυρίαρχου» λαού. Όπως αναφέρθηκε, η 
κυβερνητική  πολιτική  προκύπτει  ως  αποτέλεσμα  του  δημοκρατικού 
ανταγωνισμού.  Συνεπώς,  για  να  ασκηθεί  η  κυβερνητική  λειτουργία 
σύμφωνα  με  τις  επιταγές  της  δημοκρατικής  αρχής,  είναι  αναγκαία  η 
ύπαρξη  ανταγωνιστικών  πολιτικών  προγραμμάτων,  εναλλακτικών 
θεωρήσεων  για  τη  διαχείριση  του  δημόσιου  χώρου.  Σε  αυτή  τη  βάση, 
πρέπει  να  διερευνηθεί  το  εύρος  της  συνταγματικής  κατοχύρωσης  της 
εξουσίας  της  κυβέρνησης  να  διαμορφώνει  πολιτική  και,  ακολούθως,  η 
συνταγματικότητα  της θέσπισης νομικών περιορισμών στην παραπάνω 
αρμοδιότητα.  

Προφανώς,  βεβαίως,  οι  πραγματικές  συνθήκες  (πχ.  πόλεμος) 
κάποιες φορές επιβάλλουν ορισμένες πολιτικές ως  ιστορικά αναγκαίες. 
Δεν  είναι  πάντοτε  εφικτή  η  διατύπωση  μίας  ριζικά  διαφορετικής 
πρότασης  εξουσίας.  Η  μελέτη  μας  ασχολείται  με  τους  νομικούς 
περιορισμούς  και  όχι  με  τις  αντικειμενικές  ή  υποκειμενικές  συνθήκες 
που περιορίζουν το εύρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. 

Η  εξουσία  της  κυβέρνησης  να  διαμορφώνει  πολιτική  είναι  μεν 
ευρεία,  αλλά  υπόκειται  στα  ακραία  όρια  που  θέτει  ο  καταστατικός 
χάρτης  της  ελληνικής  έννομης  τάξης.  Το  Σύνταγμα  θέτει  τους 
διαδικαστικούς  κανόνες,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  διεξάγεται  το 
δημοκρατικό‐πολιτικό  «παιχνίδι»,  και  ταυτόχρονα  θέτει  όρια  στη 
διαχείριση της εξουσίας, αποσκοπώντας κατά βάση στη διασφάλιση των 
ελευθεριών  του  κάθε  πολίτη  από  την  κρατική  αυθαιρεσία.  Κατά 
συνέπεια,  η  δημοκρατική  αρχή  επιβάλλει  την  παροχή  ευρείας 
δυνατότητας  χάραξης  της  οικονομικής  πολιτικής,  εφόσον  δεν 
προσβάλλεται κάποιο συνταγματικό δικαίωμα. 

Συγκεκριμένα στο  επίπεδο  της οικονομικής πολιτικής  γίνεται δεκτό 
ότι οι κυβερνώντες έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν τις πολιτικές τους 
εντός  των  ακραίων  ορίων  που  θέτουν  οι  διατάξεις  του  Οικονομικού 
Συντάγματος.  Το  Ελληνικό  Σύνταγμα,  όπως  και  τα  εθνικά  συντάγματα 
των  περισσότερων  ευρωπαϊκών  χωρών,  είναι  οικονομικοπολιτικά 
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ουδέτερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υφίσταται απόλυτη ελαστικότητα 
ως προς την επιλογή οικονομικού συστήματος8. 

Το  Σύνταγμα περιορίζει μεν  τις  επιλογές  της οικονομικής πολιτικής 
εντός  του  συστήματος  της  ελεύθερης  αγοράς,  κατοχυρώνοντας,  όμως, 
παράλληλα  τη  δυνατότητα  επιβολής  περιορισμών  σε  αυτό  για  την 
εξυπηρέτηση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου. Κατά συνέπεια 
μπορεί να επιλεγεί οποιαδήποτε οικονομική πολιτική «αρκεί να κινείται 
εντός δύο απαγορευμένων άκρων:  του σοσιαλισμού  (με  την έννοια  της 
κοινωνικής – όχι ατομικής – ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής) και του 
πλήρως αρρύθμιστου φιλελεύθερου  καπιταλισμού  τύπου  της προ New 
Deal  εποχής»9.  Στη  μεταπολεμική  Ευρώπη  ο  άξονας  της  δημοκρατικής 
αντιπαράθεσης  σχηματίστηκε  γύρω  από  τη  σύγκρουση  δύο  διακριτών 
ανταγωνιστικών  θεωρήσεων  ως  προς  την  οικονομική  πολιτική,  του 
«μονεταρισμού» και του «κεϋνσιανισμού». 

 
Β.   Η  ανεξαρτησία  του  ΕΣΚΤ  και  της  ΕΚΤ  ως  παράγοντας  «έντασης» 

μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου  
Ο ερμηνευτικός  επικαθορισμός  των συνταγματικών διατάξεων από 

τους  ενωσιακούς  σκοπούς  οδήγησε  σταδιακά  στη  συρρίκνωση  του 
πεδίου διεξαγωγής της πολιτικής αντιπαράθεσης10. Mε τη συνθήκη του 
Μάαστριχτ,  οι  εθνικές  κυβερνήσεις  των  χωρών  όπου  εισήχθη  το  ευρώ 
αποξενώθηκαν  πλήρως  από  τη  νομισματική  πολιτική,  η  οποία 
μεταφέρθηκε στο  ενωσιακό  επίπεδο. Μάλιστα, ως προς  τη  χάραξη  και 
τον  τρόπο  άσκησης  της  τελευταίας  τίθενται  σαφείς  κατευθύνσεις  και 
ιδιαίτεροι περιορισμοί11.  

Σε  πλείστα  άρθρα  των  Συνθηκών  διακηρύσσεται  ο 
«αντιπληθωρισμός»,  δηλαδή  «η  διατήρηση  της  σταθερότητας  των 
τιμών»,  ως  ο  πρωταρχικός  και  κύριος  στόχος  της  νομισματικής 

                                                            
8   Βλ. Ν. Ρόκα,  ‘Η επίδρασις  του νέου Συντάγματος επί  του εμπορικού δικαίου’, σε: Η 

επίδρασις του Συντάγματος του 1975 επί του ιδιωτικού και επί του δημοσίου δικαίου, 
1976, σ. 37‐43, Α. Λιακόπουλου, Η οικονομική ελευθερία αντικείμενο προστασίας στο 
δίκαιο του ανταγωνισμού, 1981, σ. 107 επ. 

9   Γ.  Κατρούγκαλου,  ‘Το  «παρασύνταγμα»  του  Μνημονίου  και  ο  άλλος  δρόμος’, 
www.constitutionalism.gr 

10  Πρβλ.  Κ.  Γιαννακόπουλου,  ‘Μεταξύ  εθνικής  και  ενωσιακής  έννομης  τάξης:  το 
«Μνημόνιο»  ως  αναπαραγωγή  της  κρίσης  του  κράτους  δικαίου’, 
www.constitutionalism.gr. 

11  Βλ.  Κ.  Γώγου,  ‘Η  υποδοχή  της  Οικονομικής  και  Νομισματικής  Ένωσης  στο 
συνταγματικό  οικοδόμημα  ενός  κράτους  μέλους:  το  παράδειγμα  της  Ελλάδας’,  σε: 
ΚΔΕΟΔ,  Η  πορεία  προς  το  Ευρωπαϊκό  Σύνταγμα  και  η  πρόσφατη  αναθεώρηση  του 
Ελληνικού Συντάγματος, 2002, σ. 69 επ. 



Δημοσιονομική κυριαρχία στο καθεστώς της ευρωπαϊκής νομισματικής ενοποίησης… 
 

 

51 

πολιτικής12.  Ταυτόχρονα,    απαγορεύεται  ρητά  τόσο  η  άμεση 
χρηματοδότηση  των  κρατών‐μελών  από  το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα 
Κεντρικών  Τραπεζών  «μέσω  υπεραναλήψεων  ή  άλλων  πιστωτικών 
διευκολύνσεων»,  όσο  και  η  έμμεση  χρηματοδότησή  τους  μέσω  της 
πρωτογενούς  αγοράς  κρατικών  χρεογράφων13.  Με  αυτόν  τον  τρόπο, 
βεβαίως,  καθίσταται  αντικειμενικά  αδύνατη  η  άσκηση  μιας 
διαφοροποιημένης  νομισματικής  πολιτικής  για  την  επίτευξη  άλλων 
οικονομικών  στόχων,  όπως η ανάπτυξη  ή  η απασχόληση,  σε  ενωσιακό 
επίπεδο.  Τα  αρμόδια  όργανα,  δηλαδή,  στερούνται  τη  δυνατότητα 
υιοθέτησης  μιας  πιο  ευέλικτης  (επεκτατικής)  νομισματικής  πολιτικής 
καθώς  και  τη  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  της  κεντρικής  τράπεζας  ως 
«δανειστή  έσχατης  ανάγκης»  των  κρατών‐μελών  για  την  αντιμετώπιση 
των πιέσεων των αγορών.  

Η ίδια η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας κατοχυρώθηκε επειδή 
θεωρήθηκε ως η βέλτιστη οργανωτική μορφή για την επίτευξη του αντι‐
πληθωριστικού  στόχου.  Υποστηρίζεται,  δηλαδή,  από  ένα  μέρος  της 
οικονομικής θεωρίας, ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στη νομισματική 
πολιτική  δημιουργούν  πληθωριστικές  πιέσεις  υπονομεύοντας  τη 
σταθερότητα  των  τιμών  και  την αξία  του  νομίσματος14.  Ακολουθώντας 
αυτήν  την  προσέγγιση,  η  Συνθήκη  δημιούργησε  σε  ενωσιακό  επίπεδο, 
έναν  νέο  μηχανισμό  διαχείρισης  των  νομισματικών  αρμοδιοτήτων  που 
εκχωρήθηκαν από τα κράτη‐μέλη, το ΕΣΚΤ. 

Το ΕΣΚΤ απαρτίζεται από την ΕΚΤ και της εθνικές κεντρικές τράπεζες 
των  κρατών‐μελών,  ενώ  διοικείται  από  τα  όργανα  λήψης  αποφάσεων 
της  πρώτης,  δηλαδή  το  διοικητικό  συμβούλιο  και  την  εκτελεστική 
επιτροπή.  Η  ΕΚΤ  διαθέτει  πλήρη  νομική  προσωπικότητα,  και  κατά  την 
πλέον  αποδεκτή  άποψη  αποτελεί  ένα  «οιονεί  ή  sui  generis  κοινοτικό 
όργανο». 

Βάσει  του  άρθρου  127  παρ.  2  ΣΛΕΕ  στο  ΕΚΣΤ  απονέμεται  η 
αρμοδιότητα  χάραξης  και  εφαρμογής  της  νομισματικής  πολιτικής  της 
Ένωσης.  Προκύπτει,  λοιπόν,  ήδη  από  τη  διατύπωση  των  σχετικών 
διατάξεων  ότι  ο  παραπάνω  ενωσιακός  μηχανισμός  δεν  έχει  μόνο 
αρμοδιότητες  τεχνικού‐διοικητικού  χαρακτήρα,  αλλά  αντίθετα 
διαμορφώνει  πρωτογενώς  την  ακολουθούμενη  νομισματική  πολιτική. 

                                                            
12  Άρθρο 119 παρ. 2, άρθρο 127 παρ. 1, άρθρο 282 παρ. 2  ΣΛΕΕ, άρθρο 2 υπ’ αριθ. 4 

πρωτοκόλλου «Για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών 
και της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας». 

13  Άρθρο  21  παρ.  1  υπ’  αριθ.  4  πρωτοκόλλου  «Για  το  καταστατικό  του  ευρωπαϊκού 
συστήματος κεντρικών τραπεζών και της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας». 

14  Βλ.  Α.  Ευθυμιόπουλου,  ‘Η  ανεξαρτησία  της  κεντρικής  τράπεζας:  Η  θεωρητική 
διαμάχη,  οι  εμπειρικές  ενδείξεις  και  τα  ζητήματα  πολιτικής  που  παραμένουν 
«ανοικτά»’, Δελτίο ΕΕΤ, Α+Β Τρίμηνο 2000, σ. 42 επ.. 
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Κατά  συνέπεια,  η  ΕΚΤ  δεν  απολαμβάνει  μόνο  ανεξαρτησία  κατά  την 
επιλογή των μέσων άσκησης της πολιτικής, αλλά διαμορφώνει και τους 
ειδικότερους στόχους της. 

Πράγματι,  βεβαίως,  όπως  ήδη  επισημάνθηκε,  η  Συνθήκη  θέτει  ως 
γενικό στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα και 
απαγορεύει  τη  χρήση  ορισμένων  μέσων  νομισματικής  πολιτικής.  Η 
επιβολή,  όμως,  συγκεκριμένης  οικονομικής  κατεύθυνσης  κατά  την 
άσκηση  των  νομισματικών  αρμοδιοτήτων  δεν  συνεπάγεται  την  πλήρη 
στέρηση  της  δυνατότητας  των  αρμόδιων  οργάνων  για  διαμόρφωση 
πολιτικής.  

Καταρχήν, εναπόκειται στα ίδια τα ενωσιακά όργανα η εξειδίκευση 
του αντι‐πληθωριστικού στόχου, δηλαδή ο προσδιορισμός του επιπέδου 
διακύμανσης  του πληθωρισμού που θεωρείται  χαμηλός. Πέραν αυτού, 
υπάρχει  μια  σειρά ακόμη αρμοδιοτήτων που  εμπίπτουν  στο πεδίο  της 
νομισματικής  πολιτικής  και  οι  οποίες  περιγράφονται  αναλυτικά  στα 
άρθρα  17‐24  του  υπ’  αριθ.  4  Πρωτοκόλλου.  Μεταξύ  αυτών 
περιλαμβάνεται  η  ρύθμιση  του  ύψους  των  επιτοκίων  και  της 
ρευστότητας στη χρηματαγορά μέσω της διενέργειας πράξεων ανοικτής 
αγοράς,  του  προσδιορισμού  των  ελάχιστων  αποθεματικών  που 
διατηρούνται  δεσμευμένα  από  τις  εμπορικές  τράπεζες  κλπ.  Πρόκειται, 
δηλαδή,  για  ουσιώδεις  αρμοδιότητες,  η  άσκηση  των  οποίων  έχει 
σημαντικές οικονομικές  και κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες συνδέονται 
όχι  μόνο  με  το  ύψος  του  πληθωρισμού  αλλά  με  την  ευρύτερη 
οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Μάλιστα  για  την  άσκηση  των  σχετικών  αρμοδιοτήτων  η  Σύνθηκη 
αναγνωρίζει  στην  ΕΚΤ  «ιδία  κανονιστική  εξουσία».  Σύμφωνα  με  το 
άρθρο  132  ΣΛΕΕ,  «για  την  εκπλήρωση  της  αποστολής»  της,  η  ΕΚΤ 
τράπεζα  δύναται  να  εκδίδει  κανονισμούς,  να  λαμβάνει  αποφάσεις  και 
να διατυπώνει συστάσεις και γνώμες, δεσμεύοντας ευθέως ιδιώτες στα 
κράτη‐μέλη15.  Μάλιστα,  η  εξουσία  έκδοσης  νομικών  πράξεων  δεν 
εξαρτάται από τη σύμπραξή της με οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό όργανο. 

Ενόψει  της  ρητά  απονεμόμενης  αρμοδιότητας  ουσιαστικής 
διαμόρφωσης της νομισματικής πολιτικής, η  ιδιαιτερότητα των ως άνω 
ενωσιακών  οργάνων  έγκειται  στο  ειδικό  καθεστώς  «πλήρους 
ανεξαρτησίας» που απολαμβάνουν εντός του θεσμικού οικοδομήματος 
της ΟΝΕ16.  Στο άρθρο 130  ΣΛΕΕ  θεμελιώνεται  η  ανεξαρτησία  του  ΕΣΚΤ 
και  της  ΕΚΤ  κατά  την  άσκηση  των  εξουσιών  τους,  τόσο  έναντι  των 

                                                            
15  Συνήθως τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
16  Βλ.  Κ.  Γώγου,  ‘Το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών  ως  φορέας 

«παράπλευρης»  κοινοτικής  εξουσίας.  Ζητήματα  δημοκρατικής  νομιμοποίησης  υπό 
την οπτική γωνία του ελληνικού Συντάγματος’, ΤοΣ 1/2003, σ. 49‐78. 
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υπόλοιπων  ενωσιακών  οργάνων,  όσο  και  έναντι  των  εθνικών 
κυβερνήσεων των κρατών‐μελών. Το εν λόγω καθεστώς αφορά ρητά και 
τις  εθνικές  κεντρικές  τράπεζες,  οι  οποίες  οφείλουν  επίσης  να  μην 
δέχονται  υποδείξεις  κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους.  Για  τη 
διασφάλιση  τήρησης αυτής  της αρχής, θεσπίζεται στο άρθρο 131  ΣΛΕΕ 
υποχρέωση του κάθε‐κράτους μέλους να εξασφαλίζει ότι το καταστατικό 
της  εθνικής  κεντρικής  τράπεζας  δεν  αντιτίθεται  στο  πρωτογενές 
ενωσιακό δίκαιο. 

Η  ανεξαρτησία,  μάλιστα,  των  αρμόδιων  οργάνων  συμπληρώνεται 
και  από  μια  σειρά  εγγυήσεων  προσωπικής  ανεξαρτησίας  των 
διευθυντικών  τους  στελεχών:  Όλα  τα μέλη  της  εκτελεστικής  επιτροπής 
διορίζονται  με  απόφαση  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου,  η  οποία 
λαμβάνεται  με  ειδική  πλειοψηφία,  για  οκτώ  χρόνια  και  χωρίς 
δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους. Μέλος της επιτροπής μπορεί 
να απαλλαχθεί  από  τα  καθήκοντά  του μόνο με απόφαση  του ΔΕΕ,  και 
μόνο  εάν  «δεν  πληροί  πλέον  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την 
εκτέλεση  των  καθηκόντων  του  ή  αν  διαπράξει  βαρύ  παράπτωμα»17. 
Τέλος,  έχει  υπογραφεί  από  τα  μέλη  του  ΔΣ  της  ΕΚΤ  Κώδικας 
Δεοντολογίας  με  αναλυτικές  ρυθμίσεις  σχετικά  με  τις  υποχρεώσεις 
αμεροληψίας και ουδετερότητας που υπέχουν. 

Η εξαιρετική έκταση των εγγυήσεων ανεξαρτησίας του ΕΣΚΤ και της 
ΕΚΤ  δημιουργεί  σημεία  προβληματισμού  όσον  αφορά  τη  δημοκρατική 
απαίτηση του άρθρου 28 παρ. 3 Συντ. Έχουμε αναλύσει τον τρόπο με τον 
οποίο η πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης συνδέεται με την υλοποίηση 
της  δημοκρατικής  αρχής  σε  εθνικό  επίπεδο.  Αντίστοιχα,  λοιπόν,  η 
συγκρότηση του νέου υπερεθνικού θεσμικού οικοδομήματος απαιτείται 
να  καθιστά  δυνατό  το  δημοκρατικό  έλεγχο  επί  της  ασκούμενης 
πολιτικής,  ώστε  να  γίνονται  σεβαστές  οι  συνταγματικές  προϋποθέσεις 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΕ. 

Βέβαια,  η  συζήτηση  γύρω  από  το  «δημοκρατικό  έλλειμμα»  της 
Ένωσης είναι ευρύτερη και δεν περιορίζεται μόνο στα πλαίσια της ΟΝΕ. 
Τα  ενωσιακά  όργανα  δεν  διαθέτουν  άμεση  νομιμοποίηση,  ενώ  οι 
εξουσίες  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβούλιου  είναι  περιορισμένες.  Παρόλα 
αυτά,  θεωρείται  ότι,  κατά  κανόνα,  τα  ενωσιακά  όργανα  ασκούν  τις 
αρμοδιότητές  τους  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  του  δημοκρατικού 
πολιτεύματος.  Άλλωστε,  ως  ένα  βαθμό  υφίσταται  «έμμεση» 
δημοκρατική  νομιμοποίηση  κατά  την  άσκηση  των  σχετικών  εξουσιών. 
Χαρακτηριστική  είναι  η  περίπτωση  της  συνήθους  νομοθετικής 
διαδικασίας  για  την  έκδοση  κανονισμών  οδηγιών  και  αποφάσεων:  Το 

                                                            
17  Άρθρο  11  παρ.  4  υπ’  αριθ.  4  πρωτοκόλλου  «Για  το  καταστατικό  του  ευρωπαϊκού 

συστήματος κεντρικών τραπεζών και της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας». 
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άρθρο 289 παρ. 1 ΣΛΕΕ προβλέπει την από κοινού έκδοσή τους από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει άμεση νομιμοποίηση, και το 
από  το  Συμβούλιο,  το  οποίο  ως  όργανο  διακυβερνητικού  χαρακτήρα 
στηρίζεται  στις  δημοκρατικά  εκλεγμένες  εθνικές  κυβερνήσεις  των 
κρατών‐μελών. 

Επομένως,  στην  περίπτωση  του  ΕΣΚΤ  και  της  ΕΚΤ  τίθεται  με 
μεγαλύτερη  επιτακτικότητα  ο  προβληματισμός  σχετικά  με  την  πιθανή 
προσβολή  των  βάσεων  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος,  λόγω  της 
ιδιαίτερης  θεσμικής  ανεξαρτησίας  που  απολαμβάνουν  κατά  τη 
διαμόρφωση  της  νομισματικής  πολιτικής  της  ΕΕ.  Στην  απόφαση 
Maastricht,  το  Γερμανικό  Ομοσπονδιακό  Συνταγματικό  Δικαστήριο18 
έκρινε ότι η υποχώρηση των απαιτήσεων της δημοκρατικής αρχής στην 
περίπτωση  του  ΕΣΚΤ  δικαιολογείται  «λόγω  της  ιδιομορφίας  της 
νομισματικής  πολιτικής  και  της  ανάγκης  προστασίας  της  δημόσιας 
εμπιστοσύνης  στο  νόμισμα»19.  Όμως,  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η 
Γερμανία ήταν από τα λίγα κράτη‐μέλη που συμμετείχε και πριν την ΟΝΕ 
στην  παράδοση  της  ανεξάρτητης  κεντρικής  τράπεζας,  παρότι  η 
ανεξαρτησία  που  αναγνώριζε  στην  εθνική  της  κεντρική  τράπεζα 
υστερούσε  κατά πολύ σε σχέση με  τις  εγγυήσεις που παρέχονται στην 
ΕΚΤ.  Επίσης  ο  Θεμελιώδης  Νόμος  αναγνωρίζει  πλέον  ρητά  την 
ανεξαρτησία  της  ΕΚΤ,  με  αποτέλεσμα  να  μην  δημιουργούνται  σχετικοί 
προβληματισμοί στο γερμανικό συνταγματικό δίκαιο. 

Πέρα από αυτό, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως,  το καθεστώς 
ανεξαρτησίας δεν προκύπτει αντικειμενικά ως οργανωτική ανάγκη, αλλά 
συνδέεται  με  μια  συγκεκριμένη  –ιδεολογικά  φορτισμένη–  προσέγγιση 
της  νομισματικής  πολιτικής.  Τα  περισσότερα  κράτη‐μέλη  δεν 
αναγνώριζαν εγγυήσεις ανεξαρτησίας στις κεντρικές τους Τράπεζες πριν 
την είσοδο στη Νομισματική Ένωση.  Και στην Ελλάδα, μέχρι  το 1997 η 
νομισματική  πολιτική  καθοριζόταν  από  το  Υπουργικό  Συμβούλιο  στα 
πλαίσια  της  εξουσίας  του  για  τη  χάραξη  της  «γενικής  πολιτικής  της 
Χώρας»,  ενώ  η  Τράπεζα  της  Ελλάδας  ασκούσε  τις  αρμοδιότητές  της 
εντός του πλαισίου της κυβερνητικής πολιτικής. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
το  Conseil  Constitutionnel  έχει  δεχθεί  ότι  παραβιάζεται  το  γαλλικό 
Σύνταγμα όταν ανατίθενται στην «Banque de France» ο καθορισμός της 
νομισματικής  πολιτικής,  καθώς  αποτελεί  ουσιώδες  στοιχείο  της 
οικονομικής πολιτικής για την οποία μόνη αρμόδια είναι η Κυβέρνηση. 
Μόνο η εκτέλεση  της  νομισματικής πολιτικής που χαράσσεται από  την 
Κυβέρνηση μπορεί να ανατεθεί στην κεντρική τράπεζα20.  

                                                            
18  BverfGE 89, 155. 
19  Κ. Γώγος, ό.π., υποσ. 11. 
20  Π. Παραράς, Σύνταγμα 1975 – Corpus, τ. 3, σ. 70‐72. 
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  Κατά  συνέπεια,  ο  «ασφυκτικός»  περιορισμός  του  εύρους 
διαμόρφωσης  της  νομισματικής  πολιτικής  και  η  ανάθεση  της  χάραξής 
της  σε  έναν  ενωσιακό  μηχανισμό  με  τις  θεσμικές  ιδιαιτερότητες  του 
ΕΣΚΤ  φαίνεται  να  βρίσκονται  σε  «ασυμφωνία»  με  τις  «βάσεις  του 
δημοκρατικού  πολιτεύματος»,  όπως  ορίζονται  στο  28  παρ.  3  Σ.  Το 
θεσμικό οικοδόμημα της Νομισματικής Ένωσης δεν φαίνεται να πληροί 
το  κριτήριο  της  «θεσμικής  και  ιδεολογικής  συγγένειας»  με  την 
πολιτειακή  οργάνωση  της  ελληνικής  δημοκρατίας.  Σε  κάθε  περίπτωση, 
όμως,  η  εκχώρηση  των  εθνικών  αρμοδιοτήτων  στο  νομισματικό  τομέα 
είναι πλέον οριστική και αμετάκλητη. Οι διαπιστώσεις που γίνονται μας 
βοηθούν  να  προσεγγίσουμε  την  σταδιακή  επέκταση  της  ενωσιακής 
εξουσίας στη δημοσιονομική και ευρύτερη οικονομική πολιτική, η οποία 
οφείλεται  σε  μεγάλο  βαθμό  στον  τρόπο  δόμησης  της  Νομισματικής 
Ένωσης. 

Από τα ανωτέρω εκτεθειμένα προκύπτουν τα ασφυκτικά τα πλαίσια 
εντός  των  οποίων  χαράσσεται  η  νομισματική  πολιτική  στην  ΕΕ.  Είναι 
σαφές  ότι  τα  ενωσιακά  όργανα  που  είναι  επιφορτισμένα  με  τη 
διαμόρφωση και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής υποχρεούνται 
να  δρουν  εντός  του  «μονεταριστικού»  δόγματος,  όπως  αυτό  ορίζεται 
από  την  οικονομική  θεωρία21.  Κατά  συνέπεια,  το  εύρος  εντός  του 
οποίου ασκείται  η  μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα  σε  ενωσιακό  επίπεδο 
υπολείπεται  σαφώς  έναντι  του  εύρους  καθορισμού  της  νομισματικής 
πολιτικής  από  την  κυβέρνηση  στα  πλαίσια  του  εθνικού  συντάγματος. 
Υφίσταται, λοιπόν, «ανταγωνισμός» μεταξύ της δημοκρατικής αρχής και 
των  σχετικών  διατάξεων  του  πρωτογενούς  κοινοτικού  δικαίου,  αφού, 
εντός  της  υπάρχουσας  θεσμικής  δομής  της  Ένωσης,  δεν  παρέχεται  η 
νομική  δυνατότητα  χάραξης  εναλλακτικών  κατευθύνσεων  στη 
νομισματική πολιτική. 

 
ΙΙΙ.  ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  ΑΠΟ 

ΤΗΝ  DE  FACTO  ΣΤΗΝ  DE  JURE  ΑΠΩΛΕΙΑ  ΤΗΣ 
«ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ»  

Α.   Η  κατοχύρωση  της  «δημοσιονομικής  πειθαρχίας»:  Συνάφεια  των 
δημοσιονομικών  στόχων  με  την  ακολουθούμενη  νομισματική 
πολιτική 
Η  αρμοδιότητα  διαμόρφωσης  της,  με  ευρεία  έννοια,  οικονομικής 

πολιτικής παραμένει, καταρχήν, σε εθνικό επίπεδο, βάσει του άρθρου 5 
ΣΛΕΕ.  Από  την  άλλη,  όμως,  είναι  δεδομένο  ότι  υφίσταται  άμεση 

                                                            
21  Βλ. Π. Αργαλιά,  ‘Η οικονομική  και  νομισματική ένωση και  το μνημόνιο οικονομικής 

και χρηματοπιστωτικής πολιτικής για την Ελλάδα’, ΔηΣΚΕ & Αγορά 2/2010, σ. 58 επ. 



                Στέφανος Κρεμέτης  

 

56 

διάδραση  μεταξύ  νομισματικής  και  δημοσιονομικής  πολιτικής22.  Τα 
μεγάλα  δημοσιονομικά  ελλείμματα  ευνοούν  κατά  βάση  την  ανάπτυξη 
πληθωριστικών  πιέσεων.  Επομένως,  η  αρμοδιότητα  των  εθνικών 
κυβερνήσεων  θα  μπορούσε  να  ακυρώσει  στην  πράξη  την  πολιτική 
διατήρησης  της σταθερότητας  των  τιμών.  Για  να προφυλαχθεί,  λοιπόν, 
το  κοινό  νόμισμα  από  τους  κινδύνους  που  γεννά  η  ανισοσκελής 
συγκρότηση  της  ΟΝΕ  προκρίθηκε  η  κατοχύρωση  της  «δημοσιονομικής 
πειθαρχίας»23.  Στο  άρθρο  126  ΣΛΕΕ  ρητά  ορίζεται  ότι  τα  κράτη‐μέλη 
πρέπει  να  αποφεύγουν  τα  «υπερβολικά  ελλείμματα»24.  Η  απαίτηση 
«δημοσιονομικής  υγείας»  προέκυψε,  επομένως,  ως  αναγκαίος 
συμβιβασμός μεταξύ της ολοκληρωμένης νομισματικής ένωσης και  της 
αρμοδιότητας  των  κρατών‐μελών  να  χαράσσουν  εθνική  οικονομική 
πολιτική. 

Με τη διάταξη αυτή, η «δημοσιονομική πειθαρχία» μετατρέπεται σε 
κανόνα  του  πρωτογενούς  ενωσιακού  δικαίου,  επιβάλλοντας  έναν 
ουσιώδη  περιορισμό  στην  κυριαρχία  των  κρατών‐μελών.  Η  απαίτηση 
«δημοσιονομικής υγείας» προκύπτει ως αναγκαίος συμβιβασμός μεταξύ 
της  ολοκληρωμένης  νομισματικής  ένωσης  και  της  αρμοδιότητας  των 
κρατών‐μελών  να  χαράσσουν  εθνική  οικονομική  πολιτική.  Τα  μεγάλα 
δημοσιονομικά  ελλείμματα  ευνοούν  κατά  βάση  την  ανάπτυξη 
πληθωριστικών  πιέσεων.  Επομένως,  η  αρμοδιότητα  των  εθνικών 
κυβερνήσεων  θα  μπορούσε  να  ακυρώσει  στην  πράξη  την  πολιτική 
διατήρησης της σταθερότητας των τιμών που ασκείται από την ΕΚΤ. Για 
να  προφυλαχθεί,  λοιπόν,  το  κοινό  νόμισμα  από  τους  κινδύνους  που 
γεννά  η  ανισοσκελής  συγκρότηση  της  ΟΝΕ  προκρίθηκε  η  κατοχύρωση 
της «δημοσιονομικής πειθαρχίας». 

Με  τον  τρόπο  αυτό,  βεβαίως,  η  αρμοδιότητα  της  πολιτικά 
υπεύθυνης Κυβέρνησης να καθορίζει τη γενική οικονομική πολιτική της 
Χώρας  υπόκειται  σε  δραστικό  περιορισμό,  καθώς  η  δημοσιονομική 
πειθαρχία  «εμμέσως»  αγγίζει  και  άλλες  πτυχές  της  οικονομικής  και 
κοινωνικής  ζωής.  Η  κυβέρνηση  πλέον  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να 
χρηματοδοτεί  τις  αναπτυξιακές  της  πολιτικές  μέσω  κρατικών 
ελλειμμάτων.  Ακόμη πιο σημαντικό,  τα  κράτη‐μέλη αποστερούνται  της 
δυνατότητας  χρησιμοποίησης  του  ελλειμματικού  κρατικού 

                                                            
22  Βλ. Α. Ευθυμιόπουλου, ό.π., υποσ. 14. 
23  Βλ.  Κ.  Γώγου,  ‘«Έγκλημα»  και  τιμωρία:  η  διαδικασία  του  υπερβολικού  ελλείμματος 

στην  Οικονομική  και  Νομισματική  Ένωση  μεταξύ  δικαίου  και  πολιτικής’,  ΕφημΔΔ 
4/2010, σ. 426‐437. 

24  Συγκεκριμένα, στο υπ’ αριθ. 12 πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος  ορίζονται  οι  τιμές  αναφοράς  στη  βάση  των  οποίων  διαπιστώνονται  οι 
δημοσιονομικές αποκλίσεις ως εξής: 3% του ΑΕΠ για το δημοσιονομικό έλλειμμα και 
60% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος. 
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προϋπολογισμού  για  την  τόνωση  της  οικονομίας  και  ειδικότερα  της 
ενεργούς  ζήτησης  σε  περιόδους  οικονομικών  κρίσεων.  Αυτή  η 
παρατήρηση  έχει  ιδιαίτερη  σημασία,  αφού  μετά  την  απώλεια  των 
νομισματικών  (και  συναλλαγματικών)  εργαλείων,  τα  μόνα 
αποτελεσματικά  μέτρα  που  μένουν  στα  κράτη‐μέλη  για  την 
αντιμετώπιση της ύφεσης είναι τα δημοσιονομικά. 

 
Β.   Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος: η κατοχύρωση του κανόνα 

«δημοσιονομικής πειθαρχίας» στο ενωσιακό δίκαιο 
Ιδιαίτερη  σημασία  έχει  το  γεγονός  ότι  η  Συνθήκη  δεν  περιορίζεται 

στη  θέσπιση  δημοσιονομικών  ορίων  για  τα  κράτη‐μέλη,  αλλά 
δημιουργεί  και  έναν  μηχανισμό  ελέγχου  της  τήρησης  των  σχετικών 
προβλέψεων  και  επιβολής  κυρώσεων  σε  περίπτωση  αποκλίσεων25. 
Πέραν  αυτού,  οι  διατάξεις  του  πρωτογενούς  ενωσιακού  δικαίου 
αναφορικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος συμπληρώθηκαν 
και εξειδικεύθηκαν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης26. 

Η  νομική  φύση  του  «Συμφώνου»  έχει  προβληματίσει,  καθώς 
αποτελεί  ένα  ιδιότυπο  σχήμα  ρυθμίσεων,  που  περιλαμβάνει  τόσο 
ενωσιακούς  κανονισμούς  όσο  και  το  έγγραφο  που  αποκαλείται 
ψήφισμα27. Πράγματι,  τα ψηφίσματα δεν περιλαμβάνονται στα νομικά 
εργαλεία  που  έχει  στη  διάθεσή  της  η  Ένωση  βάσει  του  άρθρου  288 
ΣΛΕΕ.  Συνεπώς,  το ψήφισμα  έχει  καταρχήν  πολιτική  σημασία,  η  οποία 
συνίσταται  στη  διακήρυξη  της  δέσμευσης  των  κρατών‐μελών  ότι  θα 
στηρίξουν  την  ΟΝΕ,  ικανοποιώντας  τα  κριτήρια  δημοσιονομικής 
πειθαρχίας που προβλέπει το άρθρο 126 ΣΛΕΕ. Επομένως, σύμφωνα με 
αυτήν  την  προσέγγιση  μόνο  ως  εργαλείο  για  την  ερμηνεία  διατάξεων 
του ενωσιακού δικαίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.  Ακόμη και σε 
αυτήν  την  περίπτωση,  όμως,  δεν  μπορεί  να  αμφισβητηθεί  η  νομική 
δεσμευτικότητα  των  δύο  κανονισμών  που  έχουν  εκδοθεί  βάσει  του 
πρωτογενούς  ενωσιακού  δικαίου.  Άλλωστε,  ο  τρόπος  με  τον  οποίο 
προσέγγισε  συνολικά  το  Σύμφωνο  το  ΔΕΕ,  δεν  αφήνει  ιδιαίτερα 
περιθώρια  για αμφιβολίες  σχετικά με  τη  δεσμευτικότητά  του,  τόσο  σε 

                                                            
25  Στις παραγράφους 2‐5 του άρθρου 126 ΣΛΕΕ καθιερώνεται μία διαδικασία εποπτείας 

των δημοσιονομικών μεγεθών  των κρατών‐μελών,  ενώ στις παραγράφους 6‐14  του 
ίδιου  άρθρου  προβλέπεται  η  ανάληψη  δράσης  σε  περίπτωση  διαπίστωσης 
αποκλίσεων. 

26  Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης απαρτίζεται το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου  του  Άμστερνταμ,  της  16.7.1997,  και  τους  κανονισμούς  1466/97  και 
1467/97  του  Συμβουλίου,  της  7.7.1997,  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και  ισχύουν 
σήμερα. 

27  Βλ.  Ν.  Μπάρμπα,  ‘H  εφαρμογή  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  από 
δημοσιονομικής άποψης. Η περίπτωση της Ελλάδας’, ΔΦΝ 1338/2006, 87‐98. 
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πολιτικό  όσο  και  σε  νομικό  επίπεδο28.  Το  Σύμφωνο,  λοιπόν,  παρά  την 
ιδιόμορφη  φύση  του,  αναπτύσσει  πλήρη  νομική  δεσμευτικότητα, 
τουλάχιστον στο βαθμό που συνιστά μέρος του παράγωγου ενωσιακού 
δικαίου29. 

Σε  γενικές  γραμμές,  η  διαδικασία  υπερβολικού  ελλείμματος 
διαρθρώνεται στο άρθρο 126 ΣΛΕΕ και στον καν. 1467/1997 ως εξής: Στο 
πρώτο στάδιο, εφόσον το Συμβούλιο διαπιστώσει με απόφασή του την 
ύπαρξη  υπερβολικού  ελλείμματος,  απευθύνει  συστάσεις  στο 
«απείθαρχο»  κράτος‐μέλος,  με  τις  οποίες  τάσσονται  προθεσμίες  τόσο 
για τη λήψη μέτρων όσο και για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής 
ομαλότητας.  Σε  δεύτερο  επίπεδο,  εάν  μετά  τη  λήξη  της  ταχθείσης 
προθεσμίας  διαπιστωθεί  ότι  δεν  αναλήφθηκε  αποτελεσματική  δράση, 
το  Συμβούλιο  δύναται  να  δημοσιεύσει  τις  συστάσεις  του 
(επιδεινώνοντας την πιστοληπτική θέση του κράτους) και να ειδοποιήσει 
το  κράτος‐μέλος  να  λάβει  μέτρα  για  τη  μείωση  του  ελλείμματος.  Η 
ειδοποίηση αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή απόφασης, δηλαδή νομικώς 
δεσμευτικής  πράξης  του  ενωσιακού  δικαίου.  Εάν  το  κράτος‐μέλος  δεν 
συμμορφωθεί  ούτε  με  την  εν  λόγω  απόφαση,  τότε  το  Συμβούλιο 
επιβάλλει μια σειρά από κυρώσεις, μεταξύ των οποίων η αναθεώρηση 
της πολιτικής δανεισμού της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων προς το 
συγκεκριμένο  κράτος,  η  άτοκη  κατάθεση  ορισμένου  ποσού  μέχρι  τη 
διόρθωση του ελλείμματος,  καθώς και η επιβολή «προστίμου ευλόγου 
ύψους».  

Επομένως,  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  υπερβολικού  ελλείμματος 
το  Συμβούλιο  έχει  την  αρμοδιότητα  να  εκδώσει  νομικά  δεσμευτικές 
πράξεις  (αποφάσεις)  απαιτώντας  τη  λήψη  συγκεκριμένων  μέτρων  για 
την  επαναφορά  των  δημοσιονομικών  μεγεθών  στα  ενδεδειγμένα 
επίπεδα. Μάλιστα, όπως συνάγεται από το άρθρο 6 του καν. 1467/1997, 
η  επιβολή  κυρώσεων  στο  τελευταίο  στάδιο  της  διαδικασίας  είναι 
υποχρεωτική  και  δεν  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του 
Συμβουλίου30. 

Κατά συνέπεια, η αρμοδιότητα της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση 
της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία σύμφωνα με την αρχή της δοτής 
αρμοδιότητας  παραμένει  στις  εθνικές  κυβερνήσεις,  υφίσταται 
σημαντικούς περιορισμούς. Βεβαίως, η θέσπιση δημοσιονομικών ορίων 
στην  άσκηση  της  πολιτικής  δεν  θίγει  άνευ  ετέρου  τον  πυρήνα  της 
κυβερνητικής  εξουσίας,  αφού  ακόμη  υφίστανται  περιθώρια  πολιτικών 

                                                            
28  ΔΕΕ C‐27/04, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, απόφαση της 13.7.2004. 
29  Πρβλ.  Δ.  Σκιαδά,  ‘Σύνταγμα  και  Δημοσιονομικοί  κανόνες:  μια  δύσκολη  σχέση’, 

ΕφημΔΔ 1/2011, σ. 11‐20 
30  Βλ. Κ. Γώγου, ό.π., υποσ. 11. 
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εκτιμήσεων, τουλάχιστον ως προς την επιλογή των μέσων επίτευξης των 
σχετικών στόχων. 

 
Γ.   Το  «Μνημόνιο»  και  ο  ετεροκαθορισμός  της  δημοσιονομικής 

στρατηγικής της χώρας  
Η  τρέχουσα  οικονομική  κρίση  διαμόρφωσε  νέα  δεδομένα  για  την 

άσκηση  της  δημοσιονομικής  και  ευρύτερης  οικονομικής  πολιτικής.  Ο 
ευρωπαϊκός  μηχανισμός  στήριξης  της  ελληνικής  οικονομίας  ήρθε  να 
απαντήσει στις αδυναμίες και τις ατέλειες της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείμματος. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι ο μηχανισμός που επέβαλλε 
τη δημοσιονομική «εξυγίανση», δεν προέβλεπε τον τρόπο με τον οποίο 
το αποκλίνον κράτος‐μέλος θα χρηματοδοτήσει τα τρέχοντα ελλείμματα 
του,  και  θα  αναχρηματοδοτήσει  έτσι  το  χρέος  του,  εφόσον  λόγω  της 
δημοσιονομικής  του  κατάστασης  δεν  έχει  πρόσβαση  στις  αγορές 
χρήματος31.  Όπως  διατυπώθηκε  και  στα  συμπεράσματα  της  Συνόδου 
Κορυφής  της  28ης  και  29ης  Οκτωβρίου  2010,  «η  πρόσφατη 
δημοσιονομική  κρίση  της  Ελλάδας  ανέδειξε  την  ανάγκη  να  θεσπισθεί 
ένας μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση κρίσεων, προκειμένου να 
διασφαλισθεί  η  χρηματοοικονομική  σταθερότητα  της  ζώνης  του  ευρώ 
συνολικά». 

Για  την  αντιμετώπιση  της  εν  λόγω  έλλειψης  οι  Συνθήκες  δεν 
παρείχαν  επαρκή  νομικά  ερείσματα.  Αντιθέτως,  το  πρωτογενές 
κοινοτικό δίκαιο διακηρύττει ότι η Ένωση και  τα υπόλοιπα κράτη‐μέλη 
δεν  ευθύνονται  για  τις  υποχρεώσεις  που  λαμβάνουν  οι  κεντρικές 
κυβερνήσεις32. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, σε συνεργασία με το ΔΝΤ, ένας 
ad  hoc  πρωτότυπος  μηχανισμός,  που  δεν  προβλέπεται  από  τις 
ευρωπαϊκές  Συνθήκες  και  έχει  καταρχήν  διακυβερνητικό  χαρακτήρα. 
Από αυτή τη σκοπιά, το Μνημόνιο αποτελεί μια άτυπη διεθνή συμφωνία 
τύπου  «arrangement»,  η  οποία  συνιστά  προϋπόθεση  της 
χρηματοδοτικής  διευκόλυνσης  της  Ελλάδας  βάσει  της  δανειακής 
σύμβασης που έχει υπογράψει33. 

Από  την  άλλη,  δεν  πρέπει  να  παραβλέπεται  ο  ενωσιακός 
χαρακτήρας  του  οικονομικού  προγράμματος  του Μνημονίου.  Ήδη  από 
τον Απρίλιο  του 2009,  το  Συμβούλιο είχε διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα 
υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα.  Το Φεβρουάριο  του 2010,  μάλιστα,  η 

                                                            
31  Βλ. Ειρ. Σαρπ, Εισήγηση στο ΣτΕ κατά την συζήτηση της υπόθεσης   του Μνημονίου, 

www.constitutionalism.gr, σ. 18. 
32  Άρθρο 125 ΣΛΕΕ “no bail‐out clause”. 
33  Βλ.  Α. Μανιτάκη,  ‘Τα  συνταγματικά  ζητήματα  του Μνημονίου  ενόψει  μοιρασμένης 

κρατικής  κυριαρχίας  και  επιτηρούμενης  δημοσιονομικής  πολιτικής’, 
www.constitutionalism.gr, σ. 12‐18. 
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χώρα  εισήλθε  στο  2ο  στάδιο  της  διαδικασίας,  αφού  το  Συμβούλιο 
διαπίστωσε  ότι  η  Ελλάδα  δεν  ανέλαβε  αποτελεσματική  δράση  σε 
εφαρμογή  της  προηγηθείσας  σύστασης.  Τέλος,  με  την  απόφαση 
2010/320/ΕΕ του Συμβουλίου34, η οποία απευθύνθηκε ως όχληση στην 
Ελλάδα,  το  ακριβές  περιεχόμενο  του  Μνημονίου  κατέστη  νομικά 
δεσμευτική  πράξη  του  παράγωγου  ενωσιακού  δικαίου  που  εκδόθηκε 
στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Το «Μνημόνιο», 
δηλαδή, πέραν της διεθνούς φύσης του αποτελεί μέτρο συμμόρφωσης 
της Ελλάδας στον κανόνα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

Τα  ποσοτικά  και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του,  όμως,  ουσιαστικά 
αποστερούν  από  την  πολιτικά  υπεύθυνη  κυβέρνηση  κάθε  δυνατότητα 
χάραξης  της  οικονομικής  πολιτικής  της  Χώρας.  Με  το  επιβληθέν 
πρόγραμμα  «δημοσιονομικής  εξυγίανσης»  καθορίζεται  η  οικονομική, 
δημοσιονομική  και  κοινωνική  πολιτική  της  Χώρας  σε  μεσοπρόθεσμη 
βάση, παρά το γεγονός ότι η εισοδηματική, η κοινωνική, η φορολογική 
και  η  κοινωνικό‐ασφαλιστική  πολιτική  παραμένουν  στην  κυριαρχική 
αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων35.  

Δεδομένης της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου  (πρωτογενούς και 
παράγωγου),  το  περιεχόμενο  του  Μνημονίου  έχει  καταστεί  νομικά 
δεσμευτικό  για  τις  ελληνικές  αρχές,  περιορίζοντας  την  κυβερνητική 
αρμοδιότητα  χάραξης  της  γενικής  πολιτικής.  Η  δεσμευτικότητα  των 
προβλεπόμενων  μέτρων  απορρέει  από  την  ιδιότητα  του  Ελληνικού 
Κράτους ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οργανωθείσης στα 
πλαίσια αυτής ΟΝΕ. Μάλιστα,  η μη συμμόρφωση προς  τις προβλέψεις 
της  απόφασης,  δίνει  τη  δυνατότητα  στο  Συμβούλιο  να  επιβάλλει  κατά 
της  Ελλάδας  τις  κατ’  άρθρο  288  ΣΛΕΕ  κυρώσεις36.  Η  διαμόρφωση  της 
κυβερνητικής  πολιτικής,  λοιπόν,  δεν  υπόκειται  μόνο  σε  αδήριτους 
«πραγματικούς»  και  πολιτικούς  καταναγκασμούς37,  αλλά  σε  αμιγώς 
νομικούς  περιορισμούς,  οι  οποίοι  επιβάλλονται  μέσω  της  έκδοσης 

                                                            
34  Η εν λόγω απόφαση υπέστη διαδοχικές τροποποιήσεις και εν τέλει αντικαταστάθηκε 

από την 2011/791/ΕΕ απόφαση του Συμβουλίου. 
35  Πρβλ. Επ. Μαριά, ‘Η δανειακή σύμβαση Ελλάδας‐κρατών Ευρωζώνης υπό το πρίσμα 

των θεσμών και του δικαίου της ΕΕ’, ΝοΒ 58/2010, σ. 2204‐2222, Κ. Χρυσόγονου,  ‘Η 
χαμένη  τιμή  της  ελληνικής  δημοκρατίας.  Ο  μηχανισμός  «στήριξης  της  ελληνικής 
οικονομίας»  από  την  οπτική  της  εθνικής  κυριαρχίας  και  της  δημοκρατικής  αρχής’, 
ΝοΒ  58/2010,  σ.  1354‐1365,  Γ.  Κατρούγκαλου,    ‘Pacta  sund  servanda.  Η 
συνταγματικότητα του ν. 3548/2010 και του Μνημονίου για τα μέτρα εφαρμογής των 
συμφωνιών  με  το  ΔΝΤ,  την  ΕΕ  και  την  ΕΚΤ’,  ΕφημΔΔ  2/2010,  σ.  113  επ.,    Κ. 
Γιαννακόπουλου, ό.π., υποσ. 10. 

36  Βλ.  Δ.  Νικηφόρου,  ‘Memorandum  of…  ‘supremacy’:  Μια  περίπτωση  υπεροχής  του 
ενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού Συντάγματος;’, www.constitutionalism.gr. 

37  Βλ. Απ. Γέροντα, ‘Το Μνημόνιο και η δικαιοπαραγωγική διαδικασία’, ΕφημΔΔ 5/2010, 
σ. 705‐728. 
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δεσμευτικών  πράξεων  του  δευτερογενούς  ενωσιακού  δικαίου.  Το 
γεγονός  ότι  η  Κυβέρνηση  έχει  την  τελική  αρμοδιότητα  για  την 
υλοποίηση  των  ως  άνω  μέτρων  δεν  αναιρεί  την  προηγούμενη 
διαπίστωση.  Η  απόφαση  του  Συμβουλίου  είναι  καθ’  όλα  δεσμευτική 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  288  ΣΛΕΕ,  και  η  μη  τήρησή  της  μπορεί  να 
επιφέρει  την  επιβολή  συγκεκριμένων  κυρώσεων.  Η  μη  υλοποίηση  της 
δημοσιονομικής πολιτικής απευθείας από ενωσιακά όργανα (όπως στην 
περίπτωση της νομισματικής) δεν οδηγεί άνευ ετέρου στο συμπέρασμα 
ότι  διατηρείται  άθικτη  η  εθνική  αρμοδιότητα  για  άσκηση  της 
οικονομικής πολιτικής. 

 
Δ.     Η συνταγματοποίηση της «δημοσιονομικής πειθαρχίας» μέσω της 

νέας  Συνθήκης  για  τη  σταθερότητα,  το  συντονισμό  και  τη 
διακυβέρνηση στην ΟΝΕ 
Πέραν  των  ιδιαιτεροτήτων  της  ελληνικής  περίπτωσης,  η  τρέχουσα 

κρίση στη  ζώνη  του ευρώ οδηγεί σε  ευρύτερες θεσμικές αλλαγές  τόσο 
στην  ΟΝΕ  όσο  και  συνολικά  στην  ΕΕ.  Με  τη  νέα  Συνθήκη  για  τη 
σταθερότητα,  το  συντονισμό  και  τη  διακυβέρνηση  στην  ΟΝΕ38, 
εκφράστηκε  η  βούληση  των  κυβερνήσεων  των  κρατών‐μελών  για 
στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. 

Το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο εισάγει νέες σημαντικές ρυθμίσεις, 
οι  οποίες  περιορίζουν  έτι  περισσότερο  τη  χάραξη  εθνικής  οικονομικής 
πολιτικής,  καθιστώντας  την  αντικείμενο  ευρείας  διαβούλευσης  σε 
ενωσιακό  επίπεδο.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  υποχρέωση 
υποβολής  έκθεσης  προς  το  Συμβούλιο  και  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
αναφορικά με την έκδοση των δημόσιων χρεογράφων  (άρθρο 6), αλλά 
και η θέσπιση των «συνόδων κορυφής για το ευρώ»  (άρθρο 12) με  τις 
οποίες  θα  επιτυγχάνεται  στενότερος  συντονισμός  των  επιμέρους 
πολιτικών σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. 

Κατά βάση, όμως, με το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο επιδιώκεται η 
ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων εργαλείων σταθεροποίησης, δηλαδή η 
εντατικότερη,  αυστηρότερη  και  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των 
προβλέψεων  των  Συνθηκών  και  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και 
Ανάπτυξης39. Τα κράτη‐μελή ήδη με τον καν. 1466/1997 δεσμεύονταν σε 
έναν  μεσοπρόθεσμο  δημοσιονομικό  στόχο  ισοσκελισμένων  ή  και 
πλεονασματικών  προϋπολογισμών,  ο  οποίος  αποτυπωνόταν  στα 
προγράμματα σταθερότητας που υπέβαλλαν προς το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.  

                                                            
38  Υπεγράφη την 2.3.2012 και κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο την 28.3.2012. 
39  Βλ.  J. A. Emmanouilidis – F. Zuleeg,  ‘Thinking beyond a  fiscal union, Commentary at 

European Policy Centre’, www.epc.eu. 
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Συνεπώς,  η  υποχρέωση  που  αναλαμβάνουν  τα  κράτη‐μέλη  με  το 
άρθρο 3  παρ. 1  της  νέας  Συνθήκης δεν είναι  κάτι  νέο για  το ενωσιακό 
νομικό οικοδόμημα. Έστω σε ηπιότερη μορφή, ο «χρυσός κανόνας» για 
το έλλειμμα και το χρέος δέσμευε τα κράτη‐μέλη, διαθέτοντας μάλιστα 
αυξημένη  τυπική  ισχύ ως μέρος  του  ενωσιακού δικαίου.  Το πρόβλημα 
που  παρουσιάστηκε  δεν  οφείλεται  στην  έλλειψη  θεσπισμένων 
«δημοσιονομικών  ορίων»,  αλλά  στην  αδυναμία  του  υφιστάμενου 
ενωσιακού  μηχανισμού  εποπτείας  και  συμμόρφωσης  να  διασφαλίσει 
την τήρηση τους.  

Απαντώντας  σε  αυτό  το  πρόβλημα,  εκείνο  που  εισφέρει  η  νέα 
συμφωνία  είναι  η  ενσωμάτωση  της «δημοσιονομικής  πειθαρχίας»  στα 
επιμέρους  εθνικά  δίκαια,  δηλαδή  η  υποχρέωση  θέσπισης  σε  εθνικό 
επίπεδο ενός διορθωτικού μηχανισμού που να διασφαλίζει την τήρηση 
των συμφωνηθέντων  δημοσιονομικών τιμών40. Συγκεκριμένα, το άρθρο 
3  παρ. 2  του  συμφώνου  προβλέπει  τη  μεταφορά  του  δημοσιονομικού 
κανόνα  στις  εθνικές  έννομες  τάξεις  «με  διατάξεις  δεσμευτικού  και 
μόνιμου χαρακτήρα, κατά προτίμηση συνταγματικού»41. 

 
IV.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

A.   Εκνομίκευση  του  μονεταρισμού  και  η  «αλλοίωση»  της 
δημοκρατίας 
Το Μνημόνιο και η νέα Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό 

και  τη  διακυβέρνηση  στην  ΟΝΕ  ολοκληρώνουν  τον  «ερμηνευτικό 
επικαθορισμό  του  “οικονομικού  συντάγματος”  από  τους 
“συνταγματικούς”  σκοπούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης»42.  Ο  άξονας  της 
δημοκρατικής  αντιπαράθεσης,  όπως  τέθηκε  ανωτέρω,  δεν  υφίσταται 
πλέον,  αφού  οι  ενωσιακές  ρυθμίσεις  καθορίζουν  εξαντλητικά  το 
περιεχόμενο  της  ακολουθούμενης  πολιτικής.  Η  «μονεταριστική» 
φιλοσοφία  ουσιαστικά  έχει  εισχωρήσει,  ως  σύνολο  νομικών 
περιορισμών που επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο, στο πεδίο άσκησης της 
εθνικής οικονομικής πολιτικής.  

Η  πρώτη  εστία  έντασης  εντοπίζεται  στην  ασυμβατότητα  των 
θεσμικών  χαρακτηριστικών  της  ΕΚΤ  και  του  ΕΣΚΤ  με  την  «επιφύλαξη 
κυριαρχίας»  του  άρθρου  28  παρ.  3  Σ.  Σύμφωνα  με  την  τελευταία,  η 
άσκηση  των  κυριαρχικών  αρμοδιοτήτων  που  έχουν  παραχωρηθεί  στην 
Ένωση  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τις  θεμελιώδεις  αρχές  του 

                                                            
40  Βλ. Γ. Δρόσου,  ‘Συνταγματικός λόγος και οικονομική κρίση, ΕφημΔΔ 6/2011’, σ. 764‐

778. 
41  Για  τη  διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  προς  την  ως  άνω  υποχρέωση  που 

αναλαμβάνουν  τα συμβαλλόμενα μέρη αρμόδιο  είναι  το ΔΕΕ,  στο οποίο μπορεί  να 
προσφύγει οποιοδήποτε από τα κράτη‐μέλη που μετέχουν στη Σύμβαση (άρθρο 8). 

42  Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, ό.π., υποσ. 10. 
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δημοκρατικού  πολιτεύματος.  Το  ενωσιακό  σύστημα  εξουσίας,  δηλαδή, 
παρά τις ιδιαιτερότητές του οφείλει να είναι δημοκρατικά οργανωμένο. 
Η απαίτηση αυτή ισχύει και για το πεδίο της νομισματικής πολιτικής, η 
οποία  στο  ελληνικό  συνταγματικό  πλαίσιο  ενέπιπτε  διαχρονικά  στην 
αρμοδιότητα  της  κυβέρνησης  για  τη  χάραξη  της  «γενικής  πολιτικής». 
Ενόψει  της αρμοδιότητας  του ΕΣΚΤ όχι μόνο  για άσκηση,  αλλά  και  για 
πρωτογενή  χάραξη  της  νομισματικής  πολιτικής,  η  πλήρης  ανεξαρτησία 
που  απολαμβάνει  δεν  φαίνεται  να  πληροί  την  ως  άνω  δημοκρατική 
προϋπόθεση.  Δημιουργούνται,  έτσι,  σημεία  τριβής  με  την  ελληνική 
συνταγματική    έννομη  τάξη,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη 
κατά τη μελλοντική διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θεσμών. 

Πέραν  αυτού,  η  αυστηρή  νομική  κατοχύρωση  του  δόγματος  της 
«δημοσιονομικής  πειθαρχίας»  καθιστά  σχεδόν  απαγορευτική  στην 
κυβέρνηση  την  άσκηση  μιας  διαφοροποιημένης  (π.χ.  κεϋνσιανής) 
πολιτικής43.  Είναι,  βέβαια,  γεγονός  ότι  η  Κυβέρνηση  εξακολουθεί  να 
παραμένει τελικώς και τυπικώς αρμόδια για την εφαρμογή του εκάστοτε 
μέτρου44. Όμως, η δημοκρατική αρχή, σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
ερμηνεύεται  ολόκληρο  το  οργανωτικό  μέρος  του  Συντάγματος, 
επιβάλλει η άσκηση της πολιτικής εξουσίας να συνδέεται με την ύπαρξη 
πολιτικής ευθύνης απέναντι στον λαό.  Η ευθύνη της κυβέρνησης για τη 
διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής δεν πρέπει να γίνει αντιληπτή απλώς 
ως  ένας  κανόνας  κατανομής  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  των  διάφορων 
κρατικών  οργάνων,  αλλά  ως  μέρος  μιας  «θεσμικής  αλυσίδας 
εξουσιοδότησης» δια της οποίας υλοποιείται η δημοκρατική αρχή.  

Κατά  συνέπεια,  η  Κυβέρνηση  είναι  πολιτικά  υπεύθυνη  επειδή  τα 
πεπραγμένα  της  τίθενται  στην  κρίση  του  εκλογικού  σώματος  και, 
εφόσον  αυτό  τα  αποδοκιμάσει,  επέρχεται  αλλαγή,  όχι  μόνο  των 
προσώπων, αλλά και της ακολουθούμενης πολιτικής  (σε κάποιο βαθμό 
τουλάχιστον)  45.  Κατά  τη  διατύπωση  του  Βενιζέλου:  «Η  πολιτική 
προϋποθέτει  ένα  εύρος  ιδεών! Προϋποθέτει  ότι μπορείς  να  κάνεις  και 

                                                            
43  Συναφής είναι  και η άποψη που διατύπωσε ο Ε. Βενιζέλος  την 22.1.2006  σε άρθρο 

του για την εφημερίδα «Ημερησία», σύμφωνα με τον οποίο: «οι προτάσεις αυτές [για 
την  εισαγωγή  συνταγματικών  εγγυήσεων  δημοσιονομικής  πειθαρχίας]  είναι  μία 
απόπειρα να καταστεί αντισυνταγματική η κεϋνσιανή πολιτική που δημιούργησε σε 
μεγάλο  βαθμό  το  μεταπολεμικό,  ευρωπαϊκό  μοντέλο  οικονομικής  και  κοινωνικής 
ανάπτυξης [...]». 

44  Πρβλ. Α. Μανιτάκη, ό.π., υποσ. 33, σ. 37‐39. 
45  Βλ.  Κ.  Χρυσόγονου,  ‘Το  δημοκρατικό  έλλειμμα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  το 

«Σύνταγμα της Ευρώπης»’, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΙ/2005, σ. 391‐404. 
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αυτό,  μπορείς  να  κάνεις  και  το  άλλο»46.    Η  πολιτική  ευθύνη  για  τον 
τρόπο  άσκησης  της  εξουσίας  καταλογίζεται  στην  κυβέρνηση  επειδή 
αυτή  θέτει,  στα  πλαίσια  του  δημοκρατικού‐πολιτικού  παιχνιδιού,  τους 
επιδιωκόμενους στόχους και τα μέσα υλοποίησής τους. 

Ως  εκ  τούτου,  όταν  οι  νομικοί  καταναγκασμοί  του  ενωσιακού 
δικαίου καθιστούν ανέφικτη τη χάραξη διαφοροποιημένης πολιτικής, η 
κατά  το  άρθρο  82  παρ.  1  αρμοδιότητα  της  κυβέρνησης  «αποβάλλει 
πολλή  από  την  ουσία  της»47.  Η  νομιμοποίηση  της  κρατικής  εξουσίας 
καταντά  κενή  περιεχομένου,  καθώς  η  άσκηση  των  σχετικών 
κυβερνητικών  αρμοδιοτήτων  δεν  μπορεί  να  αναχθεί  στη  λαϊκή 
βούληση48.  Στο βαθμό, λοιπόν, που το περιεχόμενο της δημοσιονομικής 
πολιτικής προκύπτει ως αποτέλεσμα προϋφιστάμενων δεσμεύσεων της 
χώρας προς την ΕΕ και πράξεων του ενωσιακού δικαίου είναι αμφίβολο 
κατά πόσο η κυβέρνηση παραμένει πολιτικά υπεύθυνη για τη διεύθυνση 
της χώρας.  

Επομένως, η θέσπιση περιορισμών που συρρικνώνουν υπέρμετρα τη 
διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης στα πλαίσια του άρθρου 82 παρ. 1 
αντιστρατεύεται  τη  δημοκρατική  αρχή,  εφόσον  η  λαϊκή  συμμετοχή 
καταλήγει  απλώς  να  νομιμοποιεί  την  άσκηση  της  πολιτικής  εξουσίας 
σύμφωνα με  τις  επιταγές  του ενωσιακού δικαίου,  παρά να θεμελιώνει 
τη διαμόρφωσή της στις επιλογές του εκλογικού σώματος49.  

Η εισαγωγή «δημοσιονομικού κανόνα» στο Σύνταγμα θα μεταβάλλει 
βέβαια  το  περιθώριο  για  την  άσκηση  δημοσιονομικής  πολιτικής, 
οδηγώντας  στην  μετάλλαξη  του  κανονιστικού  περιεχομένου  της 
δημοκρατικής  αρχής  και  της  πολιτικής  ευθύνης  της  κυβέρνησης.  Η 
τροποποίηση  αυτή  επιχειρεί  να  άρει  εν  μέρει  την  «ένταση»  μεταξύ 
τυπικού  Συντάγματος  και  ενωσιακού  δικαίου,  όχι  διαφυλάσσοντας  τα 
θεμελιακά  στοιχεία  της  δημοκρατικής  διακυβέρνησης,  αλλά 
αποτυπώνοντας  στο  κείμενο  του  θεμελιώδη  νόμου  την  «υποχώρηση» 
της δημοκρατικής αρχής και  την «αλλοίωση»  των λοιπών οργανωτικών 
αρχών του πολιτεύματος50. 

                                                            
46  Βλ.  Ε.  Βενιζέλου,  ‘Εθνικό  Σύνταγμα  και  εθνική  κυριαρχία  υπό  συνθήκες  διεθνούς 

οικονομικής κρίσης‐Το πρόβλημα ήταν και παραμένει πολιτικό και όχι συνταγματικό’, 
ΕφημΔΔ 1/2011, σ. 1‐10. 

47  Βλ. Γ. Δρόσου, ό.π., υποσ. 40. 
48  Βλ.  Κ.  Χρυσόγονου,  ‘Ευρωπαϊκή  ενοποίηση  και  εθνική  κυριαρχία,  η  απόφαση 

Maastricht  του  Γερμανικού  Ομοσπονδιακού  Συνταγματικού  Δικαστηρίου  και  οι 
επιπτώσεις της’, ΕΕΕυρΔ 1995, σ. 103 επ. 

49  Βλ.  Α. Μανιτάκη,  ‘Η δημοκρατική αρχή στο  έργο  του Αριστόβουλου Μάνεση  και  οι 
λογικές  και  ιστορικές  προεκτάσεις  της’,  σε  Χαρμόσυνο  Αριστόβουλου  Μάνεση,  σ. 
337‐356. 

50  Για το λόγο αυτό είναι αμφίβολο κατά ποσό το άρθρο 110 παρ. 1 Συντ. επιτρέπει την 
εισαγωγή ενός «δημοσιονομικού κανόνα» στο συνταγματικό κείμενο, Βλ. Β. Τζέμου, 
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  Β.   Τα  όρια  της  νομικής  ανάλυσης  και  η  αναγκαιότητα  πολιτικών 
πρωτοβουλιών 

Οι προσεγγίσεις από την πλευρά του συνταγματικού δικαίου έχουν 
μία βασική αδυναμία: δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα πολυεπίπεδα 
προβλήματα  που  παράγει  συνεχώς  η  διαδικασία  της  ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης,  ιδιαίτερα  ενόψει  της  τρέχουσας  κρίσης  του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού  συστήματος.  Η  διαπίστωση  της  πιθανής  αντίθεσης  του 
ενωσιακού δικαίου στο άρθρο 82 Σ. ή τη δημοκρατική αρχή απλώς θέτει 
ερωτηματικά σχετικά με  τα δικαιοκρατικά  θεμέλια  της  Ένωσης  και  τον 
τρόπο λειτουργίας της. Με κανένα τρόπο δεν φιλοδοξεί η συγκεκριμένη 
θέαση  του  ζητήματος  να  προτείνει  νομικά  εργαλεία  για  την  άρση  της 
παρατηρούμενης σύγκρουσης. 

Άλλωστε,  η  ευρωπαϊκή  ενοποίηση  αποτελεί  ένα  ιστορικά 
πρωτότυπο  εγχείρημα,  το  οποίο  λόγω  της  δυναμικής  του  φύσης  είναι 
δύσκολο  να  ενταχθεί  σε  μια  συστηματική  νομική  λογική  και  εύλογα 
δημιουργεί «τριβές» με  τις  εθνικές  έννομες  τάξεις.  Το φαινόμενο αυτό 
εντείνεται  ακόμη  περισσότερο  λόγω  της  οικονομικής  κρίσης,  η 
αντιμετώπιση της οποίας δεν μπορεί να γίνει με τα καθιερωμένα νομικά 
μέσα. Η νομική ανάλυση έχει την αξία της στο βαθμό που επιδιώκει να 
περισώσει  τον    αξιακό  πυρήνα  του  συνταγματισμού,  δηλαδή  τη 
Δημοκρατία  και  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου,  εντός  της  ευρωπαϊκής 
έννομης τάξης.  

Η συνταγματική προσέγγιση, δηλαδή, θέτει το αξιακό πλαίσιο εντός 
του οποίου θα πρέπει να αναζητηθούν οι λύσεις στα τιθέμενα ζητήματα. 
Όμως, μόνο η Πολιτική μπορεί και πρέπει να δώσει τις απαντήσεις στα 
θεσμικά ελλείμματα της Ένωσης και στις σχέσεις της με τα κράτη‐μέλη. 
Η υπέρβαση  των αδυναμιών  του  ενωσιακού οικοδομήματος πρέπει  να 
γίνεται αντιληπτή ως, κατά βάση, πολιτικό και όχι νομικό ζήτημα. 

                                                                                                                                       
‘Δημοκρατικό  κράτος  δικαίου,  δυσχερή  οικονομικά  δεδομένα  και  συνταγματική 
ρήτρα «χρεοφρένου»’, ΘΠΔΔ 5/2011, σ. 496‐506. 
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Όταν ο δικαστής επικύρωνε «αυτοσχεδιασμούς 
του νομοθέτη»: «προβληματικές» επιχειρήσεις [ΣτΕ 

1094/1987 (Ολ.)] 
 
Ηλιόπουλος Δημήτριος1 

 
Ι.  Προλεγόμενα 

Α.  Η  ναυαρχίδα  της  νομολογίας  περί  προβληματικών 
επιχειρήσεων 

Β.   Το ζήτημα των προβληματικών επιχειρήσεων πριν την ώρα 
του δικαστή 
1.   Προβληματικές  επιχειρήσεις:  η  σημασία  και  οι  καταβολές 

του όρου 
2.   «Τις πταίει» για τις προβληματικές επιχειρήσεις;  
3.   Ν.1386/1983  «Οργανισμός  Οικονομικής  Ανασυγκρότησης 

Επιχειρήσεων»   
4.   Η περίπτωση της Kerafina ΑΒΕΤΕ 

II.   Μεταξύ νεωτερισμού και εμμονής: Η ΣτΕ 1094/1987 
A.   Η νομοθετική επιλογή: παρέμβαση εξυγίανσης ή απροκάλυπτος 

πατερναλισμός;   
1.   Η  κοινωνική  σημασία  μιας  επιχείρησης  ως  λόγος 

«δημοσιοποίησης»  σχέσεων  ιδιωτικού  δικαίου:  μια 
«κοινωνιστική» ανάγνωση του Συντάγματος 

2.   Ο προσωρινός χαρακτήρας της διοίκησης από τον Ο.Α.Ε 
3.   Ο  γνησίως  διοικητικός  χαρακτήρας  της  υπόθεσης  και  η 

κρίση της Διοίκησης 
B.   Η άρνηση της προόδου: ιδιοκτησία και οικονομική ελευθερία   

1.   Η συνταγματική (μη) προστασία των ενοχικών δικαιωμάτων 
2.   Η προσωρινή διοίκηση συνιστά αναγκαστική συμμετοχή;  

III.  Οι προβληματικές επιχειρήσεις μετά τη ΣτΕ 1094/1987 
  Α.   Η σημασία της απόφασης για τη νομολογία 
  Β.   Η «ευρωπαϊκή» πορεία του ζητήματος: ΔΕΚ 
  Γ.   Ενοχικά δικαιώματα: Η εξαναγκασμένη μεταστροφή 
IV.  Επιλεγόμενα:  η  στάση  του  δικαστή  απέναντι  στην  επιθετική 

πολιτική του νομοθέτη 
 

                                                            
1   ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕΚΠΑ. 
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I. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
Α.  Η ναυαρχίδα της νομολογίας περί προβληματικών επιχειρήσεων 

Η  απόφαση  ΣτΕ 1094/1987  διαμόρφωσε  κατεξοχήν  την  πορεία  της 
εθνικής  νομολογίας  για  τις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  κλήθηκε  να 
επιλύσει  ζητήματα  που  άπτονταν  της  προσπάθειας  του  νομοθέτη  να 
εξυγιάνει τις προβληματικές επιχειρήσεις, κυρίως την κρίσιμη δεκαετία 
του  1980.  Συμπορευόμενη  με  τη  γενικότερη  θετική  στάση  της 
νομολογίας  εκείνης  της  περιόδου  απέναντι  σε  δομικές  αλλαγές  που 
προωθούνταν,  η  απόφαση  δείχνει  ταυτόχρονα  τη  διάθεση  του  ΣτΕ  να 
εισαγάγει στην ερμηνεία του Συντάγματος οπτικές που δεν ελάμβανε ως 
τότε υπόψη ο εθνικός δικαστής. Η απόφαση είναι ιδανική ευκαιρία για 
να συζητηθούν οι ρόλοι του δικαστή και του νομοθέτη, αντίστοιχα, μέσα 
από  τα  πολλαπλά  θέματα  που  απασχόλησαν  το  Ανώτατο  Διοικητικό 
Δικαστήριο στην υπόθεση. 

Επιχειρώντας  να  αποφύγει  τους  σκοπέλους  αφενός  μιας 
ανεπαρκούς  αντιμετώπισης  του  θέματος  και  αφετέρου  μιας  ab  ovo 
παρουσίασης,  η  παρούσα  ανάπτυξη,  με  πυρήνα  τη  ΣτΕ  1094/1987, 
βασίζεται στο γενικότερο ζήτημα των προβληματικών επιχειρήσεων πριν 
την απόφαση (υπό Ι), στην εξέταση της απόφασης καθαυτής (υπό ΙΙ) και 
στα όσα διαμείφθηκαν την επαύριον αυτής (υπό ΙΙΙ). 

 
Β.  Το  ζήτημα  των  προβληματικών  επιχειρήσεων  πριν  την  ώρα  του 

δικαστή 
1. Προβληματικές  επιχειρήσεις:  η  σημασία  και  οι  καταβολές  του 

όρου 
Ως  προβληματικές  χαρακτηρίζονται  οι  επιχειρήσεις,  οι  οποίες 

παρουσιάζουν το στοιχείο της υπερχρέωσης και αδυνατούν εξ αυτού να 
καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και έχουν χάσει εν μέρει ή εν 
όλω τη δυνατότητά τους να δανειστούν, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
δύσκολη η  επιβίωσή  τους2. Η πρόταξη  του στοιχείου  της υπερχρέωσης 
και  των  δεινών που αυτή  συνεπάγεται  για  μια  επιχείρηση στην αγορά 
είναι η προσπάθεια της επιστήμης να αποδώσει σταθερό ορισμό σε μια 
πραγματική  κατάσταση  οικονομικής  δυσπραγίας  σε  ένα  σημαντικό 
μέρος  του  επιχειρηματικού  κλάδου,  η  οποία  βαίνει  ιδιαιτέρως 
επικίνδυνη  για  το  σύνολο  της  εθνικής  οικονομίας.  Ο  όρος  δεν 
αποδόθηκε από  την  επιστήμη,  αλλά  έχει  καθαρά πολιτικές  καταβολές, 
καθώς  «νονός»  των  προβληματικών  επιχειρήσεων  ήταν  σε  μια  ομιλία 
του ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης. Η καθιέρωσή του, ωστόσο, 

                                                            
2   Βλ.  Κάτσου,  Προβληματικές  επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα:  αίτια,  πρόβλεψη,  πρόληψη 

και εξυγίανση, 1988 σ. 24, Τσόλκα, Προβληματικές επιχειρήσεις: πρέπει να κλείσουν 
ή να συνεχίσουν τη λειτουργία τους;, 1987, σ. 11. 
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συμπίπτει  με  την  πρώτη  κυβέρνηση  του  ΠΑΣΟΚ,  οπότε  και  ετέθη  το 
ζήτημα της εξυγίανσης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων3. 

 
2. «Τις πταίει» για τις προβληματικές επιχειρήσεις; 
Ιστορικά,  το  ζήτημα  των  προβληματικών  επιχειρήσεων 

παρουσιάζεται,  λιγότερο  ή  περισσότερο,  σε  όλες  της  φάσεις  της 
μετεμφυλιακής Ελλάδας. Η διόγκωση του προβλήματος, ωστόσο, ξεκινά 
κατά  την  επταετία  της  δικτατορίας,  για  να  εξελιχθεί  σε  μείζον  ζήτημα 
στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τις αρχές της δεκαετίας του ’80. 

Σύμφωνα  με  την  οικονομική  επιστήμη,  οι  αιτίες  της 
προβληματικότητας χωρίζονται σε αυτές που αναφύονται στην ίδια την 
επιχείρηση  (ενδοεπιχειρησιακές)  και  περιλαμβάνουν  κυρίως  την  κακή 
διοίκηση  και  την  υπέρμετρη  επέκταση  των  δραστηριοτήτων  της 
επιχείρησης σε σχέση με τις δυνατότητές της, και σε αυτές που αφορούν 
την  εκτίμηση  του  γενικότερου  οικονομικού,  κοινωνικού,  τεχνολογικού 
και  πολιτικού  περιβάλλοντος  (εξωεπιχειρησιακές)4.  Δείγματα  και  των 
δύο κατηγοριών παρατηρούνται στις εν λόγω ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες  παρουσίαζαν  άρνηση  ή  καθυστέρηση  προσαρμογής  στις 
κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες  ενώ  έντονα  ήταν  και  τα  στοιχεία  της 
κακοδιαχείρισης  και  της  αναποτελεσματικότητας  του management  εν 
γένει5. 

Δεσπόζουσα  θέση  στο  ζήτημα  των  αιτίων  των  προβληματικών 
επιχειρήσεων έχει η δανειοδότηση των επιχειρήσεων που παρουσίαζαν 
πρόβλημα  ρευστότητας.  Στην  εισηγητική  έκθεση  του  Ν.1386/1983  ως 
κύρια αιτία  των υπερχρεωμένων  επιχειρήσεων  θεωρήθηκε  η  δανειακή 
πολιτική  των  προηγούμενων  κυβερνήσεων,  ενώ  και  στη  συζήτηση  του 
σχετικού  νομοσχεδίου  στη  Βουλή  το  εν  λόγω  επιχείρημα  ετίθετο  με 
μεγάλη συχνότητα, με την αξιωματική αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι 
υπήρχαν και εξωγενείς παράγοντες6. 

Όντως, η ευθύνη του τραπεζικού συστήματος για τις διαστάσεις της 
υπερχρέωσης  των  επιχειρήσεων  αποτελεί  μια  σημαντική  αιτία  του 
προβλήματος,  καθώς  παρατηρήθηκε  αυξημένη  δανειοδότηση  τομέων 
της  οικονομίας  και  επιχειρήσεων  που  είχαν  ήδη  παρουσιάσει 

                                                            
3   Βλ.  Σακελλαρόπουλου,  Προβληματικές  επιχειρήσεις:  Κράτος  και  κοινωνικά 

δικαιώματα τη δεκαετία του ’80, 1992, σ. 28. 
4   Βλ. Κάτσου, ό.π., σ. 24 επ. 
5   Βλ. Τσόλκα, ό.π., σ. 12 επ. 
6   Έτσι  ο  εισηγητής  της Μειοψηφίας Μιχαήλ  Παπακωνσταντίνου.  Γενικά,  η  συζήτηση 

επί του κατατεθέντος νομοσχεδίου ήταν μάλλον χαμηλού επιπέδου, καθώς δεσπόζει 
η  διαμάχη  μεταξύ  ΠΑΣΟΚ  και  Νέας  Δημοκρατίας  ως  προς  τις  ευθύνες  για  το 
πρόβλημα και ως προς τις συνέπειες της ψήφισης κα εφαρμογής του συζητούμενου 
νομοσχεδίου. 
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διαρθρωτικές δυσχέρειες. Μάλιστα, δεδομένου ότι η μη χρηματοδότηση 
των ήδη υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα οδηγούσε στο κλείσιμό τους 
και σε αυξημένο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση λόγω αύξησης της 
ανεργίας,  υπήρξαν  και  πολιτικές  πιέσεις  για  χορήγηση  δανείων  σε 
επιχειρήσεις,  οι  οποίες  διαφορετικά  δεν  επρόκειτο  να  επιτύχουν 
τραπεζική  χρηματοδότηση.  Αυτή  η  κατεύθυνση  τραπεζικού  δανεισμού 
κατέληξε  να  δημιουργήσει  πρόβλημα  και  στις  ίδιες  τις  τράπεζες,  ιδίως 
στην  Εθνική  Τράπεζα,  η  οποία  ήταν  η  κύρια  πηγή  δανεισμού  των 
επιχειρήσεων  αυτών.  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  ρυθμίσεις  πιστωτικής 
διευκόλυνσης των επιχειρήσεων δεν έλυσαν το πρόβλημα ρευστότητάς 
τους. 

 
3. Ν.1386/1983  «Οργανισμός  Οικονομικής  Ανασυγκρότησης 

Επιχειρήσεων»  
Οι  προβληματικές  επιχειρήσεις  απασχόλησαν  το  ΠΑΣΟΚ  ως 

αντιπολίτευση,  όμως  μετά  τη  νίκη  του  στις  εκλογές  του  1981  τις 
αντιμετώπισε  ως  «ανεπιθύμητη  εμπλοκή  στην  εφαρμογή  του 
κυβερνητικού  του  προγράμματος»7.  Συντονιστής  της  λύσης  του 
προβλήματος  ήταν  ο  τότε  Υπουργός  Εθνικής  Οικονομίας  Γεράσιμος 
Αρσένης. 

Η  λύση  του  νομοθέτη  είναι  η  θέσπιση  του  Ν.1386/1983  για  την 
ίδρυση  της  ανώνυμης  εταιρείας  «Οργανισμός  Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης  Επιχειρήσεων»  (ΟΑΕ),  αν  και  ο  όρος «προβληματικές 
επιχειρήσεις» δεν απαντάται στο κείμενό του8.  Στην εισηγητική έκθεση 
του  νόμου  ο  Οργανισμός  παρουσιάζεται  ως  επιλογή  στα  πλαίσια  της 
προώθησης του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού στη χώρα (φράση που 
απαντάται  και  στην  ιδρυτική  διακήρυξη  του  ΠΑΣΟΚ).  Η  λύση  με 
ιδιωτικοοικονομικά  κριτήρια  που  είχε  επιχειρηθεί  στο  παρελθόν 
απορρίπτεται και προτάσσεται η εξυγίανση των επιχειρήσεων που είναι 
βιώσιμες  και  έχουν  μεγάλη  οικονομική  και  κοινωνική  σημασία.  Ως 
βασικά  κριτήρια  της  εξυγίανσης  αναφέρονται  η  ελαχιστοποίηση  του 
κοινωνικού  κόστους  και  η  ανάγκη  εσωτερικών  μεταβολών  στις 
επιχειρήσεις  μέσω  των  ρυθμίσεων.  Σύμφωνα  με  το  νόμο,  ο  ΟΑΕ 
λειτουργεί για το κοινωνικό συμφέρον και έχει ως σκοπό την εξυγίανση 
επιχειρήσεων,  την  ανάπτυξη  τεχνολογίας  και  την  ίδρυση  και 
εκμετάλλευση κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων. 

                                                            
7   Βλ. Σακελλαρόπουλου, ό.π., σ. 43. 
8   Αυτή  η  «σιωπή»  του  Ν.1386/1983  ίσως  δεν  είναι  ακούσια,  δεδομένου  ότι  ο  όρος 

απαντάται στον παλαιότερο Ν.1288/1982. Βλ. και Γκίνογλου, Εξέταση των ελληνικών 
προβληματικών επιχειρήσεων και πρόβλεψη της εμφάνισής τους, 1994, σ. 18 επ. 
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Ο  νόμος  αρχικά  έτυχε  διθυραμβικής  υποδοχής.  «Διαφημίστηκε» 
μάλιστα  και  από  επίσημα  χείλη  ότι,  με  την  εισαγωγή  του  στην  εθνική 
έννομη  τάξη,  ο  όρος  «προβληματικές  επιχειρήσεις»  θα  μπορούσε  να 
εκλείψει9.  Η υπαγωγή  επιχειρήσεων στο  νόμο  γνώρισε δύο  εκφάνσεις: 
αυτήν της επέμβασης σε μεμονωμένες ως προς τη δραστηριότητά τους 
επιχειρήσεις (πχ Μινιόν, Kerafina) και αυτήν της κλαδικής επέμβασης σε 
ορισμένους  τομείς  δραστηριότητας,  όπως  η  βιομηχανία  χάρτου  πχ 
Αθηναϊκή  Χαρτοποιία),  ο  μεταλλευτικός  τομέας  (πχ  Βωξίτες  ΑΕ)  ή  ο 
κατασκευαστικός και τεχνικός τομέας (πχ ΠΥΡΚΑΛ). 

 
4. Η περίπτωση της Kerafina ΑΒΕΤΕ 
Το  1962  η  ολλανδική  εταιρεία  N.V.  Koninklije  Sphinx  Ceramique 

εισήγαγε στην Ελλάδα κεφάλαια και ίδρυσε μαζί με τη Βιοκτηματική Α.Ε. 
την  εταιρεία  παραγωγής  ειδών  υγιεινής  Kerafina.  Η  υπαγωγή  της 
Kerafina στο νόμο 1386/1983  έγινε  το 1985,  χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο  οι  προβληματικές  επιχειρήσεις  δεν  απασχολούσαν  πλέον 
ιδιαίτερα τη δημόσια συζήτηση. 

Με  την  εταιρεία  να  τελεί  υπό  εκκαθάριση,  η  Ελληνική  Τράπεζα 
Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ) ζήτησε, ως έχουσα ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις  έναντι  της  Kerafina,  την  υπαγωγή  της  τελευταίας  στο 
Ν.1386/1983.  Η  Γραμματεία  Οικονομικής  Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων  και  η  Γνωμοδοτική  Επιτροπή  του  νόμου  πρότειναν  την 
υπαγωγή  της  Kerafina  σε  προσωρινή  διοίκηση  από  τον  ΟΑΕ  και  τη 
διενέργεια  έκτακτου  διαχειριστικού  ελέγχου.  Έτσι,  με  απόφαση  του 
Υπ.Εθ.Ο., ανατέθηκε στον ΟΑΕ η προσωρινή διοίκηση της εταιρίας, λόγω 
της διακοπής της λειτουργίας της για οικονομικούς λόγους και της θέσης 
της υπό εκκαθάριση. 

Η  ώρα  του  δικαστή  σημαίνει  όταν  η  Kerafina  ασκεί  αίτηση 
ακυρώσεως  κατά  της  υπουργικής  απόφασης  και  της  απόφασης  του 
προέδρου  του  ΟΑΕ  για  την  ανάληψη  προσωρινής  διοίκησης  από  τα 
αναφερόμενα πρόσωπα. 
II. ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΟΝΗΣ: Η ΣΤΕ 1094/1987 
A. Η  νομοθετική  επιλογή:  παρέμβαση  εξυγίανσης  ή  απροκάλυπτος 

πατερναλισμός; 
1.  Η  κοινωνική  σημασία  μιας  επιχείρησης  ως  λόγος 

«δημοσιοποίησης»  σχέσεων  ιδιωτικού  δικαίου:  μια 
«κοινωνιστική» ανάγνωση του Συντάγματος 

Το επιχείρημα υπέρ της έντονης κρατικής παρέμβασης σε τομείς της 
ιδιωτικής  οικονομικής  δραστηριότητας,  λόγω  του  κοινωνικού 

                                                            
9   Έτσι ο Υπ.Εθ.Ο. Γ. Αρσένης σε ομιλία του το Νοέμβριο του 1984, www.garsenis.gr 
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αντίκτυπου  της  τελευταίας,  βασίζεται  στη  συνδρομή  δημοσίου 
συμφέροντος  όπως  προκύπτει  από  την  απόφαση  και  από  μέρος  της 
θεωρίας.  

Το  ΣτΕ,  καταφεύγοντας  στην  εισηγητική  έκθεση,  ξεκινά  την 
ανάπτυξή του με τους σκοπούς του Ν.1386/1983, δηλαδή τη διατήρηση 
του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και την εξασφάλιση των θέσεων 
εργασίας  στις  κοινωνικά  και  οικονομικά  σημαντικές  επιχειρήσεις  που 
θεωρούνται  βιώσιμες.  Όπως  προκύπτει  και  από  το  συνταγματικό 
πλαίσιο  της  οικονομικής  ελευθερίας,  το  κράτος  δεν  είναι  δυνατόν  να 
απέχει  από  την  οικονομική  ζωή  της  χώρας,  καθώς  κατά  την  άσκηση 
οικονομικής  και  κοινωνικής  πολιτικής  καθίσταται  αναγκαίο  να 
παρεμβαίνει  και  να  επιφέρει  «αλλοιώσεις»  στην  ιδιωτική  οικονομία 
(όπως αναφέρεται στη θεωρία)10. Το αίτημα αυτό για ανάληψη καίριου 
ρόλου από το κράτος εκφράστηκε και σε πραγματικό επίπεδο, είτε από 
τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 
Πράγματι,  όταν οι  προβληματικές  επιχειρήσεις  ήταν στο  επίκεντρο  της 
δημόσιας  συζήτησης,  ήταν  έντονες  οι  παραινέσεις  για  την 
αναζωογόνησή  τους,  οι  οποίες  εκφράστηκαν  και  με  τη  μορφή  των 
προαναφερθεισών πολιτικών πιέσεων για δανεισμό. Επιπλέον, η θετική 
αντιμετώπιση  του  Ν.1386/1983  στην  αρχή  προερχόταν  και  από  τους 
εργαζομένους των επιχειρήσεων, καθώς έβλεπαν ότι δεν θα κινδύνευαν 
οι θέσεις εργασίας σε αυτές. 

Η εξέλιξη, επομένως, της οικονομικής ελευθερίας ως θεσμού και οι 
«κοινωνικής  κατεύθυνσης»  συνταγματικές  διατάξεις  επιτρέπουν 
αυξημένο ρυθμιστικό ρόλο στο νομοθέτη για θέσπιση περιορισμών που 
θα  αίρουν  τυχόν  στρεβλώσεις  του  συστήματος  ελεύθερης  αγοράς, 
«φωτογραφίζοντας»  έτσι  τις  δραστηριότητες  που  αφορούν  άμεσα  την 
άσκηση  κοινωνικής  πολιτικής11.  Εδώ  προτάσσεται  η  υποχρέωση 
πρόληψης  από  το  κράτος  γεγονότων  που  θα  συνεπάγονταν  σοβαρές 
οικονομικές  επιπτώσεις12.  Με  παρόμοιο  τρόπο  προσδιορίζεται  και  η 
ιδιοκτησία, ώστε να υπάγεται, λόγω και του κοινωνικού της χαρακτήρα, 
σε «κοινωνικούς περιορισμούς»,  οι  οποίοι  θα  κατατείνουν  στη  χάραξη 
της οικονομικής κατεύθυνσης του κράτους13. 

                                                            
10  Βλ.  Μάνεση,  Συνταγματικά  Δικαιώματα  Ά:  Ατομικές  Ελευθερίες,  1982,  σ.  155  επ., 

Ανδρουλάκη, Ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων της οικονομικής δραστηριότητας, 
www.edil‐ste.gr 

11  Βλ. Σταθόπουλου, Μελέτες Ι, σ. 486 επ. 
12  Βλ. Μάνεση‐Μανιτάκη, Κρατικός παρεμβατισμός και Σύνταγμα, ΝοΒ 1981, σ. 1208. 
13  Βλ.  Κασιμάτη,  Τα  συνταγματικά  όρια  της  ιδιοκτησίας, 1972,  σ. 46  επ.,  του  ιδίου,  Η 

συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας και η διεύρυνσης αυτής, ΕΔΔΔ 1974, σ. 205. 
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Ο Ν.1386/1983 θέσπισε μια νέα μορφή κρατικής παρέμβασης στην 
ιδιωτική παραγωγή. Άποψη στη θεωρία φαίνεται να προσδίδει στο νόμο 
στοιχεία  «κόλουρης»  κοινωνικοποίησης,  διότι  η  στόχευση  του  νόμου 
είναι  στην  εξυπηρέτηση  του  κοινωνικού  συμφέροντος  «με  τον 
ειδικότερο προσδιορισμό της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας»14. 

Αυτή  η  ιδιαίτερη  σημασία  του  κοινωνικού  στοιχείου  αποτελεί  και 
τον άξονα που διατρέχει τη ΣτΕ 1094/1987. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι ο 
νόμος  αφορά  τις  επιχειρήσεις  οι  οποίες  παρουσιάζουν  ιδιαίτερη 
οικονομική  και  κοινωνική  σπουδαιότητα  και  από  την  επιβίωση  των 
οποίων  διακυβεύονται  πολλαπλά  κοινωνικά  συμφέροντα.  Η  επιβίωσή 
τους και η συνέχιση της λειτουργίας τους ανάγονται πλέον στη σφαίρα 
εξουσίας  του  νομοθέτη  και  δεν  καταλείπονται  αποκλειστικά  στις 
διαθέσεις των οργάνων διοίκησης των επιχειρήσεων. 

Το  Δικαστήριο,  επομένως,  δέχεται  τις  εσωτερικές  μεταβολές  που 
συντελούνται  στη  διοίκηση  μιας  επιχείρησης  ως  αποτέλεσμα  της 
υπαγωγής  της  στον  ΟΑΕ,  καθώς  και  την  αναγκαστική  αύξηση  του 
κεφαλαίου  της.  Ειδικότερα  για  την  αύξηση  κεφαλαίου,  κρίνεται  ότι  η 
αλλοίωση  της  θέσης  των  μετόχων  στην  εταιρεία  και  η  μεταβολή  της 
θέσης  της  πλειοψηφίας  στη  γενική  συνέλευση  είναι  θεμιτές,  διότι  το 
επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα  είναι  η  επιβίωση  της  επιχείρησης. 
Συμπληρώνει,  δε,  ότι  από  τη  στιγμή  που  κατά  την  αύξηση  του 
κεφαλαίου οι μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης, η παράλειψή 
τους  να  το  ασκήσουν  τους  καθιστά  πρωτίστως  υπεύθυνους  για  την 
αλλοίωση  της  θέσης  τους,  τιμωρώντας  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  τους 
μετόχους επειδή δεν έδειξαν σπουδή να εξασφαλίσουν την δύναμή τους 
στη γενική συνέλευση μετά από μια ουδέποτε επιδιωχθείσα από αυτούς 
αύξηση κεφαλαίου. 

Κατά  το  συμπέρασμα  του  ΣτΕ,  η  έντονη  κοινωνική  σημασία  μιας 
επιχείρησης  συνεπάγεται  την  ανάγκη  προστασίας  του  δημοσίου 
συμφέροντος,  προστασία  την  οποία  ο Ν. 1386/1983  επιτυγχάνει  με  το 
να «δημοσιοποιεί» σχέσεις και συμφέροντα που άλλοτε θεωρούνταν ότι 
ρυθμίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο15. 

Κατ’  αρχάς,  ο  όρος  «δημοσιοποίηση»  είναι  μάλλον  ατυχής. 
Πρόκειται  για  μια  προσπάθεια  του  δικαστή  να  εντάξει  ιδιωτικά 

                                                            
14  Βλ.  Κασιμάτη, Νέες μορφές παρέμβασης στο σύστημα οικονομικής παραγωγής,  σε: 

Μελέτες  ΙΙΙ,  2000,  σ.  313  επ.  και  σ.  270,  όπου  τη  χαρακτηρίζει  ατελή 
κοινωνικοποίηση. 

15  Σύμφωνοι  οι  Ρόκας‐Ρόκας‐Κασιμάτης,  Όροι  συνταγματικότητας  αναγκαστικής 
εξαγοράς ή συμμετοχής του κράτους ή άλλου δημοσίου φορέως εις επιχείρησιν κατά 
το άρθρον 106 παρ. 3 Συντ, σε: Κασιμάτη, Μελέτες V, 2009, σ. 376. 
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συμφέροντα σε καθεστώς δημοσίου δικαίου.  Ίσως ορθότερη να ήταν η 
χρήση  της  φράσης  «αλλαγή  της  φύσης  των  σχέσεων  ως  προς  το 
εφαρμοστέο δίκαιο». Ό όρος είναι, βέβαια, ενδεικτικός της απόσπασης 
ιδιωτικών συμφερόντων από την ιδιωτική οικονομική ελευθερία και της 
παροχής  στο  νομοθέτη  της  δυνατότητας  έντονου  παρεμβατισμού.  Το 
βασικό πρόβλημα, ωστόσο, του σκεπτικού του Δικαστηρίου δεν είναι η 
χρησιμοποιούμενη ορολογία. 

Παρατηρείται ότι το Δικαστήριο αρκείται σε υπερβολικά γενικές και 
αόριστες  έννοιες  για  να  επιτρέψει  την  προωθούμενη  νέα  μορφή 
παρέμβασης.  Καίτοι  ο  κοινός  νομοθέτης  προσδιορίζει  το  δημόσιο 
σκοπό,  οφείλει  να  συγκεκριμενοποιεί  τα  σχετικά  κριτήρια,  ώστε  η 
Διοίκηση  να  τα  αναζητά  και  να  τα  εφαρμόζει  ad  hoc  προκειμένου  να 
προσδιορίζεται  και  να  εξυπηρετείται  το  δημόσιο  συμφέρον,  σε 
εναρμόνιση  με  το  Σύνταγμα,  ώστε  να  αποφεύγεται  υπέρμετρος 
περιορισμός  των  ατομικών  δικαιωμάτων16.  Άλλωστε,  το  δημόσιο 
συμφέρον δεν αρκεί για να περιοριστεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, πολλώ 
δε όταν η επίκλησή του δεν είναι παρά μια πρόφαση17. Εν προκειμένω, 
δεν  υπάρχει  κάποια  συγκεκριμενοποίηση  από  το  νόμο  ως  προς  τα 
κριτήρια  για  το  διαχωρισμό  των  κοινωνικά  σημαντικών  επιχειρήσεων 
από  τις  υπόλοιπες,  όπως  πχ  θα  μπορούσε  να  είναι  η  φύση  της 
επιχειρηματικής  δραστηριότητάς  τους,  η  θέση  τους  στην  αγορά  ή  το 
ποσοστό  των  εργαζομένων  σε  αυτές  ως  προς  τον  πληθυσμό  των 
περιοχών στις οποίες βρίσκονται τα εργοστάσια. Παράλληλα, η σχετική 
διάταξη18  ανοίγει  υπερβολικά  τον  κύκλο  των  δυνάμενων  να  υπαχθούν 
στον  ΟΑΕ  επιχειρήσεων,  καθώς  θέτει  ως  προϋπόθεση  υπαγωγής  οι 
επιχειρήσεις να «έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς το 
κοινωνικό  σύνολο  και  παρουσιάζουν  έκδηλη  οικονομική  αδυναμία 
πληρωμής  των  οφειλών  τους».  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οποιαδήποτε 
επιχείρηση,  ασχέτως  δραστηριότητας,  μπορεί  να  θεωρηθεί  παρέχουσα 
τέτοιες υπηρεσίες, ακόμα και αν προδήλως δεν συμβαίνει τούτο (όπως, 
κατά  την άποψη  του  γράφοντος,  η Kerafina ως  κατασκευάστρια  ειδών 
υγιεινής)19. 

Περαιτέρω,  το Δικαστήριο  κρίνει  ότι  οι πλέον «δημοσιοποιημένες» 
έννομες  σχέσεις  ανήκαν  «άλλοτε»  στον  κύκλο  των  ιδιωτικών 

                                                            
16  Βλ.  και  Ανδρουλάκη,  Σκέψεις  γύρω  από  τον  δικαστικό  έλεγχο  της  ρυθμιστικής 

παρέμβασης του κράτους στην οικονομία, www.constitutionalism.gr 
17  Έτσι  ο  Ανδρουλάκης,  Ο  προσδιορισμός  των  κατευθύνσεων  της  οικονομικής 

δραστηριότητας, www.edil‐ste.gr 
18  Άρ. 5 παρ. 1 περ. έ Ν.1386/1983. 
19  Τον  κίνδυνο  να  χαρακτηριστούν  όλες  οι  προβληματικές  επιχειρήσεις  κοινωνικά 

σπουδαίες είχε επισημάνει η μείζων αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση στη Βουλή. 
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συμφερόντων.  Το  ερώτημα  που  τίθεται  εδώ  είναι  αν  μπορεί  ο 
νομοθέτης να επιφυλάσσει κατά το δοκούν στη Διοίκηση την εξουσία να 
ρυθμίζει  την  άσκηση  δικαιώματος  αναγόμενου  στη  γενικότερη 
οικονομική  ελευθερία  κατά  μελλοντικό  (έστω  και  προσωρινό) 
αποκλεισμό  του  φορέα  του,  όπως  φαίνεται  να  δέχεται  εδώ  το 
Δικαστήριο. 

Συνεπώς,  το  ΣτΕ  επιλύει  το  ζήτημα  παρέχοντας  πλήρη  επεμβατική 
ευχέρεια στο νομοθέτη, ενώ ταυτόχρονα προβαίνει, όπως εύστοχα έχει 
επισημανθεί,  σε  «μια  άγνωστη  για  τη  μέχρι  τότε  νομολογία  διάθεση 
κοινωνιστικής  αναγνώσεως  του  ισχύοντος  συνταγματικού  κειμένου20» 
(υπογράμμιση  δική  μου).  Ωστόσο,  η  διάθεση  του  Δικαστηρίου  για 
έντονη  αύξηση  του  κοινωνικού  στοιχείου  κατά  την  ερμηνεία  των 
συνταγματικών  διατάξεων  συνοδεύεται  από  την  επιλογή  του  να 
παραχωρήσει  στο  νομοθέτη  ευρύτατο  πεδίο  παρέμβασης  στην 
οικονομική  ζωή.  Η  χρήση  της  επιλογής  αυτής  έχει  επικριθεί  ως 
οδηγούσα  ευθέως  σε  πατερναλιστικό  μοντέλο  κράτους,  στο  λεγόμενο 
«κράτος  –  γκουβερνάντα»  (nanny  state)21  –  αν  και  ο  τελευταίος 
χαρακτηρισμός είναι μάλλον υπερβολικός, κατά τον γράφοντα. 

 
2. Ο προσωρινός χαρακτήρας της διοίκησης από τον Ο.Α.Ε 
Η  προβληματική  που  τίθεται  με  τον  προσωρινό  χαρακτήρα  της 

διοίκησης  από  τον  ΟΑΕ  αφορά  στην  ύπαρξη  ή  μη  σαφούς  χρονικού 
προσδιορισμού  της  διοίκησης  αυτής  καθώς  και  το  αν  και  κατά  πόσο 
χωρεί δικαστική εκτίμηση επ’ αυτού. 

Η  αρχική  διάταξη  του  Ν.1386/1983  προέβλεπε  την  ανάληψη  της 
διοίκησης  από  τον  ΟΑΕ  «για  ορισμένο  χρόνο»,  ωστόσο  η  φράση 
απαλείφθηκε  με  το  Ν.1472/1984.  Όπως,  όμως,  επισημαίνει  το  ΣτΕ,  ο 
προσωρινός  χαρακτήρας  της  διοίκησης  δεν  αναιρείται,  αλλά  η 
υπουργική  απόφαση  για  υπαγωγή  της  επιχείρησης  δεν  απαιτείται  να 
καθορίσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διοίκηση, ωστόσο, καίτοι 
παραμένει  προσωρινή,  δεν  μπορεί  να  διαρκέσει  πέραν  ενός  ευλόγου 
χρόνου, ο οποίος ελέγχεται δικαστικά. 

Το  Δικαστήριο  εδώ  ορθώς  επιλέγει  να  μην  επέμβει  στο  ζήτημα 
καθορισμού  δεσμευτικού  χρονικού  πλαισίου  της  διοίκησης  από  τον 
ΟΑΕ,  καθώς  είναι  σαφής  η  σχετική  αρμοδιότητα  του  νομοθέτη.  Ο 
τελευταίος  κρίνει  με  βάση  τα  κριτήρια  που  ο  ίδιος  έχει  θέσει  και  την 
πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων,  ιδίως δε των συγκεκριμένων 

                                                            
20  Βλ. Σαρμά, Η συνταγματική και διοικητική νομολογία του ΣτΕ, 1994, σ. 734. 
21  Βλ.  Πεϊτσίνη.,  Τριάντα  χρόνια  Αλλαγή:  Η  Δικαιοσύνη  στο  άρμα  του  σοσιαλισμού 

(1981‐1989), http://blemilo.blogspot.com/ 
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ιδιαιτεροτήτων μιας  επιχείρησης πριν  την  ένταξή  της  σε  ένα  ευρύτερο 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής. 

Ορθός είναι και ο φραγμός που τίθεται με το άκρο όριο του ευλόγου 
χρόνου,  καθώς  με  αυτόν  τον  τρόπο  προστατεύονται  οι  μέτοχοι  από 
τυχόν υπέρμετρη χρονική παρέμβαση του κράτους στην επιχείρηση, που 
μπορεί  και  να  επιτείνει  το  πρόβλημα,  αν  τελικά  η  νομοθετική  λύση 
αποδειχθεί  ατελέσφορη  ή  ακόμα  και  επιζήμια.  Από  νομοθετικής 
άποψης, ωστόσο, η άρση της υποχρέωσης θέσης συγκεκριμένου χρόνου 
είναι προδήλως εσφαλμένη, διότι θέτει ακριβώς αυτά τα εμπόδια, διότι 
η  αποτελεσματικότητα  της  υπαγωγής  κρίνεται  σε  συγκεκριμένο  χρόνο 
(πχ  ισολογισμός  επιχείρησης)  και  όχι  σε  κάποιο  ασαφές  απώτατο 
χρονικό  σημείο,  όπως  είναι  ο  «εύλογος  χρόνος».  Άλλωστε,  ήδη  το 
γενικόλογο  κριτήριο  του  κοινωνικού  συμφέροντος  που  λαμβάνεται 
υπόψη  για  την  ανάληψη  της  διοίκησης  μιας  επιχείρησης  καθιστά 
ιδιαίτερα  δυσχερή  την  εξέταση  των  άκρων  ορίων  της  εξουσίας  του 
Υπουργού να προβλέψει σαφές ή μη χρονικό πλαίσιο. 

Τελικά,  με  το  Ν.1882/1990  τέθηκε  αυστηρός  χρόνος  διάρκειας  της 
διοίκησης (6 μήνες με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης). 

 
3. Ο γνησίως διοικητικός χαρακτήρας της υπόθεσης και η κρίση της 

Διοίκησης 
Το Δικαστήριο, ως  προς  τη φύση  της  υπόθεσης  και ως  προς  το αν 

συντρέχει  περίπτωση  παραβίασης  της  αρχής  της  διάκρισης  των 
εξουσιών,  έκρινε  ότι  ο  διορισμός  της  προσωρινής  διοίκησης  από  τον 
ΟΑΕ  δεν  είναι  μέσο  αναγκαστικής  εκτέλεσης  ή  ικανοποίησης  των 
πιστωτών,  διότι,  δεδομένου  ότι  το  μέτρο  επιβάλλεται  για  λόγους 
δημοσίου  συμφέροντος  και  εντάσσεται  στην  εξουσία  του  κράτους  να 
ασκεί οικονομική πολιτική, η εκτίμηση του δημοσίου συμφέροντος είναι 
αρμοδιότητα του διοικητικού δικαστή. Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει 
ότι  ο Ν.1386/1983  δεν  απαιτεί  την  ύπαρξη  διαφοράς μεταξύ  δανειστή 
και  οφειλέτη  προκειμένου  να  υπαχθεί  μια  επιχείρηση  στη  ρύθμιση, 
καθώς  αφενός  «δημοσιοποιεί»  μια  σχέση  του  ιδιωτικού  δικαίου, 
αφετέρου  απορρίπτει  την  αποκλειστική  δυνατότητα  του  φορέα  μιας 
κοινωνικά σημαντικής επιχείρησης να αποφασίζει για τη λειτουργία της. 

Στην  προκειμένη  περίπτωση  το  Δικαστήριο  δείχνει  να  αγνοεί  το 
ουσιαστικό κριτήριο διάκρισης των διαφορών σε ιδιωτικές ή διοικητικές, 
ήτοι  τη  φύση  του  εφαρμοστέου  ουσιαστικού  δικαίου.  Τα  χρέη  της 
Kerafina  προέκυψαν  από  τις  συμβάσεις  δανείου  που  είχε  συνάψει  με 
την ΕΤΒΑ, συνεπώς ανάγονται στην  ιδιωτική έννομη σχέση που έχει  τα 
στοιχεία του δικαιώματος της ΕΤΒΑ και της αντίστοιχης υποχρέωσης της 
Kerafina  προς  καταβολή  των  οφειλομένων.  Έχουμε,  επομένως,  έννομη 
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σχέση ιδιωτικού δικαίου. Άλλωστε, η προσωρινή στέρηση της διοίκησης 
από τους μετόχους είναι στέρηση ιδιωτικού δικαιώματος. 

Για  αυτό  το  λόγο  είναι  ορθότερη  η  διατυπωθείσα  μειοψηφία  που 
υποστηρίζει  ότι  η  απόφαση  για  τη  διαχείριση  μιας  υπερχρεωμένης 
επιχείρησης είναι επίλυση ιδιωτικής διαφοράς, η αρμοδιότητα δε για τη 
λήψη  της  απόφασης  ανήκει  στο  δικαστή  και  όχι  στη  Διοίκηση.  Η 
μειοψηφία  κατηγορεί  τη Διοίκηση ότι «μεταμφίεσε»  ιδιωτική διαφορά 
σε  διοικητική  παρακάμπτοντας  έτσι  τα  πολιτικά  δικαστήρια,  ενώ 
απορρίπτει την περίπτωση εν προκειμένω της εξέτασης παρεμπίπτοντος 
ζητήματος  ιδιωτικού  δικαίου,  καθώς  ελλείπει  η  προϋπόθεση  της 
γνησίως διοικητικής διαφοράς. 

Ως  προς  την  αιτιολογία  της  υπουργικής  απόφασης  και  δεδομένου 
ότι αρκεί αυτή να προκύπτει από τα στοιχεία το φακέλου, το Δικαστήριο 
παρέθεσε  το  εν  γένει  σκεπτικό  που  οδήγησε  στην  ανάληψη  της 
διοίκησης της Kerafina από τον ΟΑΕ, ιδίως τα στοιχεία που αφορούν τη 
θέση και τη σημασία της Kerafina στην ελληνική αγορά και τις προτάσεις 
της  Γραμματείας  ΟΑΕ  και  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής.  Καταλήγει, 
συνεπώς  στο  συμπέρασμα  ότι  η  αιτιολογία  αναφέρει  επαρκώς  του 
λόγους  της  υπαγωγής  (εκκαθάριση  και  κοινωνική  σημασία  της 
επιχείρησης).  Πέντε  Σύμβουλοι,  όμως,  υποστήριξαν ότι  για  το  επαρκές 
της  αιτιολογίας  απαιτείτο  και  ειδική  εκτίμηση  των  στοιχείων  από  τον 
Υπουργό. 

 
B. Η άρνηση της προόδου: ιδιοκτησία και οικονομική ελευθερία 

1. Η συνταγματική (μη) προστασία των ενοχικών δικαιωμάτων 
Το  ζήτημα  του  εύρους  της  συνταγματικής  προστασίας  της 

ιδιοκτησίας τέθηκε επ’ αφορμή των ζητημάτων της αλλοίωσης της θέσης 
των μετόχων λόγω αναγκαστικής αύξησης  κεφαλαίου  και  της διάταξης 
του  ν.δ.2687/1953  «περί  επενδύσεως  και  προστασίας  κεφαλαίων 
εξωτερικού»  (άρ.  11  παρ.  1),  η  οποία  ορίζει  ότι  περιουσιακά  στοιχεία 
επιχειρήσεων  που  ιδρύθηκαν  με  κεφάλαια  εξωτερικού  εξαιρούνται 
«πάσης  αναγκαστικής  απαλλοτριώσεως»  και  η  οποία  είναι  αυξημένης 
τυπικής ισχύος βάσει του άρ. 107 παρ. 2 Συντ. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων μόνο 
τα  εμπράγματα  δικαιώματα  περιλαμβάνονταν  στην  έννοια  της 
ιδιοκτησίας.  Αυτή ήταν η  κρατούσα  τάση  και  στη  θεωρία22.  Βέβαια,  το 
αίτημα  περί  ένταξης  των  ενοχικών  δικαιωμάτων  στη  σφαίρα  της 

                                                            
22  Βλ. ενδεικτικά Αργυριάδη, Έλεγχος τραπεζικής πίστεως υπό νομισματικής επιτροπής 

(γνμδ),  ΝοΒ  1980  σ.  1014  επ.,  Παπαδημητρίου,  Η  συνταγματική  προστασία 
κεφαλαίων εξωτερικού και ο Ν.1386/1983, σε: Συνταγματικές μελέτες ΙΙΙ, 2010, σ. 17 
επ. 
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ιδιοκτησίας δεν ήταν νέο καθώς  είχε διατυπωθεί ήδη από  τα  τέλη  του 
19ου αιώνα23. 

Τα  επιχειρήματα  υπέρ  της  διατήρησης  της  κλασσικής  έννοιας  της 
ιδιοκτησίας  με  αποκλεισμό  των  ενοχικών  δικαιωμάτων  από  αυτή 
βασίζονται  κυρίως  στην  άρνηση  του  συντακτικού  νομοθέτη  να 
επεκτείνει  τη  συνταγματική  προστασία  στην  εν  γένει  περιουσία,  όπως 
προκύπτει  από  τις  σχετικές  εισηγήσεις  στην  Έ  Αναθεωρητική  Βουλή. 
Επιπλέον,  η  διεύρυνση  της  έννοιας  χαρακτηρίζεται  άνευ  αντικειμένου, 
διότι  το  άρ.  106  παρ.  3‐5  προστατεύει  αυτοτελώς  τις  επιχειρήσεις 
καλύπτοντας  όλα  τα  συνδεόμενα  με  τη  λειτουργία  τους  περιουσιακά 
δικαιώματα.  Τέλος,  εκφράστηκε  και  η  προειδοποίηση  περί  κινδύνου 
σύγχυσης ως προς την αναγκαστική απαλλοτρίωση, με αποτέλεσμα την 
απόθεση ενός ακόμα ταμειακού βάρους στο Δημόσιο24. 

Ο  αντίλογος  σε  αυτά  τα  επιχειρήματα  είναι  μάλλον  συντριπτικός. 
Αφενός, με την εν λόγω ιστορική ερμηνεία της συνταγματικής διάταξης 
αγνοείται  ο  χαρακτήρας  του  Συντάγματος  ως  «ζωντανού»  κειμένου, 
ερμηνευομένου  σε  συνάρτηση  με  τις  συνθήκες  που  επικρατούν  σε 
χρόνο  μελλοντικό  της  ψήφισής  του25.  Αφετέρου,  σε  καμία  περίπτωση 
δεν  αποτελούν  κριτήριο  για  την  προστασία  ενός  συνταγματικού 
δικαιώματος  οι  τυχόν  επιπτώσεις  του  στο  ταμειακό  συμφέρον  του 
κράτους. 

Οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που καθορίζουν 
την οικονομική δραστηριότητα δίνουν και στους υποστηρικτές της άλλης 
άποψης το βασικό επιχείρημα ότι η παλαιά έννοια της  ιδιοκτησίας δεν 
εναρμονίζεται  με  αυτές,  οδηγώντας  σε  νομικό  παράδοξο26.  Όπως  έχει 
παραστατικότατα  διατυπωθεί,  «γίνεται  δύσκολα  αντιληπτό,  γιατί  να 
προστατεύεται  συνταγματικά  η  κυριότητα  πάνω  σε  ένα  κουτί  τσιγάρα 
[…]  και όχι μια κατάθεση σε  τράπεζα ύψους πολλών εκατομμυρίων»27. 
Αυτή  η  γνώμη  αναφέρεται  και  στη  μειοψηφία  της  ΣτΕ  1094/1987,  η 
οποία  αποδίδει  την  παραδοσιακή  αντίληψη  σε  προσκόλληση  σε 
«παρωχημένη  δομή  οικονομίας»  χωρίς  λήψη  υπόψη  της  «ουσιώδους 

                                                            
23  Για τις πρώτες αντιθέσεις μέρους της θεωρίας προς την κρατούσα γνώμη βλ. Κόρσου, 

Σύνταγμα  και  ενοχικά  δικαιώματα,  σε:  ΤιμΤόμ  για  τα  150  χρόνια  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, 1984, σ. 212 επ. 

24  Βλ. Μάνεση‐Μανιτάκη, Κρατικός παρεμβατισμός κα Σύνταγμα, ΝοΒ 1981, σ. 1209 επ. 
25  Βλ. Τάκη, Μερικές ενοχές για τα ενοχικά δικαιώματα, ΤοΣ 4/1996, σ. 910. 
26  Βλ. Λιακόπουλου, Η συνταγματική προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 1986, σ. 

25 επ., Ρόκα‐Ρόκα‐Κασιμάτη, Περί της αντισυνταγματικότητος προσβολής διά νόμου 
ή  βάσει  νόμου  του  δικαιώματος  προτιμήσεως  των  παλαιών  μετόχων  επί  των  νέων 
μετοχών  εις  περίπτωσιν  αυξήσεως  του  κεφαλαίου  α.ε.,  σε:  Κασιμάτη,  Μελέτες  V, 
2009, σ. 362 επ. 

27  Έτσι ο Γεωργιάδης, Εμπράγματο Δίκαιο, 1991, σ. 260. 
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μεταβολής» των οικονομικών δεδομένων και εισηγείται ουσιαστικά την 
πλήρη αλλαγή της στάσης της νομολογίας, ώστε να μην παραγνωρίζεται 
η σημασία και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων. 

Ωστόσο  ακόμα  και  σε  αυτό  το  επιχείρημα  υπάρχει  η  κριτική  του 
Ανδρέα Τάκη28, ο οποίος θεωρεί ότι με την απλή επίκληση της αλλαγής 
των  συνθηκών  δεν  παρέχεται  εύστοχη  θεωρητική  θεμελίωση  στην 
αναγωγή  των  ενοχικών  δικαιωμάτων  σε  συνταγματικώς 
προστατευόμενα.  Πάντως  και  ο  ίδιος  υποστηρίζει  ότι  όλα  τα 
ιδιοκτησιακά δικαιώματα εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας του άρ. 
17  Συντ.,  ενώ  επικαλείται  επίσης  σε  τελικό  στάδιο  το  ανεπίκαιρο  της 
παραδοσιακής θεωρίας. 

Περαιτέρω,  η  επέκταση  της  συνταγματικής  προστασίας  της 
ιδιοκτησίας  προκρίνεται  και  από  την  έννοια  που  αποδίδεται  σε  αυτή 
από  το  Πρώτο  Πρόσθετο  Πρωτόκολλο  της  ΕΣΔΑ  και  στην  οποία 
περιλαμβάνεται  κάθε  ιδιωτικό  περιουσιακό  δικαίωμα  που  είναι 
οικονομικά  αποτιμητό29.  Βάσει  αυτού,  φαίνεται  αδύνατο  ότι  θα 
μπορούσε να συνεχίσει η κλασσική αντίληψη να βρίσκει ερείσματα τόσο 
στη θεωρία όσο και στη νομολογία. Τις νέες περί ιδιοκτησίας αντιλήψεις 
επισημαίνει  και  η  προαναφερθείσα  μειοψηφία,  αιτιολογώντας  την 
απαίτηση  εκσυγχρονισμού  της  νομολογιακής  αντιμετώπισης  του 
θέματος. 

Το ΣτΕ, όμως, στην απόφαση 1094/1987, εμμένει στο λάθος και στην 
«αναλλοίωτη  συντηρητικότητα30»  της  γνώμης  του,  καθώς  δεν 
παρεκκλίνει από την παραδοσιακή θεωρία της έννοιας της ιδιοκτησίας. 
Αποδεχόμενο  την  συνταγματική  προστασία  μόνο  των  εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων,  το Δικαστήριο κρίνει ότι  τα δικαιώματα  των μετόχων ως 
προς τη διοίκηση της Kerafina δεν θίγονται. Μάλιστα, κάνει ακόμα ένα 
βήμα  και  δίνει  στην αναγκαστική απαλλοτρίωση  του άρθρου 11  παρ.1 
του αυξημένης τυπικής ισχύος ν.δ.2687/1953 το ίδιο περιεχόμενο με την 
αντίστοιχη  του άρ. 17  παρ. 1  Συντ.  Το σφάλμα εν προκειμένω έγκειται 
στο  γεγονός  ότι  η  διάταξη  του  ν.δ.2687/1953  αναφέρεται  σε 
«περιουσιακά δικαιώματα». Επομένως το Δικαστήριο δημιουργεί σχέση 
εξάρτησης μεταξύ δύο συνταγματικών διατάξεων31 (με εξαρτώμενη αυτή 
του άρ. 107) και περιορίζει, ως μη όφειλε, την έκταση της διάταξης μόνο 

                                                            
28  Βλ. Τάκη, ό.π. σ. 901 επ. 
29  Ό.π.,  σ.  903,  επίσης  βλ.  Μπέη  σε  Κασιμάτη‐Μαυριά,  Ερμηνεία  του  Συντάγματος  Ι, 

2003 σ. 112, Μητσόπουλου, Η προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων κατ’ άρ. 1 
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της συμβάσεως της Ρώμης, ΤοΣ 2/1987, σ. 217 επ., 
Παπαδημητρίου Χ.Δ., η αντίθεση της εκ νέου απαλλοτριώσεως του αυτού ακινήτου 
με το Σύνταγμα, το κοινοτικό δίκαιο και την ΕΣΔΑ, www.kostasbeys.gr 

30  Έτσι ο Σαρμάς, Η συνταγματική και διοικητική νομολογία του ΣτΕ, 1994, σ. 508 επ. 
31  Βλ. σχετικά σχόλιο Δρούγκα, ΕφΔημΔ 1/1998, ιδίως σ. 97 επ. 
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στα  εμπράγματα  δικαιώματα,  δεχόμενο  αφαίρεση  ενοχικών 
δικαιωμάτων χωρίς αποζημίωση. 

Βάσει  των  ανωτέρω  παρατηρούμε  ότι  το  ΣτΕ  στερεί  από  τους 
μετόχους  της  επιχείρησης  την  προστασία  των  ενοχικών  δικαιωμάτων. 
Πιο  συγκεκριμένα,  στερεί  την  προστασία  των  δικαιωμάτων  που 
προκύπτουν  από  την  μετοχή  και  αναφέρονται  στη  συμμετοχή  στη 
διοίκηση  της  επιχείρησης.  Προκειμένου  να  δικαιολογήσει  την 
παρέμβαση  του  κράτους  στις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  το  ΣτΕ 
προσκολλάται  σε  μια  θεωρία  που  έχει  χάσει  την  επαφή  της  με  τη 
μεταπολεμική  οικονομική  πραγματικότητα.  Κατά  την  προσφυή 
αποστροφή του Κόρσου, αυτή η νομολογία «ομοιάζει προς δείκτην προ 
ημίσεως  σχεδόν αιώνος  σταματήσαντος ωρολογίου,  διά  να ομιλήσωμε 
με την γλώσσαν του Ροΐδου»32. 

 
2. Η προσωρινή διοίκηση συνιστά αναγκαστική συμμετοχή; 
Ένα  ακόμα  πρόβλημα  που  ανέκυψε  από  την  ανάληψη  της 

(προσωρινής)  διοίκησης  από  τον  ΟΑΕ  ήταν  αν  αυτή  θεωρείται 
αναγκαστική  συμμετοχή  του  κράτους  στην  Kerafina.  Η  απάντηση  σε 
αυτό  το  ερώτημα  επηρεάζει  και  την  ίδια  τη  θέαση  της  οικονομικής 
ελευθερίας,  καθώς  προσδιορίζεται  η  έκταση,  η  ένταση  και  ο  τρόπος 
παρέμβασης του κράτους στην ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Η  έννοια  της  αναγκαστικής  συμμετοχής  του  κράτους  ή  δημόσιου 
φορέα  σε  μια  επιχείρηση  παρουσιάζει  το  στοιχείο  της  μονομερούς 
επιβολής  του  νομοθέτη  επί  της  ιδιωτικής  βούλησης33.  Σύμφωνα  με  το 
άρ.  106  παρ.  3  Συντ.,  η  συμμετοχή  αυτή  του  κράτους  προβλέπεται 
μεταξύ  άλλων  όταν  η  επιχείρηση  έχει  ως  κύριο  σκοπό  την  παροχή 
υπηρεσιών  στο  κοινωνικό  σύνολο.  Σαφής  σκοπός  της  διάταξης  είναι  η 
παροχή  της  δυνατότητας  να  κρατικοποιηθεί  μια  ιδιωτική  επιχείρηση34. 
Με  τη  διάταξη  του  άρ.  106  παρ.  5  προστατεύεται  και  η  θέση  του 
μετόχου ως προς τον έλεγχο της επιχείρησης35.  

Άποψη στη θεωρία χαρακτηρίζει την ανάληψη της διοίκησης από το 
κράτος ή δημόσιο φορέα ως «θέση της επιχείρησης κάτω από κοινωνικό 

                                                            
32  Κόρσου, ό.π. σ. 218. 
33  Βλ.  Δρόσου,  Συνταγματικοί  περιορισμοί  της  ιδιοκτησίας  και  αποζημίωση,  1997,  σ. 

115,  Ρόκα‐Ρόκα‐Κασιμάτη,  Όροι  συνταγματικότητας  αναγκαστικής  εξαγοράς  ή 
συμμετοχής του κράτους ή άλλου δημοσίου φορέως εις επιχείρησιν κατά το άρθρον 
106 παρ. 3 Συντ, σε: Κασιμάτη, Μελέτες V, 2009, σ. 374. 

34  Βλ. Πολυζωγόπουλου, Η κρατικοποίηση επιχειρήσεων, ΕΔΔΔ 1981, σ. 320. 
35  Βλ  Δρόσου,  ό.π.  .σ.  117.  Για  το  ζήτημα  της  προστασίας  του  μετόχου  ως  προς  τον 

έλεγχο  της  επιχείρησης  βλ.  Badura,  Θεμελιώδη  προβλήματα  του  οικονομικού 
συνταγματικού δικαίου, ΝοΒ 1976, σ. 839 επ. 
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έλεγχο με κοινωνικοποίηση της διοίκησής της»36. Με αυτή τη διατύπωση 
επιχειρείται  διαφοροποίηση  από  την  κοινωνικοποίηση  επιχειρήσεων 
βάσει  του  άρ.  106  παρ  3‐5.  Συντ.  Η  εν  λόγω  διάκριση  δεν  φαίνεται 
ιδιαίτερα πειστική, δεδομένου ότι η προσωρινή στέρηση της διοίκησης 
της επιχείρησης – όταν μάλιστα συνοδεύεται από αναγκαστική αύξηση 
κεφαλαίου – συνιστά αφαίρεση του ελέγχου της από τους μετόχους. Επ’ 
αυτού  υποστηρίζεται  ότι  δεν  νοείται  αναγκαστική  συμμετοχή  χωρίς 
αποκλεισμό  του  δικαιώματος  προτίμησης  των  παλαιών  μετόχων37. 
Δύσκολα, ωστόσο,  μπορεί  να γίνει δεκτό ότι η διατήρηση  του  εν λόγω 
δικαιώματος  συνεπάγεται  άνευ  ετέρου  και  διατήρηση  της  ισχύος  των 
παλαιών μετόχων. 

Παρόμοια  απόπειρα  διαφοροποίησης  παρατηρούμε  και  στο 
σκεπτικό του ΣτΕ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής 
του  άρ.  106  παρ  3‐5,  διότι  η  προσωρινή  διοίκηση  και  η  αύξηση  του 
κεφαλαίου  της  επιχείρησης  δεν  συνιστούν  αναγκαστική  συμμετοχή. 
Απορρίπτει  δε  ότι  έχουμε  καταστρατήγηση  του  εν  λόγω άρθρου,  διότι 
μέτρα  εποπτείας  ή  μέτρα  οικονομικής  πολιτικής  υπέρ  του  γενικού 
συμφέροντος  είναι  περιπτώσεις  ηπιότερες  των  εθνικοποιήσεων  και 
συνιστούν εξ αυτού συνταγματικώς θεμιτό περιορισμό της οικονομικής 
ελευθερίας. 

Έτσι,  το  ΣτΕ  μοιάζει  εδώ  να  αυτοαναιρείται.  Αφού  θεωρεί,  όπως 
προκύπτει  από  την  απόφαση,  ότι  η  Kerafina  έχει  μεγάλη  κοινωνική 
σπουδαιότητα, έπρεπε να δεχθεί ότι η ανάληψη της διοίκησης από τον 
ΟΑΕ  συνιστά  αναγκαστική  συμμετοχή  του  κράτους  σε  επιχείρηση  που 
παρέχει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς,  το κράτος θα ήταν 
υποχρεωμένο  να  καταβάλει  πλήρες  αντάλλαγμα,  το  οποίο  να 
ανταποκρινόταν  στην  αξία  της  συμμετοχής.  Από  αυτήν  ακριβώς  την 
υποχρέωση απαλλάσσει εν προκειμένω το Δημόσιο η ΣτΕ 1094/1987. 

 
III. ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΕ 1094/1987 

Α. Η σημασία της απόφασης για τη νομολογία 
Η  υπαγωγή  της  Kerafina  στον  ΟΑΕ  εξελίχθηκε  σε  υπόθεση  που 

επηρέασε  καίρια  την  οπτική  του  δικαστή  ως  προς  τον  κρατικό 
παρεμβατισμό,  προσδιορίζοντας  την  έκταση  του  ελέγχου  ως  προς  τον 
τελευταίο.  Η  ΣτΕ  1094/1987  κατέστη  ο  βασικός  νομολογιακός  άξονας 
σχετικά με την νομοθετική επιλογή για τις προβληματικές επιχειρήσεις, 
καθώς  το  σκεπτικό  της  απετέλεσε  έκτοτε  σημείο  αναφοράς  για  τις 
περιπτώσεις  δικαστικής  επίλυσης  ζητημάτων  που  αφορούσαν 

                                                            
36  Βλ.  Κασιμάτη, Νέες μορφές παρέμβασης στο σύστημα οικονομικής παραγωγής,  σε: 

Μελέτες ΙΙΙ, 2000, σ. 270. 
37  Βλ. Ρόκα‐Ρόκα‐Κασιμάτη, ό.π. σ. 380. 
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προβληματικές  επιχειρήσεις.  Ως  παράδειγμα  αυτού  μπορεί  να 
αναφερθεί  η  ΣτΕ  3312/1990  (για  την  κλωστοϋφαντουργική  εταιρεία 
ΒΕΛΚΑ,  η  οποία  είχε  επίσης  υπαχθεί  στον  ΟΑΕ),  στην  οποία  το 
Δικαστήριο  επαναλαμβάνει  την  κρίση  του  περί  του  προσωρινού 
χαρακτήρα  της  διοίκησης.  Η  νέα  γωνία  θέασης  του  Συντάγματος  που 
συνεπάγεται  η  έντονη  εισαγωγή  του  κοινωνικού  στοιχείου  είναι  άλλη 
μια παράμετρος που θα διατρέξει και τις μεταγενέστερες αποφάσεις.  

Γενικότερα, όμως, η απόφαση αυτή αποτυπώνει έντονα την πορεία 
της νομολογίας  του ΣτΕ προς μια ευνοϊκή αντιμετώπιση του νομοθέτη. 
Επιτρέποντας  μια  κίνηση  έντονου  προστατευτισμού,  με  μια  μορφή 
μάλιστα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα,  το Δικαστήριο δείχνει 
συνέπεια ως  προς  τη  θετική  κρίση  του  στις  διαρθρωτικές  αλλαγές  της 
εποχής  (όπως έπραξε  και με  την  επίσης πολύ σημαντική απόφαση ΣτΕ 
400/1986 για το ΕΣΥ)38. 

 
Β.  Η «ευρωπαϊκή» πορεία του ζητήματος: ΔΕΚ 
Οι  προβληματικές  επιχειρήσεις  οδήγησαν  σε  οδυνηρές  αποφάσεις 

για την Ελλάδα από το ΔΕΚ, με κύριες τις αποφάσεις Καρέλλα, Kerafina 
και Κεφάλα. 

Στην  απόφαση  Καρέλλα  και  Καρέλλας  (C‐19/90,  C‐20/90)  το 
Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  εθνική  ρύθμιση,  η  οποία  προβλέπει 
αύξηση εταιρικού κεφαλαίου με διοικητική πράξη χάριν  της επιβίωσης 
οικονομικά  και  κοινωνικά  σημαντικών  επιχειρήσεων,  προσκρούει  στο 
κοινοτικό δίκαιο, διότι η εν λόγω αύξηση πρέπει να αποφασίζεται από 
τη γενική συνέλευση. Επιπλέον, οι ιδιώτες μπορούν να επικαλούνται στα 
εθνικά  δικαστήρια  τις  διατάξεις  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  περί 
ισοδύναμων εγγυήσεων εκ μέρους των εταιρειών για την προστασία των 
συμφερόντων των εταίρων ή τρίτων.  

Με  την  απόφαση  αυτή  προέκυψε  το  ζήτημα  της  αλλαγής  του 
καθεστώτος  των  προβληματικών,  καθώς  οι  παλαιότεροι  μέτοχοι  των 
επιχειρήσεων  μπορούσαν  πλέον  να  ζητήσουν  και  να  πετύχουν  την 
ακύρωση  των  υπουργικών  αποφάσεων,  με  τις  οποίες  είχαν  επέλθει 
αναγκαστικές αυξήσεις κεφαλαίων. 

Η  απόφαση  καθόρισε  και  τη  μετέπειτα  στάση  του  κοινοτικού 
δικαστή  ως  προς  τις  προβληματικές  επιχειρήσεις.  Στις  υποθέσεις 
Kerafina  (C‐134/91,  C‐135/91)  και  Κεφάλας  (C‐367/96)  το  ΔΕΚ  μένει 
σταθερό στο σκεπτικό που ανέπτυξε στη υπόθεση Καρέλλα. Επίσης, στη 
απόφαση Κεφάλα,  έκρινε ότι αν μέτοχος επικαλείται  τις διατάξεις περί 

                                                            
38  Βλ.  Καϊδατζή,  Δικαστικός  έλεγχος  των  μέτρων  οικονομικής  πολιτικής, 

www.constitutionalism.gr 
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ισοδυνάμου  των  εγγυήσεων,  δεν  είναι  δυνατόν  να  του  καταλογιστεί 
καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος με μοναδικό λόγο ότι η αύξηση 
του  κεφαλαίου αντιμετώπισε  επικίνδυνες  για  την  εταιρεία οικονομικές 
δυσκολίες και ότι ο μέτοχος προσπορίστηκε όφελος ή ότι δεν άσκησε το 
δικαίωμα προτίμησης. 

Εκτός  από  αυτές  τις  «μείζονες»  αποφάσεις  το  ΔΕΚ  διατήρησε  τη 
θέση  του  αυτή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  προβληματικών 
επιχειρήσεων39. 

 
Γ. Ενοχικά δικαιώματα: Η εξαναγκασμένη μεταστροφή 
Το 1897 ο Κρασσάς υποστηρίζει ότι «η κατά το Σύνταγμα ιδιοκτησία 

δεν  είναι  το  κατά  τον  νομικόν  και  τεχνικόν  όρον  δικαίωμα  της 
κυριότητας  επί  ενσωμάτων  ή  ασωμάτων,  αλλά  παν  εν  γένει  δίκαιον 
περιουσίας  πραγματικόν  ή  ενοχικόν  άνευ  διακρίσεως»40.  Εκατό  χρόνια 
αργότερα,  το ΣτΕ αρχίζει να εγκαταλείπει την παραδοσιακή θεωρία και 
να δέχεται τη συνταγματική προστασία και των ενοχικών δικαιωμάτων. 
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι αποφάσεις που μεταβάλλουν τη νομολογία 
των τριών ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων περί ιδιοκτησίας συμπίπτουν 
χρονικά41. 

Ωστόσο,  σε  πρώτο  επίπεδο  αυτή  η  μεταστροφή  πραγματοποιείται 
μέσω της συμμόρφωσης του εθνικού δικαστή με τη νομολογία του ΕΔΔΑ 
αναφορικά  με  το  εύρος  προστασίας  του  άρθρου  1  του  Πρώτου 
Πρωτοκόλλου.  Ούτε  αυτή  όμως  η  οδός  ακολουθήθηκε  κατόπιν  ιδίας 
βουλήσεως.  Αντιθέτως,  χρειάστηκε  πρώτα  η  απόφαση  του  ΕΔΔΑ  στην 
υπόθεση  Στραν  και  Στρατής  Ανδρεάδης,  με  την  οποία  επήλθε  το 
τεράστιο  κόστος,  όχι  μόνο  οικονομικό  αλλά  και  γοήτρου,  της 
προσκόλλησης στην παλαιά έννοια της ιδιοκτησίας και τη συνακόλουθη 
καταδίκη  της  Ελλάδας  όσον  αφορά  τη  συμμόρφωσή  της  προς  τη 
σύμβαση της Ρώμης42. 

Η προστασία  των  ενοχικών δικαιωμάτων από  τη  νομολογία αρχικά 
επιτεύχθηκε  διά  της  τεθλασμένης  (άρ. 1  Πρώτου  Πρωτοκόλλου  ΕΣΔΑ), 
πλέον όμως έχει διευρυνθεί και το πεδίο προστασίας του άρ. 17 παρ. 1 
Συντ43.  

                                                            
39  Ενδεικτικά βλ. αποφάσεις Παφίτη (C‐441/93), Διαμαντή (C‐373/97). 
40  Σύστημα Αστικού Δικαίου, τόμος πρώτος, 1897, σ. 134. 
41  Βλ. Μέλφου, Η προστασία των ενοχικών δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ 

με αφορμή την ΑΠ 40/1998, ΤοΣ 1/2001, σ.87. 
42  Βλ.  Τάκη,  Μερικές  ενοχές  για  τα  ενοχικά  δικαιώματα,  ΤοΣ  4/1996,  σ.  902  επ., 

Γεωργόπουλου, Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, 1995, σ. 567. 
43  Βλ.  Χρήστου,  Η  προστασία  των  ενοχικών  απαιτήσεων  από  το  άρθρο  17  του 

Συντάγματος  και  το  άρθρο  1  του  Πρώτου  Προσθέτου  Πρωτοκόλλου  της  ΕΣΔΑ,  ΔτΑ 
41/2009, σ. 237. 
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IV.  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ: Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ 
Η εξέταση του ζητήματος των προβληματικών επιχειρήσεων από τις 

σχετικές δικαστικές περιπέτειες οδηγεί στην παρατήρηση ότι ο εθνικός 
δικαστής  επέλεξε  να  μη  «συγκρουστεί»  με  το  νομοθέτη  ως  προς  την 
επιθετική οικονομική πολιτική που ακολούθησε ο τελευταίος. Είτε λόγω 
αντίληψης των ορίων ελέγχου, είτε από εύνοια προς το νομοθέτη,  είτε 
από  καθαρό  δισταγμό,  ο  δικαστής  επικυρώνει  επιλογές  άγριας 
μεταβολής των συνθηκών που επικρατούσαν στην ελληνική επικράτεια. 
Το  πέρασμα  του  χρόνου  και  η  μετέπειτα  πορεία  έδειξαν  ότι  σε 
πραγματικό  επίπεδο  δεν  δικαιώθηκαν  οι  επιλογές,  ενώ  η  εθνική 
νομολογία είναι πλέον ξεπερασμένη44.  Σε επίπεδο θεμελιώδους νόμου, 
ωστόσο,  και  σε  επίπεδο  συμμετοχής  της  Ελλάδας  στην  ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση,  η  εμπειρία  της  νομολογίας  των  προβληματικών 
επιχειρήσεων  δείχνει  το  δρόμο  που  όφειλε  αλλά  αποφάσισε  να  μην 
ακολουθήσει  το  ΣτΕ.  Αυτή  η  ιδιαίτερη  εύνοια  απέναντι  στο  νομοθέτη 
ίσως είναι και το στοιχείο που αποκομίζουν σε τελική ανάγνωση τόσο ο 
ερευνητής όσο και ο μη νομικός.  

Τέλος,  είναι  απολύτως  βέβαιο  ότι  ο  σχολιασμός  μιας  δικαστικής 
απόφασης  που  εκδόθηκε  πριν  από  περισσότερες  από  δύο  δεκαετίες 
καθίσταται  αρκετά  ευχερέστερος  και  πιο  ανώδυνος,  καθώς  ο 
χαρακτήρας ή και η  ίδια η φύση των ζητημάτων που απασχόλησαν τον 
δικαστή έχουν αφενός υποστεί αλλαγές βάσει  των εκάστοτε συνθηκών 
που επικράτησαν, αφετέρου έχουν καταστεί ήδη αντικείμενο επίκαιρης 
και  καίριας  ερμηνείας. Ωστόσο,  ο  γράφων θεωρεί μη ορθή  την άποψη 
πως ο σχολιαστής οφείλει να μη χρησιμοποιεί εργαλεία και κριτήρια του 
παρόντος για να προσεγγίσει ζητήματα του παρελθόντος. Αντιθέτως, για 
να έχουμε αξιώσεις μεθοδολογικής αρτιότητας της έρευνας, οφείλουμε 
να  ερευνούμε  τα  αποτελέσματα  των  εκάστοτε  επιλογών  κατά  τον  ίδιο 
ακριβώς  τρόπο με  τον οποίο αναζητούμε  τις σύγχρονες  της δικαστικής 
απόφασης επικρατούσες συνθήκες, ώστε η πίστωση των βελτιώσεων και 
η  χρέωση  των  αστοχιών  να  δίνουν  σαφέστερη  εικόνα  ως  προς  μια 
επιλογή,  όπως  εν  προκειμένω  αυτή  του  νομοθέτη.  Όταν,  μάλιστα,  το 
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο  της  χώρας περιβάλλει  με  το  κύρος  του 
την  εξεταζόμενη  δικαστική  απόφαση  και  χαράσσει  την  πορεία  της 
νομολογίας, η εν λόγω προβολή καθίσταται άκρως απαραίτητη. 

                                                            
44  Βλ.  Ανδρουλάκη,  Ο  προσδιορισμός  των  κατευθύνσεων  της  οικονομικής 

δραστηριότητας, www.edil‐ste.gr. 
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Όταν ο δικαστής αποδέχεται την διαπίστωση του 
νομοθέτη για ύπαρξη «οξείας δημοσιονομικής 

κρίσεως».  
Οριακός έλεγχος και δημόσιο συμφέρον [ΣτΕ 

668/2012(Ολ.)] 
 

Βασίλης Τσιγαρίδας* 
 
 

Α.  Εισαγωγικά 
Το  παρόν  κείμενο  διατρέχουν  κάποιες  διακρίσεις:  Η  πρώτη  εξ 

αυτών,  από  άποψη  σημασίας  και  λογικής  ακολουθίας,    είναι  αυτή 
μεταξύ «μεγάλης πολιτικής» και «συνήθους» ή «τρέχουσας» πολιτικής1. 
Η  δεύτερη  είναι  αυτή  που  διαχωρίζει  μεταξύ  ζητημάτων 
(αντι)συνταγματικότητας και συνταγματικών ζητημάτων κατά τον έλεγχο 
συνταγματικότητας των νόμων.2 

 Καθώς  το  δημόσιο  συμφέρον  είναι  το  κρίσιμο  μέγεθος  που 
μελετάται αλλά και η κομβική αόριστη έννοια για τα  ζητήματα που θα 
μας  απασχολήσουν,  είναι  σκόπιμο  να  επιχειρηθεί  μία  τρίτη  διάκριση, 
που σχετίζεται με αυτό: αυτή μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος αυτού 
καθαυτού  και  του  δημόσιου  συμφέροντος  ως  έκφανση  του  δημόσιου 
συμφέροντος  αυτού  καθαυτού3.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  αρχικά,  δεν 
υπάρχει  καμία  διαφοροποίηση  μεταξύ  μέσου  και  σκοπού:  και  τα  δύο 
ταυτίζονται σε αυτό που εντοπίζεται από τον νομοθέτη ως το «απόλυτο» 
δημόσιο  συμφέρον,  αυτό  δηλαδή  που  προβάλλεται  ως  το  ακραιφνώς 
οντολογικό  ζήτημα  της  πολιτείας.  Στην  δεύτερη  περίπτωση,  η 

                                                            
* ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ 
1   Βλ. ενδεικτικά Α.Καϊδατζή, «Μεγάλη πολιτική» και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Ένα 

σχόλιο για τις στρατηγικές τήρησης του Συντάγματος στην εποχή του «Μνημονίου»,  
υπό Ι, αναρτημένο στο www.constitutionalism.gr  με τις εκεί περαιτέρω παραπομπές 
στην διεθνή βιβλιογραφία. 

2   Βλ. Α.  Καϊδατζή, «Μεγάλη πολιτική»  και ασθενής δικαστικός έλεγχος.  Συνταγματικά 
ζητήματα  και  ζητήματα  συνταγματικότητας  στο  «Μνημόνιο»,  ο.π.,  σελ.4‐5. Με  μία 
πρώτη  ανάγνωση,  και  προσπερνώντας  την  διαπίστωση  ότι  όλα  τα  ζητήματα 
συνταγματικότητας  είναι  ταυτόχρονα  και  συνταγματικά  ζητήματα  χωρίς  να  ισχύει 
ταυτόχρονα  το  αντίστροφο,  χωρίς  να  σημαίνει  ότι  ελέγχεται  ως  λανθασμένη, 
μπορούμε  να  πούμε  ότι  τα  λεγόμενα  συνταγματικά  ζητήματα  σχετίζονται 
περισσότερο  με  τις  περιπτώσεις  άσκησης  «μεγάλης  πολιτικής»  ενώ  τα  ζητήματα 
συνταγματικότητας με τις περιπτώσεις «συνήθους πολιτικής». 

3   Βλ.  και  Α.Καϊδατζή,  «Μεγάλη  πολιτική»  και  ασθενής  δικαστικός  έλεγχος.  Ένα 
σχόλιο…,ο.π., υπό Ι. 
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μερικότερη έκφανση του δημοσίου συμφέροντος αξιοποιείται ως μέσο 
για την εξυπηρέτηση ενός γενικού σχεδιασμού που παρουσιάζεται ως το 
«απόλυτο»  δημόσιο  συμφέρον,  μόνο  όμως  μέσα  στα  πλαίσια  της 
παροδικότητάς του.   

Όλα  τα  παραπάνω,  συμπληρώνονται  από  μία  τέταρτη  διάκριση: 
μεταξύ  «μακρονομικών»  και  «μικρονομικών»  ζητημάτων,  η  οποία 
αποτελεί  μία  απόπειρα  μεταφοράς  της,  ταυτόχρονα  πολιτικής  και 
νομικής, διάκρισης μεταξύ «μεγάλης» και «συνήθους» πολιτικής από το 
πολιτικό στο νομικό πεδίο. Επιδιώκει απλά να την «νομικοποιήσει» ή, εν 
πάση  περιπτώσει,  να  απομονώσει  τα  νομικά  από  τα  πολιτικά  στοιχεία 
της. Ως μακρονομικά γίνονται αντιληπτά τα ζητήματα, κατ’ αναλογία με 
αυτά της «μεγάλης πολιτικής», που αφορούν στο νομικό‐συνταγματικό 
πλαίσιο συνολικά. Ως μικρονομικά γίνονται αντιληπτά τα ζητήματα που 
αφορούν στην πραγμάτωση των επιλογών του μακρονομικού πλαισίου, 
με  τρόπο  όμως  που  δεν  αμφισβητείται  το  τελευταίο.  Η  διαφορά  των  
δύο διακρίσεων4 έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε νομικό επίπεδο ένα 
μακρονομικό  ζήτημα  έχει  ταυτόχρονα  και  μικρονομικές  διαστάσεις  ή 
εκφάνσεις,  κάτι που δεν συμβαίνει με  τα θέματα «μεγάλης πολιτικής» 
που  είναι  ποιοτικώς  παντελώς  διαφορετικά  μεγέθη  από  αυτά  της 
«συνήθους»5. 

Πέρα από τις παραπάνω διακρίσεις, είναι καλό να επισημανθούν και 
οι  εξής  προαποδοχές:  η  ανάλυση  που  ακολουθεί  προϋποθέτει  την 
αναγνώριση  ενός  διττού  χαρακτήρα  στο  Σύνταγμα:  νομικού  και 
πολιτικού6.  Επιπλέον θα  κινηθεί  στην βάση  της θέσης ότι  ο δικαστικός 
έλεγχος συνταγματικότητας των μέτρων πολιτικής δεν είναι ανεξάρτητος 

                                                            
4   Δηλαδή  της  πρώτης  διάκρισης  μεταξύ  μεγάλης  και  συνήθους  πολιτικής  και  της 

δεύτερης διάκρισης μεταξύ μακρονομικών και μικρονομικών ζητημάτων. 
5   Π.χ.  ενώ η περικοπή μισθών  και  συντάξεων  ,και  σε  γενικό  και  σε ατομικό  επίπεδο, 

θεωρείται  νομοθετική  επιλογή  που  έγινε  κατά  την  άσκηση  μεγάλης  πολιτικής,  η 
προσβολή  της περιουσίας ως ατομικό δικαίωμα αποτελεί  μικρονομικό  ζήτημα,  που 
είναι  άμεσο  αποτέλεσμα  του  μακρονομικού  ζητήματος  της  ψήφισης  των 
εφαρμοστικών νόμων του Μνημονίου που αμφισβητούν εν τω συνόλω τα κεκτημένα 
δικαιώματα και τις συλλογικές ελευθερίες, που με την σειρά τους αποτελούν επίσης 
μακρονομικό  ζήτημα.  Με  αυτήν  την  έννοια  η  διάκριση  μικρονομικών  και 
μακρονομικών ζητημάτων αποκτά και μία ακόμα σημασία: Ένα νομικό θέμα μπορεί 
να  είναι  ταυτόχρονα  μικρονομικό  και  μακρονομικό:  Στο  αμέσως  παραπάνω 
παράδειγμα  π.χ.  η  προσβολή  της  περιουσίας  ως  ατομικό  δικαίωμα  (μικρονομικό 
ζήτημα) μπορεί να συνεπάγεται στο πλαίσιο του κατεξοχήν μακρονομικού ζητήματος 
της  ψήφισης  των  μέτρων  την  αμφισβήτηση  του  ίδιου  του  δικαιώματος  ως  έννοια, 
μετατρέποντας το εξεταζόμενο θέμα αυτόματα σε μακρονομικό. 

6   Βλ. αντί πολλών άλλων, Α. Μανιτάκη, Ελληνικό συνταγματικό δίκαιο  Ι, 2004, σελ.87 
επ. 
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από το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον εντός του οποίου ασκείται7. 
Επίσης,  η  πρόσληψη  της  πολιτικής  και  νομικής  υφής  του  Συντάγματος 
συνεπάγεται  αυτόματα  συγκεκριμένες  διαπιστώσεις  σχετικά  με  τον 
έλεγχο συνταγματικότητας, η κυριότερη εκ των οποίων είναι ότι υπάρχει 
νομικός  και  πολιτικός  έλεγχος  συνταγματικότητας  των  νόμων.  Από 
αυτούς θα ασχοληθούμε εδώ με τον πρώτο8. 

Μία  άλλη  προαποδοχή  είναι  αυτή  που  αφορά  στην  ένταση  του 
(δικαστικού)  ελέγχου  συνταγματικότητας:  τα  δικαστήρια  τείνουν  να 
είναι  επιφυλακτικά  κατά  τον  έλεγχο  συνταγματικότητας  των 
νομοθετικών  επιλογών  της  «μεγάλης  πολιτικής»  και  λιγότερο 
επιφυλακτικά  κατά  τον  έλεγχο  της  συνταγματικότητας  της  «χαμηλής 
πολιτικής»9. Το ερώτημα που ανακύπτει σε αυτό το σημείο και που θα 
επιχειρηθεί να απαντηθεί στην συνέχεια είναι το εξής:   υπάρχει κάποιο 
διαφορετικό ερμηνευτικό κριτήριο που έχει εντοπίσει είτε η νομολογία 
είτε  η  θεωρία  και  που  διαφοροποιεί  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των 
υποθέσεων  «μεγάλης»  και  «χαμηλής»  πολιτικής  ως  προς  το  κρίσιμο 
ζήτημα του δημοσίου συμφέροντος10;   

Ενόψει αυτών πρέπει να σημειωθούν τα εξής:        
Το «Μνημόνιο», όπως κατά συνεκδοχή αποκαλείται ένας σύνθετος 

μηχανισμός  υιοθέτησης  και  αναθεωρήσεων  τυπικών  και  άτυπων 
νομικών πράξεων στο πλαίσιο ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης 
της  ελληνικής  οικονομίας  από  κράτη‐μέλη  της  Ευρωζώνης,  με  την 
Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  και  το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο11 
σηματοδοτεί  το  τέλος  της  μεταπολίτευσης12  και  θέτει  μία  σειρά  από 
συνταγματικά  ζητήματα,  τα  οποία  δεν  είναι  μεν  καινούρια,  αλλά  δεν 
έχουν  ξανατεθεί  μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο,  κυρίως  από  ποιοτικής 
άποψης.   

                                                            
7   Βλ. Α. Καϊδατζή, Δικαστικός έλεγχος …,ο.π., υπό Ι 
8   Είναι σαφές βέβαια ότι μεταξύ των δύο υπάρχει διαλεκτική σχέση. Έτσι, ακόμη και αν 

το  ενδιαφέρον  εστιάζεται  στον  νομικό  έλεγχο  συνταγματικότητας,  ο  πολιτικός 
έλεγχος  συνταγματικότητας  είτε  υπονοείται  είτε  καθίσταται  σαφής  τόσο  λόγω  του 
αναπόφευκτου  ετεροκαθορισμού,  σε  έναν  βαθμό,  του  νομικού  από  αυτόν  όσο  και 
λόγο της, μάλλον, αξεδιάλυτης σχέσης νομικού και πολιτικού. 

9   Βλ. Καϊδατζή, Δικαστικός έλεγχος…,ο.π.,σελ.19 
10  Η απάντηση θα δοθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 668/2012 ΟλΣτΕ.  
11  Βλ.  Κ.  Γιαννακόπουλου,  Μεταξύ  εθνικής  και  ενωσιακής  έννομης  τάξης:  το 

«Μνημόνιο» ως αναπαραγωγή  της  κρίσης  του  κράτους  δικαίου,  σελ.1,  αναρτημένο 
στον  ιστότοπο www.constitutionalism.gr  [καλύτερο βέβαια θα ήταν  να παρέπεμπες 
στα περιοδικά όπου έχουν δημοσιευτεί]  

12  Βλ. Α. Μανιτάκη, Το άδοξο τέλος της μεταπολίτευσης και οι όροι ανάδυσης μιας νέας 
μεταπολιτευτικής  περιόδου,  σελ.1  αναρτημένο  στον  ιστότοπο 
www.constitutionalism.gr  
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Από όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα13,  το παρόν κείμενο ασχολείται 
με  τη  μεταβολή  της  ισορροπίας  στο  επίπεδο  της  προστασίας  των 
ατομικών  δικαιωμάτων  και  την  επίδραση  που  ασκεί      η  έννοια  του 
δημοσίου συμφέροντος14 περιορίζοντάς τα. Έτσι, ενώ στην σχολιαζόμενη 
απόφαση 668/2012  του  ΣτΕ  τίθενται,  εν πολλοίς,  κρίσιμα θέματα,  που 
θα  μπορούσαν  να  αποκληθούν  θέματα  «μεγάλης  πολιτικής»  και 
αφορούν  στην  εθνική  κυριαρχία  και  την  εκχώρησή  της  σε  διεθνείς 
οργανισμούς,  εμείς  θα  αναφερθούμε  μόνο  σε  εκείνες  τις  σκέψεις  της 
που ασχολούνται με το ζήτημα των δικαιωμάτων.  

 
Β.   Σκέψεις σχετικά με την έννοια του δημοσίου συμφέροντος   

Το  μόνο  σημείο  στο  οποίο  συμφωνεί  συνολικά  θεωρία  και 
νομολογία  σχετικά  με  το  δημόσιο  συμφέρον  είναι  ότι  το  τελευταίο 
συνιστά μια αόριστη  νομική  έννοια15  και  μάλιστα,  την «πλέον αόριστη 
του  νομικού  σύμπαντος»16,  η  οποία  καλείται  να  εξειδικευτεί  από  τον 
κρίνοντα την εκάστοτε διάταξη νόμου δικαστή.  Το πρώτο ερώτημα που 
ανακύπτει  αφορά  στην  ίδια  του  την  φύση:  ποια  είναι  τα  όρια  της 
διαπλαστικής  εξουσίας,  αν  υπάρχει  τέτοια,  του  δικαστή;  Ή  με  άλλες 
λέξεις: Πού τελειώνει ο σκοπός του νομοθέτη και πού ξεκινάει ο έλεγχος 
από  τον  δικαστή;  Για  να  το  συνδέσουμε  ακόμη  περισσότερο  με  τους 

                                                            
13  Βλ. ενδεικτικά, για τα ζητήματα εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, του τρόπου ψήφισης 

των  Μνημονίων  κτλ.  από  την  ογκωδέστατη  σχετική  αρθρογραφία,  Κ. 
Γιαννακόπουλου,ο.π.,  Κ.  Γώγου,  «Έγκλημα»  και  τιμωρία:  Η  διαδικασία  του 
υπερβολικού ελλείμματος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ δικαίου 
και  πολιτικής,  ΕφΔΔ, 4/2010,  σελ.426  επ.,  Γ.  Δρόσου,  Το Μνημόνιο ως  στροφή  του 
πολιτεύματος, Books’  Journal,  6/2011,  σελ.  41  επ.,  του  ίδιου,  Συνταγματικός  λόγος 
και οικονομική κρίση, ΕφΔΔ, 6/2011, σελ.764 επ., Γ. Κατρούγκαλου, Memoranda sunt 
servanda? Η συνταγματικότητα του νόμου 3845/2010 και του μνημονίου για τα μέτρα 
εφαρμογής  των  συμφωνιών  με  ΔΝΤ,  ΕΕ  και  ΕΚΤ,  αναρτημένο  στον  ιστότοπο 
www.constitutionalism.gr  ,  του  ίδιου,  Το  «παρασύνταγμα»  του  Μνημονίου  και  ο 
άλλος  δρόμος,  ΝοΒ,  σελ.231  επ.,  Α.  Μανιτάκη,  Τα  συνταγματικά  ζητήματα  του 
Μνημονίου, ΔτΑ 2011, σελ.689 επ., E. Mαριά, Η δανειακή σύμβαση Ελλάδας‐ κρατών 
Ευρωζώνης υπό  το πρίσμα των θεσμών και  του δικαίου  της ΕΕ,ΝοΒ 2010,  σελ.2204 
επ.,  Χ.  Κουρουνδή,  Το  μνημόνιο  ως  έκφανση  συνταγματικής  αλλοίωσης, 
www.constitutionalism.gr, Κ. Χρυσόγονου, Η χαμένη τιμή της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Ο  μηχανισμός  «στήριξης  της  ελληνικής  οικονομίας»  από  την  οπτική  της  χαμένης 
κυριαρχίας  και  της  δημοκρατικής  αρχής,  ΝοΒ  2010,  σελ.1353  επ.,  του  ίδιου,  Η 
αλήθεια  για  το  Μνημόνιο,  Ελευθεροτυπία,  24.06.2011,  ΔΣΑ,  Η  δανειακή  σύμβαση 
μεταξύ Ελλάδας‐ κρατών μελών Ευρωζώνης και η εθνική μας κυριαρχία, αναρτημένο 
στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr   

14  Θα γίνει μία θεωρητική και όχι περιπτωσιολογική ανάλυση της έννοιας αυτής.  
15  Πρβλ. αντί άλλων Α. Μανιτάκη, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του 

γενικού συμφέροντος, ΤοΣ, 1978, σελ. 435 
16  Βλ. Β.  Καψάλη, Δημόσιο συμφέρον και  έλεγχος συνταγματικότητας στο πλαίσιο  της 

οικονομικής ελευθερίας, ΔτΑ, 2008,σελ.536 
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προβληματισμούς  που  διατυπώνονται  στην  παρούσα  εργασία:  το 
δημόσιο συμφέρον είναι πολιτική ή νομική έννοια ή μετέχει και των δύο 
17; Η άμεση συμμετοχή της έννοιας τόσο στο πολιτικό όσο και στο νομικό 
πεδίο  προκύπτει  από  την  γενικότερη  λειτουργία  του  δημοσίου 
συμφέροντος, η εξυπηρέτηση του οποίου αποτελεί, σε γενικές γραμμές, 
τον,  διακηρυγμένο  τουλάχιστον,  στόχο  του  νομοθέτη,  που 
νομοθετώντας, είναι υποχρεωμένος, να υποστεί τη βάσανο του ελέγχου 
νομιμότητας (και συνταγματικότητας) της βούλησής του.  

Το ζήτημα μπορεί να γίνει πιο κατανοητό αν παρακολουθήσουμε τη 
διαδικασία  της  αξιοποίησης  και  ερμηνείας  του  νομοθετικού  σκοπού 
δημοσίου  συμφέροντος18  από  τον  δικαστή:  Αρχικά,  ο  δικαστής  είναι 
αναγκασμένος  να  εντοπίσει  τον  υπηρετούμενο  από  τη  νομοθετική 
διάταξη  σκοπό  δημοσίου  συμφέροντος.  Πρόκειται  για  μία  διαδικασία 
υποκειμενικής  τελεολογικής ερμηνείας,  τουλάχιστον ως προς  το σκοπό 
της,  που  είναι  η  εύρεση  της  βούλησης  του  νομοθέτη,  της  οποίας  τα 
πορίσματα   μπορεί να συναχθούν είτε από την αιτιολογική έκθεση του 
νόμου  είτε  από  την  συστηματική  ερμηνεία  των  διατάξεων  αυτού.  Σε 
αυτό το στάδιο, ο δικαστής προβαίνει λοιπόν σε μία «νομικοποίηση» της 
πολιτικής  βούλησης  για  να  την  ελέγξει  με  τα  εργαλεία  που  του 
απονέμονται  από  το  Σύνταγμα.  Σε  δεύτερο  επίπεδο,  ελέγχει  την 
πραγματική συνδρομή του φερόμενου ως λόγου δημοσίου συμφέροντος 
για  τον περιορισμό του δικαιώματος. Θεμιτός είναι ο περιορισμός που 
επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον όταν το τελευταίο είναι πραγματικό και 
όχι  προσχηματικό.  Σε  αυτό  ακριβώς  το  σημείο  εντοπίζεται  και  η 
προβληματική  του  οριακού  ελέγχου  της  συνδρομής  του  δημοσίου 
συμφέροντος:  την  αρμοδιότητα  για  τον  εντοπισμό  του  δημοσίου 
συμφέροντος και του εξοπλισμού του με την προστασία που μπορεί να 
του προσδώσει η τυποποίησή του σε νόμο έχει ο νομοθέτης∙ συνεπώς, ο 
δικαστής  ως  έναν  βαθμό  μόνο  μπορεί  να  ελέγξει  την  νομοθετική 
εκτίμηση της πραγματικότητας και αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο που 
προσδιορίζει  την  έννοια  του  οριακού  ελέγχου.  Οριακός  έλεγχος19 

                                                            
17  Πρόκειται  φυσικά  για  οντολογικά  ερωτήματα  του  συνταγματικού  δικαίου  και  της 

πολιτικής  επιστήμης  και  δεν  θα  γίνει  απόπειρα  συνολικής  αποτίμησής  τους  στο 
παρόν  κείμενο∙  κάτι  τέτοιο  πέρα  από  παρακινδυνευμένο  θα  ήταν  και  παντελώς 
ατελέσφορο. Θα επιδιωχθεί να αναδειχθούν απλά κάποιες από τις πτυχές τους μέσω 
της σύνδεσής τους με την εδώ σχολιαζόμενη απόφαση. 

18  Για την σκιαγράφηση της διαδικασίας βλ. αντί άλλων Καψάλη, ο.π., σελ. 536 επ. 
19  Όπως γίνεται προφανές από την συγκεκριμένη επισήμανση, ο οριακός έλεγχος είναι 

άμεση συνέπεια της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Γι’ αυτό εξάλλου η εξήγησή 
του  δεν  πρέπει  να  αναζητηθεί  στα  ουσιαστικά  όρια  που  το  Σύνταγμα  θέτει  στον 
νομοθέτη  (με αυτόν τον τρόπο θα καταλήγαμε στην αναγνώριση της περιορισμένης 
κανονιστικής εμβέλειας του Συντάγματος και της ευρύτατης ευχέρειας του νομοθέτη 
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σημαίνει  τελικά  την  δυνατότητα  του  δικαστή  να  ελέγξει  μόνο  αν  έχει 
εμφιλοχωρήσει κάποιο προφανές σφάλμα στην εκτίμηση του νομοθέτη 
και  όχι  την  ίδια  την  κρίση  του  νομοθέτη.  Στην  συνέχεια  ακολουθεί  η 
απόπειρα  διαπίστωσης  της  συνταγματικής  περιωπής  του  δημοσίου 
σκοπού.  Σε  αυτό  το  τρίτο  στάδιο  έγκειται  μάλλον  και  η  αποφασιστική 
αρμοδιότητα και η διαπλαστική εξουσία του δικαστή. Τα ζητήματα που 
εξετάζονται  από  το  δικαστήριο  είναι  πρωτίστως  νομικά  και 
δευτερευόντως  πολιτικά.  Το  γενικό  συμφέρον,  για  να  είναι 
συνταγματικά ανεκτός περιορισμός δικαιωμάτων οφείλει  να περικλείει 
αρχές  που  συνάγονται  από  το  ίδιο  το  Σύνταγμα20  και  να 
συγκεκριμενοποιείται  βάσει  αυτών.  Το  ερώτημα  που  αναπόφευκτα 
τίθεται  από  το  δικαστήριο  είναι  κατά  πόσο  ο  προβαλλόμενος  σκοπός 
είναι άξιος προστασίας από συνταγματική άποψη21. Εφόσον η απάντηση 
είναι  θετική  ακολουθούν  τα  δύο  τελευταία  στάδια  της  δικαστικής 
σκέψης, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στον έλεγχο συνάφειας μέτρου 
και σκοπού και το δεύτερο στον έλεγχο αναλογικότητας του μέτρου, στο 
πλαίσιο  της  λεγόμενης  stricto  sensu  αναλογικότητας,  τη  στάθμιση 
δηλαδή κόστους‐ οφέλους.  

Ένα  ακόμη  βασικό  ερώτημα  που  συνοδεύει  το  δημόσιο  συμφέρον 
ως  έννοια,  και  που  συνδέεται  άρρηκτα  με  την  αμέσως  παραπάνω 
συλλογιστική,  είναι  το  εξής:  πρόκειται  για  ερμηνευτικό  εργαλείο, 
κατατασσόμενο έτσι στα ερμηνευτικά κριτήρια ή για αρχή, δηλαδή για 
έννοια με αξιακό περιεχόμενο;   Παρακάμπτοντας  την  τεράστια σχετική 
συζήτηση,  για  να  καταλήξουμε  σε  μία  ενδιάμεση  παρατήρηση, 
μπορούμε  να  πούμε      ότι  η  μεθοδολογικά  συνεπέστερη  εκδοχή  ίσως 
είναι αυτή που απορρίπτει τη λειτουργία του δημόσιου συμφέροντος ως 
γενικής  αρχής22,  καθώς  μια  τέτοια  επιλογή  θα  οδηγούσε  στην  ταύτιση 

                                                                                                                                       
να ρυθμίσει την κοινωνική ζωή, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί) αλλά στο εύρος της 
εξουσίας του δικαστή, θέτοντας έτσι το ζήτημα της έντασης του δικαστικού ελέγχου 
που μπορεί να ασκηθεί. Ρητή συνταγματική διάταξη για την ένταση του ασκούμενου 
ελέγχου  δεν  υπάρχει  στο  Σύνταγμα,  αλλά  μπορεί  με  ασφάλεια  να  συναχθεί  ότι  ο 
δικαστής, το ελέγχον όργανο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει κατά την λειτουργία του 
το  ελεγχόμενο,  δηλαδή  τη  Βουλή.  Για  τα  ζητήματα  της  έντασης  του  δικαστικού 
ελέγχου  της  συνταγματικότητας  των  νόμων  και  ακόμη  πιο  συγκεκριμένα  τις 
περιπτώσεις  οριακού  δικαστικού  ελέγχου  βλ.  μεταξύ  άλλων  Ν.Παπασπύρου,  Το 
ζήτημα της έντασης του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας σε Τιμητικό Τόμο 
του ΣτΕ‐75 χρόνια, κυρίως σελ.402 επ. και ιδίως 403, 405‐406 

20  Βλ. Α. Μανιτάκη, ο.π., σελ.444 
21  Στην  νομολογιακή  πράξη,  η  συνταγματική  αξιολόγηση  του  σκοπού  γίνεται  με 

ελάχιστη  έως  και  ανύπαρκτη  αναφορά  στις  συνταγματικές  διατάξεις.  πρβλ.  Β. 
Καψάλη, ο.π., σελ.547‐548 

22  Βλ. Κ. Σταμάτη, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων: Εισαγωγή στην μεθοδολογία του 
δικαίου, 2003, σελ.457 
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του  δημοσίου  συμφέροντος  με  μία  γενικευμένη  επιφύλαξη  υπέρ  του 
νόμου, που θα έπρεπε να διαχέεται σε όλο το συνταγματικό κείμενο23, 
μετατρέποντας  έτσι  την,  ορθώς  χαρακτηρισθείσα  ως  δεοντολογική, 
πρόταση  εξυπηρέτησης  του  δημοσίου  συμφέροντος  από    τους  νόμους 
συλλήβδην  σε  οντολογική  και  αλλοιώνοντας  τη  φύση  και  τον  τρόπο 
λειτουργίας  των  περιορισμών  και  των  συναφών  περιορισμών  των 
περιορισμών  και  θα  παρέβλεπε  τελικά  την  απώλεια  της  «εγγενούς» 
ικανότητας  του  νόμου,  που  είναι  προϊόν  μίας  κομματικά  ελεγχόμενης 
κοινοβουλευτικής  πλειοψηφίας,  να  εξυπηρετεί  πάντοτε  και  ειλικρινώς 
το  δημόσιο συμφέρον ως  τέτοιο24.  Ενόψει  των παραπάνω,  το  δημόσιο 
συμφέρον πρέπει να χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό κριτήριο, δηλαδή 
ως  μεθοδολογικό  εργαλείο  αφού  τελικά  καθιστά  δυνατή  μία  νομική 
διαμεσολάβηση25,  και  ως  συνεκτικός  ιστός  ποικίλων  σκέψεων  του 
δικαστηρίου26  υπό  έναν  κρίσιμο  όρο:  ότι  γίνεται    προσεκτική, 
μεθοδολογικά,  επίκληση  και  αξιοποίηση  της  έννοιας,  με  βάση  τα 
βήματα που προεκτέθηκαν27. 

Ένα  άλλο  κρίσιμο  θέμα  αφορά  στην  φύση  του  δημοσίου 
συμφέροντος ως περιορισμού των περιορισμών ή/και ως περιορισμού.  
Έτσι,  ενώ  η  θεωρία  το  κατατάσσει  σταθερά28  στους  περιορισμούς  των 
περιορισμών  δεν  μπορεί  να  παραβλεφθεί  το  γεγονός  ότι  συνιστά 
ταυτόχρονα περιορισμό των δικαιωμάτων29. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα 
λειτουργία  του  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  αφενός  αποτελεί  το  μέσο  για 
τον  περιορισμό  των  δικαιωμάτων  αφετέρου  υπηρετείται  με  τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων. Φαίνεται λοιπόν,  για να συνδέσουμε  τις 
δύο τελευταίες παρατηρήσεις, να αξιοποιείται ως έννοια άλλοτε για να 

                                                            
23  Πράγμα  που  φυσικά  δεν  συμβαίνει  με  αυτόν  τον  απόλυτο  τρόπο  ή  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις δεν συμβαίνει καθόλου. 
24  Βλ.  Ι.  Καμτσίδου,  Η  επιφύλαξη  υπέρ  του  νόμου  ως  περιορισμός  και  διάμεσος  των 

ελευθεριών, 2001, σελ. 141 
25  Πρβλ.  Ε.Βενιζέλου,  Το  γενικό  συμφέρον  και  οι  περιορισμοί  των  συνταγματικών 

δικαιωμάτων, 1990, σελ.226 
26  Βλ. Ε. Βενιζέλου, Το γενικό…,ο.π., σελ.217 
27  Εν τέλει, δεν θα ήταν άσκοπο να πούμε ότι η επίμαχη έννοια είναι τόσο ερμηνευτικό 

κριτήριο  όσο  και  γενική  αρχή.  Στα  στάδια  της  αποτίμησής  της,  που  αναφέρθηκαν 
παραπάνω, εμφανίζεται ενίοτε με τον ένα και ενίοτε με τον άλλο τρόπο. Η αυστηρή 
κατάταξη της έννοιας με απόλυτο τρόπο ίσως μας στερεί από δυνατότητες που μας 
παρέχει η διπλή, αλλά όχι ταυτόχρονη, αξιοποίησή του. 

28  Βλ.  ενδεικτικά  μεταξύ  πολλών  άλλων  Κ.  Χρυσόγονου,  Ατομικά  και  Κοινωνικά 
Δικαιώματα, 2006, σελ. 54 επ. 

29  Πάντως, φαίνεται ότι το δημόσιο συμφέρον συνοδεύει κάθε περιορισμό δικαιώματος 
ή ενυπάρχει σε κάθε περιορισμό δικαιώματος. Όχι μόνο λόγω της μίας του έκφανσης 
ως περιορισμού των περιορισμών αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ενυπάρχει στον 
πυρήνα κάθε περιορισμού.   
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επιτευχθεί  ο  προσδιορισμός  του  πεδίου  προστασίας  ενός 
συνταγματικού  δικαιώματος  ενώ  άλλες  φορές  για  να  λειτουργεί  ως 
κριτήριο  ερμηνείας  του  Συντάγματος  για  να  επιτευχθεί  η  πρακτική 
εναρμόνιση  συνταγματικών  διατάξεων  που  καταρχήν  μοιάζουν  να 
βρίσκονται σε σχέση αντινομίας30.    

 
Γ.   Σκέψεις  σχετικά  με  την  νομολογιακή  αντιμετώπιση  του 

δημοσίου συμφέροντος  
Σε  γενικές  γραμμές,  δύο  απόψεις  έχουν  διατυπωθεί  στην  θεωρία 

σχετικά  με  την  ύπαρξη  νομολογιακών  τάσεων  που  να  αφορούν  το 
δημόσιο  συμφέρον.  Η  πρώτη  εξ  αυτών,  που  είναι  και  η  παλαιότερη 
χρονικά,  θεωρεί  ότι  η  επίκληση  του  δημόσιου  συμφέροντος  από  την 
νομολογία  γίνεται  είτε  για  λόγους  ερμηνευτικής  υπεκφυγής  είτε  για 
λόγους  ερμηνευτικής  αμηχανίας31.  Αποτέλεσμα  αυτής  της  εκτίμησης 
είναι  ότι  δεν  μπορεί  να  διαγνωστεί  κάποια  συγκεκριμένη  τάση  στην 
νομολογία  αφού  η  επίκληση  του  δημοσίου  συμφέροντος  γίνεται  μέσα 
στο ευρύτερο κλίμα της μεθοδολογικής αμηχανίας32 του δικαστή, χωρίς 
να  υπάρχει  κάποια  απόλυτα  σταθερή  προσέγγιση  ως  προς  το 
περιεχόμενό της. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη για πολλούς λόγους: 
καταρχάς,  παραβλέπει  το  περιεχόμενο  της  έννοιας  «τάση»  αφού  δεν 
χρειάζεται  να  υπάρχει  μία  πάγια  και  απαρέγκλιτη  εφαρμογή  ενός 
κανόνα  δικαίου  ή  γενικά  ενός  νομικού  κανόνα  για  να  μπορεί  να 
διαγνωστεί  σε  αυτήν  την  εφαρμογή  μία  τάση.  Σε  δεύτερο  επίπεδο, 
αδυνατεί  να  συσχετίσει  την  νομική  εκτίμηση  των  νομοθετικών  μέτρων 
με τις συνθήκες εντός των οποίων παράγονται, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν  βλέπει  την  «μεγάλη  εικόνα»  και  την  σχέση  πολιτικής  και  δικαίου, 
έτσι  όπως  αυτή  αποκαλύπτεται  ξεκάθαρα,  τουλάχιστον  τα  τελευταία 
χρόνια.  Τρίτον,  παρότι  οι  αμφιβολίες  που  διατυπώνει  είναι  σε  γενικές 
γραμμές  εύλογες,  δεν  προσφέρουν  κάποια  εξήγηση  για  το  φαινόμενο 
υπονοώντας την πηγή του αλλά μην εκφράζοντας τον τρόπο λειτουργίας 
του. 

Η  δεύτερη  άποψη  που  έχει  διατυπωθεί  μπορεί  να  συμπυκνωθεί 
στην  σκέψη ότι  ο  δικαστής  δεν  διαπιστώνει  την αντισυνταγματικότητα 
διατάξεων  νόμων  όταν  αυτοί  οι  νόμοι  αποτελούν  έκφραση  μεγάλης 
πολιτικής33  με  αποτέλεσμα  η  ένταση  του  ελέγχου  σε  αυτές  τις 

                                                            
30  Δεν θα ήταν άστοχο να χαρακτηρίσουμε το δημόσιο συμφέρον ως έννοια  Ιανό. 
31  Βλ. Ε. Βενιζέλου, Το γενικό συμφέρον…,ο.π., σελ. 185 επ. και σελ.193 επ. Επίσης σελ. 

35 επ. με τις εκεί παραπεμπόμενες αποφάσεις. 
32  Βλ. Ε. Βενιζέλου, ο.π., σελ. 189. 
33  Βλ. Α. Καϊδατζή, Δικαστικός έλεγχος…,ο.π., σελ.2‐4 
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περιπτώσεις να μειώνεται34. Η θέση αυτή εντοπίζει την σύνδεση δικαίου 
και  πολιτικής  μέσα  από  μία  σκοπιά  που  δεν  παραβλέπει  την 
ερμηνευτική διαδικασία ως αυτοτελές στάδιο∙ η ορθότητά της έγκειται 
ακριβώς  στο  γεγονός  ότι  δεν  αναγνωρίζει  αυτήν  την  διαδικασία  ως 
αυτόνομη  και  άσχετη  με  τις  κρατούσες  οικονομικές,  πολιτικές  και 
κοινωνικές  συνθήκες  αλλά  ως  παράγωγό  τους.  Η  αντίρρηση  που  θα 
μπορούσε να διατυπωθεί στα εν λόγω επιχειρήματα έχει να κάνει με τον 
μεγάλο  βαθμό  αφαίρεσης  της  άποψης,  που  μοιάζει  να  δικαιώνεται 
επειδή περιχαρακώνεται πίσω από την αρκετά αόριστη έννοια «τάση», 
κάτι  που  μπορεί  να  καταλήξει  στο  επικίνδυνο  σημείο  της  μη 
αναγνώρισης λεπτών διαφοροποιήσεων εντός των ίδιων περιόδων ή των 
ίδιων  κατηγοριών  αποφάσεων.  Επίσης,  δεν  μπορεί  να  εξηγήσει  με 
επάρκεια  «παράδοξες»  αποφάσεις35  που  καταλήγουν  σε  διαφορετικό 
συμπέρασμα  από  αυτό  που  αναμένεται  από  την  ανάλυση  και 
αξιολόγηση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας.  

Τέλος, παρότι η θέση αυτή διακρίνεται από έναν έντονο δυναμισμό 
αφού  μοιάζει  ικανή  να  προσφέρει  όχι  μόνο  την  κατανόηση  των 
συνθηκών και των παραγόμενων σε αυτές δικαστικών αποφάσεων αλλά 
και να προβλέψει την νομική εξέλιξη σχετικών υποθέσεων, αφού μπορεί 
να  λειτουργήσει  ως  γενική  αρχή  ή  κανόνας,  μπορεί  να  καταλήξει  σε 
λανθασμένα  συμπεράσματα  σχετικά  με  τις  ερμηνευτικές  τακτικές  των 
δικαστηρίων.  Έτσι,  αυτό  που  θα  επιχειρηθεί  να  αποδειχθεί  στην 
παρούσα εργασία είναι, βάσει αυτών των διαπιστώσεων, ότι οι τεχνικές 
του  δικαστικού  ελέγχου  της  συνταγματικότητας  των  νόμων  δεν 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες36 αλλά είναι οι συνθήκες 
που αναπροσαρμοζόμενες προσφέρουν διαφορετικά περιθώρια νομικής 
ερμηνείας.  Συνεπώς,  ακόμη  και  με  την  πιθανότητα  εξαγωγής 

                                                            
34  Εκ των χαρακτηριστικότερων αποφάσεων, που αποδεικνύουν αυτήν την θέση είναι η 

υπ’  αριθμ.  400/1986  του  ΣτΕ  και  η  υπ’  αριθμ.  1094/1987  του  ΣτΕ.  Και  οι  δύο 
ασχολήθηκαν  με  θέματα  κατεξοχήν  «μεγάλης  πολιτικής»  που  σχετίζονταν  με  τον 
κοινωνικό μετασχηματισμό που επεδίωκε, σε επίπεδο διακηρύξεων τουλάχιστον,  το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.  ως  κυβέρνηση  της  περιόδου.  Η  πρώτη  αφορούσε  στην  ένταξη  ιδιωτικών 
κλινικών στο ΕΣΥ και η δεύτερη στις περίφημες προβληματικές επιχειρήσεις.  Και οι 
δύο συνδέονταν με τα κεντρικά πολιτικά διακυβεύματα της δεκαετίας του 1980.  

35  Βλ.  αναλυτικότερα  Ι.  Μαθιουδάκη,  Μετασχηματισμοί  του  ταμειακού  συμφέροντος 
του  Δημοσίου  σε  περίοδο  έντονης  δημοσιονομικής  κρίσης,  Με  αφορμή  τις 
πρόσφατες αποφάσεις 693/2011 (κατά μειοψ.) και 1620/2011 (κατά πλειοψ.) του ΣΤ’ 
Τμ.  του  ΣτΕ  αναρτημένη  στον  ιστότοπο www.constitutionalism.gr  ,  σελ.  14  επ.  και  
σελ.  8  επ.  με  τις  εκεί  παραπομπές  στην  νομολογία.  Οι  δύο  αυτές  αποφάσεις 
αποτελούν  καλά  παραδείγματα  αφού  ασχολούνται  με  κατεξοχήν  μικρονομικά 
ζητήματα «χαμηλής πολιτικής» μεταστρέφοντας την πάγια, ως τώρα, νομολογία του 
ΣτΕ, προφανώς εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.  

36  Έτσι ο Καϊδατζής.ο.π., σελ. 2 
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λανθασμένων  συμπερασμάτων,  η  ,και  εδώ,  υποστηριζόμενη  άποψη 
συνεισφέρει  στην  άρση  των  αυστηρών  διαχωριστικών  γραμμών  του 
διπόλου  δίκαιο‐πολιτική,  όχι  καταλήγοντας  στην  εύκολη  επιλογή  της 
αδιόρατης  και  σχεδόν  μεταφυσικής  σύγχυσής  τους  αλλά  στην 
τοποθέτηση  του  καθενός  πεδίου  στην  σωστή  του  θέση  και  στον 
προσδιορισμό  των  αναγκαίων  ορίων  για  την  ορθή  αντιμετώπιση  της 
αναπόφευκτης αλληλεπίδρασής τους. 

 Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί το εξής: το γεγονός ότι 
τα  δικαστήρια  της  χώρας  δεν  αμφισβητούν  κατά  βάση  τις  κεντρικές 
νομοθετικές  επιλογές37    δεν  είναι  κατ’  αρχήν προβληματικό38.   Μπορεί 
φυσικά  να  διατυπωθεί  η  ένσταση  ότι  οι  αποφάσεις  των  δικαστηρίων 
αποκτούν  αναπόφευκτα  έναν  ιδιότυπο  πολιτικό  χαρακτήρα,  καθώς 
διαχρονικά  «νομιμοποιούν»  τις  ερειδόμενες  ως  αντισυνταγματικές 
επιλογές του νομοθέτη στα κεντρικά πολιτικά θέματα. Η ένσταση αυτή 
μπορεί  να  ελεγχθεί  ως  λανθασμένη  στην  βάση  της  καθώς  ο  πολιτικός 
χαρακτήρας  των  δικαστικών  αποφάσεων  αναγνωρίζεται  αν  γίνει 
αποδεκτή η πολιτική φύση των νομικών θεμάτων που άγονται ενώπιον 
των  δικαστηρίων.  Οι  δικαστικές  αποφάσεις  δεν  εκδίδονται  γιατί  έχουν 
κάποια  παιδαγωγική  αξία39  αλλά  για  να  αντιμετωπίσουν  νομικά 
ζητήματα.    Και  τα  νομικά  ζητήματα  διαφοροποιούνται  ,σε  κάποια 
στάδια του δικαστικού ελέγχου, από τα πολιτικά γιατί διαφορετικά δεν 
θα μπορούσε καν να γίνει δικαστικός έλεγχος. Το θέμα είναι ότι ακόμη 
και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  που  εν  πολλοίς  θεωρείται  ότι  είχαν  και 
έχουν  αναμενόμενη  κατάληξη,  δικαστικός  έλεγχος  έγινε  και  έγινε  ,σε 
γενικές  γραμμές,  νομικά  ορθά.  Δεν  μπορεί  λοιπόν  να  προσάπτεται  η 
κατηγορία  της  πολιτικοποίησης  των  υποθέσεων  από  τα  δικαστήρια 
καθώς  δεν  μπορεί  να  νοηθεί  διαφορετική  μορφή  ελέγχου  από  αυτήν 
που ασκήθηκε: ο έλεγχος αυτός ήταν αναπόφευκτα οριακός. 

Συνεπώς,  ισχύει  ότι  «η  έκταση  του  δικαστικού  ελέγχου  δεν  είναι 
απεριόριστη και κυρίως δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι, ανεξάρτητη από 
το  περιβάλλον  όπου  το  Δικαστήριο  αναπτύσσει  την  δραστηριότητά 
του»40.  Και  για  να  συμπληρώσουμε  αυτήν  την  διαπίστωση:  το 
περιβάλλον  όπου  το  Δικαστήριο  αναπτύσσει  την  δραστηριότητά  του 

                                                            
37  Όταν αυτές είναι αποτέλεσμα άσκησης «μεγάλης πολιτικής». 
38  Βλ.  και  Β.  Ανδρουλάκη,  Σκέψεις  γύρω  από  τον  δικαστικό  έλεγχο  της  ρυθμιστικής 

παρέμβασης  του  κράτους  στην  οικονομία,  αναρτημένο  στον  ιστότοπο 
www.constituionalism.gr ,σελ. 3 

39  Αυτό υποστηρίζει ουσιαστικά ο Μποτόπουλος. βλ. Κ. Μποτόπουλου, Κοινός νους και 
κενά  σημεία  στην  «απόφαση  του  Μνημονίου»,  αναρτημένο  στον  ιστότοπο 
www.constituionalism.gr , σελ.2 

40  Βλ. Β. Ανδρουλάκη, Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα ελληνικά Συντάγματα, 2006, 
σελ.50‐51 
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προσδιορίζεται, ερμηνεύεται και οριοθετείται κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς 
από τον νομοθέτη41. 

   
Δ.   H απόφαση 668/2012 του ΣτΕ 

Η απόφαση 668/2012 έκρινε την αίτηση ακύρωσης που άσκησαν μια 
σειρά  από  νομικά  και  φυσικά  πρόσωπα  κατά  του  Υπουργού 
Οικονομικών  και  του  Υπουργού  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  πιο 
συγκεκριμένα  κατά  σειράς  πράξεων  των  εν  λόγω  Υπουργείων,  που 
αφορούσαν  στην  εφαρμογή  προβλέψεων  των  ν.3833/2010  και 
3845/2010.  

Στις πρώτες δεκαπέντε σκέψεις, που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος της ογκώδους Απόφασης,  το Δικαστήριο αναλύει την πορεία της 
Ελλάδας προς την εποχή των μνημονίων, την δημοσιονομική κατάσταση 
της χώρας, την εξέλιξη της κρίσης και τα μέτρα που λήφθηκαν σε εθνικό 
και  ευρωπαϊκό  επίπεδο  για  την  αντιμετώπισή  της.  Το  πρώτο  από  τα 
κομβικά  νομικά  ζητήματα42  που  τέθηκαν  υπόψη  του  Δικαστηρίου  και 
που μας απασχολούν  εδώ ήταν η ασυμφωνία  των  ληφθέντων μέτρων, 
που περιγράφονται στους νόμους 3833  και 3845/2010,  και μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και η περικοπή αποδοχών των εργαζομένων στο 
Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνταξιοδοτικών παροχών 
αφενός για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, η οποία, κατά 
τον νομοθέτη έχει καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών 
αναγκών  της  χώρας  και  αφετέρου  για  την  εξυγίανση  των  δημόσιων 
οικονομικών  με  την  μείωση  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  και  την 
διατήρηση  αυτής  της  κατάστασης  (του  μειωμένου  και  ελεγχόμενου 
δημοσιονομικού ελλείμματος) και στην περίοδο μετά την αντιμετώπιση 
της  κρίσης43,  με  το  Σύνταγμα  και  το  άρθρο  1  του  ΠΠΠ  της  ΕΣΔΑ.    Το 
άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει, ως γνωστόν, τον σεβασμό του 
δικαιώματος  της  περιουσίας  περιλαμβάνοντας  στο  πεδίο  προστασίας 
του τόσο τα εμπράγματα, που προστατεύονται έτσι κι αλλιώς και από το 
άρθρο 17 του Συντάγματος, όσο και τα ενοχικά δικαιώματα, ήτοι όλα τα 
δικαιώματα περιουσιακής φύσεως, καθώς και τα κεκτημένα οικονομικά 
συμφέροντα44. Μάλιστα,  σύμφωνα  με  το  Δικαστήριο,  περιουσία,  κατά 
την  έννοια  της  διάταξης,  αποτελούν  και  οι  έναντι  των  οργανισμών 
κιοινωνικής  ασφαλίσεως  αξιώσεις  για  την  χορήγηση  των 
προβλεπομένων  από  την  νομοθεσία  του  εκάστοτε  συμβαλλόμενου 

                                                            
41  Έτσι και ο Καϊδατζής, Δικαστικός έλεγχος…,ο.π., σελ.2 
42  Για το θέμα της νομικής φύσης του «Μνημονίου» βλ. σκέψεις 28‐33 
43  Βλ. σκέψη 35 
44  Βλ. σκέψη 34 
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κράτους  κοινωνικοασφαλιστικών  παροχών45.  Με  την  εν  λόγω  διάταξη 
κατοχυρώνεται λοιπόν ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, που 
μπορεί  να  την  στερηθεί  μόνο  για  λόγους  δημόσιας  ωφέλειας  αφού 
,ταυτόχρονα,  κατά  το  Δικαστήριο,  δεν  κατοχυρώνεται  δικαίωμα  σε 
μισθό ή σύνταξη ορισμένου ύψους με συνέπεια να μην αποκλείεται κατ’ 
αρχήν η διαφοροποίηση  του ύψους  του μισθού ή  της συνταξιοδοτικής 
παροχής  αναλόγως  με  τις  επικρατούσες  συνθήκες  εφόσον  ο 
περιορισμός του εν λόγω δικαιώματος γίνεται ενόψει της αντιμετώπισης 
σοβαρού  δημοσιονομικού  προβλήματος  ή  για  την  εξασφάλιση  της 
βιωσιμότητας  των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών με νομοθετικές 
ή  άλλου  είδους  κανονιστικές  διατάξεις46.  Συνοπτικά:  το  δικαίωμα στην 
περιουσία,  όπως  προστατεύεται  από  το  άρθρο  1  του  ΠΠΠ,  μπορεί  να 
περιοριστεί από τον εθνικό νομοθέτη, εφόσον κατά την κρίση του, που 
υπόκειται  σε  οριακό  δικαστικό  έλεγχο47  συντρέχει  σοβαρός  λόγος 
δημοσίου  συμφέροντος  και  εφόσον  τηρείται  η  αρχή  της 
αναλογικότητας.  Υπενθυμίζοντας  αυτά  που  ήδη  αναφέρθηκαν,  το 
δημόσιο  συμφέρον  που  αποσκοπεί  να  προασπίσει  ο  νομοθέτης  με  τις 
θεσπισθείσες και ερειδόμενες ως αντισυνταγματικές και αντισυμβατικές 
διατάξεις,  συνίσταται  στα  εξής  στοιχεία:  α)  στην  αντιμετώπιση  της 
δημοσιονομικής  κρίσης,  β)  στον  περιορισμό  του  δημοσιονομικού 
ελλείμματος,  γ)  στην  διαχείριση  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  και 
την επαναφορά του σε μη προβληματικά επίπεδα και δ) στην επιβίωση 
των κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων.  

Το  Δικαστήριο,  αφού  επεσήμανε  ότι  τα  εν  λόγω  μέτρα  αποτελούν 
τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής48, 
σκέψη  σημαντική  για  την  κατάστρωση  του  συλλογισμού  του, 
προχώρησε  στην  εξέταση  των  επίμαχων  ζητημάτων  τα  οποία  είναι  ο 
προσδιορισμός  της  έννοιας  του  δημοσίου  συμφέροντος,  τα  όρια  της 
ερμηνείας  της  επίμαχης  έννοιας  από  το  Δικαστήριο  και  η  τήρηση  της 
αρχής  της  αναλογικότητας.  Αυτά  είναι  τα  στοιχεία  που αξιολογήθηκαν 
για  την  διαπίστωση  της  νομιμότητας  του  επιβαλλόμενου  περιορισμού 
στο  δικαίωμα  στην  περιουσία,  έτσι  όπως  αυτό  προστατεύεται  από  το 
άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.  

Κατά  την  κρίση  του  Δικαστηρίου,  τα  μέτρα  περικοπής  μισθών  και 
συντάξεων,  που  θεσπίσθηκαν  με  τους  προαναφερθέντες  νόμους 
συμβάλλουν και μάλιστα άμεσα στην κάλυψη οικονομικών αναγκών της 

                                                            
45  ο.π. 
46  ο.π. 
47  Την  σημασία  του  οριακού  δικαστικού  ελέγχου  στην  αόριστη  έννοια  του  δημοσίου 

συμφέροντος θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω. 
48  Βλ. σκέψη 35 
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χώρας  και  στην  πραγμάτωση  της  δημοσιονομικής  της  σταθερότητας. 
Αυτοί οι δύο στόχοι του νομοθέτη χαρακτηρίστηκαν από το Δικαστήριο 
ως  σκοποί  δημοσίου  συμφέροντος,  όχι  μόνο  εθνικοί  αλλά  ταυτόχρονα 
ευρωπαϊκοί,  αφού  τουλάχιστον  ο  δεύτερος  εξ  αυτών  έχει  καθιερωθεί 
και  από  την  νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης49.  Βάσει  αυτού  του 
συλλογισμού  απορρίφθηκε  ο  ισχυρισμός  των  αιτούντων  που 
χαρακτήριζε τα μέτρα ως στοχεύοντα στην εξυπηρέτηση του ταμειακού 
συμφέροντος  του  δημοσίου50,  το  οποίο  ως  γνωστόν  δεν  δικαιολογεί 
περιορισμούς σε ατομικά ,και άλλα, δικαιώματα.   

Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  μέσα  από  την  κατάφαση  δηλαδή  του 
δημοσίου  συμφέροντος,  το  οποίο  για  το  Δικαστήριο  συντρέχει  εν 
προκειμένω,  απορρίπτεται  και  μία  σειρά  από  ισχυρισμούς  των 
αιτούντων  και  πιο  συγκεκριμένα  1)  η  αμφισβήτηση  της  πραγματικής 
βάσης, επί της οποίας στηρίζονται οι ακυρωτικώς ανέλεγκτες εκτιμήσεις 
του  νομοθέτη  περί  της  συνολικής  δημοσιονομικής  επιδράσεως  των 
επιμάχων μέτρων, δοδομένου μάλιστα ότι με την κρινόμενη αίτηση δεν 
γίνεται  επίκληση  στοιχείων  που  να  αποδεικνύουν  το  προδήλως 
εσφαλμένο των παραδοχών από τις οποίες εκκινεί ο νομοθέτης51, 2)   η 
αμφισβήτηση της επίδρασης που θα έχουν τα κρινόμενα μέτρα ως προς 
την ανταγωνιστικότητα, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και γενικά 
την  βελτίωση  των  δημοσιονομικών  συνθηκών  της  χώρας,  με 
αποτέλεσμα να μην επιδρά καθόλου ως προς  την κρινόμενη αίτηση το 
ζήτημα  της  επίδρασης  των  αποδοχών  των  εργαζομένων  του  ιδιωτικού 
τομέα λόγω της μείωσης των μισθών του δημοσίου τομέα, καθώς αυτό 
το γεγονός δεν ασκεί καμία επιρροή ως προς την προσφορότητα ή την 
ανάγκη λήψεως των εν λόγω μέτρων. 

Επιπρόσθετα,  μέσω  της  κατάφασης  της  συμφωνίας  των  μέτρων 
προς  την  αρχή  της  αναλογικότητας  απορρίπτονται  οι  αντίθετοι 
ισχυρισμοί των αιτούντων αφού 1) θα ληφθούν και άλλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση  των  δημοσιονομικών  προβλημάτων  της  χώρας  2)  λόγω 
των  επιπρόσθετων  μέτρων  που  πρόκειται  να  ληφθούν  απορριπτέοι 
τυγχάνουν και οι ισχυρισμοί ότι τα μέτρα θα έχουν μικρή δημοσιονομική 
επίπτωση και 3) στόχος του νομοθέτη είναι η εξυγίανση των δημόσιων 
οικονομικών γενικά με αποτέλεσμα η μη παροδικότητα των μέτρων να 
μην προκαλεί προβλήματα δυσαναλογίας τους με τους προσδοκόμενους 
σκοπούς.  Μάλιστα,  αφού  δεν  προέκυψε  στέρηση  των  εν  λόγω 
δικαιωμάτων  και  ενόψει  του  συγκεκριμένου,  κατά  την  εκτίμηση  του 
Δικαστηρίου,  ύψους  των  περικοπών,  και  εφόσον  δεν  κατοχυρώνεται 

                                                            
49  Ό.π. 
50  Βλ. την σχετική ανάλυση παραπάνω. 
51  Ο τονισμός δικός μου. 
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αξίωση  μισθού  ή  σύνταξης  συγκεκριμένου  ύψους  και  επειδή  δεν 
συντρέχει διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβιώσεως,  εξασφαλίστηκε 
ισορροπία  ανάμεσα  στις  απαιτήσεις  του  γενικού  συμφέροντος  που 
προτάσσει  ο  νομοθέτης  και  της  προστασίας  των  περιουσιακών 
δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων. 

Συνεπώς,  η  πλειοψηφία  του  Δικαστηρίου  εκτιμά  ότι  δεν  συντρέχει 
παραβίαση ούτε του άρθρου 1 του ΠΠΠ, ούτε του άρθρου 17 του Σ ούτε 
και του άρθρου 25 του Συντάγματος αφού, κατά τον οριακό έλεγχο που 
κάνει θεωρεί ότι τα μέτρα είναι αναλογικά.   Ας επισημανθεί ότι υπάρχει 
και  μειοψηφία  της  πλειοψηφίας  που  υποστηρίζει  την  αδυναμία 
προσβολής  της  διατάξεως  του  άρθρου  1  του  ΠΠΠ  της  ΕΣΔΑ  από 
γενικούς, αφηρημένους και απρόσωπες κανόνες δικαίου αλλά μόνο από 
εξατομικευμένη επέμβαση στο εν λόγω δικαίωμα. 

Η μειοψηφία του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα η πλειοψηφία της 
μειοψηφίας  προσπερνά  το  θέμα  της  ύπαρξης  δημοσίου  συμφέροντος  
αναγνωρίζοντας  προφανώς  την  συνδρομή  του.  Ωστόσο  θεωρεί  ότι 
υφίσταται  προσβολή  του  άρθρου  1  του  ΠΠΠ  της  ΕΣΔΑ,  καθώς  το 
δικαιώματα  μισθών  και  συντάξεων    αποτελούν  αυτοτελή  ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα  με  αποτέλεσμα  η  εν  όλω  ή  εν  μέρει  κατάργησή  τους  να 
αποτελεί  στέρηση,  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  του  αντικειμένου  αυτοτελών 
ιδιοκτησιακών ή περιουσιακών δικαιωμάτων με περαιτέρω αποτέλεσμα 
να προσβάλλεται το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Για την μειοψηφία της 
μειοψηφίας,  δηλαδή  την  Καραμανώφ,  ο  λόγος  παραβίασης  του  1  του 
ΠΠΠ  της  ΕΣΔΑ  εντοπίζεται  στην  μη  απόδειξη  της  συνδρομής  των 
προϋποθέσεων  νομίμου  περιορισμού  των  επιμάχων  ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων,  ως  προς  το  είδος,  το  ύψος  και  τη  διάρκεια  των 
επιβαλλόμενων  περικοπών  προς  το  δημόσιο  συμφέρον.      Πέρα  του 
γεγονότος,  ότι  όπως  αναλύεται  στην  σκέψη  33  Γ,  στην  οποία 
παρατίθενται  οι  επισημάνσεις  της  Καραμανώφ,  οι  αρμοδιότητες  για 
τομείς  που  άπτονται  θεμελιωδών  ατομικών  και  κοινωνικών 
δικαιωμάτων,  όπως  η  αξία  του  ανθρώπου,  η  κοινωνική  ασφάλιση,  η 
υγεία  και  πρόνοια  κλπ.    και  μάλιστα  του  πυρήνα  αυτών,  ανήκουν  στο 
κράτος  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορούν  να  παραχωρηθούν  κατά  την 
έννοια  του  28  παρ.  3  του  Συντάγματος,  γιατί  αποτελούν  κυριαρχικά 
δικαιώματα,  η  Σύμβουλος  θεωρεί  από  τα  στοιχεία  του  φακέλου  που 
κατατέθηκε,  δεν  τεκμηριούται  με  την  δέουσα  σαφήνεια  και  την 
παράθεση  αναλυτικών  στοιχείων  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  προσφυγή 
στον  υπό  τους  συγκεκριμένους  όρους  δανεισμό ήταν  η  μόνη  λύση  για 
την  αποφυγή  του  κινδύνου  χρεωκοπίας  της  χώρας  ούτε  ότι  τα 
λαμβανόμενα  μέτρα  ήταν  αναγκαία  αλλά  και  τα  μόνα  ικανά  και 
πρόσφορα  για  τον  επιδιωκόμενο  σκοπό,  τηρουμένων  των  αρχών  της 
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αναλογικότητας  και  ισότητας.  Για  την  Καραμανώφ,  θα  έπρεπε  να  έχει 
συνταχθεί  διαφορετική  και  αναλυτική  μελέτη,  στην  οποία  όφειλε  να 
καταδειχθεί  από  την  πλευρά  του  νομοθέτη  ότι  έχουν  εφαρμοστεί  και 
εξαντληθεί  όλα  τα  ηπιότερα  μέσα  και  ότι  τα  μέτρα  που  λαμβάνονται 
ανταποκρίνονται στην φοροδοτική  ικανότητα  των πληττομένων  τάξεων 
όπως  και  ότι  θα  οδηγήσουν  κατά  τρόπο  βέβαιο  ή  σφόδρα 
πιθανολογούμενο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.  

Σχετικά  με  το  θέμα  της  αναλογικότητας,  η  πλειοψηφία  της 
μειοψηφίας υποστηρίζει ότι εφόσον η κρίση δεν αναιρεί την υποχρέωση 
του  κράτους  να    τηρήσει  την  αναλογικότητα  όπως  θεσμοθετείται  στο 
άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ο νομοθέτης είχε την υποχρέωση να 
εξετάσει αν το προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα. Για την μειοψηφία της μειοψηφίας 
παραπέμπεται  και  πάλι  η  ανάλυση  της  Συμβούλου  στο  σημείο  Γ  της 
σκέψης 33.  Τέλος,  υποστηρίζεται  και η άποψη ότι  υπάρχει  παραβίαση 
του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος γιατί δεν συναρτάται η περικοπή 
επιδομάτων  με  τον  προσδιορισμό  ενός  ελαχίστου  επιπέδου 
αξιοπρεπούς διαβιώσεως.  

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  έχει  η  αξιολόγηση  από  την  πλειοψηφία  και 
την  μειοψηφία  του  ισχυρισμού  των  αιτούντων  περί  προσβολής  του 
άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, ήτοι της ισότητας στα δημόσια βάρη 
ανάλογα με τις δυνάμεις του καθένα52. 

Πιο  συγκεκριμένα,  η  πλειοψηφία  αναγνωρίζει  την  συγκεκριμένη 
διάταξη ως όριο στα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει ο νομοθέτης και που 
συνεπάγονται  οικονομική  επιβάρυνση  μεγάλων  κατηγοριών. 
Προχωρώντας σε μια συνδυαστική ερμηνεία με το άρθρο 2 παρ. 1 και το 
άρθρο  25  παρ.  4  του  Συντάγματος,  η  πλειοψηφία  αποδέχεται  ότι  δεν 
είναι  επιτρεπτό  να  κατανέμονται  τα  βάρη  για  την  αντιμετώπιση  της 
κρίσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. 

Ο  ισχυρισμός  των  αιτούντων  στηριζόταν  ακριβώς  στην 
αντιπαράθεση  του  επιλεγέντος  μέτρου  των  περικοπών  εξόδων  των 
δημοσίων ταμείων που θα κατευθύνονταν στην πληρωμή συντάξεων και 
μισθών και της περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων που ευνοούσε 
κατ’ ουσία άλλες κατηγορίες του πληθυσμού και απορρίφθηκε λόγω των 
διαφορετικών  στόχων  που  καλούνταν  να  καλύψουν  οι  εν  λόγω 
ρυθμίσεις,  εκ  των οποίων οι μεν πρώτες θα κάλυπταν άμεσες ανάγκες 
του κράτους ενώ οι δεύτερες θα αποσκοπούσαν  ,συν τοις άλλοις, στην 
εξυγίανση  των  οικονομικών  της  Χώρας.  Εξάλλου,  η  πλειοψηφία 
επαναλαμβάνει  ότι  οι  συγκεκριμένες  μειώσεις  ελήφθησαν  από  τον 

                                                            
52  Βλ. σκέψη 37. 
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νομοθέτη  κατά  την  ουσιαστική  του  εκτίμηση,  η  οποία  υπόκειται  σε 
οριακό  δικαστικό  έλεγχο,  ενόψει  δε  της  κατάστασης  της  χώρας 
υπονοείται  ότι  είναι  προφανές  ότι  τα  μέτρα  του  νομοθέτη  θα  είναι 
οξύτερα και πιο επιθετικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη μειοψηφία 
της πλειοψηφίας, για την οποία τα μέτρα και η πιθανή παραβίαση από 
αυτά  του  4  παρ.  5  του  Σ  αποτρέπεται  από  τον  προσωρινό  χαρακτήρα 
των  μέτρων  ενώ  υπάρχει  και  η  μειοψηφία  της  μειοψηφίας  από  τον 
Αντιπρόεδρο Ρίζο, ο οποίος υποστήριξε ότι ο εν λόγω λόγος ακύρωσης 
είναι αόριστος.  

Αξιοσημείωτη είναι η μειοψηφούσα γνώμη του Αρναούτογλου,  για 
τον  οποίο  ναι  μεν  δεν  υπάρχει  απόλυτη  κατοχύρωση  του  ύψους  των 
μισθών και των συντάξεων σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ, παραμένει ωστόσο η 
συνταγματική  επιταγή  περί  ισότητας  ενώπιον  των  δημοσίων  βαρών 
ισχυρή,  δηλαδή  δεν  αργεί  ποτέ.  Επομένως  ο  έλεγχος  της 
συνταγματικότητας  θα  έπρεπε  να  γίνεται  και  ενόψει  μέτρων  που 
ελήφθησαν  ή  που  πρόκειται  να  ληφθούν  με  αποτέλεσμα  να  μην 
μπορούν να εξομοιωθούν μισθωτοί και συνταξιούχοι, που κατά κανόνα 
δεν φοροδιαφεύγουν, με ελεύθερους επαγγελματίες.   Η μειοψηφία για 
το συγκεκριμένο ζήτημα  θεωρεί ότι η διάταξη του άρθρου 4 παρ.5 του 
Σ. σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Σ., εφόσον δεν 
καθορίζεται  κάποιο  ελάχιστο  επίπεδο  αξιοπρεπούς  διαβίωσης, 
παραβιάζεται από τα εν λόγω μέτρα διότι αυτά δεν πλήττουν στον ίδιο 
βαθμό υψηλόμισθους και χαμηλόμισθους υπαλλήλους.   

 
Ε.  Σχολιασμός της απόφασης 

i.  Ως  προς  το  δημόσιο  συμφέρον  που  να  δικαιολογεί  περιορισμό 
δικαιώματος,  όπως  αυτό  του  άρθρου  1  του  ΠΠΠ  της  ΕΣΔΑ,  αυτό  που 
μπορεί  να  ειπωθεί  είναι  ότι  προφανώς υφίσταται:  η αντιμετώπιση  της 
δυσβάστακτης  δημοσιονομικής  κατάστασης  της  χώρας,  η  οποία 
βρίσκεται  στα  πρόθυρα  της  χρεοκοπίας53  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι 
είναι το κατεξοχήν δημόσιο συμφέρον αφού άνευ της εκπλήρωσής του 
κινδυνεύει η  ίδια η ύπαρξη της χώρας πάνω στις βάσεις που αυτή έχει 
οριστεί.54  Εν  προκειμένω,  δεν  υφίσταται  ουδεμία  σύγχυση  μεταξύ 
ταμειακού και δημοσίου συμφέροντος που θα καθιστούσε πρόδηλη μια 
πιθανή ψευδεπίγραφη διατύπωση του νομοθέτη, όπως π.χ. συνέβη στην 
υπ’  αριθμ.  1620/2011  του  Στ’  του  ΣτΕ.  Συνεπώς,  ορθά  εντοπίζεται  το 
δημόσιο συμφέρον και ορθά αναδεικνύεται στο πλαίσιο της απόφασης.  

                                                            
53  Όπως και αν αντιλαμβάνεται την χρεοκοπία ο νομοθέτης. 
54  Ανάπτυξη  της  ελεύθερης  αγοράς,  ανταγωνιστικότητα,  συμμετοχή  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ζώνη του Ευρώ κ.ο.κ. 
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ii. Σχετικά με το θέμα του δημοσίου συμφέροντος, ας σημειωθεί ότι 
το  δικαστήριο  αναφέρει  διαρκώς  την  επισήμανση  ότι  ο  έλεγχος  που 
ασκεί  ως  προς  το  δημόσιο  συμφέρον  και  τα  λοιπά  ζητήματα  που 
τίθενται,  είναι  οριακός.  Η  διαρκής αναφορά  του αυτονόητου  εκφράζει 
κατά πάσα πιθανότητα την θέληση του δικαστηρίου να υπενθυμίσει τα 
σχετικά με  το επιτρεπτό  της  έντασης  του ελέγχου,  στον οποίον μπορεί 
να  προβεί  αλλά  ταυτόχρονα  μπορεί  να  ερμηνευθεί  ως  διατύπωση  της 
διστακτικότητάς  του  να  προβεί  σε  ενδελεχέστερο  έλεγχο  των 
προσβαλλόμενων  πράξεων  που  μπορεί  να  συνεπαγόταν  ανεπίτρεπτο 
έλεγχο σκοπιμότητας και όχι νομιμότητας. Πάντως, όπως απόλυτα ορθά 
έχει  επισημανθεί,  το  δικαστήριο  κατέστησε  σαφές  ότι  οριακός 
δικαστικός  έλεγχος  δεν  σημαίνει  ανυπαρξία  ελέγχου55,  με  αποτέλεσμα 
να  είναι  σαφές  ότι  ο  δικαστικός  έλεγχος  της  συνταγματικότητας  των 
νόμων,  για  να  δανειστούμε  και  μία  έκφραση  ενός  εκ  των  Συμβούλων, 
«δεν  αργεί  ποτέ»56.  Αυτό  βέβαια  δεν  σημαίνει  ότι  η  συγκεκριμένη 
διαπίστωση  υπονοεί  κάποιο  μήνυμα  που  στέλνει  προς  την  πολιτική 
εξουσία το δικαστήριο,57 αφού μία τέτοια παραδοχή θα προϋπέθετε την 
κατ’  αρχήν  πολιτική  λειτουργία  της  δικαστικής  απόφασης.  Καθιστά 
απόλυτα  σαφές  ωστόσο  ότι  η  διεύρυνση  της  έννοιας  του  δημοσίου 
συμφέροντος  από  τον  νομοθέτη  δεν  θα  είναι  ανέλεγκτη,  στο  πλαίσιο 
των  δυνατοτήτων  του  δικαστηρίου,  αλλά  αντίστοιχα  θα 
αναπροσαρμόζονται και τα όρια του δικαστικού ελέγχου. 

iii. Ωστόσο, το  πιο ενδιαφέρον ζήτημα που αναδεικνύει η απόφαση 
έχει  να  κάνει  ,κατά  την  γνώμη  μου,  με  το,  ας  το  αποκαλέσουμε 
καταχρηστικά,  «βάρος  απόδειξης»  της  συνδρομής  των  όρων  της 
αναλογικότητας,  επιχειρηματολογία  που  αναπτύσσεται  επί  της  ουσίας 
από την πλειοψηφία και την Σύμβουλο Καραμανώφ58. Αυτός ο ιδιότυπος 
διάλογος  μεταξύ  πλειοψηφιών  και  μειοψηφιών  προαναγγέλλει 
ενδιαφέρουσες τάσεις και προοπτικές του δικαστικού ελέγχου59.  

Εν  προκειμένω,  η  μεν  πλειοψηφία  υποστηρίζει  ότι  το  βάρος 
απόδειξης  για  τον  δυσανάλογο  χαρακτήρα  των  μέτρων  φέρουν  οι 
αιτούντες,  ενώ  η  Καραμανώφ,  προχωρώντας  σε  μία  περιγραφή  αυτού 
που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «δημιουργική αναλογικότητα»60, 

                                                            
55  Βλ. Α. Καϊδατζή, «Μεγάλη πολιτική» και ασθενής δικαστικός έλεγχος. Συνταγματικά…, 

ο.π., σελ.27 Αν το κατέστησε σαφές το δικαστήριο,  τότε πρέπει να παραπέμψεις σε 
σκέψη του Δικαστηρίου και όχι στη δευτερογενή βιβλιογραφία.  

56  Σκέψη 42 της Απόφασης. 
57  Όπως υποστηρίζει ο Α. Καϊδατζής, ο.π. 
58  Βλ. Σκέψη 43 της Απόφασης. 
59  Βλ. Α. Καϊδατζή, ο.π. 
60  Βλ.  Ξ.Κοντιάδη‐  Α.Φωτιάδου,  Social  rights  in  the  age  of  proportionality:  global 

economic crisis and constitutional litigation, www.papers.ssrn.com  
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θέτει  στην  βάση  του  ισχυρισμού  της  την  σκέψη  ότι  ο  φάκελος  δεν 
περιέχει επαρκή στοιχεία, που ενόψει του αποδεχόμενου και από αυτήν 
δημοσίου  συμφέροντος,  να  δικαιολογούν  την  λήψη  μέτρων  που 
προσβάλλουν  ατομικά  δικαιώματα.  Η  πλειοψηφία  του  Δικαστηρίου 
αναμένει λοιπόν να πεισθεί από τους αιτούντες ενώ η Καραμανώφ από 
τον νομοθέτη. Ενώ η σκέψη της Καραμανώφ φαίνεται πειστική  και πιο 
κοντά σε έναν ουσιαστικό και ενδελεχή έλεγχο αναλογικότητας, πάσχει 
από ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο, κατά την γνώμη μου, ξεπερνάει η 
πλειοψηφία:  μία  προσέγγιση  σαν  αυτή  που  προτείνεται  από  την 
Σύμβουλο  κατά  πάσα  πιθανότητα  προϋποθέτει  την  ανεπίτρεπτη 
υπέρβαση  των  ορίων  του  δικαστικού  ελέγχου  που  θα  μπορούσε  να 
ασκήσει  το  Δικαστήριο  και  εισχωρεί  σε  ζητήματα  πολιτικής  εκτίμησης 
που όμως δεν άπτονται μιας δικαστικής κρίσης. Ο έλεγχος μετατρέπεται 
έτσι  από  έλεγχος  νομιμότητας  σε  έλεγχο  σκοπιμότητας.  Εξάλλου, 
οριακός έλεγχος σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει να αποδεικνύεται ενώπιον 
του  Δικαστηρίου  ότι  ενόψει  λόγου  δημοσίου  συμφέροντος    προδήλως 
προσβάλλονται  δικαιώματα  κατά  πρόδηλη,  και  πάλι,  παραβίαση  της 
αρχής της αναλογικότητας. Πρακτικά, η θέση της Καραμανώφ σημαίνει 
ότι  ο  νομοθέτης  πρέπει  να  ασκήσει  έναν  έλεγχο  αναλογικότητας  ο 
οποίος  να  καταλήγει  σε  συγκεκριμένα  συμπεράσματα  που  να 
αποδεικνύουν αφενός την συνδρομή του λόγου δημοσίου συμφέροντος 
αφετέρου  το  επιτρεπτό  του  περιορισμού  του  εκάστοτε  δικαιώματος, 
συμπέρασμα,  του  οποίου  την  ορθότητα  τελικά,  θα  διαπιστώσει  ο 
δικαστής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν προχωρήσουμε την σκέψη 
της Καραμανώφ μέχρι τα ακρότατα όριά της θα δούμε ότι ο ρόλος του 
δικαστή περιορίζεται σε σχέση με τον ρόλο που αποκτά στα πλαίσια του 
οριακού ελέγχου του λόγου δημοσίου συμφέροντος αλλά και αυτής της 
οριακής  αξιολόγησης  της  αναλογικότητας,  που  προτείνει  εν  τέλει  η 
πλειοψηφία.    

Για το θέμα της εφαρμογής της αναλογικότητας από το Δικαστήριο 
στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  έχουν  διατυπωθεί  και  κάποιες 
ενδιαφέρουσες  απόψεις,  αντίθετες  με  αυτές  που  παρατίθενται  εδώ. 
Υπάρχει λοιπόν η ανάγνωση της απόφασης που θέλει το δικαστήριο να 
καταλήγει  σε  μία αντιφατική  χρήση  της αναλογικότητας61.  Η  αντίφαση 
δημιουργείται  λόγω  της  ταυτόχρονης  αξιοποίησης  της  αρχής  της 
αναλογικότητας  και  της  υπενθύμισης  του  δικαστηρίου  ότι  μπορεί  να 
προβεί μόνο σε οριακό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα: Η αναλογικότητα δεν 
συνιστά  οριακό  δικαστικό  έλεγχο,  ειδικά  όταν  δεν  περιορίζεται  στο 

                                                            
61  Βλ.  Κοντιάδη‐Φωτιάδου,  Κοινωνικά  δικαιώματα,  αναλογικότητα  και  δημοσιονομική 

κρίση, Θεωρητικές επισημάνσεις επ’ ευκαιρία της ΟλΣΕ 668/2012,ΔτΑ, 53/2012,  σελ. 
42 
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πρώτο  της  βήμα62,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  αντίθετη  με  τον  οριακό 
έλεγχο,  καθώς προϋποθέτει  την διερεύνηση του σκοπού του νομοθέτη 
και  της  δυνατότητας  επιλογής  άλλων  μέτρων63.  Αυτό  που  πιθανώς 
παραβλέπει  η  συγκεκριμένη άποψη είναι  ότι  στο πλαίσιο  του οριακού 
ελέγχου  εντοπίζεται  ο  σκοπός  του  νομοθέτη  και  ελέγχεται  δικαστικά. 
Αυτός  δεν  θεωρείται  δεδομένος  και  μάλιστα  από  την  στιγμή  που 
ελέγχεται η συμβατότητα του σκοπού του νομοθέτη με το Σύνταγμα, ο 
δικαστής  εξοπλίζεται  με  ισχυρά  όπλα  για  να  «αντιπαρατεθεί»  με  τον 
νομοθέτη  σε  ένα  επίπεδο  αποτελεσματικού  ελέγχου  του  τελευταίου64. 
Όσο για την δυνατότητα της επιλογής άλλων μέτρων από τον νομοθέτη 
και  ταυτόχρονα  για  την  δυνατότητα  ελέγχου  της  δυνατότητας  του 
νομοθέτη  να  τα  επιλέξει,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  η  συγκεκριμένη 
απόφαση  υπενθυμίζει  σε  αρκετά  της  σημεία  την  προσωρινότητα  των 
μέτρων,  την  αντιμετώπιση  της  κρίσης  με  επιπλέον  μέτρα  που  δεν  θα 
πλήξουν  τα  ίδια  δικαιώματα  των  ίδιων  φορέων  και  την  επιδίωξη  της 
άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της δημοσιονομικής αστάθειας 
από  τον  νομοθέτη,  που μόνο με  τον  τρόπο που  επελέγη μπορούσε  να 
κατασταθεί  διαχειρίσιμη65.  Αυτές  οι  σκέψεις  του  δικαστηρίου  δεν 
μπορούν  να  προσπεραστούν  λόγω  του  συμπεράσματος  των  σχετικών 
συλλογισμών  του  αλλά  πρέπει  να  τους  δοθεί  η  δέουσα  σημασία  γιατί 
σχετίζονται  ακριβώς  με  το  ζήτημα  της  έντασης  του  ελέγχου.  Οριακός 
έλεγχος  και  αναλογικότητα,  έτσι  όπως  προβάλλονται  από  την 
συγκεκριμένη θέση, είναι αντικρουόμενα μεγέθη, κάτι που ακόμη κι αν 
λειτουργεί ανά περιπτώσεις τοιουτοτρόπως, δεν είναι δεδομένα ορθό. 

Αξίζει  να  επισημανθεί  ωστόσο  και  η  προέκταση  των  εν  λόγω 
επιχειρημάτων στα ζητήματα του βάρους απόδειξης. Έχει υποστηριχθεί 
λοιπόν ότι η αντιστροφή του βάρους απόδειξης και η απαίτηση από τον 
προσβαλλόμενο να αποδείξει το προδήλως εσφαλμένο των παραδοχών 
από τις οποίες ξεκινάει ο νομοθέτης οδηγεί στην περιστολή της χρήσης 
της  αναλογικότητας66  αφού  οι  πολιτικές  επιλογές  ανήκουν  στον 
νομοθέτη  και  το  τίμημα  που  απαιτείται  για  αυτό  είναι  η  υποχρέωση 
ορθολογικής  θεμελίωσης  των  νομοθετικών  κρίσεων67.  Οι  σχετικές 
ενστάσεις  με  αυτήν  την  ,κοντινή  στης  Συμβούλου  Καραμανώφ,  θέση 
διατυπώθηκαν παραπάνω. Ως προς το συμπέρασμά της η συγκεκριμένη 

                                                            
62  Βλ. Ξ. Κοντιάδη‐ Α. Φωτιάδου, ο.π., σελ. 43 
63  Βλ. ό..π., σελ. 43‐44 
64  Χωρίς  φυσικά  να  μπορεί  να  ταυτιστεί  η  αποτελεσματικότητα  του  ελέγχου  με  την 

διαπίστωση της αντισυνταγματικότητας του ελεγχόμενου μέτρου. 
65  Η  πραγματικότητα  βέβαια  απέχει  πολύ  από  την  εκτίμηση  του  δικαστηρίου  για  το 

συγκεκριμένο ζήτημα. 
66  Βλ. Κοντιάδη‐Φωτιάδου,ο.π., σελ.45 
67  Βλ. ο.π. 



                              Βασίλης Τσιγαρίδας  

 

108 

θέση  είναι  ωστόσο  απόλυτα  ορθή:  όντως  με  αυτόν  τον  τρόπο 
περιστέλλεται η χρήση της αναλογικότητας. Ως προς την παραδοχή που 
προϋποθέτει  δεν  κινείται  απαραίτητα  σε  σωστή  κατεύθυνση  και 
εξάλλου, ακόμη και αν η αναλογικότητα περιστέλλεται, δεν σημαίνει ότι 
η  κρίση  του  δικαστηρίου  κινείται  σε  επίπεδα  παραβίασης  της 
μεθοδολογικής συνέπειας και της συνταγματικής νομιμότητας. Και αυτό 
γιατί  η  αναλογικότητα  δεν  είναι  δεδομένο  ότι  χρησιμοποιείται  για  να 
αμφισβητήσει τις επιλογές του νομοθέτη, όπως η συγκεκριμένη άποψη 
υπονοεί,68 αλλά για να τις ελέγξει. 

iv.  Η  απόφαση,  ενώ,  όπως  φαίνεται  και  με  τα  παραπάνω,  είναι 
νομικά θεμελιωμένη, έχει κάποιες αντιφάσεις κυρίως ως προς το ζήτημα 
της  παροδικότητας  των  μέτρων,  ως  προς  το  οποίο  παλινδρομεί.  Στην 
περίπτωση που το δικαστήριο εκκινούσε από την θέση ότι τα μέτρα δεν 
είναι  παροδικά αλλά μόνιμα,  όλες  οι ως άνω αιτιάσεις  σχετικά με  την 
χρήση  της  αναλογικότητας  ευσταθούν  και  αναδεικνύουν  πραγματικές 
αδυναμίες της απόφασης. 

v. Το θέμα της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών, θεωρώ πως 
αντιμετωπίστηκε  ορθότερα  από  την  μειοψηφία  της  πλειοψηφίας,  που 
θεώρησε  τον  σχετικό  ισχυρισμό  αόριστο.  Επρόκειτο  μάλλον  για 
περίπτωση  πραγματικής  αοριστίας  του  σχετικού  ισχυρισμού  αφού  δεν 
είναι  δυνατόν  να  είχαν  συγκεντρωθεί  τα  κατάλληλα  στοιχεία  για  να 
υποστηριχθεί  η  αντίστοιχη  άποψη.  Η  μειοψηφία  από  την  άλλη 
υπεισήλθε  σε  θέματα  που  δεν  άπτονται  του  Δικαστηρίου  αλλά  του 
νομοθέτη,  αφού  η  χρονική  σειρά  των  μέτρων,  τα  οποία  έχουν 
διακηρυχθεί  και  για  τα  οποία  έχει  δεσμευτεί  η  χώρα,  επαφίεται  στην 
δικιά  του  ανέλεγκτη  κρίση  ενώ  δεν  μπορούν  να  συσχετισθούν  δύο 
διαφορετικοί  νόμοι  με  τέτοιον  τρόπο  ώστε  να  εξαχθεί  συμπέρασμα 
σχετικά  με  παραβίαση  της  αρχής  της  ισότητας.  Πιο  κοντά  στην 
μεθοδολογική συνέπεια, ως προς το επιμέρους αυτό ζήτημα, βρίσκεται 
η  πλευρά  της  μειοψηφίας  που θέλει  τα  μέτρα αντισυνταγματικά  λόγω 
της μη τήρησης της αρχής του 4 παρ. 5 του Σ μεταξύ υψηλόμισθων και 
χαμηλόμισθων  μισθωτών  και  συνταξιούχων.    Επίσης,  η  άποψη  του 
Αρναούτογλου  (ότι  ο  έλεγχος  δεν  αργεί  ποτέ)  είναι  ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα  αλλά  μάλλον  άστοχη  η  συναγωγή  του  συμπεράσματος 
σχετικά με την φορολογική συμπεριφορά ελεύθερων επαγγελματιών και 
μισθωτών/συνταξιούχων  αφού  είναι  ένα  επιχείρημα  πάνω  στο  οποίο 
δεν  μπορεί  να  στηριχθεί  ουσιαστικά  κάποιος  συλλογισμός  του 
δικαστηρίου69. 

                                                            
68  Βλ. ο.π. 
69  Κατά την γνώμη μου άστοχες είναι και οι απόψεις που απαιτούν αυστηρότερο έλεγχο 

των  μέτρων  βάσει  του  άρθρου  4  παρ.5  του  Συντάγματος  αφού  προϋποθέτουν  όχι 
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vi.  Αξιοπρόσεκτη  είναι  η  άποψη  της  πλειοψηφίας  της  μειοψηφίας  
της  απόφασης  σχετικά  με  την  διασφάλιση  ενός  ελάχιστου  επιπέδου 
διαβίωσης: η συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζει ότι ο νομοθέτης οφείλει, 
πριν  την  λήψη  σχετικών  μέτρων,  να  λαμβάνει  υπόψη  το  περίφημο 
Existenzminimum,  που  απορρέει  από  την  αρχή  της  προστασίας  της 
ανθρώπινης αξίας του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος70. Πάντως, κατά 
την γνώμη μου, η συγκεκριμένη άποψη ελέγχεται ως λανθασμένη στην 
συγκεκριμένη περίπτωση αφού δεν αποδείχθηκε σε κανένα σημείο ότι 
όντως  παραβιάζεται  το  συγκεκριμένο  όριο,  που  αν  παραβιαζόταν  θα 
οδηγούσε αναπόφευκτα στην παραβίαση των περισσότερων διατάξεων 
του Α’ Μέρους του Συντάγματος αφού η λήψη των εν λόγω μέτρων δεν 
σήμανε τον ακραίο περιορισμό των περιουσιακών δικαιωμάτων, που θα 
έφτανε σε επίπεδο στέρησής τους, αλλά απλώς, τον περιορισμό τους. 

vii. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η άποψη της Καραμανώφ σχετικά 
με  την αρμοδιότητα άσκησης πολιτικής στα  ζητήματα των θεμελιωδών 
ατομικών  και  κοινωνικών  δικαιωμάτων.  Επισημαίνει  λοιπόν,  ότι  η 
σχετική αρμοδιότητα ανήκει  στο  κράτος  και  μάλιστα στον  πυρήνα  των 
αρμοδιοτήτων  του,  με αποτέλεσμα να μη μπορεί  να εκχωρηθούν κατά 
28  παρ.  3.  Ακόμη  και  αν  στην  προκειμένη  περίπτωση  δεν  συνέτρεχε 
εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ως προς την άσκηση πολιτικής στα 
ζητήματα  των  δικαιωμάτων,  η  άποψη  της  Καραμανώφ  προσφέρει  μία 
ενδιαφέρουσα  διάσταση,  η  οποία  μπορεί  να  διατυπωθεί  ως  εξής:  η 
προστασία των δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει δημόσιο συμφέρον; 

 
ΣΤ.  Σύνδεση  των  υπό  σχολιασμό  στοιχείων  της  απόφασης  με  την 

«μεγάλη  πολιτική»,  τα  «μακρονομικά»  και  «μικρονομικά» 
ζητήματα και αποτίμηση 
Είναι πασιφανές ότι η υπ’ αριθμ. 668/2012 αποτελεί απόφαση που 

ασχολήθηκε  με  θέμα  «μεγάλης  πολιτικής».  Για  την  ακρίβεια, 
ασχολήθηκε  με  το  κατεξοχήν  θέμα  «μεγάλης  πολιτικής»,  την  ίδια  την 
«σωτηρία της χώρας» στο πλαίσιο της εφαρμογής του δόγματος «salus 
patriae  suprema  lex»71  που  φαίνεται  ότι  εφαρμόζεται  τα  τελευταία 

                                                                                                                                       
μόνο την ύπαρξη, η οποία δεν αμφισβητείται απαραίτητα, αλλά και την δυνατότητα 
δικαστικής  διάγνωσης  «θυλάκων  συντεχνιακών  προνομίων».  Αντιπρβλ.Χ. 
Ανθόπουλου,  Δικαιοσύνη  και  κρίση.  Ο  δικαστικός  έλεγχος  των  κοινωνικών 
δικαιωμάτων, σελ.2 αναρτημένο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr  

70  Μάλιστα  δεν  προαπαιτεί  η  αναγνώρισή  του  ρητή  συνταγματική  πρόβλεψη.  βλ.  Σ. 
Μήτα,  Η  βιοτική  αυτοτέλεια  ως  ratio  και  κανονιστικός  πυρήνας  των  κοινωνικών 
δικαιωμάτων, σελ. 8,αναρτημένο στον ιστότοπο www.constituionalism.gr  

71  Πρβλ.  Δ.  Τραυλού‐Τζανετάτου,  Σύνταγμα,  μνημόνιο,  εργασιακές  σχέσεις  και 
«σωτηρία  της  πατρίδας»,  σελ.  4,  αναρτημένο  στον  ιστότοπο 
www.constitutionalism.gr  
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χρόνια  αποσαρθρώνοντας  τον  κοινωνικό  ιστό  της  χώρας.  Οι 
ψηφισθέντες  και  αξιολογηθέντες  νόμοι,  με  τις  συνακόλουθες 
υπουργικές αποφάσεις και τις συνακόλουθες με αυτές ατομικές πράξεις 
αποτελούν, αδιαμφισβήτητα, την «μεγαλύτερη πολιτική» που ασκήθηκε 
στην  χώρα,  τουλάχιστον  κατά  την  μεταπολιτευτική  και  συνταγματικά 
σταθερότερη περίοδο της ιστορίας της. 

Όπως  ήδη  σημειώθηκε  ανωτέρω,  ο  σχολιασμός  της  απόφασης 
περιορίστηκε στα «μικρονομικά»  ζητήματα που  τέθηκαν σε αυτήν.  Και 
αναφέρονται  ως  «μικρονομικά»  γιατί  δεν  επρόκειτο  για  θέματα  που 
αφορούσαν την εκ νέου διαφοροποιημένη αντίληψη της έννομης τάξης 
και  των  κομβικών  σε  αυτή  εννοιών  και  θεσμών  αλλά  την  αξιολόγηση 
ήδη γνωστών και δεδομένων ως προς την λειτουργία τους εννοιών και 
θεσμών στο πλαίσιο ενός «μακρονομικού» ζητήματος. 

Το  δικαστήριο  απάντησε  αποτελεσματικά  σε  όλους  τους 
ισχυρισμούς που εκτέθηκαν ενώπιόν του και κατέληξε σε κρίσεις, αν μη 
τι  άλλο,  επαρκώς  αιτιολογημένες,  οι  οποίες  στηρίχθηκαν  σε 
συλλογισμούς που μεταχειρίστηκαν με ουσιαστικό τρόπο παραδοσιακά 
εργαλεία και αρχές του δικαίου, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική για 
επαναδιαμόρφωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τα δικαστήρια. 

Ένα  από  τα  ερωτήματα  που  τέθηκε  και  που  αναμένει  απάντηση, 
μετά και τον σχολιασμό της εν λόγω δικαστικής απόφασης, αφορά στην 
πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικού  ερμηνευτικού  κριτηρίου σχετικά με 
την έννοια του δημοσίου συμφέροντος ανάλογα με την πολιτική υφή της 
κρινόμενης  υπόθεσης.  Επαναθέτοντάς  το  στο  συγκεκριμένο  σημείο, 
επανανοηματοδοτημένο πλέον από όλη την συζήτηση που προηγήθηκε, 
και  συνδέοντάς  το  με  τα  μακρονομικά  και  μικρονομικά  ζητήματα  έτσι 
όπως προσδιορίστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, το ερώτημα αφορούσε στο 
αποτέλεσμα  του  ελέγχου  της  συνταγματικότητας  στις  περιπτώσεις 
«μεγάλης  πολιτικής»  και  «συνήθους  πολιτικής»:  Η  συνήθης  διάγνωση 
της συνταγματικότητας των κρινόμενων διατάξεων στις περιπτώσεις που 
αυτές  αποτελούν  αποτελέσματα  άσκησης  μεγάλης  πολιτικής  και  η 
συνηθέστερη  διάγνωση  της  αντισυνταγματικότητας  στις  περιπτώσεις 
άσκησης  συνήθους  πολιτικής  σημαίνουν  ότι  ο  δικαστής  χρησιμοποιεί 
διαφορετικά  ερμηνευτικά  κριτήρια,  που  έχουν  κάποια  συγκεκριμένη 
νομική  βάση;  Σημαίνει  μήπως  αυτή  η  παραδοχή  ότι  ο  δικαστής 
επηρεάζεται  από  την  πολιτική  κατάσταση  ως  τέτοια  και  ότι  απλά 
μεταφέρει  την  βούληση  του  νομοθέτη  σε  ένα  πιο  νομικό  πλαίσιο 
διαδραματίζοντας  παράλληλα  τον  άκρως  πολιτικό  ρόλο  της 
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νομιμοποίησής  του72;  Το  αποτέλεσμα  θα  ήταν  το  ίδιο  σε  κάθε 
περίπτωση αξιολόγησης μακρονομικού και μικρονομικού ζητήματος; 

Νομίζω ότι η απάντηση είναι ταυτόχρονα νομική και πολιτική. Μόνο 
που η πολιτική της διάσταση προκύπτει ως έκφανση της νομικής, ακόμη 
και  αν  η αναγκαιότητα  για  την  νομική  διάσταση προέκυψε  κατ’  αρχήν 
ως  πολιτικό  ερώτημα.  Το  δημόσιο  συμφέρον,  έτσι  όπως  αναδείχθηκε 
από  την  σχολιαζόμενη  απόφαση,  δεν  είναι  μια  ακόμη  αόριστη  νομική 
έννοια με δεδομένο περιεχόμενο. Πρόκειται για μία νομική έννοια που 
πιθανώς  απέκτησε,  μέσω  της  συγκεκριμένης  απόφασης,  ένα  ακόμη 
νόημα,  το  οποίο  αποτελείται  από  τις  διαφορετικές  δυνατότητες  να 
εκπληρωθεί από τον νομοθέτη ο στόχος που έχει θέσει.  

Όπως  και  να  έχει  όμως,  το  πραγματικά  ασφαλές  πόρισμα  που 
μπορεί να σχηματισθεί βάσει της 668/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι 
ότι  όσο  πιο  ταραγμένες    είναι  οι  συνθήκες  τόσο  ευρύτερη  είναι  και  η 
οριοθέτηση  του  δημοσίου  συμφέροντος  από  τον  δικαστή  με 
αποτέλεσμα  τόσο  βαθύτερη  να  είναι  η  επέμβαση  του  νομοθέτη  σε 
δικαιώματα και ελευθερίες.  

 
Ζ.    Τα όρια του δημοσίου συμφέροντος‐ ερμηνευτικές προτάσεις 

Η παραπάνω διαπίστωση, παρεξηγούμενη, μπορεί να οδηγήσει στην 
αποδοχή  της  παντελούς  έλλειψης  της  δυνατότητας  του  δικαστή  να 
προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος σε 
συνθήκες κρίσης.  Τελικά, υπάρχουν όρια στον οριακό έλεγχο; Όχι όρια 
που  να  περιορίζουν  τον  έλεγχο  αλλά  όρια  που  να  διευρύνουν  την 
προστασία  του  περιοριζόμενου  δικαιώματος  ώστε  αυτό  να 
χαρακτηριστεί προσβαλλόμενο. 

Αν αντιληφθούμε το δικαίωμα, ατομικό ή κοινωνικό, ως τον πυρήνα 
της συζήτησης, μπορούμε να καταλήξουμε στην εύρεση τριών σφαιρών 
προστασίας του από το «επελαύνον» δημόσιο συμφέρον. Πέρα από τα 
ειδικότερα  θέματα  του  πυρήνα  του  δικαιώματος,  της  προστατευτικής 
του διάστασης,  της αναλογικότητας κτλ.  υπάρχουν και  τρεις  ευρύτεροι 
κύκλοι  προστασίας  του,  οι  οποίοι  μπορούν  να  αξιολογηθούν  όταν  το 
δικαίωμα  εξετάζεται  ως  αυτοτελές  μακρονομικό  ζήτημα  και  όχι  ως 
μικρονομική  συνέπεια  άσκησης  «μεγάλης  πολιτικής»,  όταν  δηλαδή 
αναφερόμαστε  στην  ίδια  την  έννοια  του  δικαιώματος  και  της 
προστασίας  που  προσφέρει  απέναντι  στις  επεμβάσεις  του  κράτους  ή 
οποιουδήποτε άλλου φορέα επεμβαίνει περιορίζοντας ή παραβιάζοντάς 
το.  

                                                            
72  Eνν. του νομοθέτη. 
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Η  πρώτη  από  αυτές  τις  σφαίρες  προστασίας  είναι  ο  ευρωπαϊκός 
χώρος  προστασίας  των  δικαιωμάτων,  που  περιλαμβάνει  τις  διατάξεις 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της ΕΣΔΑ και φυσικά του εθνικού 
Συντάγματος. Ο μεν Χάρτης έχει αποκτήσει κανονιστική υφή, βάσει του 
άρθρου 2  και  του  άρθρου 6  της  ΣΕΕ/Λ  και  η  σχετική  επεξεργασία  του 
από  το  ΔΕΕ  θα  οδηγήσει  στον  επανακαθορισμό  των  ίδιων  των 
δικαιωμάτων,  με  τρόπο  που  ο  εθνικός  νομοθέτης  δεν  θα  μπορεί  να 
επεμβαίνει  αφού  πρόκειται  ,πλέον,  για  πρωτογενές  ενωσιακό  δίκαιο, 
που έχει ισχύ υπέρτερη του Συντάγματος. Η δε ΕΣΔΑ προσφέρει ήδη μια 
διευρυμένη  προστασία  στα  δικαιώματα  σε  σχέση  με  αυτήν  που 
προσφέρεται από το εθνικό Σύνταγμα κυρίως λόγω της υποχρέωσης του 
κράτους να δεσμευτεί από αυτήν. 

Η  δεύτερη  σφαίρα  που  μπορεί  να  εντοπιστεί  βρίσκεται  ακριβώς 
στην  ίδια  την  έννοια  του  δημοσίου  συμφέροντος  και  στο  περιεχόμενό 
της.  Παραπάνω,  επισημάνθηκε  η  σημασία  της  θέσης  της  Συμβούλου 
Καραμανώφ σχετικά με την αρμοδιότητα άσκησης πολιτικής στον τομέα 
των δικαιωμάτων, που ανήκει στο κράτος και δεν μπορεί να εκχωρηθεί. 
Από  την  στιγμή  λοιπόν που η  προστασία  των  δικαιωμάτων ανήκει  στο 
ίδιο  το  κράτος  αποτελώντας  τομέα  άσκησης  πολιτικής,  προφανώς 
υφίσταται και ένα δημόσιο συμφέρον το οποίο αφορά στην προστασία 
των  δικαιωμάτων.  Αυτό  το  δημόσιο  συμφέρον  προστασίας  των 
δικαιωμάτων  ερχόμενο  σε  σύγκρουση  με  το  δημόσιο  συμφέρον 
δημοσιονομικής  σταθερότητας  της  χώρας  ή  όποιο  άλλο  δημόσιο 
συμφέρον μπορεί να εντοπιστεί ή να κατασκευαστεί θα επανακαθορίσει 
το τελευταίο, διαγράφοντας τα όρια επέμβασής του στα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες. Το συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον μπορεί να απορρέει 
από το  ,αναγνωρισμένο ως, δημόσιο συμφέρον της δημόσιας τάξης και 
της  ασφάλειας  ή  από  το  δεδομένα  δημόσιο  συμφέρον  της  κοινωνικής 
ειρήνης και ευταξίας, στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας, αφού 
η  απόλαυση  ατομικών  και  κοινωνικών  δικαιωμάτων  δεν  έχουν  μόνο 
ατομική  διάσταση  αλλά  και  συνολικά  πολιτική,  εξασφαλίζοντας  την 
συνοχή  του  κοινωνικού  δεσμού.  Εξάλλου,  όπως  εύστοχα  έχει 
παρατηρηθεί, το εθνικό κράτος έχει ιστορικά μετεξελιχθεί, με την ελπίδα 
ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει φτάσει το τελικό της όριο, από πηγή 
διακινδύνευσης των δικαιωμάτων σε κρίσιμη εγγύησή τους73. 

                                                            
73  Βλ.  Γ.  Σωτηρέλη,  Η  συνταγματική  ελευθερία  στην  εποχή  των  ραγδαίων  αλλαγών, 

Προς  μία  νέα  θεώρηση  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων;,  σελ.3,  αναρτημένο  στον 
ιστότοπο www.constitutionalism.gr.  
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Η τρίτη σφαίρα προστασίας μπορεί να εντοπιστεί στο άρθρο 48 του 
Συντάγματος74,  που  συνιστά  θεσμοποιημένη  αναστολή  των  ατομικών 
δικαιωμάτων,75  σημαίνουσα  την  επιβολή  του  στρατιωτικού  νόμου76. 
Αυτό  το  οποίο  εννοείται  εδώ  είναι  ότι  αν  ο  περιορισμός ατομικών  και 
κοινωνικών  δικαιωμάτων  φτάσει  σε  επίπεδο  ουσιαστικής  αναστολής 
τους  χωρίς  την  ταυτόχρονη  τυπική  κήρυξη  της  χώρας  σε  κατάσταση 
πολιορκίας  ή  ανάγκης,  ο  δικαστής  έχει  κάθε  δυνατότητα  να  κηρύξει 
αντισυνταγματικές  τις,  σε  αυτήν  την  περίπτωση,  προσβαλλόμενες  ως 
τέτοιες διατάξεις.  Βέβαια,  το θέμα που δημιουργείται  είναι  κατά πόσο 
μπορεί  να  κρίνει  ο  δικαστής,  ενόψει  των  όσων  έχουν  παραπάνω  γίνει 
αποδεκτά, την άτυπη αλλά ουσιαστική αναστολή των δικαιωμάτων από 
τις επεμβάσεις του νομοθέτη. Η απάντηση ήδη έχει υπονοηθεί από την 
σχολιαζόμενη απόφαση  και  επαναλαμβάνεται σε αυτό  το σημείο προς 
ολοκλήρωση  του  σχετικού  συλλογισμού:  θα  πρόκειται  όχι  για 
περιορισμό  αλλά  για  στέρηση  των  δικαιωμάτων,  η  οποία  είναι 
ανεπίτρεπτη ακόμη και ενόψει του πιο ακραίου δημόσιου συμφέροντος. 

  
Η.  Συμπερασματικά 

Tο  θέμα  του  «Μνημονίου»  και  ό,  τι  αυτό  συνεπάγεται,  είναι 
πολιτικό και όχι νομικό77.   Όπως σωστά έχει επισημανθεί, δεν είναι στο 
επίπεδο  του δικαίου όπου θα αναζητηθεί η διέξοδος από  τα αδιέξοδα 
στα οποία έχει συρθεί η χώρα78.  Συνεπώς, η «μάχη που καλούμαστε να 
δώσουμε,  όσοι  θεραπεύουμε  την  νομική  επιστήμη»79  δεν  είναι  στο 
πεδίο της νομικής επιστήμης, αφού η τελευταία ως κοινωνική επιστήμη 
έχει  αναγκαία  πολιτικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές  αναφορές  και  όχι 
μόνο αυστηρά δικαιικές. Η ευκαιρία που μας δίνεται δεν έχει  να κάνει 
μόνο  με  την  επαναφορά  του  Συντάγματος  πίσω  στην  πολιτική  και  πιο 
κοντά  στους  πολίτες80  αλλά  με  την  οριοθέτηση  της  νομικής  επιστήμης 
στα  πραγματικά  όρια.  Το  δίκαιο  εξάλλου  μεταφέρει  στο  πεδίο  της 
κανονιστικότητας τις λύσεις που έχει προσφέρει η πολιτική ή αυτές που 
έχουν  σμιλευτεί  στην  πολιτική  αρένα.  Διαφορετικά  θα  βρισκόμασταν 
ενώπιον  μίας  αναποτελεσματικής  και  ατελέσφορης  νομικοποίησης  της 

                                                            
74  Παντελώς άστοχη η αναφορά του συγκεκριμένου άρθρου στην υπ’ αριθμ. 693/2011 

του ΣτΕ.  
75  Βλ. Κ. Χρυσόγονου, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 2006, σελ.65 
76  Βλ. Α. Μάνεση, Συνταγματικά δικαιώματα,α’,1982, σελ.221 
77  Έτσι και ο Π. Μαντζούφας, Οικονομική κρίση και Σύνταγμα, ο.π. 
78  Βλ.  Γ. Κατρούγκαλου, Το «παρασύνταγμα»  του μνημονίου και ο άλλος δρόμος, ΝοΒ 

2011,σελ. 241 
79  ο.π. 
80  Βλ. Α.  Καϊδατζή, «Μεγάλη πολιτική»  και ασθενής δικαστικός έλεγχος.  Συνταγματικά 

ζητήματα…,ο.π., σελ.33.   
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πολιτικής και πολιτικοποίησης της νομικής που μόνο σύγχυση μπορεί να 
προκαλέσει  καθώς  συνήθως  εκδηλώνεται  ως  «αυτοαναφορική 
συνταγματική φλυαρία»81. 

Εξάλλου, η μακρά και αιματοβαμμένη πορεία της τυποποίησης στο 
συνταγματικό κείμενο και της εξασφάλισης του ουσιαστικού σεβασμού 
των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  και  ελευθεριών  αποδεικνύει  ακριβώς 
αυτήν  την  πολιτική  φύση  των  νομικών  μεγεθών  πριν  αυτές 
«νομικοποιηθούν».  Το  καινοφανές  της  περιόδου  έγκειται  ακριβώς  στο 
γεγονός  ότι  τα  πολιτικά  ζητήματα,  και  όχι  τα  νομικά,  τίθενται  εξαρχής 
στο τραπέζι και γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης∙ όχι μόνο στους 
διαδρόμους  της  Βουλής  ή  στα  τραπέζια  των  διαπραγματεύσεων  με 
διεθνείς πιστωτές και διεθνείς θεσμούς‐φορείς αλλά σε κάθε κοινωνικό 
χώρo.  Αυτήν  την  στιγμή  είναι  αδύνατο  να  προβλεφθεί  τι  μπορεί  να 
επακολουθήσει  στο  οικονομικό  και  κοινωνικό  πεδίο  και  πώς  θα 
επαναθεμελιωθεί  το  θεσμικό  εποικοδόμημα  των  καπιταλιστικών 
κοινωνιών82∙  συνεπώς  άνευ  αντικειμένου  τίθεται  και  η  σχετική  νομική 
συζήτηση  αφού  τίθεται  εν  αμφιβόλω  η  ίδια  η  ύπαρξη  του  ελληνικού 
κράτους  με  τους  όρους  που  γνωρίζαμε.  Το  σίγουρο  είναι  ότι  απλές 
διορθωτικές  αλλαγές  δεν  αρκούν  αφού  δεν  αντιμετωπίζουμε 
μερικότερα  προβλήματα  που  απαιτούν  αντισταθμιστικές  επεμβάσεις 
μικρής  βαρύτητας83  84,  αλλά  την  συνολική  αδυναμία  του  ίδιου  του 
οικονομικού  συστήματος  να  διαχειριστεί  τα  προβλήματα  που  έχει 
προκαλέσει  και  την  ανημπόρια  του  πολιτικού  συστήματος  να 
επανακαθορίσει  τους  τρόπους  επικοινωνίας  του  με  τα  μέλη  της 
κοινωνίας, διατηρώντας τους συνεκτικούς δεσμούς της.  

Μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  νομικά  όλα  αυτά  τα  ζητήματα;  Η 
απάντηση  είναι  προφανής:  Όχι.  Το  ρολόι  του  κόσμου  κοντεύει  να 
χτυπήσει μεσάνυχτα και η ιστορία μας καλεί. Μόνο που το ραντεβού δεν 
έχει δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων. 

                                                            
81  Έτσι  ο  Κοντιάδης.  Ξ.Κοντιάδη,Πολιτική  και  Σύνταγμα,  αναρτημένο  στον  ιστότοπο 

www.kontiadis.gr  
82  Βλ. Κ. Χρυσόγονου, Γιατί το Σύνταγμα;, Ιστορικές προϋποθέσεις του συνταγματισμού, 

σελ.21, αναρτημένο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr  
83  Αντιπρβλ. Γ. Σωτηρέλη, Η οικονομική κρίση ως ευκαιρία για την επαναθεμελίωση του 

κράτους, σελ.26 επ., αναρτημένο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr  
84  Πρβλ. την εύστοχη επισήμανση του Γιαννακόπουλου, ο οποίος επισημαίνει ότι πολλά 

από  τα  διορθωτικά  μέτρα  που  προτείνονται  ενόψει  της  κρίσης  θα  έπρεπε  έτσι  κι 
αλλιώς να έχουν υιοθετηθεί εδώ και καιρό. Κ. Γιαννακόπουλου, Μεταξύ εθνικής και 
ενωσιακής έννομης τάξης: το «Μνημόνιο» ως αναπαραγωγή της κρίσης του κράτους 
δικαίου, σελ. 4 επ., αναρτημένο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr  



 

Όταν ο δικαστής «νίπτει τας χείρας του»:  
Ιδιαιτέρως χαμηλή σύνταξη ως «απάνθρωπη και 

εξευτελιστική μεταχείριση»;  
(ΕΔΔΑ 45603/2005, Budina κατά Ρωσίας) 

 
Κωνσταντίνα Παπαπούλου* 

 
Ι. Εισαγωγή 

Η  σχολιαζόμενη  απόφαση1  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  των 
Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  (στο  εξής  ΕΔΔΑ  ή  Δικαστήριο  του 
Στρασβούργου ή Δικαστήριο) εκδόθηκε το 2009 επί της προσφυγής μία 
Ρωσίδας  υπηκόου  ονόματι  Antonina  Dmitriyevna  Budina  κατά  της 
Ρωσίας  για  παραβίαση  του  άρθρου  2  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης 
Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  (ΕΣΔΑ).  Με  την  απόφαση  αυτή  το  ΕΔΔΑ 
κλήθηκε  να  κρίνει  αν  μία  ιδιαιτέρως  χαμηλή  σύνταξη  μπορεί  να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση του άρθρου 3  της ΕΣΔΑ υπό την έννοια ότι 
συνιστά «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».  

 
IΙ.  Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης 

Εν  συντομία  τα  πραγματικά  περιστατικά  της  υπόθεσης  έχουν  ως 
εξής:  η  προσφεύγουσα  από  την  ηλικία  των  6  ετών  πάσχει  από 
φυματίωση των οστών, μία σοβαρή ασθένεια, λόγω της οποίας το 1995 
αναγνωρίστηκε  από  την  οικεία  νομοθεσία  του  ρωσικού  κράτους  ως 
ανάπηρη.  Όταν  συμπλήρωσε  τα  55  χρόνια  και  θεμελίωσε 
συνταξιοδοτικό  δικαίωμα,  το  επίδομα  αναπηρίας  που  λάμβανε  μέχρι 
τότε  αντικαταστάθηκε,  κατόπιν  αίτησής  της,  από  σύνταξη  γήρατος,  η 
οποία, όμως, ήταν συγκριτικά χαμηλότερη.  

Η μείωση αυτή του εισοδήματός της, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι  δεν  διέθετε  άλλους  πόρους,  την  οδήγησε  στα  ρωσικά  δικαστήρια, 
ενώπιον  των  οποίων υποστήριξε  ότι  η  σύνταξη  που  της  καταβαλλόταν 
ήταν αρκετές φορές χαμηλότερη από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, 

                                                            
* ΜΠΣ Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Απόφαση  επί  του  παραδεκτού  της 18.6.2009  επί  της  υπ’  αριθμ. 45603/2005  ατομικής 

προσφυγής 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&high
light=45603&sessionid=90267088&skin=hudoc‐en, βλ. και τη μερική απόφαση επί της 
ίδιας  προσφυγής  της  12.2.2008 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&high
light=45603&sessionid=90267088&skin=hudoc‐en.  
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ούσα ανεπαρκής για την κάλυψη των βασικών αναγκών της, και ζήτησε, 
χωρίς  επιτυχία,  να  υποχρεωθεί  η  ρωσική  Κυβέρνηση  να  προβεί  σε 
αύξηση της χορηγούμενης σε αυτήν σύνταξης. Στη συνέχεια προσέφυγε 
ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας της, προσβάλλοντας 
το νόμο περί συντάξεων ως αντισυνταγματικό, στο μέτρο που επέτρεπε 
να χορηγούνται ποσά συντάξεων που βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο 
εγγυημένο  επίπεδο  διαβίωσης.  Το  Συνταγματικό Δικαστήριο  έκρινε  ότι 
δεν μπορεί να αποφανθεί επί των αιτιάσεων της προσφεύγουσας, διότι 
αυτές εκφεύγουν της αρμοδιότητάς του. 

Έχοντας  εξαντλήσει  τα  εσωτερικά  ένδικα  μέσα,  η  Antonina 
Dmitriyevna BUDINA προσέφυγε στο ΕΔΔΑ επικαλούμενη μεταξύ άλλων 
παραβίαση του άρθρου 2  της ΕΣΔΑ2 που προστατεύει  το δικαίωμα του 
ανθρώπου στη  ζωή,  με  το  επιχείρημα ότι  με  την  πενιχρή  σύνταξη που 
της χορηγούσε το ρωσικό κράτος την καταδίκαζε στην ουσία σε θάνατο 
από υποσιτισμό.  Ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά ότι το επίπεδο διαβίωσης 
που  της  εξασφάλιζε  το  ρωσικό  κράτος  ήταν  αντίστοιχο  με  αυτό  ενός 
αδέσποτού σκύλου, αφού μετά τα καθημερινά έξοδά της, της απέμεναν 
στο  πορτοφόλι  της  μόνο  50  cents,  ποσό  με  το  οποίο  μπορούσε  να 
αγοράσει ένα κομμάτι ψωμί. Η σύνταξή της κατά το χρόνο εκδίκασης της 
υπόθεσης, κατά τον οποίο η προσφεύγουσα κατοικούσε στη Μόσχα, σε 
μια  από  τις  ακριβότερες  πόλεις  του  κόσμου,  ανερχόταν  σε  6.000 
ρούβλια το μήνα, σημερινά περίπου 154 ευρώ…!  

 
IIΙ.  Το  δικονομικό  ζήτημα  της  σχολιαζόμενης  απόφασης:  το 

«εκδήλως αβάσιμο» ως λόγος απαραδέκτου της προσφυγής  
Το Δικαστήριο εξέτασε την υπό κρίση προσφυγή υπό το πρίσμα της 

ενδεχόμενης παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ3, το οποίο απαγορεύει 
την «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση», θεωρώντας ότι η ουσία 
της  προσφυγής  συνίστατο  στο  ότι  η  σύνταξη  που  λάμβανε  η 
προσφεύγουσα  από  το  κράτος,  και  στην  οποία  βασιζόταν  για  την 
επιβίωσή της, ήταν σε τέτοιο βαθμό ανεπαρκής που την οδηγούσε στο 
να  υποφέρει  σωματικά  και  ψυχικά,  με  αποτέλεσμα  η  παράλειψη 
αύξησής  της  από  το  ρωσικό  κράτος  να  συνιστά  απάνθρωπη  και 
εξευτελιστική  μεταχείριση.  Το  ΕΔΔΑ  έκρινε  ομόφωνα  απαράδεκτη  την 

                                                            
2   Το άρθρο 2  της  ΕΣΔΑ  τιτλοφορείται «Το δικαίωμα στη  ζωή»  και  προβλέπει  ότι «Το 

δικαίωμα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστατεύεται υπό του νόμου […]» 
3   Το  άρθρο  3  της  ΕΣΔΑ  τιτλοφορείται  «Απαγόρευση  των  βασανιστηρίων»  και 

προβλέπει  ότι:«Ουδείς  επιτρέπεται  vα  υπoβληθή  εις  βασάvoυς  oύτε  εις  πoιvάς  ή 
μεταχείρισιv απαvθρώπoυς ή εξευτελιστικάς.» 
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προσφυγή  ως  «εκδήλως  αβάσιμη»  και  την  απέρριψε  σύμφωνα  με  το 
άρθρο 35 παρ. 3 και 4 της ΕΣΔΑ4.  

«Εκδήλως αβάσιμη»5 θεωρείται η προσφυγή, η οποία κατόπιν μίας 
προκαταρκτικής εξέτασης του περιεχομένου της, δεν παρουσιάζει καμία 
ένδειξη  παραβίασης  των  δικαιωμάτων  που  προστατεύει  η  ΕΣΔΑ.  Αυτό 
που  προκαλεί  εντύπωση  σχετικά  με  τη  συγκεκριμένη  αρνητική 
προϋπόθεση  του  παραδεκτού  της  ατομικής  προσφυγής  ενώπιον  του 
ΕΔΔΑ,  είναι  ότι  παρά  το  γεγονός  ότι  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη,  με  αποτέλεσμα  το  Δικαστήριο  να  μην  προχωρεί  στην 
εξέταση  του  ουσία  βάσιμού  της,  εν  τούτοις  προκειμένου  να  καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι είναι «εκδήλως αβάσιμη», εισέρχεται αναγκαστικά 
στην ουσία  της υπόθεσης,  τοποθετούμενο  επ’  αυτής,  ορισμένες φορές 
μάλιστα  αρκετά  αναλυτικά,  όπως  συμβαίνει  και  στη  συγκεκριμένη 
υπόθεση.  

 
IV.  Τα ουσιαστικά ζητήματα της απόφασης 

Α.   Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων από την ΕΣΔΑ 
Το  πρώτο  ουσιαστικό  ζήτημα  που  θέτει  η  συγκεκριμένη  απόφαση 

είναι η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ. 
Εν  προκειμένω  η  ρωσική  Κυβέρνηση  ισχυρίστηκε  ότι  η  εν  λόγω 
προσφυγή  είναι  απαράδεκτη  λόγω  ratione  materiae  ασυμβατότητας 
της6,  δηλαδή  λόγω  του  ότι  το  επικαλούμενο  από  την  προσφεύγουσα 
δικαίωμα σε υψηλότερη σύνταξη δεν προστατεύεται από τη Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου,  επομένως  η  προσφυγή  δεν 
υπάγεται  στη δικαιοδοσία  του  ΕΔΔΑ.  Η  ρωσική  κυβέρνηση υποστήριξε 
ότι αν το Δικαστήριο εξέταζε επί της ουσίας την εν λόγω προσφυγή θα 
παραβίαζε  την  εθνική  κυριαρχία  της  Ρωσίας  σε  θέματα  άσκησης 
κοινωνικής  πολιτικής.  Το  ΕΔΔΑ  απέρριψε  αυτό  τον  ισχυρισμό  της 
ρωσικής  Κυβέρνησης  και  δέχθηκε  κατ’  αρχήν  την  αρμοδιότητά  του  να 
κρίνει  αν  παραβιάζεται  εν  προκειμένω  το  άρθρο  3  της  ΕΣΔΑ,  με  το 
σκεπτικό  ότι  απλώς  και  μόνο  το  γεγονός  ότι  μία  ερμηνεία  της  ΕΣΔΑ 
μπορεί  να  επεκταθεί  στη  σφαίρα  των  κοινωνικών  και  οικονομικών 

                                                            
4   Άρθρο 35 παρ. 3: «Το Δικαστήριο κηρύττει απαράδεκτη κάθε ατομική προσφυγή που 

υποβάλλεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34, οσάκις εκτιμά ότι η προσφυγή είναι […] 
εκδήλως αβάσιμη.»,  

άρθρο 35 παρ. 4: «Το Δικαστήριο απορρίπτει κάθε προσφυγή που θεωρεί απαράδεκτη 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. […]» 

5   Βλ.  Πρακτικό  οδηγό  του  ΕΔΔΑ  στα  ελληνικά  επί  των  προϋποθέσεων  παραδεκτού: 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/EC6DB56F‐3C9E‐464E‐AABB‐
991E74C4587A/0/ELL_Guide_pratique.pdf  σελ. 127επ. 

6   Βλ.  Πρακτικό  οδηγό  του  ΕΔΔΑ  στα  ελληνικά  επί  των  προϋποθέσεων  παραδεκτού, 
όπ.π., σελ.78επ.  
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δικαιωμάτων δεν θα έπρεπε να αποτελεί αποφασιστικό λόγο απόρριψης 
αυτής της ερμηνείας. 

Το Δικαστήριο επανέλαβε έτσι την ευέλικτη στάση που φαίνεται να 
υιοθετεί  σχετικά  με  τη  δικαιοδοσία  του  επί  κοινωνικών  δικαιωμάτων7 
ήδη  από  το  1979,  με  αφορμή  την  απόφαση  Airey  vs.  Ireland, 
αναφέροντας  χαρακτηριστικά  ότι  δεν  υπάρχει  κάποια  αυστηρή 
διαχωριστική  γραμμή  που  να  χωρίζει  τη  σφαίρα  των  κοινωνικών 
δικαιωμάτων  από  το  πεδίο  των  ατομικών  και  πολιτικών  δικαιωμάτων 
που προστατεύονται από την ΕΣΔΑ (“[…] there  is no water‐tight division 
separating that sphere from the field of civil and political rights covered 
by  the  Convention  […]”).  Και  αυτό  διότι  ορισμένα  από  τα  ατομικά  ή 
πολιτικά  δικαιώματα  που  προστατεύονται  από  την  ΕΣΔΑ  έχουν 
προεκτάσεις  οικονομικής  ή  κοινωνικής  υφής,  με  συνέπεια  η 
αποτελεσματική  προστασία  τους  να  εξαρτάται  από  την  προστασία 
δικαιωμάτων οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως.  

Πράγματι  η  ΕΣΔΑ  δεν  κατοχυρώνει  ρητά  κοινωνικά  δικαιώματα. 
Αυτά προστατεύονται από άλλες διεθνείς συνθήκες, όπως ο Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης8,  το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και  μορφωτικά  δικαιώματα9  και  η  Οικουμενική  Διακήρυξη  των 
Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου10.  Το  ΕΔΔΑ,  όμως,  χωρίς  να  στέκεται  στο 
γράμμα της ΕΣΔΑ, προβαίνει σε μία «δυναμική, ακτιβιστική ανάγνωση» 
των  άρθρων  της,  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  την  αποτελεσματική 
προστασία  των  δικαιωμάτων  που  ανήκουν  στο  προστατευτικό  του 
πεδίο.  Αυτή  η  προσέγγιση  του  Δικαστηρίου  του  Στρασβούργου 
ανταποκρίνεται  άλλωστε  και  στην  πραγματικότητα,  η  οποία  μας 
αποδεικνύει πως τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα είναι αλληλένδετα 
με  τα  κοινωνικά,  καθώς  συγκροτούν  από  κοινού  ένα  αδιαίρετο  όλο, 
αυτό των «δικαιωμάτων του ανθρώπου». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως 
ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., που μετά τη θέση σε ισχύ 
της  Συνθήκης  της  Λισσαβόνας  αποτελεί  πλέον  δεσμευτικό  κείμενο  με 
πλήρη ισχύ για όλες τις χώρες (εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

                                                            
7   Βλ.  άρθρο  Ευαγγελίας  Μπατσολάκη,  Η  εφαρμογή  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  των 

Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  επί  δικαιωμάτων  κοινωνικής  ασφάλισης,  ΘΠΔΔ,  τ. 
5/2010,  σελ.  581‐591,  άρθρο  Σταυρούλας  Κτιστάκη,  Η  προστασία  των  κοινωνικών 
δικαιωμάτων  υπό  το  πρίσμα  της  ΕΣΔΑ:  Οι  προοπτικές  της  νομολογίας  του 
Δικαστηρίου του Στρασβούργου, ΕΔΚΑ, Ιούλιος 2011, σελ. 481‐492 

8   Τα  ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν στο Τορίνο το 1961  τον 
Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Χάρτη  (ΕΚΧ),  ο  οποίος  τέθηκε  σε  ισχύ  στις  26  Φεβρουαρίου 
1965. Ο ΕΚΧ αναθεωρήθηκε στις 3 Μαΐου 1996 και το αναθεωρημένο κείμενο τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999. 

9    Θεσπίστηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ στις 16 Δεκεμβρίου 1966. 
10  Υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου1948 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
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Πολωνία  που  υπέγραψαν  πρόσθετο  πρωτόκολλο  σχετικό  με  την 
εφαρμογή  του)  συγκεντρώνει  όλα  τα  δικαιώματα,  αποφεύγοντας 
μάλιστα  τη  συνήθη  κατηγοριοποίηση,  υπό  τους  γενικότερους  τίτλους 
«Αξιοπρέπεια,  Ελευθερία,  Ισότητα,  Αλληλεγγύη,  Υπηκοότητα, 
Δικαιοσύνη». 

Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  αναγνωρίζοντας  το  ΕΔΔΑ  την  ύπαρξη 
διατάξεων  «ανοιχτών»  στην  προστασία  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων, 
τα τελευταία καθίστανται αγώγιμα στο πλαίσιο του νομικού συστήματος 
της ΕΣΔΑ.  

 
Β.   Η αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων 
Η δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης, η αλλιώς η «αγωγιμότητα» των 

κοινωνικών  δικαιωμάτων,  ελλείψει  νομοθετικής  εξειδίκευσής  τους, 
δηλαδή συγκεκριμενοποίησης του περιεχομένου τους από το νομοθέτη, 
αμφισβητείται  από  την  κρατούσα  άποψη  στην  ελληνική  θεωρία11  και 
νομολογία.  Η  εν  λόγω  άποψη  επικαλείται  ως  κύριο  επιχείρημα  το 
γεγονός  ότι  ο  σεβασμός  και  η  αποτελεσματική  ικανοποίησή  των 
κοινωνικών  δικαιωμάτων,  σε  αντίθεση  συνήθως  με  ό,  τι  ισχύει  για  τα 
ατομικά  και  πολιτικά  δικαιώματα,  επειδή  εξ  ορισμού  έχει  ως 
αντικείμενο παροχές  εκ  μέρους  του  κράτους,  συναρτάται άμεσα με  τα 
διαθέσιμα  οικονομικά  μέσα  αυτού.  Συνεπώς  ο  σεβασμός  και  η 
προστασία  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων  συνδέεται  άμεσα  με  την 
κατανομή  των περιορισμένων οικονομικών πόρων που  το  κάθε  κράτος 
έχει στη διάθεσή του, κατανομή, η οποία αποτελεί αντικείμενο επιλογής 

                                                            
11  Βλ.  Π.Δ.Δαγτόγλου,  Συνταγματικό  Δίκαιο  ΑΤΟΜΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,  Εκδόσεις  Αντ.Ν. 

Σάκκουλα,  Αθήνα‐Κομμοτηνή,  1991,  τ.Α΄,  σελ.  59‐61,  Αρ.  Μάνεση,  Εισήγηση 
δημοσιευμένη  στον  τόμο  «Οι  συνταγματικές  ελευθερίες  στην  πράξη»,  Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, 1986, σελ. 13επ. σελ. 21‐22 Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο,  τ.γ΄, 
Θεμελιώδη  Δικαιώματα,  Εκδόσεις  Αντ.Ν.Σάκκουλα,  1988,  σελ.  207  /Άλλες  απόψεις 
που  έχουν  διατυπωθεί  στην  ελληνική  θεωρία  και  νομολογία:  α)  τα  κοινωνικά 
δικαιώματα που θεσπίζονται σε ένα συνταγματικό κείμενο ή σε μία διεθνή σύμβαση 
δεν  είναι  νομικά  δεσμευτικοί  κανόνες  δικαίου  και  επιτελούν  μόνο  προγραμματική 
λειτουργία,  οπότε  ελλείψει  νομικής  δεσμευτικότητάς  τους  δεν  τίθεται  καν  ζήτημα 
αγωγιμότητάς  τους  β)    τα  κοινωνικά  δικαιώματα  διαθέτουν  κανονιστική 
δεσμευτικότητα μόνο υπό  την  εκδοχή ενός σχετικού «κοινωνικού κεκτημένου»  που 
διαμορφώνεται από τη νομοθετική συγκεκριμενοποίηση και εξειδίκευσή τους, γ)  τα 
κοινωνικά  δικαιώματα  είναι  πλήρως  δεσμευτικά  και  αγώγιμα  τουλάχιστον ως προς 
τον πυρήνα του προστατευτικού τους πεδίου, ο οποίος είναι σύμφυτος με την αξία 
του  ανθρώπου  και  in  concreto  προσδιορίσιμος    και  δ)  τα  κοινωνικά  δικαιώματα 
έχουν  πλήρη  δεσμευτικότητα  και  αναπτύσσουν  αγωγιμότητα,  όπως  και  τα  ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το αν κατοχυρώνονται στο συνταγματικό, 
στο διεθνές ή ευρωπαϊκό δίκαιο, βλ. σχετικά τη συγκεντρωτική παρουσίασή τους στο 
άρθρο του Βασίλη Γ.Τζέμου, Η δεσμευτικότητα και η αγωγιμότητα των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ΝοΒ 2012, τόμος 60, τεύχος 1, σελ. 32επ. και ιδίως 40‐42 
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πρωτίστως του νομοθέτη, που είναι και το μόνο όργανο που έχει λάβει 
από τον κυρίαρχο λαό την εντολή αντιπροσώπευσης του. Αυτό έχει ως 
συνέπεια  η  προστασία  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων  να  ποικίλει  από 
χώρα  σε  χώρα  και  από  χρόνο  σε  χρόνο,  ανάλογα  όχι  μόνο  με  τις 
επικρατούσες  αντιλήψεις  και  προτεραιότητες  του  νομοθέτη  και  της 
εκάστοτε  κυβέρνησης,  αλλά  και  με  τις  αντικειμενικές  δημοσιονομικές 
δυνατότητες  του  κράτους.  Υπ’  αυτήν  την  έννοια  τα  κοινωνικά 
δικαιώματα,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  Σύνταγμα,  πριν  το  κανονιστικό 
τους  περιεχόμενο  συγκεκριμενοποιηθεί  από  τον  κοινό  νομοθέτη,  δεν 
αποτελούν πλήρως δεσμευτικούς κανόνες δικαίου, καθώς θεμελιώνουν 
αντικειμενικές υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα κρατικά όργανα χωρίς να 
αντιστοιχούν σε υποκειμενικά δικαιώματα και άμεσες αξιώσεις για την 
ενεργοποίηση κρατικών παρεμβάσεων12.  

Ωστόσο,  θα  πρέπει  να  δεχτούμε  ότι  κατά  την  άσκηση  της 
ρυθμιστικής  του  ευχέρειας  στο  πλαίσιο  της  εξειδίκευσης  των 
συνταγματικώς κατοχυρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων, ο νομοθέτης, 
ιδίως  όσον  αφορά  τον  καθορισμό  ή  περιορισμό  του  ύψους  των 
κοινωνικών  παροχών,  γνωρίζει  όρια  στη  δράση  του,  τα  οποία 
συνδέονται  με  το  απαραβίαστο  του  πυρήνα  του  κοινωνικού 
δικαιώματος,  ούτως  ώστε  αυτό  να  μην  καταστεί  κενό  ουσιαστικού 
περιεχομένου  μετατρεπόμενο  σε  μια  απλή  κατευθυντήρια  διάταξη13. 
Αυτή  η  προσέγγιση  για  να αντέξει  στο  χρόνο  και  στις  μεταβαλλόμενες 
οικονομικές κυρίως συνθήκες θα πρέπει φυσικά να λαμβάνει υπόψη τα 
δημοσιονομικά δεδομένα που  ισχύουν κάθε φορά,  με  γνώμονα,  όμως, 
το ότι οι νομοθετικές επιλογές οφείλουν να μην προσβάλλουν την αξία 
του ανθρώπου, το σεβασμό και την προστασία της οποίας το Σύνταγμά 
μας ανάγει  σε «πρωταρχική  υποχρέωση  της Πολιτείας»  (άρθρο 2  παρ. 
1).  

 
Γ.  Παραβίαση  του  άρθρου  3  της  ΕΣΔΑ  λόγω  χορήγησης  ιδιαιτέρως 

χαμηλής σύνταξης 
Αφού,  λοιπόν,  το  Δικαστήριο  δέχθηκε  τη  δικαιοδοσία  του  επί  του 

αντικειμένου της εν λόγω προσφυγής, προχώρησε σε μία προκαταρκτική 
εξέταση  του  περιεχομένου  της  υπόθεσης,  προκειμένου  να  αποφανθεί, 
σε πρώτη φάση, ως προς το παραδεκτό της προσφυγής. Σε αυτό σημείο 

                                                            
12  Βλ.  άρθρο  Ξενοφώντα  Κοντιάδη/Αλκμήνης  Φωτιάδου  «Κοινωνικά  δικαιώματα, 

αναλογικότητα και δημοσιονομική κρίση, ΔτΑ Νο 53/2012, σελ. 33επ.   
13  Βλ.  Άρθρο  του  Χρήστου  Γ.Ντουχάνη,  Παρέδρου  ΣτΕ,  Η  έλλειψη  αγωγιμότητας  των 

κοινωνικών δικαιωμάτων ως πρόβλημα εντοπισμού του κανονιστικού πυρήνα τους, 
στο συλλογικό έργο Κοινωνικά Δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας, Όμιλος 
«Αριστόβουλος Μάνεσης», Εκδόσεις Σαββάλα, 2007, σελ. 220‐233. 



Όταν ο δικαστής «νίπτει τας χείρας του»: Ιδιαιτέρως χαμηλή σύνταξη ως… 

 

121 

το  Δικαστήριο  κλήθηκε  ουσιαστικά  να  κρίνει,  από  τα  στοιχεία  που 
τέθηκαν  υπόψη  του,  αν  το  επίπεδο  της  σύνταξης  και  των  λοιπών 
κοινωνικών  παροχών που  ελάμβανε  η  προσφεύγουσα ήταν ανεπαρκές 
για να την προστατέψει από βλάβη στη σωματική ή ψυχική της υγεία ή 
από συνθήκες υποβάθμισης ασύμβατες με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
ώστε  να  θεωρείται  ότι  λόγω  της  βαρύτητας  αυτής  της  βλάβης  ή  του 
βαθμού  της  υποβάθμισης  παραβιάζεται  το  άρθρο  3  της  ΕΣΔΑ.  Το 
Δικαστήριο,  όπως  έχει  διευκρινίσει  σε  παλαιότερες  αποφάσεις  του, 
δέχεται ότι η ΕΣΔΑ δεν εγγυάται γενικώς τα κοινωνικά δικαιώματα και οι 
διατάξεις  της  δεν  γεννούν  αξιώσεις  έναντι  των  κρατών  για  τη 
διασφάλιση  ενός  ορισμένου  βιοτικού  επιπέδου14.  Εν  τούτοις  στη 
σχολιαζόμενη  απόφαση  δέχθηκε  ότι  το  κράτος  μπορεί  κατ’  αρχήν  να 
υπέχει  ευθύνη  για πρόσωπο που  είναι  ολοκληρωτικά  εξαρτώμενο από 
την  κρατική  μέριμνα  και  το  οποίο  συναντά  την  αδιαφορία  των  αρχών 
ενώ βρίσκεται σε κατάσταση στέρησης ή έλλειψης τέτοιου βαθμού που 
να μη συμβιβάζεται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ότι η αδράνεια 
ενός  κράτους  να  αντιμετωπίσει  συνθήκες  πλήρους  εξαθλίωσης  είναι 
δυνατόν  να  οδηγήσει  σε  τέτοιο  επίπεδο υποβάθμισης  της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας,  ώστε  η  αδράνεια  αυτή  να  συνιστά  αντισυμβατική 
συμπεριφορά, είχε γίνει δεκτό ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή15. 

Κατόπιν,  όμως,  ενός  ad  hoc  δικαστικού  ελέγχου,  το  ΕΔΔΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη του πέραν του ποσού της χορηγούμενης σύνταξης 
και  το  σύνολο  των  προνοιακών  επιδομάτων  ή  άλλων  κοινωνικών 
παροχών,  χρηματικών  και  μη,  που  ελάμβανε  η  συγκεκριμένη 
προσφεύγουσα, απέρριψε την προσφυγή ως εκδήλως βάσιμη. Το ΕΔΔΑ 
αιτιολόγησε την κρίση του υπογραμμίζοντας ότι αν και το εισόδημα της 
προσφεύγουσας  δεν  ήταν  υψηλό  σε  απόλυτους  όρους,  δεν  κατάφερε, 
παρόλα αυτά,  η  τελευταία  να  αποδείξει  ότι  το  ύψος  της  σύνταξης  και 
των λοιπών κοινωνικών παροχών που της χορηγούνταν ήταν ανεπαρκή 
σε  τέτοιο  βαθμό,  ώστε  να  τίθεται  σε  κίνδυνο  βλάβης  η  σωματική  ή 
ψυχική της υγεία ή να την υποχρεώνει εκ των πραγμάτων το κράτος να 
διαβιώνει  σε  συνθήκες  ασύμβατες  με  την  αρχή  της  ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Ειδικότερα το Δικαστήριο στην αιτιολογία του σημειώνει 
ότι: «[…] σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας, το 2008 η 
σύνταξή της αρκούσε για τη διατήρηση διαμερίσματος, αγορά φαγητού 
και  ειδών  ατομικής  υγιεινής,  αλλά  δεν  ήταν  αρκετή  για  ρούχα,  μη 
φαγώσιμα  είδη,  πολιτιστικές  υπηρεσίες  και  υπηρεσίες  υγειονομικής 
περίθαλψης  και  θεραπείας  σε  σανατόριο.  Ως  προς  τα  τελευταία, 

                                                            
14  Βλ. Σταυρούλας Κτιστάκη, όπ.π. ιδίως σελ. 488‐489 και υποσημείωση υπ΄αριθμ.32  
15  Βλ.  Κτιστάκη,  όπ.π.,  σελ.  488‐489  και  πρόσφατη  απόφαση  ΕΔΔΑ  της  21.01.2011 

M.S.S. κατά Ελλάδος και Βελγίου, σκέψη 253 
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προκύπτει  ότι  η προσφεύγουσα στην πραγματικότητα ήταν δικαιούχος 
δωρεάν  ιατρικής  περίθαλψης.  Αν  και  ισχυρίστηκε  ότι  ο  όγκος  των 
δικαιολογητικών  που  απαιτούνταν  για  τη  χρήση  των  υπηρεσιών 
σανατορίου  καθιστούσε  την  πρόσβαση  σε  αυτή  την  παροχή 
απαγορευτική,  δεν  απέδειξε  ότι  εξαιτίας  αυτού  του  λόγου  οι 
απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες δεν της ήταν διαθέσιμες».  

Με  άλλα  λόγια  το  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  από  τα  συγκεκριμένα 
στοιχεία  που  τέθηκαν  υπόψη  του  δεν  πείστηκε  ότι  στην  υπό  κρίση 
υπόθεση  στοιχειοθετείται  παραβίαση  του  άρθρου  3  της  ΕΣΔΑ  και 
απέρριψε την προσφυγή ως εκδήλως αβάσιμη. 

 
Δ.   Ατομικό  δικαίωμα  για  την  εξασφάλιση  ενός  ελάχιστου  επιπέδου 

αξιοπρεπούς διαβίωσης 
Το  δεύτερο  ουσιαστικό  ζήτημα  που  θέτει,  λοιπόν,  η  σχολιαζόμενη 

απόφαση είναι εάν υφίσταται σε πρώτη φάση ένα ατομικό δικαίωμα για 
την  εξασφάλιση  από  το  κράτος  ενός  ελάχιστου  επιπέδου  αξιοπρεπούς 
διαβίωσης,  για  τον  καθορισμό  του  οποίου  η  τυχόν  νομοθετική  ή 
κανονιστική  ρύθμιση  που  προβλέπει  το  ποσό  ενός  ελάχιστου 
εγγυημένου  εισοδήματος16  δεν  θα  θεωρείται  δεσμευτική.  Και  εάν 
δεχτούμε  ότι  υφίσταται  ένα  τέτοιο  δικαίωμα,  κατά  πόσον  αυτό  είναι 
αγώγιμο, ώστε να είναι δυνατό να υποχρεωθεί το κράτος να προβεί σε 
συγκεκριμένες παροχές προς ικανοποίησή του.  

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  επ’  αυτού  του  ζητήματος  η 
άποψη της Βιργινίας Μαντουβάλου στο δοκίμιό της με τίτλο “In Support 
of  Legalisation”17,  η  οποία  υποστηρίζει  τη  νομική  κατοχύρωση  ενός 
γενικού  δικαιώματος  κατά  της  φτώχειας,  που  θα  συνίσταται  στο 
δικαίωμα του καθενός να αξιώνει από το κράτος,  στη δικαιοδοσία  του 
οποίου  ανήκει,  την  κάλυψη  των  βασικών  του  αναγκών,  η  οποία 
(κάλυψη)  αποτελεί  άλλωστε  την  προϋπόθεση  για  την  αξιοπρεπή  του 
διαβίωση.  Κατά  τη  συγγραφέα  η  νομική  κατοχύρωση  των  κοινωνικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων, τα οποία ενσωματώνουν αυτό το γενικό 
δικαίωμα  κατά  της  φτώχειας,  και  μάλιστα  σε  επίπεδο  εθνικού 
συνταγματικού  κανόνα  ή  διεθνούς  κανόνα  αυξημένης  τυπικής  ισχύος, 
είναι απαραίτητη αν θέλουμε η κοινωνία στην οποία ζούμε να θεωρείται 
αξιοπρεπής  και  η  παγκόσμια  τάξη  δίκαιη,  διότι  κατ’  αυτό  τον  τρόπο 

                                                            
16  Για  την  έννοια  του  ελάχιστου  εγγυημένου  εισοδήματος  βλ.  Πατρίνας 

Παπαρρηγοπούλου‐Πεχλιβανίδη,  Η  εξέλιξη  στο  δίκαιο  της  κοινωνικής  ασφαλίσεως: 
περισσότερη  αγορά  και  περισσότερο  κράτος,  Εκδόσεις  Αντ.Ν.Σάκκουλα  2004,  σελ, 
238‐247 

17  Στο συλλογικό έργο Debating Social Rights, Conor Gearty and Virginia Mantouvalou, 
Hart Publishing, 2011, σελ. 85επ. 
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δείχνουμε  τη  σοβαρή  δέσμευση  μας  για  το  σεβασμό  και  την 
αποτελεσματική προστασία αυτών των δικαιωμάτων.  

Η  σχολιαζόμενη  απόφαση,  συνεπής  και  προς  προηγούμενες 
αποφάσεις  του  ίδιου  Δικαστηρίου,  που  έκριναν  απαράδεκτες  ως 
εκδήλως  αβάσιμες  προσφυγές  που  αφορούσαν  πολύ  χαμηλότερες 
συνταξιοδοτικές  παροχές18,  στέλνει  ένα  ξεκάθαρο  μήνυμα  στα  κράτη‐
συμβαλλόμενα  μέρη  της  ΕΣΔΑ:  η  αδυναμία  διασφάλισης  ενός 
συγκεκριμένου, αξιοπρεπούς, επιπέδου διαβίωσης στα άτομα που ζουν 
στην  επικράτεια  κάθε  κράτους,  μπορεί  να  οδηγήσει  μόνο  σε  πολύ 
εξαιρετικές περιπτώσεις στην αποδοχή παραβίασης της ΕΣΔΑ, και δη του 
άρθρου 3 ή και 2 αυτής19.  

Το  πρόβλημα  είναι  ότι  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  δεν 
υπάρχει ένας νομικός κανόνας που να καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα 
στοιχεία που συνθέτουν ένα minimum αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, 
δηλαδή  τις  κατηγορίες  αναγκών  που  θεωρούνται  βασικές  για  την 
αξιοπρεπή  διαβίωση  του  ανθρώπου,  αλλά  και  το  είδος,  την  ποσότητα 
και  ποιότητα  των  αγαθών  που  χρειάζονται  για  να  καλυφθούν  οι 
συγκεκριμένες ανάγκες. Συνεπώς το μη αγώγιμο του εν λόγω κοινωνικού 
δικαιώματος σχετίζεται με τη μη γνώση του σαφούς περιεχομένου του. 
Αμφισβητείται, όμως, και κατά πόσο ένας νομικός κανόνας, στο πλαίσιο 
του  κειμένου  ενός  εθνικού  Συντάγματος  ή  μίας  διεθνούς  συνθήκης, 
καθώς  και  ένας  ανάλογος  δικαστικός  μηχανισμός  για  τον  έλεγχο  της 
τήρησής του, είναι το κατάλληλο εργαλείο προκειμένου να αποφευχθεί 
η απόλυτη φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και να εξασφαλιστεί η 
χρηστή άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα κράτη.  

 
E.  Η γερμανική περίπτωση 
Στο  σημείο  αυτό  κρίνω  σκόπιμο  να  αναφερθώ  σε  μια  σημαντική 

απόφαση  του  Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της  9ης  Φεβρουαρίου  του  2010,  η  οποία  έκρινε  επί  της 
αντισυνταγματικότητας  της  κατώτατης  τακτικής  παροχής  για  την 
εξασφάλιση  της διαβίωσης  των ανέργων20.  Το εν  λόγω δικαστήριο έχει 

                                                            
18  Βλ.  απόφαση  της  23.4.2002  επί  της  υπ΄αριθμ.  56869/00  προσφυγής  της  Larioshina 

κατά Ρωσίας που αφορούσε σε πολύ χαμηλή σύνταξη γήρατος. 
19  Βλ. Π.Βογιατζή, Εισηγητή στο ΕΔΔΑ, στην εφημερίδα «Καθημερινή», 26.9.2010 
20  Βλ. Βασιλικής Χρήστου, Προσδιορισμός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, 

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, Απόφαση BVerG, 1 BvL 1/09 
της 9ης Φεβρουαρίου 2010  (Ά Τμήμα)  [Συνταγματικότητα του ελαχίστου ύψους της 
τακτικής  παροχής  για  την  εξασφάλιση  της  διαβίωσης],  ΤοΣ  1/2010,  σελ.  192‐202/ 
άρθρο  της  Σοφίας  Τέμμινγκ‐Δαβίλλα,  Το  ατομικό  δικαίωμα  προς  εξασφάλιση  ενός 
ελάχιστου  επιπέδου  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  κατά  τη  νομολογία  του  Γερμανικού 
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αναγνωρίσει, ήδη από τη δεκαετία του ’7021, την ύπαρξη ενός ατομικού 
δικαιώματος,  και  της  αντίστοιχης  υποχρέωσης  του  κράτους,  προς 
εξασφάλιση  ενός  ελάχιστου  επιπέδου  αξιοπρεπούς  διαβίωσης 
(Existenzminimum),  το  οποίο  (ατομικό  δικαίωμα)  απορρέει  από  το 
συνδυασμό  των  συνταγματικών  αρχών  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας 
(άρθρο 1 παρ. 1 του Θεμελιώδους Νόμου) και του κοινωνικού κράτους 
(άρθρο  20  παρ.1  του  Θεμελιώδους  Νόμου).  Και  ενώ  δέχεται  το 
δικαστήριο, ότι το ατομικό αυτό δικαίωμα χρήζει συγκεκριμενοποίησης 
από  το  νομοθέτη,  ελέγχει  σε  βάθος  τον  τρόπο  υπολογισμού  του 
minimum αυτού του αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου περιορίζοντας την 
ευρεία ρυθμιστική ευχέρεια του νομοθέτη ως προς τη διαμόρφωσή του 
ύψους του.  

Η  συγκεκριμένη  απόφαση  τόνισε  για  πρώτη  φορά  ότι  κατά  τον 
έλεγχο  της  νομοθετικής  εξειδίκευσης  του  ελάχιστου  επιπέδου 
αξιοπρεπούς  διαβίωσης  ελέγχεται  και  η  διαδικασία  που  ακολουθείται 
για το νομοθετικό του προσδιορισμό. Ο δικαστής δεν περιορίζεται στον 
οριακό  έλεγχο  της  προφανούς  μη  παραβίασης  του  γερμανικού 
Συντάγματος,  αλλά  υπεισέρχεται  στον  έλεγχο  του  τρόπου  καθορισμού 
του ύψους της παροχής που αποτελεί αντικείμενο του εν λόγω ατομικού 
δικαιώματος, εξετάζοντας την πληρότητα των εμπειρικών στοιχείων που 
επικαλείται  ο  νομοθέτης  και  την  πειστικότητά  των  επιχειρημάτων  που 
προβάλλει  προκειμένου  να  αιτιολογήσει  την  επιλογή  του.  Αυτός  ο  σε 
βάθος δικαστικός έλεγχος των επιλογών του νομοθέτη, που δεν αφήνει 
τον  τελευταίο  να  καθορίσει  αυθαίρετα,  χωρίς  να  στηρίζεται  σε 
αντικειμενικά δεδομένα,  το ύψος  της  κατώτατης παροχής,  εξασφαλίζει 
ουσιαστικά την πλήρη αγωγιμότητα και την αποτελεσματική προστασία 
του  ατομικού  δικαιώματος  σε  ένα  ελάχιστο  επίπεδο  αξιοπρεπούς 
διαβίωσης  ή  αλλιώς,  για  να  χρησιμοποιήσω  τον  όρο  του  δοκιμίου  της 
Βιργινίας Μαντουβάλου, του ατομικού δικαιώματος κατά της φτώχειας.  

 
V.   Κριτική της απόφασης 

Α.   Η  διστακτικότητα  του  δικαστικού  ελέγχου  σε  μέτρα  άσκησης 
κοινωνικής και εισοδηματικής πολιτικής 

Για  να  επανέλθουμε στη σχολιαζόμενη απόφαση:  με  την απόφαση 
αυτή το ΕΔΔΑ δείχνει την επιλογή του δικαστή να αυτοπεριορίζεται όταν 
πρόκειται  για  το  δικαστικό  έλεγχο  μέτρων  άσκησης  κοινωνικής  και 
εισοδηματικής  πολιτικής  που  λαμβάνονται  από  τα  κυρίαρχα  κράτη, 
αφήνοντας  ευρεία  ρυθμιστική  ευχέρεια  στο  δημοκρατικά 

                                                                                                                                       
Συνταγματικού  Δικαστηρίου  (απόφαση  της  9.2.2010),  ΕΔΚΑ,  Ιούνιος  του  2011,  σελ. 
401‐415 

21  Βλ. Σοφίας Τέμμινγκ‐Δαβίλλα, όπ.π., σελ. 404, υποσημείωση 8 



Όταν ο δικαστής «νίπτει τας χείρας του»: Ιδιαιτέρως χαμηλή σύνταξη ως… 

 

125 

νομιμοποιημένο νομοθέτη και στους κυβερνώντες κατά τη διαμόρφωση 
του ύψους των μισθολογικών, συνταξιοδοτικών ή προνοιακών παροχών. 
Ο  λόγος  είναι  προφανής:  Τα  μέτρα  αυτά  βρίσκονται  σε  άμεση 
συνάρτηση με  τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους  των κρατών  και 
με  τον  τρόπο  που  η  δημοκρατικά  νομιμοποιημένη  πολιτική  εξουσία 
αποφασίζει  να  κατανείμει  αυτούς  τους  πόρους.  Με  άλλα  λόγια  η 
κοινωνική πολιτική λόγω του ότι η άσκησή της προϋποθέτει τη διάθεση 
κρατικών  πόρων  δεν  μπορεί  να  ιδωθεί  ξεκομμένη  από  τη  γενικότερη 
οικονομική  πολιτική,  τη  χάραξη  της  οποίας  εμπιστεύεται  ο  κυρίαρχος 
λαός  δια  της  ψήφου  του  στις  εκλογές  στους  αντιπροσώπους  του  στη 
Βουλή,  δίνοντας  τη συγκατάθεσή  του στη διαχείριση από μέρους  τους 
του δημοσίου χρήματος.  

 
Β.   Δικαστικός έλεγχος μισθολογικών ή συνταξιοδοτικών περικοπών 

υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ 
Την  ίδια προσεκτική στάση τηρεί  το Δικαστήριο του Στρασβούργου 

και  όταν  αντιμετωπίζει,  υπό  το  πρίσμα  του  δικαιώματος  στην 
ιδιοκτησία,  που  κατοχυρώνεται  στο  άρθρο  1  του  Πρώτου  Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου  (στο  εξής  ΠΠΠ)  της  ΕΣΔΑ22,  ζητήματα  που  αφορούν  την 
άσκηση  δημοσιονομικής  πολιτικής  από  τα  κράτη,  τα  οποία  μπορεί  να 
συνεπάγονται  μειώσεις  μισθών  ή  συντάξεων23.  Το  ΕΔΔΑ  υπογραμμίζει 
σταθερά  στη  νομολογία  του  ότι  το  άρθρο  1  του  ΠΠΠ  της  ΕΣΔΑ  δεν 
κατοχυρώνει  δικαίωμα  καταβολής  σύνταξης  ορισμένου  ύψους24,  εκτός 
εάν  συντρέχει  περίπτωση διακινδύνευσης  της αξιοπρεπούς διαβίωσης. 
Συνεπώς,  όπως  έχει  κρίνει  στο  παρελθόν,  η  μείωση  ή  η  μη  αύξηση 

                                                            
22  Άρθρο  1  ΠΠΠ  ΕΣΔΑ  με  τίτλο  «Προστασία  ιδιοκτησίας»  :  «Παν  φυσικόν  ή  νομικόν 

πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της 
ιδιοκτησίας  αυτού  ειμή  δια  λόγους  δημοσίας  ωφέλειας  και  υπό  τους 
προβλεπόμενους,  υπό  του  νόμου  και  των  γενικών  αρχών  του  διεθνούς  δικαίου, 
όρους.  Αι  προαναφερόμεναι  διατάξεις  δεν  θίγουσι  το  δικαίωμα  παντός  Κράτους 
όπως θέση εν ισχύι Νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως 
αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής 
φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.» 

23  Βλ.  Αντώνη  Βογιατζή,  όπ.π.  με  αναφορά  στην  απόφαση  του  ΕΔΔΑ  Buchheit  και 
Meinberg κατά Γερμανίας (2006) 

24  Βλ.  άρθρο  Ευαγγελίας  Μπατσολάκη,  όπ.π.,  σελ.  587επ.  και  ιδίως  590,  άρθρο 
Σ.Κτιστάκη,  Οι  κοινωνικές  παροχές  υπό  το  πρίσμα  της  ΕΣΔΑ,  ΘΠΔΔ  6/2009,  σελ. 
657επ., Σ.Κτιστάκη, όπ.π., ιδίως σελ. 483‐484, της ιδίας Οι κοινωνικές παροχές υπό το 
πρίσμα  της  ΕΣΔΑ,  ΘΠΔΔ,  τεύχος  6/2009,  σελ.  657‐669,  Α.Σκορδά‐Λ.Α.Σισιλιάνου: 
Προστατεύει  το  άρθρο  1  του  Πρώτου  Πρωτοκόλλου  της  ΕΣΔΑ  το  ύψος  των 
συνταξιοδοτικών  παροχών;,  ΝοΒ  2000,  σελ.  1221‐1232,  Άγγελου  Στεργίου,  Η 
προστασία  των  κοινωνικοασφαλιστικών  δικαιωμάτων  ως  περιουσιακών,  ΔιΔικ 
τ.4/2008, σελ.825‐848  
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σύνταξης δεν παραβιάζει το προστατευόμενο από το άρθρο 1 του ΠΠΠ 
της ΕΣΔΑ δικαίωμα στην ιδιοκτησία25.  

Σε  αυτή  τη  νομολογιακή  θέση  του  ΕΔΔΑ  στηρίχθηκε  και  η 
προσφάτως  δημοσιευθείσα,  υπ’  αριθμ.  668/2012,  απόφαση  του  ΣτΕ 
στην  υπόθεση  του  «Μνημονίου  I».  Στην  εν  λόγω  απόφαση  το  ΣτΕ, 
παραπέμποντας μεταξύ άλλων και στη σχολιαζόμενη απόφαση26, έκρινε 
ότι  οι  ρυθμίσεις  των  Ν.3833/2010  και  3845/2010,  σχετικά  με  τις 
περικοπές αποδοχών και επιδομάτων των εργαζόμενων στο Δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και συνταξιοδοτικών παροχών, δεν 
παραβιάζουν  το  άρθρο 2  παρ. 1  του  Συντάγματος  και  το  άρθρο 1  του 
ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, διότι οι αιτούντες δεν προβάλλουν με συγκεκριμένους 
ισχυρισμούς ότι οι  επίμαχες περικοπές αποδοχών και συνταξιοδοτικών 
παροχών, εν όψει του ύψους τους, συνεπάγονται τέτοια διακινδύνευση 
(εννοείται της αξιοπρεπούς διαβίωσης) είτε για τα μέλη των αιτούντων 
νομικών  προσώπων  είτε  για  τα  συγκεκριμένα  αιτούντα  φυσικά 
πρόσωπα. Το ΣτΕ έκρινε λοιπόν πως οι εν λόγω περικοπές μισθολογικών 
και  συνταξιοδοτικών  παροχών  είναι  σύμφωνες  με  το  Σύνταγμα  και 
δικαιολογούνται  από  την  ανάγκη  εξυπηρέτησης  του  υπέρτερου 
δημοσίου συμφέροντος που στην προκειμένη περίπτωση είναι η έξοδος 
της  χώρας από  την παρούσα δημοσιονομική  κρίση  και  η αποφυγή  της 
χρεοκοπίας. 

Ωστόσο  διατυπώθηκε  μία  πολύ  ενδιαφέρουσα  μειοψηφία  των 
Σακελλαρίου,  Γαλανού,  Παπαμεντζελόπουλου,  Παπαγεωργίου,  Ποταμιά 
και  Καλαντζή,  οι  οποίοι  υποστήριξαν  ότι  ο  νομοθέτης  έχει  την 
υποχρέωση  να  λαμβάνει  υπόψη  τη  διασφάλιση  ενός  ελάχιστου 
επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, που απορρέει από την προστασία της 
ανθρώπινης  αξίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.1  του  Συντάγματος. 
Συγκεκριμένα η εν λόγω μειοψηφία έκανε δεκτό ότι ο λόγος ακύρωσης 
περί παραβιάσεως του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος είναι βάσιμος, 
«[…] στο βαθμό που οι ρυθμίσεις του ν. 3845/2010 δεν συναρτούν την 
περικοπή  (κατάργηση  ή  μείωση)  των  επίμαχων  επιδομάτων  (ιδίως  δε 
των  επιδομάτων  Χριστουγέννων,  Πάσχα  και  αδείας,  τα  οποία 
αντιστοιχούν στα 2/14, ήτοι στο 15% περίπου των ετησίων αποδοχών ή 
συντάξεων)  με  τον  προσδιορισμό  ενός  ελαχίστου  ποσού  αποδοχών  ή 

                                                            
25  Βλ.  απόφαση  επί  του  παραδεκτού  της  18.10.2000,  Jankovic  κατά  Κροατίας  αρ. 

43440/98  και  απόφαση  επί  του  παραδεκτού  27.9.2001,  Lenz  κατά  Γερμανίας  αρ. 
40862/98, απόφαση της 21.2.2008 Κωνσταντίνος Λαδάς κατά Ελλάδας 

26  Βλ.  σκέψη  35  της  απόφασης,  όπου  πέραν  της  σχολιαζόμενης  απόφασης  γίνεται 
παραπομπή  στις  αποφάσεις:  Larioshina  κατά  Ρωσίας,  της  23.4.2002,  Νο  56869/00, 
Florin Huc κατά Ρουμανίας και Γερμανίας, της 1.12.2009, Νο 7269/05 
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συντάξεων,  διασφαλίζοντας  το  ελάχιστο  επίπεδο  αξιοπρεπούς 
διαβιώσεως (Existenzminimum)»27. 

 
VI.  Αντί επιλόγου… 

Στην  παρούσα  οικονομική  συγκυρία  η  σχολιαζόμενη  απόφαση 
αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία.  Η  προσπάθεια  των  δυτικών  οικονομιών  να 
διατηρήσουν  την  ανταγωνιστικότητά  τους  σε  ένα  περιβάλλον 
παγκοσμιοποίησης, που χαρακτηρίζεται από την έντονη αλληλεξάρτηση 
των  εθνικών  οικονομιών,  συγκρούεται  με  την  έννοια  του  «κοινωνικού 
κεκτημένου».  

Η διαρκώς εντεινόμενη εξάρτηση των κρατών από τις «αγορές» σε 
συνδυασμό  με  την  κακή  διαχείριση  του  δημοσίου  χρήματος  θέλω  να 
ελπίζω  ότι  δε  θα  οδηγήσει  σε  περαιτέρω  υποχώρηση  του  κοινωνικού 
κράτους  στο  όνομα  της  αντιμετώπισης  μίας  νέου  τύπου  «κατάστασης 
ανάγκης»…  

                                                            
27  Η εν λόγω απόφαση πυροδότησε την αντίδραση του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, 

ο  οποίος  δήλωσε  ότι  θα  καταθέσει  προσφυγή  ενώπιον  του  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  



                                  Κωνσταντίνα Παπαπούλου  
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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το  έτος  1982,  επτά  χρόνια  μετά  από  την  θέση  σε  ισχύ  του 

Συντάγματος του 1975, με την απόφαση 2193/1982 το ΣτΕ, κρίνοντας επί 
του  ζητήματος  της  συνταγματικότητας  νομοθετικής  εξουσιοδότησης 
τυπικού  νόμου,  σύμφωνα με  την οποία  εξουσιοδοτείτο η Νομισματική 
Επιτροπή να καθορίζει  το ύψος των τόκων των δανείων των τραπεζών, 
διατύπωσε μεταξύ άλλων, και την εξής σκέψη1: 

«…Η  αρχή  της  οικονομικής  ελευθερίας  επιδέχεται,  γενικότερα, 
περιορισμούς  χάριν  του  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  προκύπτει  από 
την  επιφύλαξη που  διατυπώνουν  οι  συνταγματικές  διατάξεις  οι  οποίες 
αναφέρονται σε αυτήν την ελευθερία…Το ίδιο προκύπτει και από άλλες 
συνταγματικές διατάξεις κοινωνικού περιεχομένου και ιδίως από το αρ. 
106  παρ.  1  και  2.  Το  δικαστήριο  έχει  δεχθεί  ότι  είναι  συνταγματική  η 
θέσπιση δεσμεύσεων της οικονομικής ελευθερίας από τον νομοθέτη, αν 
οι  δεσμεύσεις  αυτές  δικαιολογούνται  από  σοβαρούς  κοινωνικούς, 
οικονομικούς  ή  άλλους  λόγους  (ΣτΕ  2125/77,  4126/80  κ.α.).  Τέτοιες 
δεσμεύσεις  δεν  θίγουν  τον  πυρήνα  της  οικονομικής  ελευθερίας,  που 
μόνο αυτός προστατεύεται από το Σύνταγμα…». 

Μετά  από  μια  πολυετή  νομολογιακή  επεξεργασία,  εγκαθιδρύεται 
πλέον,  με  την  απόφαση  αυτή  αλλά  και  με  άλλες  που ακολούθησαν,  η 
σαφής  αρχή  ότι  στον  τομέα  της  οικονομικής  δραστηριότητας  όλοι  οι 
περιορισμοί  είναι  θεμιτοί,    με  την  εξαίρεση  ενός  δυσδιάκριτου 
«πυρήνα» οικονομικής ελευθερίας τον οποίο κανείς δεν πρέπει να θίγει2 
και  ο  οποίος  οριοθετείται  αρνητικά,  από  το  εύρος  και  την  έκταση  του 
συνταγματικά επιβαλλόμενου κρατικού παρεμβατισμού (άρ.106 Σ). 

Το  2008,  είκοσι  πέντε  περίπου  χρόνια  μετά,  το  ΣτΕ,  με  την 
3037/2008 απόφαση της Ολομέλειας3, διακηρύσσει ότι: «…Η δια νόμου 
υπαγωγή  της  άσκησης  οικονομικής  δραστηριότητας…σε  καθεστώς 
προηγούμενης  διοικητικής  άδειας,  αποτελεί  συνταγματικά  ανεκτό 
περιορισμό  της  οικονομικής  ελευθερίας,  εφόσον  η  σχετική  ρύθμιση 
δικαιολογείται  από  συγκεκριμένους  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος, 
καθορίζει  σαφή  και  αντικειμενικού  χαρακτήρα  κριτήρια,  βάσει  των 
οποίων  ασκείται  η  αρμοδιότητα  της  διοίκησης  και  κινείται  εντός  των 
ορίων της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας…»  

Στα  χρόνια που μεσολάβησαν,  μεταξύ  των  δύο αυτών αποφάσεων 
και  μέχρι  και  σήμερα,  ο  διάλογος  γύρω  από  τις  έννοιες  του 
«Οικονομικού Συντάγματος», της «Οικονομικής ή μη ουδετερότητας του 

                                                            
1   Νομ.Β./1983 (σελ.589) 
2   Βλ.  Ε.Τροβά,  «Οικονομικό  Σύνταγμα  και  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο»  σε  Το  Σύνταγμα, 

Επιστημονικά Συνέδρια 1, Τα εικοσάχρονα του Συντάγματος, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα,1998 
3   Βλ. και ΣτΕ 2194/2006, Τμ. Δ΄, παραπεμπτική της Ολ.ΣτΕ 3037/2008 



Όταν ο δικαστής αποφαίνεται για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς… 
 

 

131 

Συντάγματος», καθώς και της έννοιας του «Οικονομικού Πλουραλισμού 
του  Συντάγματος»,  η  οποία  κατοχυρώθηκε  μετά  την  εισαγωγή  του 
άρθρου  106  στην  ελληνική  έννομη  τάξη,  από  το  Σύνταγμα  του  1975, 
νομολογιακά τουλάχιστον, καταλήγει σχεδόν πάντα στην αποδοχή μιας 
ipso  jure  και  χωρίς  περιορισμούς,  δυνατότητας  επιβολής  περιορισμών 
στην  ιδιωτική  οικονομική  ελευθερία  και  πρωτοβουλία,  χάριν 
οποιουδήποτε  λόγου  δημοσίου  συμφέροντος,  διαμορφώνοντας  την 
έτσι, ως μια sui generis ατομική ελευθερία, εξ’ ορισμού υποκείμενη σε 
περιορισμούς και τελούσα διαρκώς υπό την επιφύλαξη του νόμου4.   

Σήμερα,  ακόμη  και  αν  είναι  λίγο  νωρίς  να  μιλήσουμε  για 
νομολογιακά  εκπεφρασμένη  αμφισβήτηση  του  συστήματος  του 
οικονομικού  πλουραλισμού  του  Συντάγματος  1975/1986/2001  ή  έστω 
για  περιορισμό  του,  συνταγματικά  κατοχυρωμένου,  κρατικού 
παρεμβατισμού,    μπορούμε  ωστόσο  να  διαπιστώσουμε    μια 
διαφαινόμενη τάση της νομολογίας να προβάλει εκ νέου τον αμυντικό‐
αρνητικό  χαρακτήρα  του  δικαιώματος  της  οικονομικής  ελευθερίας, 
(status negativus)5 ως κλασικού ατομικού δικαιώματος, ποιοτικά όμοιου 
προς  τα  υπόλοιπα,  που  υπόκειται  σε  περιορισμούς  υπό  αυστηρές 
προϋποθέσεις, των οποίων η συνδρομή ελέγχεται δικαστικά και αξιώνει, 
όπως  όλα  τα  ατομικά  δικαιώματα,  αποχή  του  Κράτους  από  μια 
συνταγματικά  κατοχυρωμένη  σφαίρα  οικονομικής  ελευθερίας,  ως 
έκφανση  και  εκδήλωση  του  επίσης  συνταγματικά  κατοχυρωμένου 
δικαιώματος της προσωπικότητας (άρ. 5 παρ 1 Σ.) 

 
2.  Οικονομική  ελευθερία,  Κρατικός  Παρεμβατισμός  και  ο 

οικονομικός  πλουραλισμός  του  Συντάγματος 
1975/1986/2001 
2.1.   Η  έννοια    της  συνταγματικά  κατοχυρωμένης  οικονομικής 

ελευθερίας  ως  ατομικού  δικαιώματος,  υπό  την  ειδικότερη 
μορφή της ελευθερίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Ήδη,  υπό  το  κράτος  των  Συνταγμάτων  1864/1911/1952  γινόταν 
δεκτό,  τόσο  από  την  θεωρία  όσο  και  από  την  νομολογία,  ότι  το  άρ. 4 

                                                            
4   «…Η οικονομική ελευθερία δεν είναι ατομική ελευθερία που μπορεί  να εξομοιωθεί 

πλήρως  με  τις  άλλες.  Το  ίδιο  το  Συνταγματικό  κείμενο  την  οριοθετεί  πολύ  πιο 
αυστηρά  από  οποιαδήποτε  άλλη,  που  τελεί  ενδεχομένως  υπό  την  επιφύλαξη  του 
νόμου, κυρίως με τη ρητή πλέον αναφορά στο κοινωνικό Κράτος..» Β. Ανδρουλάκη, 
Παρέδρου ΣτΕ, Σκέψεις γύρω από τον δικαστικό έλεγχο της ρυθμιστικής παρέμβασης 
του Κράτους στην οικονομία, μελέτη δημοσιευμένη στο www.constitutionalism.gr.  

5   Βλ. G. JELLINEK, system der subjektiven offentlichen Rechte, 1905, 87 επ. Σε Κώστα Χ. 
Χρυσόγονο,  Ατομικά  και  Κοινωνικά  Δικαιώματα,  Νομική  Βιβλιοθήκη  2006,  σελ.  30 
επ.,  για  την  παραδοσιακή  διάκριση  των  συνταγματικών  δικαιωμάτων  σε  ατομικά, 
κοινωνικά και πολιτικά με βάση την θεωρία των status. 
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αυτών,  σύμφωνα  με  το  οποίο  «η  προσωπική  ελευθερία  είναι 
απαραβίαστος»,  (  άρθρο  5  παρ.  3  του  Συντάγματος  του 
1975/1986/2001),  κατοχύρωνε  και  την  οικονομική  ελευθερία,  την 
ελευθερία δηλαδή της οικονομικής δραστηριότητας.6  

Μετά τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975 και την εισαγωγή στην 
ελληνική  έννομη  τάξη,  του  άρθρου  5  παρ.  1,  σύμφωνα  με  το  οποίο 
«καθένας  έχει  δικαίωμα  να  αναπτύσσει  ελεύθερα  την  προσωπικότητά 
του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
χώρας,  εφόσον  δεν  προσβάλλει  τα  δικαιώματα  των  άλλων  και  δεν 
παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», η οικονομική ελευθερία, ως 
ατομική  ελευθερία,  συνιστάμενη,  κατά  την,  αυστηρώς  γραμματική, 
συνταγματική  ερμηνεία,  σε  ένα  γενικό  δικαίωμα  συμμετοχής  στην 
οικονομική  ζωή  της  χώρας,  θεωρείται  πλέον ότι  βρίσκει    έρεισμα στην 
διάταξη αυτή, ενώ παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας, αλλά και 
της νομολογίας, εξακολουθεί να θεωρεί ότι, η ελευθερία αυτή απορρέει 
από  την  προστασία  της  προσωπικής  ελευθερίας  stricto  sensu  και  άρα 
από το άρ. 5 παρ.3 Σ.  

Ενώ όμως η διαφωνία σχετικά με το αληθινό συνταγματικό έρεισμα 
του  δικαιώματος  της  οικονομικής  ελευθερίας,  παρουσίαζε  ενδιαφέρον 
μόνο  στο  βαθμό  που  διαφοροποιούσε  το  εύρος  και  το  είδος  των, 
δυνάμενων  να  της  επιβληθούν,  περιορισμών7,  η  ταυτόχρονη  εισαγωγή 
του άρθρου 106 με το Σύνταγμα του 1975 συνέβαλε αποφασιστικά στον 
προσδιορισμό  του  εννοιολογικού  περιεχομένου  και  στην  οριοθέτηση 
του  προστατευτικού  πεδίου  της  οικονομικής  ελευθερίας  ως  ατομικού 
δικαιώματος. Ειδικότερα στο άρθρο 106 παρ. 2 γίνεται, για πρώτη φορά, 
μνεία  της  έννοιας  της  ιδιωτικής  οικονομικής  πρωτοβουλίας,  για  να 
οριστεί  όμως αμέσως ότι  αυτή «  δεν  επιτρέπεται  να αναπτύσσεται  εις 
βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή επί βλάβη της 
εθνικής  οικονομίας»8,  παρέχοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο,  τόσο  στον 
νομοθέτη  όσο  και  στη  διοίκηση  το  μέτρο  της  εκτάσεως  και  των  ορίων 
της  κατ’  αρχήν  αναγνωριζόμενης  οικονομικής  ελευθερίας.  Παράλληλα 
στο  άρ,  106  παρ.1    ορίζεται  ότι  «…το  Κράτος  προγραμματίζει  και 
συντονίζει  την  οικονομική  δραστηριότητα  στη  Χώρα,  επιδιώκοντας  να 

                                                            
6   Μ.  Σταθόπουλος, «Οικονομική Ελευθερία, οικονομικό σύστημα και Σύνταγμα», 1981, 

ΤοΣ,526 
7   Στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ.1, η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της Χώρας 

βρίσκει ως όριο  τα δικαιώματα των άλλων, το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη, ενώ στην 
περίπτωση  του άρθρου 5  παρ.3,  η  προσωπική  ελευθερία,  από  την  οποία απορρέει 
και η οικονομική, περιορίζεται όταν και όπως ορίζει ο νόμος.   

8   Α. Μάνεσης/Γ.  Παπαδημητρίου/Αντ.  Ν. Μανιτάκης,  Η  υπόθεση «Ανδρεάδη»  και  το 
οικονομικό Σύνταγμα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1991, σελ. 27  
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εξασφαλίσει  την  οικονομική  ανάπτυξη  όλων  των  τομέων  της  εθνικής 
οικονομίας..»,  υπονοώντας  ήδη,  από  την  πρώτη  αυτή  στιγμή,  την 
υποχώρηση  της  ατομικής  και  αμυντικής  διάστασης  της  οικονομικής 
ελευθερίας,  ως  ατομικού  δικαιώματος,  χάριν  της  καθιέρωσής  της,  ως 
θεσμού και ως αντικειμενικού δικαίου, που διέπει τις ιδιωτικές έννομες 
σχέσεις.  

Στο άρθρο 5  παρ. 1  Σ.  η οικονομική ελευθερία κατοχυρώνεται υπό 
τις ειδικότερες μορφές της ελευθερίας των συμβάσεων9, της ελευθερίας 
της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  καθώς  και  της  ελευθερίας  της 
εργασίας  και  του  επαγγέλματος,  οι  οποίες  αποτελούν  ειδικότερες  και 
εξίσου προστατευόμενες μορφές συμμετοχής στην οικονομική  ζωή  της 
χώρας.  Το  συνταγματικό    θεμέλιο  της  ελευθερίας  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας εντοπίζεται ωστόσο, στον συνδυασμό των άρ. 5 παρ 1 
και  106 παρ. 2 του Συντάγματος, στο βαθμό που από την συνδυαστική 
ερμηνεία  τους,  συνάγεται  η  αναγνώριση  της  έννοιας  της  ιδιωτικής 
οικονομικής  ελευθερίας  και  πρωτοβουλίας,  ως  θεσμού  και  ως 
οικονομικού  καθεστώτος,  στο  πλαίσιο  της  ελεύθερης  οικονομίας  της 
αγοράς, του οποίου την προστασία και μόνο εγγυάται το Σύνταγμα10. 

Η  επιχειρηματική  ελευθερία  ή  όπως  αναφέρεται  στην  θεωρία,  «η 
ελευθερία του εμπορίου και της βιομηχανίας», «έγκειται στο δικαίωμα 
να  ιδρύει  κανείς  και  να  εκμεταλλεύεται,  χωρίς  εμπόδια  διοικητικής  ή 
συντεχνιακής  μορφής,  επιχειρήσεις  ιδιωτικές,  εμπορικού  ή 
βιομηχανικού  χαρακτήρα».11  Προστατεύεται  δε,  τόσο  το  δικαίωμα 
ίδρυσης  και  εκμετάλλευσης  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  όσο  και  η 
επιχείρηση  η  ίδια,  αυτοτελώς,  ως  σύνολο    πραγμάτων,  δικαιωμάτων, 
καταστάσεων  και  σχέσεων,  το  οποίο  σύνολο  συνιστά  οργανωμένη 
οικονομική  ενότητα  γύρω  από  το  πρόσωπο  του  φορέα  της  και  τείνει 
στην επίτευξη ενός κερδοσκοπικού σκοπού, ( άρθρα 5 παράγραφοι 1, 17 
παράγραφος  2  και  106  Συντάγματος),  ανεξάρτητα  από  εμπράγματα 
δικαιώματα  στα ακίνητα,  στα  οποία  λειτουργεί.  Συνέπεια άλλωστε  της 
αυτοτελούς  συνταγματικής  προστασίας  της  ιδιωτικής  επιχείρησης,  ως 
ιδιαίτερης  νομικοοικονομικής  οντότητας,  καθώς  και  των περιουσιακών 
δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτή, είναι η υποχρέωση του Κράτους 
ή των άλλων δημοσίων φορέων να καταβάλλουν στον ιδιώτη, φορέα της 
επιχείρησης,  το  τίμημα  εξαγοράς  ή  το  αντάλλαγμα  της  αναγκαστικής 
συμμετοχής σε αυτή, στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρ. 106 Σ., το 

                                                            
9   Βλ. ΑΠ 167/1998 
10  Χρυσόγονος, ό.π., σελ 192 
11  Αρ.  Μάνεσης,  ,Συνταγματικά  Δικαιώματα,  ατομικές  ελευθερίες,  Εκδ.Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1978, σελ 168 
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οποίο  πρέπει  να  είναι  πλήρες  και  να  ανταποκρίνεται  στην  αξία  της 
εξαγοραζόμενης επιχείρησης ή της συμμετοχής σε αυτή.12  

Επιμέρους  συνιστώσες  της  συνταγματικά  κατοχυρωμένης 
ελευθερίας  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  αποτελούν  η 
ελευθερία  της  διαφήμισης,  ως  ουσιώδες  συστατικό  στοιχείο  της 
ελεύθερης  αγοράς,  η  ελευθερία  ίδρυσης,  οργάνωσης  και  λειτουργίας 
κερδοσκοπικών  ενώσεων  με  τη  χρήση  των  εταιρικών  μορφών  του 
εμπορικού δικαίου, καθώς και η ελευθερία του ανταγωνισμού, η οποία 
περαιτέρω αναλύεται σε  ελευθερία πρόσβασης στην αγορά, ελευθερία 
ανταγωνισμού  μέσα  σε  αυτή,  καθώς  και  σε  απαγόρευση  δημιουργίας 
συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού13  

 
2.2.  Κρατικός παρεμβατισμός 
 Ήδη από τα χρόνια του μεσοπολέμου και της μεγάλης οικονομικής 

ύφεσης, που ξέσπασε από το 1929 και έπληξε την παγκόσμια οικονομία 
κατά πρωτοφανή  τρόπο,  έγινε  εμφανές  ότι  η  ικανότητα αυτορύθμισης 
της  οικονομίας  της  αγοράς  δεν  είναι  απεριόριστη.  Τούτο  οδήγησε,  με 
αφετηρία  της ΗΠΑ  και  το New Deal  του Προέδρου  F. D. Roosevelt,  σε 
μαζικής  κλίμακας  διαρθρωτικές  παρεμβάσεις  του  κράτους  στην 
οικονομία14,  ενώ  κληρονομιά  της  οικονομικής  κρίσης  του  1929,  σε 
θεσμικό  επίπεδο,  θεωρείται  η  εμπέδωση  της  αναγκαιότητας  ρύθμισης 
της  οικονομίας,  μέσω  ισχυρής  κρατικής  παρέμβασης  στις  αγορές15  και 
κατ’  επέκταση,  της  αναγκαιότητας  ανοικοδόμησης  ενός φιλελεύθερου, 
πλην όμως κοινωνικού κράτους.  

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα του 1952, ως εξόχως 
φιλελεύθερο  Σύνταγμα,  αγνοεί  την  έννοια  του  κοινωνικού‐
παρεμβατικού  Κράτους  και  των  κοινωνικών  δικαιωμάτων,  τα  οποία 
αποτελούν  τον  κατ’  εξοχήν  λόγο  της  παρεμβατικής‐παροχικής  δράσης 
της διοίκησης, η οικονομική ανάπτυξη καθίσταται σταδιακά σημαίνουσα 
κρατική  αποστολή  ,  η  οποία  εκπληρώνεται  είτε  με  υπό  τη  μορφή 
προγραμματισμού‐συντονισμού  της  εθνικής  οικονομίας,  είτε  υπό  τη 
μορφή  παροχής  κινήτρων  υπέρ  των  ιδιωτών  επενδυτών.16  Αντίθετα  ο 
κοινωνικός και παρεμβατικός χαρακτήρας του Κράτους καθιερώνεται με 

                                                            
12  ΑΠ 31/1990 
13  Βλ. Κ.Χ. Χρυσόγονος, ό.π. σελ 192 επ. 
14  Βλ. Χρυσόγονο, ό.π., σελ 35 επ  
15  Γ.  Γεραπετρίτης, «Ο έλεγχος των οικονομικών επιλογών από τον δικαστή: προβολές 

του New Deal», μελέτη δημοσιευμένη στο www.constitutionalism.gr  
16  Γεώργιος.Ι.  Δελλής,  «Το  ατομικό  δικαίωμα  αντιμέτωπο  στο  οικονομικό  και  το 

οικολογικό γενικό συμφέρον. 1953‐2003: Η συρρίκνωση της ατομικότητας, Νόμος και 
Φύση 2004 
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τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και ειδικότερα με τη διάταξη 
του άρθρου 106 αυτού, σύμφωνα με την οποία το Κράτος υποχρεούται, 
χάριν  του  γενικού  συμφέροντος,  να  προγραμματίζει  και  να  συντονίζει 
την  οικονομική  δραστηριότητα  της  χώρας,  επιδιώκοντας  την  ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Με την 
εισαγωγή του άρ. 106Σ στην ελληνική έννομη τάξη και την ερμηνεία του 
σε  συνδυασμό με  το άρ.5  παρ.1  του  Σ17,  στο  προστατευτικό πεδίο  του 
οποίου  υπάγεται  η  ελευθερία  της  οικονομικής  δραστηριότητας,  ως 
ατομικού δικαιώματος, καθιερώνεται πλέον συνταγματικά η προστασία 
της  οικονομικής  ελευθερίας  ως  θεσμού  και  ως  αντικειμενικού 
δικαιώματος  που  διέπει  γενικά  τις  ιδιωτικές  οικονομικές  σχέσεις. 
Παράλληλα όμως ενισχύεται και η ρυθμιστική εξουσία του νομοθέτη, ο 
οποίος  νομιμοποιείται  πλέον,  να  θέτει  περιορισμούς  στην  ιδιωτική 
οικονομική  δραστηριότητα  με  σκοπό  την  επίτευξη  ορθολογικότερης 
λειτουργίας του οικονομικού συστήματος.18 

Στην υπ΄ αρ. 1992/2005 απόφαση  της Ολομέλειας  του Συμβουλίου 
της  Επικρατείας  ορίζεται  ότι  «Με  το  άρθρο 5  παρ. 1  του  Συντάγματος 
προστατεύεται  η  οικονομική  ελευθερία  και  δη  η  ελευθερία  άσκησης 
επιχειρηματικής  ή  επαγγελματικής  δραστηριότητας.  Οι  συνταγματικές 
όμως  αυτές  διατάξεις  δεν  αποκλείουν  τη  θέσπιση  από  τον  κοινό 
νομοθέτη  ή  την  κανονιστικώς  δρώσα  διοίκηση  περιορισμών  της 
ελευθερίας αυτής για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος…Οι 
περιορισμοί  αυτοί  πρέπει  να  είναι  αναγκαίοι  και  πρόσφοροι  για  την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού».  

Η  μείζων    αυτή  πρόταση  συναντάται    σε  πλήθος  δικαστικών 
αποφάσεων, στο πλαίσιο  των οποίων,  τίθεται  ζήτημα περιορισμού του 
δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, με πράξη του νομοθετικού ή 
του  διοικητικού  οργάνου,  χάριν  της  επιδίωξης  ορισμένου  σκοπού 
δημοσίου  συμφέροντος  ή  της  ικανοποίησης,  συνταγματικά 
κατοχυρούμενου,  κοινωνικού  δικαιώματος,  ενώ  είναι  ελάχιστες  οι 
φορές  εκείνες,  που  κρίθηκε  ότι  οι  περιορισμοί  αυτοί,  της  οικονομικής 
ελευθερίας δεν υπηρετούν δημόσιο σκοπό19.  

 
2.3.   Ο οικονομικός πλουραλισμός του Συντ. 1975/1986/2001 
Ο  όρος  «οικονομικός  πλουραλισμός»,  όπως  έχει  καθιερωθεί, 

αναφέρεται  στο  συνταγματικά  προβλεπόμενο,  στη  χώρα  μας, 
οικονομικό καθεστώς ή οικονομικό σύστημα, όπως αυτό κατοχυρώνεται 

                                                            
17  Σύμφωνα  με  τον  Αρ.  Μάνεση  και  άλλους  όμως  συγγραφείς,  η  προστασία  της 

οικονομικής ελευθερίας προκύπτει από την παρ. 3 του άρ. 5 του Συντάγματος 
18      Βλ. Αρ. Μάνεση, ό.π., σελ.158 
19  Βλ. Β. Ανδρουλάκη, ό.π., σελ 3 
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και προστατεύεται, ήδη από τη εισαγωγή του Συντάγματος του 1975, ως 
συνισταμένη δύο παραγόντων, οι οποίοι συνυπάρχουν, χωρίς να μπορεί 
να  θεωρηθεί  ότι  κάποιος  από  τους  δύο  υπερέχει  του  άλλου:  της 
ιδιωτικής  οικονομικής  πρωτοβουλίας,  ως  απόρροια  του  ατομικού 
δικαιώματος  της  οικονομικής  ελευθερίας,  που  αποκρούει  την  κρατική 
ανάμειξη,  αφενός  και  του  κρατικού  παρεμβατισμού,  που  αποβλέπει 
στην ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων, αφετέρου.20  

Οι δύο αυτοί παράγοντες συνθέτουν και την έννοια του λεγόμενου 
«Οικονομικού  Συντάγματος21»,  το  οποίο  ,  από  την  άποψη  αυτή,  δεν 
μπορεί  να  χαρακτηριστεί ως   «οικονομικοπολιτικά»  ουδέτερο αλλά ως 
«οικονομικοπολιτικά  ανοιχτό»,  καθώς  δεν  επιλέγει  ένα  από  τα 
υφιστάμενα  οικονομικά  συστήματα,  αλλά  μέσα  σε  ορισμένα  όρια, 
παρέχει  ευρεία  διαπλαστική  εξουσία  στον  νομοθέτη,  προκειμένου  να 
διαμορφώσει  εκείνος  το  κατάλληλο  κάθε  φορά  οικονομικοπολιτικό 
περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  θα  αναπτυχθεί  η  επιχειρηματική 
δραστηριότητα.  Παρέχει,  συνεπώς,  στον  κοινό  νομοθέτη  ελευθερία 
δράσης  και  ευρεία  διακριτική  ευχέρεια  για  την  αντιμετώπιση 
οικονομικών  ζητημάτων,  χωρίς  να  επιτάσσει  ορισμένη  οικονομική 
πολιτική,  χωρίς  να  τάσσεται  υπέρ  μιας  συγκεκριμένης  οικονομικής 
αντίληψης, αφήνοντας τον να ακολουθήσει, ανάλογα, μια περισσότερο 
ή  λιγότερο  φιλελεύθερη  ή  παρεμβατική  πολιτική.22  Ως  όριο  τάσσεται 
μόνο  η  διαφύλαξη  του  σκληρού  πυρήνα  της  οικονομίας  της  αγοράς 
μέσω  της  επαρκούς  και  ειδικής    αιτιολόγησης  της  παρέμβασης,  εκ 
μέρους  του  νομοθέτη,  από  λόγους  γενικότερου  δημοσίου  και 
κοινωνικού συμφέροντος.  

 
3.   ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Η,  σχεδόν  απεριόριστη,  δυνατότητα  επιβολής  περιορισμών  στην 
άσκηση  της  οικονομικής  ελευθερίας,  υπό  την  ειδικότερη  μορφή  της 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενόψει του άρθρου 106 παρ. 
1  και  2  του  Συντάγματος,  οδήγησε  στη  νομοθετική  καθιέρωση  του 
θεσμού  των  «αδειών  σκοπιμότητας»,  δηλαδή  της  νομοθετικής 
υπαγωγής  της  άσκησης  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  σε 

                                                            
20  Κωνσταντίνος  Θ.  Γιαννακόπουλος,  «  Η  αντισυνταγματικότητα  των  αδειών 

σκοπιμότητας  ή  το  τέλος  του  οικονομικού  πλουραλισμού  του  Συντάγματος 
1975/1986/2001;», σχόλιο στην ΣτΕ 2194/2006, ΕφημΔΔ‐5/2006 

21  Η αρχική χρήση του όρου Οικονομικό Σύνταγμα (Wirtschaftverfassung) ανάγεται στο 
Σύνταγμα  της  Βαιμάρης  του  1919  (Veimarer  Verfassung  και  αφορά  τα  οικονομικά 
άρθρα  του  και  ειδικότερα  το  οικονομικό  σύστημα  των  εργατικών  και  οικονομικών 
συμβουλίων του άρθρου 165 αυτού. 

22  «Η υπόθεση Ανδρεάδη και το Οικονομικό Σύνταγμα», ό.π., σελ 26 επ. 
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καθεστώς  προηγούμενης  διοικητικής  άδειας,  επί  τη  βάσει  επιμέρους 
κριτηρίων,  που  απηχούν  ειδικότερες  εκφάνσεις  του  δημοσίου 
συμφέροντος και αντιστοιχούν στην εξυπηρέτηση σκοπών θαλπόμενων 
από κοινωνικές διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος. 

Ειδικότερα με το σύστημα των «αδειών σκοπιμότητας» ο νομοθέτης 
θεσπίζει ορισμένα κριτήρια, τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να πληρούνται, 
προκειμένου  να  χορηγηθεί  άδεια  ίδρυσης  ορισμένης  επιχειρηματικής 
μονάδας και εξουσιοδοτεί περαιτέρω την, με διακριτική ευχέρεια, κατά 
κανόνα,  δρώσα  Διοίκηση,  να  χορηγήσει  τη  σχετική  άδεια,  εφόσον 
προηγουμένως  διαπιστώσει  την  συνδρομή  των  σχετικών 
προϋποθέσεων.  Το Συμβούλιο  της Επικρατείας έχει ρητώς κρίνει ότι οι 
«άδειες  σκοπιμότητας»  για  την  άσκηση  οικονομικής  δραστηριότητας, 
δεν  αντιβαίνουν  στο  Σύνταγμα  και  ότι  για  την  έκδοσή  τους  αρκεί  να 
προβλέπεται ότι η Διοίκηση διαθέτει απλώς διακριτική ευχέρεια.23  

Με την απόφαση 59/2000, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε επί 
του ζητήματος χορήγησης άδειας σκοπιμότητας από τη Διοίκηση, για την 
δρομολόγηση  επιβατηγού  ξύλινου  πετρελαιοκίνητου  πλοίου  σε  τοπική 
δρομολογική  γραμμή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  Προεδρικά 
Διατάγματα 814/1974  και 684/1976.    Στο  πλαίσιο  δε,  του  ελέγχου  της 
νομιμότητας  της  διοικητικής πράξης,  με  την οποία  έγινε  δεκτή  σχετική 
αίτηση  και  εκδόθηκε  η  άδεια  σκοπιμότητας  το  Δικαστήριο  διατύπωσε 
και  την  εξής  σκέψη:    «Επειδή,  όπως  έχει  ήδη  κριθεί  (ΣτΕ  1664/1998, 
4650/1997),  με  τις  ως  άνω  διατάξεις    παρέχεται  διακριτική  ευχέρεια 
στην  Διοίκηση  για  την  έκδοση  ή  μη  της  προβλεπομένης  στην  
προηγούμενη  σκέψη  αποφάσεως,  προκειμένου  να  δρομολογηθεί 
επιβατηγό  ξύλινο    πετρελαιοκίνητο  πλοίο  σε  τοπική  δρομολογιακή 
γραμμή.  Η  ευχέρεια  αυτή  πρέπει  να  ασκείται    με  γνώμονα  την 
εξυπηρέτηση  των  συγκοινωνιακών  αναγκών  της  δεδομένης  γραμμής 
κατά   την χρονική περίοδο, για την οποία ζητείται η άδεια….εξάλλου, η 
εκτίμηση  των  συγκοινωνιακών  αναγκών  γίνεται  ελευθέρως  από  την 
Διοίκηση  ενόψει των στοιχείων που απαριθμούνται ενδεικτικώς στις ως 
άνω διατάξεις, η σχετική  όμως απόφαση για τη δρομολόγηση ή μη νέου 
πλοίου, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να είναι  αιτιολογημένη.» 

Με την απόφαση 4650/1997,  το  ίδιο δικαστήριο, κρίνοντας ομοίως 
την  νομιμότητα  εκδιδόμενης  άδειας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  ίδιας 
νομοθεσίας, έκρινε ότι: «…ο νομοθέτης παρέχει στη διοίκηση διακριτική 
ευχέρεια  για  την  έκδοση  ή  μη  άδειας  σκοπιμότητας…σύμφωνα  με  τις 
συγκοινωνιακές  ανάγκες  της  περιοχής…η  Διοίκηση  συνεκτιμά  και  τον 
κίνδυνο  εξουθενωτικού  ανταγωνισμού  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  στη 

                                                            
23  Βλ. ΣτΕ 4025/1989 
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δεδομένη  γραμμή,  χωρίς  να  ενδιαφέρεται  για  τις  οικονομικές  απλώς 
συνέπειες  που  θα  προκαλέσει  στις  επιχειρήσεις  αυτές…η 
απόφαση…πρέπει να είναι αιτιολογημένη…» 

Με  την  απόφαση  3037/2008  της  Ολομέλειας  του  Συμβουλίου24,  η 
νομολογία περί αδειών σκοπιμότητας μεταβάλλεται,  στο μέτρο που  το 
Δικαστήριο  αμφισβητεί  την  συνταγματικότητα  της,  παρεχόμενης  στη 
Διοίκηση,  ευρείας  διακριτικής  ευχέρειας,  προκειμένου  αυτή  να  κρίνει 
περί  αιτήματος  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  υπεραγοράς  λιανικού 
εμπορίου  και  τάσσει  αυστηρότερες  προϋποθέσεις  για  την  παροχή  της 
σχετικής εξουσιοδότησης στην Διοίκηση από τον νομοθέτη, επικρίνοντας 
κυρίως την ενδεικτική απαρίθμηση των τιθέμενων  κριτηρίων.  

Όπως  διαπιστώνει  αυτή  τη φορά  το  Δικαστήριο,  αναφορικά  με  τις 
άδειες  σκοπιμότητας,  πρόκειται  για  μέτρο  επιβολής  περιορισμών  στην 
ασκούμενη  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  δηλαδή  σε  συνταγματικά 
κατοχυρωμένο  ατομικό  δικαίωμα,  το  οποίο  μέτρο,  δύναται  να  πλήξει 
τον  σκληρό  πυρήνα  του  δικαιώματος  αυτού  και  άρα  οφείλει  να 
υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. 

 
4.   Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ 3037/2008 

4.1. Το ιστορικό και νομικό πλαίσιο της διαφοράς 
Με  το  άρθρο  10  του  Ν.2323/199525  ρυθμίστηκε  νομοθετικά  το 

ζήτημα  των  προϋποθέσεων  και  της  διαδικασίας  χορήγησης  αδειών 
σκοπιμότητας  από  τη  διοίκηση  για  την  ίδρυση  υπεραγορών  λιανικού 
εμπορίου,  σε  ορισμένες  περιοχές  της  χώρας  και  επί  τη  βάσει 
πληθυσμιακών  κριτηρίων.  Αρμόδιο  όργανο  ορίστηκε  το  νομαρχιακό 
συμβούλιο  της  οικείας  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  οποίο 
απονεμήθηκε  η  σχετική  αρμοδιότητα  υπό  τη  μορφή  διακριτικής 
ευχέρειας,  ενώ τα κριτήρια,  τα οποία όφειλε  να συνεκτιμά το αρμόδιο 
όργανο,  αναφερόμενα  στον  νόμο  ενδεικτικά  και  μόνο,  αφορούσαν  τις 
οικονομικές  και  κοινωνικές  συνέπειες  που  θα  επέφερε  η  ίδρυση  της 
υπεραγοράς στην ευρύτερη περιοχή, τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον χωροταξικό σχεδιασμό κ.α.  

 Η  ενδιαφερόμενη  εταιρία  υπέβαλε,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο 
άρθρο  10  του  Ν.  2323/1995,  αίτημα  χορηγήσεως  άδειας  ίδρυσης 
υπεραγοράς  ενώπιον  του  νομαρχιακού  συμβουλίου    της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  Ηρακλείου.  Το  νομαρχιακό  συμβούλιο  απέρριψε  το 

                                                            
24  Εκδόθηκε κατόπιν παραπομπής του ζητήματος στην Ολομέλεια, από το Δ΄Τμήμα, με 

την ΣτΕ 2194/2006. 
25  Όπως η παρ. 1  του άρ. 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10  του Ν.3377/2005  (ΦΕΚ 

Α΄202/19.8.2005),  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  3,  παρ.1  της  ΥΑ  Κ1‐
164/17.01.2011 ( ΦΕΚ Β΄ 275/22.02.20110. 
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αίτημα  και  η  αιτούσα  εταιρία  προσέφυγε  κατά  της  απορριπτικής 
απόφασης  ενώπιον  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας 
(εποπτεύοντος οργάνου)   με ειδική διοικητική προσφυγή και με αίτημα 
την  ακύρωση  της  απόφασης  του  Νομαρχιακού  Συμβουλίου.  Ο  Γενικός 
Γραμματέας,  κάνοντας  έλεγχο  νομιμότητας  της  προσβαλλόμενης 
πράξης, την ακύρωσε ως ανεπαρκώς αιτιολογημένη και την παρέπεμψε 
στο νομαρχιακό συμβούλιο προς περαιτέρω εξέταση. Η Ν.Α. προσέφυγε, 
εν  συνεχεία,  κατά  της  πράξης  του  Γ.Γ.,  με  την  οποία  ακυρώθηκε  η 
απόφασή της, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου με αίτηση ακυρώσεως 
και εν συνεχεία με έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας26. Το 
Ανώτατο  Διοικητικό  Δικαστήριο,  δικάζοντας  σε  Ολομέλεια,    με 
πλειοψηφία  20  δικαστών  έναντι  14  της  μειοψηφίας  έκρινε 
αντισυνταγματική  τη  διάταξη  του  άρ. 10,  ως  αντικείμενη  στα  άρθρα 5 
παρ.1, 24 και 106 παρ.1 και 2 του Συντάγματος27 . 

 
4.2    Ζητήματα αντισυνταγματικότητας 
Το  δικαστήριο  εκκινώντας  από  τη  βασική  σκέψη  ότι  στο 

προστατευτικό  πεδίο  του  άρ.5  παρ. 1  του  Συντάγματος  εμπίπτει  και  η 
ελευθερία  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  υπό  την  ειδικότερη 
μορφή  της  ίδρυσης  και  εκμετάλλευσης  εμπορικών  καταστημάτων, 
διατύπωσε  τη  βασική  αρχή  σύμφωνα  με  την  οποία,  η,  δια  νόμου, 
υπαγωγή  της  μορφής  αυτής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  σε 
καθεστώς  προηγούμενης  άδειας,  συνιστά  περιορισμό  συνταγματικά 
κατοχυρωμένης  ελευθερίας,  υπό  την  αυστηρότερη  μορφή  του 
προληπτικού  ελέγχου,  σημαίνοντας  ουσιαστικά  ότι  η  άσκηση  του 
συγκεκριμένου δικαιώματος είναι κατ’ αρχήν απαγορευμένη28.  

 Ο περιορισμός αυτός του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, 
ανεκτός  από  το  Σύνταγμα,  ενόψει  και  του  άρ.106,  υπόκειται,  ωστόσο, 
στους  λεγόμενους  περιορισμούς  των  περιορισμών  των  ατομικών 
δικαιωμάτων.29  Ειδικότερα, οφείλει ο περιορισμός να δικαιολογείται εξ 
αποχρώντων λόγων γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, 
των  οποίων  λόγων  πρέπει  να  γίνεται  σαφής  νομοθετική  επίκληση,  να 

                                                            
26  Σύμφωνα με  τη  γνώμη  της  μειοψηφίας,  η Ν.Α.  στερείται  εννόμου συμφέροντος  να 

προσφύγει κατά της πράξεως εποπτείας κατά το άρ, 47 του Π.Δ 18/1989, δεδομένου 
ότι  από  τη  διοικητική  αυτή  σχέση,  συνάγεται  ότι  η  πράξη  εποπτείας  είναι 
υποχρεωτική για το εποπτευόμενο όργανο.  

27  Ειδικότερα 12  δικαστές  έκριναν  υπέρ  της αντισυνταγματικότητας  του άρ, 10  του  ν. 
2323/95, ως αντίθετου στα άρ. 5 παρ. 1 του Σ., άρ 106 Σ και  άρ 24 Σ. και 8 δικαστές 
έκριναν υπέρ  της αντισυνταγματικότητας  του άρ 10  του ν.2323/1995, ως αντίθετου 
μόνο προς το άρ 24 Σ. 

28  Μάνεσης, Ατομικές Ελευθερίες, ό.π. 
29  Κ.Χ.Χρυσόγονος, ό.π., σελ 83 επ.  
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σέβεται  τις  επιμέρους αρχές    της αναλογικότητας  και  να μην θίγει  τον 
πυρήνα  του  δικαιώματος,  δηλαδή  να  μην  συνεπάγεται  την  κατάργηση 
του δικαιώματος ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του30  

Στην  περίπτωση  όμως  που  ο  περιορισμός  επιβάλλεται  από  την 
κανονιστικώς  δρώσα  διοίκηση  και  όχι  απευθείας  από  τον  νομοθέτη, 
πρέπει,  σύμφωνα  με  το  Δικαστήριο,  εκτός  των  ανωτέρω,  να 
καθορίζονται  στο  εξουσιοδοτικό  νόμο,  κατά  τρόπο περιοριστικό,  σαφή 
και αντικειμενικό, κριτήρια βάσει των οποίων η διοίκηση θα ασκήσει την 
αρμοδιότητά της αυτή.  

Επί  των  επί  μέρους  ζητημάτων  αντισυνταγματικότητας  η 
πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου διαπίστωσε τα εξής: 

 
4.2.1.  Αντίθεση του άρ.10 του Ν.2323/1995 προς το άρ.5 παρ. 1 του 

Συντάγματος. 
Ειδικότερα,  έγινε  δεκτό  ότι,  παραβιάζει  το  άρ.  5  παρ.  1  του  Σ.  η 

παρεχόμενη  στη  διοίκηση  εξουσιοδότηση  να  επιβάλει  περιορισμούς 
στην άσκηση ατομικού δικαιώματος, με  τη μορφή της,  κατά διακριτική 
ευχέρεια, χορήγησης αδειών, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφής και ρητή, 
εκ  του  νόμου,  επίκληση  του  προέχοντος  σκοπού  δημοσίου 
συμφέροντος, στην εξυπηρέτηση του οποίου κατατείνει η εισαγωγή του 
συστήματος  αδειοδότησης.  Αντίθετα,  ο  προέχων  σκοπός  δημοσίου 
συμφέροντος  καθορίζεται,  κατά  την  γνώμη  του  δικαστηρίου, 
περιπτωσιολογικά  από  τη  διοίκηση  και  επ’  ευκαιρία  απορρίψεως 
αιτήματος  χορήγησης  σχετικής  άδειας.  Επιπλέον  κρίθηκε  ότι,  η 
χορηγούμενη  στη  διοίκηση,  διακριτική  ευχέρεια  προκειμένου  να 
αποφαίνεται  σχετικά  με    αίτημα  χορήγησης  άδειας,  ενόψει  των 
ενδεικτικά  απαριθμούμενων  στον  νόμο  κριτηρίων,  είναι  εξαιρετικά 
ευρεία, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά της αυτή απολήγει στην επιβολή 
περιορισμού σε ατομικό δικαίωμα, καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο , 
εξαιρετικά αβέβαιη και επισφαλή την άσκησή του. 

 
4.2.2.  Μη  συνδρομή  των  προϋποθέσεων  του  άρ.  106  του 

Συντάγματος. 
 Κρίθηκε ότι, το σύστημα αδειοδότησης, με τα χαρακτηριστικά με τα 

οποία  θεσπίζεται  στο  Ν.2323/1995  (έλλειψη  σαφούς  και  εκ  των 
προτέρων  προσδιορισμού  του  προέχοντος  σκοπού  δημοσίου 
ενδιαφέροντος, στον οποίο αποβλέπει η θέσπιση του συστήματος και η 
χορήγηση ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση χωρίς αυτό να 

                                                            
30  Βλ. αρ. 23 Σ για τους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας, σύμφωνα με το οποίο 

«..οι  περιορισμοί  αυτοί  δεν  μπορούν  να  φθάνουν  έως  την  κατάργηση  του 
δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του..» 
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δικαιολογείται  από  τη  φύση  του  ρυθμιζόμενου  αντικειμένου),  δεν 
βρίσκει  επαρκές  συνταγματικό  έρεισμα στο άρθρο 106  και  ειδικότερα, 
ότι  δεν  ανταποκρίνεται  στις  προϋποθέσεις,  υπό  τις  οποίες  καθίσταται 
συνταγματικά  ανεκτή  η  παρέμβαση  του  Κράτους  στην  οικονομική 
δραστηριότητα  της  χώρας  καθώς  και  οι  συνεπαγόμενοι  αυτής, 
αντίστοιχοι  περιορισμοί  της  ιδιωτικής  οικονομικής  πρωτοβουλίας.  Σε 
κάθε,  δε,  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  μέτρο 
προγραμματισμού, κατά την έννοια του άρ 106. 

 
4.2.3.   Αντίθεση  του  άρ.10  του  Ν.2323/1995  προς  το  άρ.  24  του 

Συντάγματος. 
Το  δικαστήριο  διαπίστωσε  επιπλέον,  ότι  μεταξύ  των  κριτηρίων,  τα 

οποία συνεκτιμά η διοίκηση προκειμένου να αποφανθεί επί αιτήματος 
διοικουμένου,  συμπεριλαμβάνονται  εκτιμήσεις  και  σταθμίσεις,  που 
ανάγονται  κατ’  ουσία  σε  ζητήματα  χωροταξικού  σχεδιασμού,  για  τα 
οποία  την  αποκλειστική  αρμοδιότητα  έχει,  κατά  ρητή  επιταγή  του  άρ. 
24,  ο  νομοθέτης,  κοινός  ή  κανονιστικός.  Σύμφωνα  δε,  με  ειδικότερη 
άποψη  της πλειοψηφίας,  βασικό στοιχείο  του προβλεπόμενου στο άρ. 
24  παρ.  2  Σ.  χωροταξικού  και  πολεοδομικού  σχεδιασμού,  αποτελεί  ο 
καθορισμός  χρήσεων  γης  σε  ορισμένη  περιοχή,  ο  οποίος  αποτελεί 
κανονιστική ρύθμιση και συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη της 
δυνατότητας ή μη άσκησης ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας στην 
περιοχή αυτή.  

Η ανάθεση όμως στο νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο δεν διαθέτει 
κατά  το  Σύνταγμα  πολεοδομικές  αρμοδιότητες,  της  αρμοδιότητας  να 
εγκρίνει  ή  να  απορρίπτει  αίτημα  άδειας  ίδρυσης  υπεραγοράς, 
συνεκτιμώντας παράγοντες, τους οποίους έχει ήδη λάβει υπόψη του το 
πολεοδομικό όργανο κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, συνεπάγεται τη 
χορήγηση,  σε  όργανο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  της  ευχέρειας  να 
ματαιώνει,  με  την  έκδοση ατομικής  διοικητικής πράξης,  την  εφαρμογή 
του  κανονιστικού  καθεστώτος  χρήσεων  γης.  Κατά  συνέπεια, 
συνεπάγεται  την  χορήγηση,  σε  όργανο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης, 
κανονιστικής αρμοδιότητας,  απτόμενης  των  ζητημάτων  του άρ. 24  του 
Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ. 43 
παρ.  2β,  υπό  τις  οποίες  και  μόνο  δύναται  να  ανατεθούν  σε  ΟΤΑ 
αρμοδιότητες  που  συνιστούν  αποστολή  του  Κράτους,  σύμφωνα  με  το 
άρ. 102 του Συντάγματος.   

 
4.2.4.  Η γνώμη της μειοψηφίας 
Η  θέση  της  μειοψηφίας,  αντιθέτως,  απηχεί  την  πάγια,  μέχρι  τώρα 

θέση του Δικαστηρίου έναντι του θεσμού των «αδειών σκοπιμότητας», 
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η  οποία  θέση  διαμορφώθηκε  στα  πλαίσια  του  οικονομικού 
πλουραλισμού  του  Συντάγματος  του  1975/1986/2001.  Ειδικότερα, 
σύμφωνα  με  την  μειοψηφία:  «η  κρίσιμη  διάταξη  του  άρ.  10  του  Ν. 
2323/1995 δεν αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 3 και 
106 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, οι οποίες ερμηνεύονται παγίως υπό 
την  έννοια  ότι  δεν  απαγορεύουν  τη  θέσπιση  άδειας  άσκησης 
οικονομικής  δραστηριότητας  που  χορηγείται  μετά  τη  λήψη υπόψη  και 
την,  κατά διακριτική ευχέρεια εκτίμηση κριτηρίων,  τα οποία μπορεί να 
ορίζονται  ακόμη  και  ενδεικτικώς  από  τον  νομοθέτη…Εξάλλου,  ο 
συνταγματικός  ρόλος  του  Κράτους  δεν  εξαντλείται  στον 
προγραμματισμό  και  συντονισμό  της  οικονομικής  δραστηριότητας  της 
χώρας  . Περιλαμβάνει,  επίσης,  την άσκηση οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής  με  την  επιλογή  μέσων  κρατικής  δράσης,  που  συνιστούν 
άσκηση παρέμβασης στην οικονομία και διασφάλισης  της  τήρησης  της 
συνταγματικής  επιταγής  που  επιβάλλει  η  ιδιωτική  οικονομική 
πρωτοβουλία να μην αναπτύσσεται σε βλάβη της εθνικής οικονομίας.»31  

 
4.3  Σκέψεις επί της αποφάσεως 
Η  σχολιαζόμενη  απόφαση,  εκκινώντας  από  την  προφανή  

αντισυνταγματικότητα  της  αναγνώρισης  στη  Διοίκηση  εξαιρετικά 
ευρείας  διακριτικής  ευχέρειας,  προς  έκδοση  αδειών  άσκησης 
οικονομικής  δραστηριότητας,  επικεντρώνεται,  εν  τέλει,  στην 
συνταγματική  προβληματική  των  αδειών  σκοπιμότητας,  ως  μέτρου 
δυνάμενου  να  πλήξει  τον  σκληρό  πυρήνα  του  δικαιώματος  της 
οικονομικής  ελευθερίας  και  προβαίνει  σε  μια  διαφορετική  ανάγνωση 
των διατάξεων του οικονομικού Συντάγματος, δηλαδή των άρ. 5 παρ. 1 
και 106. 

Στο  πλαίσιο  της  νέας  και,  υπό  το  φως  του  κοινοτικού  δικαίου, 
ανάγνωσης  των  διατάξεων  αυτών,  από  το  Ανώτατο  Διοικητικό 
Δικαστήριο, επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία των 
όρων,  υπό  τους  οποίους  η  ιδιωτική  πρωτοβουλία  αφενός  και  η 
ρυθμιστική  κρατική  παρέμβαση  αφετέρου,  συνδιαμορφώνουν  και 
συνκαθορίζουν  την  οικονομική  δραστηριότητα  στη  χώρα,  η  οποία 
φαίνεται  να  καταλήγει  τελικά  σε  μια  αμφισβήτηση  του  παγιωμένου 
συσχετισμού  των  δυνάμεων,  όπως  αυτές  έχουν  διαμορφωθεί,  στο 
πλαίσιο του οικονομικού πλουραλισμού που κατοχυρώνει το Σύνταγμα 
του  1975/1986/2001.  Η  αμφισβήτηση  άλλωστε  αυτή  συντελείται,  εν 
προκειμένω,  μέσω  της  ανάδειξης  της  οικονομικής  ελευθερίας,  ως 
ατομικού  δικαιώματος,  ισότιμου  προς  τα  υπόλοιπα  συνταγματικά 

                                                            
31      Βλ. Κ. Γιαννακόπουλος, ό.π. ,ΕφηΔΔ‐5/2006,σελ.578 
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δικαιώματα, για το οποίο ισχύει το τεκμήριο της ελευθερίας, αναφορικά 
με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο προστατευτικό του πεδίο, και 
του  οποίου  ατομικού  δικαιώματος  οι  περιορισμοί  υπόκεινται  στους 
περιορισμούς των περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων. 

Η μειοψηφία, άλλωστε, εκφράζουσα την πάγια θέση σχετικά με τον 
πρωτογενή  ρόλο  του  κρατικού  προγραμματισμού,  όπως  αυτή 
κατοχυρώνεται  στο  άρ.  106  παρ.  1  Σ.  και  τον  αναγκαίο  κρατικό 
επικαθορισμό  του  πλαισίου  άσκησης  της  ιδιωτικής  οικονομικής 
πρωτοβουλίας,  τον  οποίο  ρητώς  προβλέπει  το  άρθρο  106  παρ.  2  Σ.32, 
θεωρεί,  ότι  η  άποψη  της  πλειοψηφίας,  άγει  σε  μονοσήμαντη, 
υπέρμετρη  προστασία  της  οικονομικής  ελευθερίας  του  επιχειρούντος 
έναντι άλλων σκοπών δημοσίου συμφέροντος και ανατρέπει τη σχετική 
συνταγματική  ισορροπία,  κατά  την  οποία  επαφίεται  στον  εκάστοτε 
νομοθέτη η ευχέρεια να ρυθμίζει, να οργανώνει και να επεμβαίνει χωρίς 
ιδιαίτερους περιορισμούς στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας 
της χώρας.   

Η  απόφαση  αυτή,  επιχειρώντας  μια  ανάγνωση  των  επίμαχων 
διατάξεων  του  Συντάγματος,  εντός  των  ορίων  που  τάσσουν  οι  λοιπές 
συνταγματικές  διατάξεις  και  υπό  την  επίδραση  των  φιλελεύθερων 
οικονομικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, επιβάλει, σε ένα βαθμό, την 
συρρίκνωση  του,  έχοντος  συνταγματική  διάσταση,  κρατικού 
παρεμβατισμού,  χάριν  της  επιχειρηματικής  ελευθερίας  αλλά  και  την 
αναθεώρηση  των  οικονομικών  δεδομένων  του  Συντάγματος, 
υπονοώντας,  ενδεχομένως  και  την  ανάγκη  αναθεώρησης  της  ίδιας  της 
οικονομικοπολιτικής  φιλοσοφίας  και  των  κρατιστικών  δομών  της 
οικονομικής  δραστηριότητας  που  αυτό  κατοχυρώνει.  Προβαίνει,  εν 
τέλει, σε μια σύμφωνη με τις λοιπές διατάξεις του Συντάγματος και των 
περιορισμών , που αυτό θέτει, ερμηνεία των οικονομικών διατάξεων του 
Συντάγματος, ήτοι  των άρθρων 5 παρ. 1  και 106,  τις οποίες  εφαρμόζει 
ευθέως,  ερμηνεύοντας αυτές    όμως,    υπό  το φως  και  τις  επιταγές  του 
κοινοτικού οικονομικού δικαίου.   

 

                                                            
32      Βλ. Κ. Γιαννακόπουλος ό.π., ΕφημΔΔ‐ 5/2006, σελ 581 
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* ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ 
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1. Εισαγωγή 
Η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  είτε  ως  αυτοτελές 

δικαίωμα είτε ως έκφανση της ιδιωτικότητας1 ή της προσωπικότητας του 
ατόμου  κατοχυρώνεται  σε  διεθνές  επίπεδο2,  στο  πλαίσιο  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης3  αλλά  και  στις  εθνικές  έννομες  τάξεις.  Έχουμε 
διεθνείς  συμβάσεις,  οδηγίες,  κανονισμούς,  εθνικούς  νόμους4  και 
συνταγματική  κατοχύρωση5  σε  πολλά  κράτη‐  μέλη,  με  αποτέλεσμα 
πολλές  φορές  οι  ρυθμίσεις  αυτές  να  διασταυρώνονται.  Η  παρούσα 

                                                            
1   Βλέπε N. Alivizatos, Privacy and Transparency: A difficult Conciliation σε Scientific and 

technological  developments  and  human  rights,  Linos‐  Alexander  Sicilianos,  Maria 
Gavouneli,  Ant.N  Sakkoulas  Publishers  Athens  2001  σ.  118:  «U.S.  Supreme  Court: 
(Privacy:) Ευρύτερη έννοια από την ιδιωτική ζωή (private life). Αφορά στην ελευθερία 
του καθενός να κάνει θεμελιώδεις βιοτικές επιλογές. Η ιδιωτικότητα δεν περιορίζεται 
στο να προστατεύει επιλογές που έχουν ήδη γίνει, πχ. επαγγελματικές ή προσωπικές, 
αλλά  εγγυάται  και  το  δικαίωμα  σε  αλλαγές  στη  ζωή»,  νοείται  δηλαδή  ως 
«αυτονομία».    

2   Σύσταση  του  ΟΟΣΑ  23/9/1980  (Guidelines Governing  the  Protection  of  Privacy  and 
Transboarder  Flows  of  Personal  Data),  Σύμβαση  της  28ης  Ιανουαρίου  1981  του 
Συμβουλίου  της  Ευρώπης  «Για  την  προστασία  των  ατόμων  από  την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»  (γνωστή και ως Σύμβαση 
108). 

3   Οδηγία 95/46/ΕΚ «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των 
δεδομένων αυτών», Σύσταση R(99) 5 του 1999, Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 «Προστασία 
των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την 
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών»,  Οδηγία  2002/58/ΕΚ  «Επεξεργασία 
προσωπικών  δεδομένων  και  την  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής  στο  τομέα  των 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών»,  Οδηγία  2006/24/ΕΚ  «Διατήρηση  δεδομένων  που 
παράγονται  ή  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  σε  συνάρτηση  με  την  παροχή 
διαθεσίμων  στο  κοινό  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  ή  δημοσίων  δικτύων 
επικοινωνιών», Οδηγία 2009/136/ΕΚ «Τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την 
καθολική  υπηρεσία  και  τα  δικαιώματα  των  χρηστών  όσον  αφορά  δίκτυα  και 
υπηρεσίες  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  της  οδηγίας  2002/58/ΕΚ  σχετικά  με  την 
επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  την  προστασία  της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004  για  τη συνεργασία μεταξύ  των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για  την  επιβολή  της  νομοθεσίας  για  την  προστασία  των  καταναλωτών».  Επίσης, 
άρθρο 39 ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 16 ΣΛΕΕ, 8 της ΕΣΔΑ και 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

4   Για την Ελλάδα βλ. Ν. 2472/1997, N 3471/2006 , N 3917/2011.  
5    Πρωτοπορεί σε σχέση με τα λοιπά ευρωπαϊκά Συντάγματα το σουηδικό 1950/1975, 

το  οποίο  περιλαμβάνει  ειδικές  διατάξεις  για  την  προστασία  των  προσωπικών 
δεδομένων.  Την  κατοχύρωση  του  συγκεκριμένου  δικαιώματος  προέβλεψαν  και 
πολλά  άλλα  συνταγματικά  κείμενα  χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ,  όπως  το 
αυστριακό,  το  ολλανδικό,  το  πορτογαλικό  και  το  ισπανικό  και  βέβαια  το  ελληνικό 
Σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2001 (βλ. άρθρο 9 Α). 
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μελέτη  αποτελεί  μια  προσπάθεια  προσέγγισης  αυτού  του  φαινομένου 
διασταύρωσης  ρυθμίσεων  του  ίδιου  θεμελιώδους  δικαιώματος  σε 
διαφορετικά επίπεδα, με σκοπό να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο 
οι  ρυθμίσεις  αυτές  συνδέονται  μεταξύ  τους  και  ποιο  είναι  εντέλει  το 
κανονιστικό αποτέλεσμα αυτής της  διασύνδεσης.  

Το  κύριο  ερώτημα  που  τίθεται  είναι  αν  έχουμε  σύγκρουση  των 
νομικών  ρυθμίσεων  και  άρα  εφαρμογή  του  ενός,  πιθανόν  ιεραρχικά 
ανώτερου,  κανόνα  ή  αντίθετα  αν  μπορούμε  να  προβούμε  σε  μια 
αρμονική συνάρθρωση στο πλαίσιο μιας διαφορετικής θεώρησης, αυτής 
του  νομικού  πλουραλισμού.  Ως  πρώτο  βήμα,  κρίνεται  αναγκαία  η 
προσέγγιση  της  θεωρίας  του  νομικού  πλουραλισμού  και  ακολουθεί  η 
αναλυτική  διερεύνηση  της  φύσης  του  δικαιώματος  προστασίας  των 
προσωπικών  δεδομένων,  προκειμένου  να  μπορέσουμε  να 
διαπιστώσουμε  με  μεγαλύτερη  σαφήνεια  πως  λειτουργεί  το 
συγκεκριμένο  «δικαίωμα»  σε  αυτό  το  πλαίσιο  ως  ειδικότερη  έκφανση 
του φαινομένου της διασύνδεσης των εννόμων τάξεων. 

 
1.1  Η Θεωρία του νομικού πλουραλισμού 
Η συνύπαρξη κανόνων δικαίου διαφορετικής προέλευσης δεν είναι 

πρωτοφανής.  Με  τη  συγκρότηση  των  εθνικών  κρατών  από  το  17ο  και 
ιδίως  το  18ο  αιώνα  πολλοί  άλλοι  κανόνες,  όπως  οι  θρησκευτικοί, 
διεκδικούσαν εφαρμογή παράλληλα με αυτούς  του κράτους. Λίκνο  της 
κυριαρχίας,  ωστόσο,  αποτελούσε  το  κράτος,  οπότε  μια  έννομη  τάξη 
ιεραρχικά  δομημένη  έρχεται  να  δώσει  τη  λύση  στο  ερώτημα  ποιος 
κανόνας  προκρίνεται  σε  περίπτωση  σύγκρουσης  μεταξύ  περισσοτέρων 
κανόνων  διαφορετικής  προέλευσης.  Η  «εμφάνιση»,  όμως, 
υπερκρατικών  εννόμων  τάξεων  ‐με  πλέον  χαρακτηριστικό  παράδειγμα 
αυτό  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)‐  που  παρουσιάζουν  μία  αυτοτέλεια 
και  αυτονομία  συγκρίσιμη με  εκείνη  της  κρατικής  έννομης  τάξης  θέτει 
διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο συνύπαρξής τους, τέτοια που οι 
παραδοσιακές θεωρίες (μονισμός6, δυϊσμός7) αδυνατούν να επιλύσουν.8 

                                                            
6   Στην  πιο  διαδεδομένη  εκδοχή  του  εθνικού  μονισμού,  ύπατο  νομικό  θεμέλιο 

θεωρείται  το  Σύνταγμα,  του  οποίου  παράγωγο  θεωρείται  το  ευρωπαϊκό  δίκαιο.  Το 
τελευταίο εισχωρεί μέσω της κύρωσης των Συνθηκών από τα αρμόδια εθνικά όργανα 
στην  εθνική  έννομη  τάξη  και  ενσωματώνεται  σε  αυτήν,  καταλαμβάνοντας  μια 
βαθμίδα κάτω από το Σύνταγμα. Κατά συνέπεια, το ενωσιακό δίκαιο, πρωτογενές και 
παράγωγο, υπόκειται στους περιορισμούς του Συντάγματος, που αποτελεί το θεμέλιο 
ισχύος τους, και στον έλεγχο του Συνταγματικού ή άλλου ανώτατου Δικαστηρίου του 
κράτους,  όπου  εφαρμόζεται.  Κλασικό παράδειγμα  εθνικού  μονισμού η Maastricht–
Urteil  του  Γερμανικού  Ομοσπονδιακού  Συνταγματικού  Δικαστηρίου  και  βασικός 
εκφραστής του ο δικαστής Kirchhof. Βλέπε σχετικά και πριν την Απόφαση Μάαστριχτ 
P.  Kirchhof,  Deutsches  Verfassungsrecht  und  Europaϊsches  Gemeinschaftsrecht, 
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Το  φαινόμενο  αυτό  προσεγγίζει  με  πειστικότερο  τρόπο  η 
πλουραλιστική  θεώρηση.  Η  τελευταία  εκκινεί  από  την  εμπειρική 
παρατήρηση της διάχυσης της πολιτικής εξουσίας πέραν της έδρας του 
έθνους‐κράτους  και  τον  επιμερισμό  της  σε  ποικίλα,  υπερκρατικά  ή 
υποκρατικά κέντρα9. Συνάγει δε ότι η κατανομή της πολιτικής εξουσίας 
σε  περισσότερα  κέντρα  προϋποθέτει  και  συνεπάγεται  μια  παράλληλη 
διάχυση  της  νομικής  εξουσίας.  Κατ’  αυτό  τον  τρόπο μια  έννομη  τάξη  ‐
υπό  την  έννοια  της  κανονιστικής  μορφής  της  εξουσίας,  η  οποία 
διαφοροποιείται  από  τη  μη  κανονιστική  κοινωνική  εξουσία,  την 
ανθρώπινη  εξουσία  στην  εμπειρική  της  μορφή,  και  την  πολιτική 
εξουσία‐ δεν προσαρτάται αναγκαστικά σε ένα κράτος, αλλά μπορεί να 
αναπτύσσεται  και  μεταξύ  κρατών,  οπότε  συνιστά  διεθνές  δίκαιο  ή  και 
δίκαιο οργανωμένων ενώσεων κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή και 
των  υπο‐κρατικών  πολιτικών  ενοτήτων  (όπως  εκκλησιών  ή  άλλων 
θρησκευτικών  κοινοτήτων,  διεθνών αθλητικών οργανώσεων  και άλλων 
παρόμοιων ενώσεων).  Υπό αυτή  την έννοια, η παραγωγή των κανόνων 
δικαίου  δεν  περιορίζεται  πλέον  στο  έθνος‐κράτος,  με  αποτέλεσμα  να 
δημιουργείται  το  υπόβαθρο  ενός  νομικού  πλουραλισμού,  ο  οποίος 
υπερβαίνει  τις  εθνικές  έννομες  τάξεις.  Η  πλουραλιστική  θεώρηση  των 
σχέσεων  μεταξύ  νομικών  συστημάτων  διαπλέκεται  γύρω  από  την 
κεντρική  ιδέα ότι μπορούν να συνυπάρχουν διακριτές, αλλά αυθεντικά 

                                                                                                                                       
Europarecht, Beιheft 1, σ.11 επ. Στην αντίθετη εκδοχή του, ως διεθνής μονισμός,  το 
διεθνές δίκαιο νοείται ως πηγή των εθνικών Συνταγμάτων.  

7     Διακριτές και ανεξάρτητες έννομες τάξεις, η εθνική και η ενωσιακή. Είναι αυτόνομες 
και παράλληλες και ως εκ τούτου δεν νοείται θέμα ιεραρχικής ταξινόμησης ανάμεσά 
τους.  

8   Για τη μονιστική και τη δυαδική θεωρία γύρω από τη σχέση εσωτερικού και διεθνούς 
δικαίου,  βλ.  Βάλληνδα,  Δημόσιον  Διεθνές  Δίκαιο,  σ.  70  επ.·  Δ.  Κωνσταντόπουλου, 
Διεθνές  Δημόσιο  Δίκαιο,  Τόμος  Ι.  Εισαγωγή  ‐  Γενικαί  Αρχαί  ‐  Δικαιώματα  του 
Ανθρώπου  ‐  Ο.Η.Ε.,  Θεσσαλονίκη‐Αθήναι:  Αφοι  Σάκκουλα  1970,  σ.  358  επ.·  Κ. 
Ιωάννου  /  Κ.  Οικονομίδη  /  Χ.  Ροζάκη  /  Α.  Φατούρου,  Δημόσιο  Διεθνές  Δίκαιο  – 
Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας 1990, σ. 19 επ., 67 
επ., 113 επ., 163 επ.∙ Ε. Ρούκουνα, Διεθνές δίκαιο Ι, Αθήνα: Αντ. Σάκκουλα 1982, σ. 21 
επ.,  95  επ.,  Α.  Παπακωνσταντίνου,  Κράτος  και  Διεθνές  Δίκαιο:  η  συνταγματική 
διαρρύθμιση των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, Αθήνα – Κομοτηνή: Αντ. 
Σάκκουλα 2001, σ. 156 επ., Λ. Παπαδοπούλου, Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: 
Το ζήτημα της «υπεροχής», Αντ. Ν. Σάκκουλα 2009 σ. 568 επ. 

9   Λ.  Παπαδοπούλου,  Η  Τυποποίηση  της  Πολυεπίπεδης  Διακυβέρνησης  στα  Νέα 
Συντάγματα της «Παλαιάς»  Ευρώπης, σε: Ξ. Κοντιάδη  (επιμ.), Πέντε Χρόνια μετά τη 
Συνταγματική  Αναθεώρηση  του  2001,  Αθήνα  Αντ.  Σάκκουλα  2006,  σ.  179  επ.  (215 
επ.).  
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κανονιστικές έννομες τάξεις, χωρίς καμία να χρειάζεται να αρνηθεί είτε 
την ανεξαρτησία είτε τον κανονιστικό χαρακτήρα της άλλης10. 

Ο  νομικός  πλουραλισμός  εμφανίζεται  τόσο  στο  πλαίσιο  ενός 
νομικού  συστήματος,  πχ.  της  εθνικής  έννομης  τάξης,  όσο  και  ως 
αποτέλεσμα  της διασύνδεσης περισσότερων συστημάτων11.  Ενδεικτικά, 
σε  εθνικό  επίπεδο,  παρατηρείται  ένας  πλουραλισμός  ερμηνειών  του 
ίδιου  κανόνα  πέρα  από  την  ύπατη  ερμηνευτική  αρμοδιότητα  που 
παραδοσιακά  ανήκει  στο  ανώτατο  δικαστήριο.  Κάτι  αντίστοιχο 
συμβαίνει  και    σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Ωστόσο  σε  αυτό  το  πεδίο  ο 
πλουραλισμός  έχει  ευρύτερη  διάσταση.  Εκτός  από  τον  πλουραλισμό 
ερμηνειών,  η  νέα  αυτή  διάσταση  αφορά  στον  πλουραλισμό  πηγών, 
δικαιοδοσιών, εξουσιών και πολιτειών, τόσο με την έννοια της ύπαρξης 
διαφορετικών πολιτικών κοινοτήτων όσο και του ανταγωνισμού μεταξύ 
των  διαφορετικών  εθνικών  συνταγματικών  μοντέλων.12  Οι  έννομες 
τάξεις  αλληλεπιδρούν  και  διασυνδέονται  μεταξύ  τους  καθιστώντας  τα 
πρόσωπα  υποκείμενα  ποικίλων  διαφορετικών  κανόνων  δικαίου  που 
μπορεί  να  αφορούν  την  ίδια  έννομη  σχέση.  Ενδεικτικά,  οι  εθνικές 
έννομες τάξεις ενσωματώνουν προοδευτικά και ενστερνίζονται κανόνες, 
αρχές και αξίες από τη διεθνή έννομη τάξη, ενώ η υποχρέωση της ΕΕ να 
σέβεται  τα  θεμελιώδη  δικαιώματα  όπως  κατοχυρώνονται  στην  ΕΣΔΑ, 
που  είναι  κείμενο  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  αποτελεί  ένα  επίσης 
χαρακτηριστικό παράδειγμα διασύνδεσης13.    

Μέσα  σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  διασύνδεσης  διαφορετικών  νομικών 
συστημάτων  και  τάξεων  καλούνται  να  υπάρξουν  και  τα  δικαιώματα. 
Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το  πώς  προστατεύεται  το  δικαίωμα 
προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  μέσα  σε  αυτό  το  πλέγμα 
τάξεων  και  εννόμων  ρυθμίσεων,  ένα  δικαίωμα  με  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  και  αμφισβητούμενη  αυτοτελή  κανονιστική  δύναμη. 
Μελετώντας  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  στις  εθνικές 
έννομες τάξεις αλλά και  μέσα από το ΔΕΕ  ανακύπτουν προβληματισμοί 
που  σχετίζονται  με  το  σκοπό  που  εξυπηρετούν  οι  σχετικοί  με  την 

                                                            
10   Βλέπε σχετικά Λ. Παπαδοπούλου, Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: Το ζήτημα 

της «υπεροχής», Αντ. Ν. Σάκκουλα 2009 σ. 587‐588. 
11 Βλέπε αντίθετη άποψη Julio Baquero Cruz, The legacy of the Maastricht‐Urteil and the 

pluralist movement, EUI Working Papers RSCAS 2007/13, σ. 18 επ.  κατά τον οποίο ο 
πλουραλισμός  νοείται  μόνο  στο  πλαίσιο  μιας  έννομης  τάξης,  πχ.  της  εθνικής. 
Ανάμεσα  στις  διαφορετικές  έννομες  τάξεις  οι  σχέσεις  μόνο  ιεραρχικές  μπορούν  να 
είναι, με προέχον το δίκαιο της Ένωσης, ενόψει της ασφάλειας δικαίου. 

12 M.P Maduro,  σε:  “Four  Visions  of  Constitutional  Pluralism”, Matej  Avdelj  and  Jan 
Komarek (eds.)EUI Working Papers Law 2008/21, σ. 6. 

13  N. Walker, Beyond boundary disputes and basic grids: Mapping the global disorder of 
normative orders, 2008, σ. 373 επ (378, 380). 
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προστασία  κανόνες  και  με  το  πως  ο  σκοπός  αυτός  επηρεάζει  την 
αρμονική συνάρθρωση των εννόμων τάξεων. 

 
1. 2 Το «δικαίωμα» προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
Σε  αυτό  το  σημείο  κρίνεται  αναγκαία  η  διεξοδικότερη  προσέγγιση 

του  δικαιώματος  προστασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα, 
του  οποίου  η  φύση  ως  αυτοτελές  δικαίωμα  έχει  αμφισβητηθεί. 
Προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε πως λειτουργεί στο πλαίσιο της 
διαπλοκής των εννόμων τάξεων απαιτείται να διασαφηνίσουμε το λόγο 
ύπαρξης  και  συνταγματικής  κατοχύρωσης  της  προστασίας,  όπως 
θεμελιώνεται  από  την  επιστήμη  του  δικαίου.  Αντικείμενο  πολλών 
συζητήσεων έχει αποτελέσει, ειδικότερα, το ερώτημα εάν πρόκειται για 
αυτοτελές δικαίωμα ή για μια έκφανση άλλων δικαιωμάτων όπως αυτό 
της προσωπικότητας ή της ιδιωτικότητας.  

Στη  θεωρία  έχουν  σχηματιστεί  δύο  βασικές  τάσεις  με  αφορμή  τη 
συνταγματική  κατοχύρωση  του  δικαιώματος.  Η  πρώτη  εκκινεί  από  την 
παραδοχή  ότι  η  εξαντλητική  εξειδίκευση  του  συνταγματικού  κειμένου 
δεν  συνάδει  με  τη  λιτότητα  που  πρέπει  να  το  χαρακτηρίζει  και  με  το 
συμβολικό  χαρακτήρα  που  οφείλουν  να  έχουν  οι  συνταγματικές 
διατάξεις  για  να  μπορούν  να  προσαρμόζονται  ερμηνευτικά  στις 
μεταβαλλόμενες  καταστάσεις14.  Εν  προκειμένω  τα  λεγόμενα  «νέα» 
δικαιώματα15,  στα  οποία  εντάσσεται  και  η  προστασία  προσωπικών 
δεδομένων  και  τα  οποία  εισήχθησαν  με  την  αναθεώρηση  του 
συνταγματικού κειμένου το 2001, συνιστούν εξειδίκευση και ειδικότερη 
πτυχή άλλων, ήδη υπαρχόντων, «παραδοσιακών» δικαιωμάτων, όπως η 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, το δικαίωμα της ιδιωτικότητας 
και  του  απορρήτου  των  επικοινωνιών16  καθώς  και  της  αρχής  της 
προστασίας της αξίας του ανθρώπου.  

Η  προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  συνδέεται 
κυρίως με  το  δικαίωμα  ελεύθερης ανάπτυξης  της προσωπικότητας, ως 
εγγύηση της αυτόνομης απόφασης του ατόμου για  ιδιωτική ή δημόσια 

                                                            
14  Α.  Μανιτάκης,  Ο  ελληνικός  συνταγματισμός  αντιμέτωπος  με  τον  συναινετικό 

αναθεωρητισμό, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα 2007 σ. 23‐24, J. Waldron, Law 
and  disagreement,  Oxford  University  Press,  Oxford  1999  σ.  220  «Ο  θεμελιακός 
χαρακτήρας των δικαιωμάτων του Συνταγματικού κειμένου έγκειται στο ότι μέσα από 
τη  γενικότητά  τους  έχουν  την  δυνατότητα  να  προσαρμόζονται  σε  διαφορετικές 
απόψεις και προσλήψεις.». 

15  Η  προστασία  της  υγείας  και  της  γενετικής  ταυτότητας  (5  παρ.  5  Σ),  το  δικαίωμα 
πληροφόρησης  (5Α  παρ.1  Σ)  και  συμμετοχής  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας  (5  Α 
παρ.2 Σ) κ.α. 

16  Ε.  Βενιζέλος,  Το  αναθεωρητικό  κεκτημένο:  το  συνταγματικό  φαινόμενο  στον  21ο 
αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2002, σ. 148. 
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παρουσία του ή προβολή της εικόνας του και ελευθερία προσδιορισμού 
των πληροφοριών που καθίστανται γνωστές στο περιβάλλον του17 αλλά 
και  της  ιδιωτικότητας18.  Κεντρικός  άξονας,  επομένως,  και  μέτρο  στις 
σταθμίσεις  που  αφορούν  την  προστασία  προσωπικών  δεδομένων 
παραμένει  το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης  της προσωπικότητας και 
της  ιδιωτικότητας,  τα  δικαιώματα  δηλαδή  εξειδίκευση  των  οποίων 
αποτελεί η εν λόγω προστασία.   

Η  άποψη  αυτή  ενισχύεται  από  το  επιχείρημα  ότι  ο  εννοιολογικός 
προσδιορισμός  της  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  απαιτεί 
αναγωγή  στα  επιμέρους  θεμελιώδη  δικαιώματα,  τα  οποία 
αναπαριστούν  και  ανταποκρίνονται  στις  ιδιαίτερες  εκφάνσεις  του 
ανθρώπινου  εαυτού19.  Συνακόλουθα,  τόσο  ο  νόμος 2472/1997  για  την 
«προστασία  του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» όσο και η συνταγματική διάταξη του άρθρου 9Α εισφέρουν 
στην  ενίσχυση  της  κανονιστικότητας  των  παραπάνω  δικαιωμάτων,  
κατοχυρώνοντας και ρυθμίζοντας, αντίστοιχα, τις ειδικότερες εκφάνσεις 
τους που χρήζουν προστασίας ενόψει της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Η  δεύτερη  άποψη  θεωρεί  τη  συνταγματική  κατοχύρωση  των  νέων 
αυτών δικαιωμάτων ως επιπλέον ενίσχυση της προστασίας του ατόμου 
με  νέα  δικαιώματα  στο  πλαίσιο  μιας  κοινωνίας  που  βάλλεται  από  τις 
ραγδαίες  τεχνολογικές  εξελίξεις20.  Υπό  τα  νέα  αυτά  δεδομένα,  η 
νομοθετική παρέμβαση καλείται να επινοήσει διαδικασίες, οργανωτικά 
μέτρα,  επιμέρους  αρχές,  να  πραγματοποιήσει  σταθμίσεις  εννόμων 
αγαθών,  να  διατηρήσει  τις  αναγκαίες  ισορροπίες  και  να  ικανοποιήσει 

                                                            
17  Κατά  τον  Κ.  Χρυσόγονο,    Ατομικά  και  Κοινωνικά  Δικαιώματα,  Νομική  Βιβλιοθήκη 

2006,  σ.  210:  «Στην  πράξη  οι  πληροφορίες  που  ενδιαφέρουν  περισσότερο  τους 
τρίτους  είναι  εκείνες  που  σχετίζονται  με  τη  συμμέτοχη  του  προσώπου  στην 
οικονομική  και  πολιτική  ζωή  της  χώρας,  αφού  κυρίως  αυτές  μπορούν  να  γίνουν 
αντικείμενο  προσοδοφόρας  εκμετάλλευσης.  Κατά  συνέπεια  το  δικαίωμα  της 
πληροφορικής αυτοδιάθεσης πρέπει  να γίνει αντιληπτό πρώτιστα ως επιβεβλημένη 
από  τα  πράγματα  εξειδίκευση  του  κατά  το  άρθρο  5  παρ.  1  Σ  δικαιώματος  για 
ελεύθερη ανάπτυξη  της προσωπικότητας και συμμετοχή στα κοινωνικά,  οικονομικά 
και πολιτικά δρώμενα.».  

18  Κατά  την  Ευ.  Αλεξανδροπούλου‐  Αιγυπτιάδου,  Προσωπικά  Δεδομένα,  Η  νομική 
ρύθμιση  της  ηλεκτρονικής  επεξεργασίας  τους,  Αντ.  Ν.  Σάκκουλα  Αθήνα‐  Κομοτηνή, 
2007  σ. 30 «Η θέσπιση  ειδικών  προστατευτικών  κανόνων  για  την  επεξεργασία  των 
προσωπικών δεδομένων συνιστά υποχρέωση του νομοθέτη κατά τις διατάξεις πρώτα 
απ’ όλα του άρθρου 9Α […]. Παράλληλα η παραπάνω υποχρέωση είναι συνέπεια του 
άρθρου 9 αλλά και των άρθρων 2 παρ.1, 5 παρ.1 και 19 του Συντάγματος.». 

19  Χ.  Ακριβοπούλου,  «Μεταξύ  αυτονομίας  και  οικειότητας.  Αναπροσδιορίζοντας  το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.» Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 2009 σ. 426.  

20  Λ.  Μήτρου,  Η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  η  νομολογία  του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  σε  Τιμητικός  Τόμος  ΣτΕ‐  75  Χρόνια  2004,  σ.  343  επ 
(346).  
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έναν  προστατευτικό  σκοπό  πιο  σύνθετο  και  πιο  απαιτητικό  από  ό,  τι 
άλλοτε. Η λειτουργία αυτή απαιτεί την εδραία και ασφαλή νομική βάση 
που παρέχει ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα με κανονιστικές 
διαστάσεις προστασίας21.  

Επομένως,  εφόσον  η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων 
κατοχυρώνεται συνταγματικά σαν αυτοτελές δικαίωμα δεν  τίθεται υπό 
αμφισβήτηση,  και  δεν  έχει  κανένα  νόημα  η  αναζήτηση  άλλων 
συνταγματικών  θεμελίων.  Πρόκειται  για  ένα  δικαίωμα  με  δική  του 
κανονιστική  ισχύ,  ατομικο‐αμυντικό  χαρακτήρα,  του  οποίου  και  μόνο 
πλέον αρκεί η επίκληση. Τα δικαιώματα του άρθρου 5 παρ.1 Σ,   9 Σ και 
του άρθρο 19 Σ που αφορά στο απόρρητο της επικοινωνίας, όπως και η 
συνταγματική  επιταγή  για  σεβασμό  στην  αξία  του  ανθρώπου  που 
απορρέει από το άρθρο 2 παρ. 1 Σ, αφού αποσκοπεί στην αποτροπή του 
κινδύνου  να  καταστεί  το  άτομο  πληροφοριακό  αντικείμενο,22 
αποτέλεσαν  το  συνταγματικό  έρεισμα  προστασίας  των  προσωπικών 
δεδομένων πριν αυτό αποκτήσει συνταγματική περιωπή.   

Όπως  εύστοχα  επισημαίνεται  σχετικά  με  τη  φύση  της  προστασίας 
των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  πρόκειται  για  δικαίωμα  που 
εμφανίζει  μια  παράγωγη  κανονιστικότητα,  η  οποία  εκφράζεται  ως 
«ετεροαναφορικότητα»23. Το ότι είναι παράγωγη η κανονιστικότητά του 
δεν  σημαίνει  ότι  είναι  και  μειωμένη.  Η  παράγωγη  κανονιστικότητα 
αφορά  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  καθίσταται  αποτελεσματική  και 
κανονιστικά  ισχυρή η  επίκληση και η  εφαρμογή  του δικαιώματος στην 
πράξη.  Προτάσσεται  δηλαδή  από  τον  εφαρμοστή  του  δικαίου  η 
θεμελίωση  του  δικαιώματος  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων 
στην αυτονομία και ελευθερία του ατόμου και στη συνέχεια ακολουθεί 
ο  εμπλουτισμός  του  ουσιαστικού  του  περιεχομένου  μέσα  από  τη 
συστηματική  του  ερμηνεία  με  άλλα  δικαιώματα  όπως  αυτό  στην 
ιδιωτικότητα  ή  στην  προσωπικότητα.  Συμπερασματικά,  με  βάση  το 
συλλογισμό  αυτό,  το  δικαίωμα  στην  προστασία  των  προσωπικών 
δεδομένων θα καταλήγει στην πρακτική ενίσχυση των δικαιωμάτων σε 
σύνδεση  με  τα  οποία  ερμηνεύεται  συστηματικά,  διαπλάθοντας  τις 

                                                            
21  Π.  Μαντζούφας,  Συνταγματική  Προστασία  των  δικαιωμάτων  στην  κοινωνία  της 

διακινδύνευσης,  Υγεία‐  Ιδιωτικότητα‐  Περιβάλλον,  Σάκκουλα,  Αθήνα‐  Θεσσαλονίκη 
2006 σ. 242. 

22  Λ.  Μήτρου,  Η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  η  νομολογία  του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σε Τιμητικός Τόμος ΣτΕ‐75 χρόνια 2004 Σ.343 επ  (344‐
345). 

23  Χ.  Ακριβοπούλου,  Το  δικαίωμα  στην  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  μέσα 
από  τον  φακό  του  δικαιώματος  στην  ιδιωτική  ζωή,  Θεωρία  και  Πράξη  Διοικητικού 
Δικαίου 7/2011, σ. 679‐691.   
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αναγκαίες κάθε φορά θετικές αλλά και αμυντικές αξιώσεις προστασίας 
τους24. 

Καταρχήν  αναζητάται  η  θεμελίωση  στην  αυτονομία  του 
υποκειμένου,  άλλοτε  στην  αρνητική  της  πτυχή  και  άλλοτε  στη  θετική 
(πληροφοριακός  αυτοκαθορισμός25).  To  δικαίωμα  στην  προστασία  των 
προσωπικών  δεδομένων  αναδεικνύει  και  προστατεύει  μια  νέα  πτυχή 
του  ανθρώπινου  εαυτού,  «ως  ψηφιδωτού  πληροφοριών»  με  την 
πληροφορία  στο  επίκεντρο  της  παρεχόμενης  προστασίας.  Η 
πληροφορία,  όμως,  ως  έννοια,  είναι,  αξιολογικά  και  ηθικά,  ουδέτερη. 
Συνεπώς,  το  δικαίωμα  στα  προσωπικά  δεδομένα  αποκτά  ηθικό  και 
αξιολογικό  περιεχόμενο  με  βάση  την  ποιότητα  των  πληροφοριών  που 
προστατεύει26.  Αυτή  την  αναγκαία  εξωτερική  θεμελίωση  την  παρέχουν 
άλλα δικαιώματα, και έτσι προστατευμένες θεωρούνται οι πληροφορίες 
που  συνδέονται  με  την  ιδιωτικότητα,  την  προσωπικότητα  του 
υποκειμένου, ή τη θρησκευτική του ελευθερία. 

Επομένως,  στο  πλαίσιο  αυτό  επιβάλλεται  η  συστηματική  ερμηνεία 
της  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  με  τα  παραπάνω 
δικαιώματα.  Στην  πράξη,  η  όποια  ερμηνευτική  ανάλυση  του 
ουσιαστικού  περιεχομένου  του  δικαιώματος  ταυτίζεται  ουσιαστικά  με 
την κανονιστική σχέση που αναπτύσσει μαζί με τα άλλα δικαιώματα27.  

Ρυθμίσεις  για  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων 
προβλέπονται  στις  εθνικές  νομοθεσίες  πολλών  κρατών‐μελών.  Εκτός 
από  τις  περιπτώσεις  που  περιλαμβάνονται  στα  συνταγματικά  κείμενα 
υπάρχουν  και  προβλέψεις  σε  εθνικούς  νόμους  που  εξειδικεύουν  την 

                                                            
24   Χ. Ακριβοπούλου,  Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα 

από  τον  φακό  του  δικαιώματος  στην  ιδιωτική  ζωή,  Θεωρία  και  Πράξη  Διοικητικού 
Δικαίου 7/2011, σ 679‐691. 

25  Με  νομολογιακή  καταγωγή  την  απόφαση  του  γερμανικού  Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου Zensus (Volkszälung), 65 BVerfGE 1 (1984) στην οποία o 
πληροφοριακός  αυτοκαθορισμός  συνδέεται  με  την  προστασία  της  αξίας  του 
ανθρώπου  και  με  τη  δυνατότητά  του  να  καθορίζει  ως  υποκείμενο  και  όχι  ως 
αντικείμενο  την  «πληροφοριακή  του  ταυτότητα».  Β.  Σκουρής,  Ατομικά  δικαιώματα 
και απογραφή του πληθυσμού, Αρμ 38 σ. 689 επ  

26  Χ.  Ακριβοπούλου,  Το  δικαίωμα  στην  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  μέσα 
από τον φακό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, σε www.constitutionalism.gr σ. 18‐
19. 

27  Πρόβλημα  ετεροναφορικότητας  και  άρα  ηθικής  θεμελίωσης  του  δικαιώματος 
δημιουργεί, κατά την Ακριβοπούλου, Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων  μέσα  από  τον  φακό  του  δικαιώματος  στην  ιδιωτική  ζωή,  σε 
www.constitutionalism.gr  σ.  19.  ο  ιδιοκτησιακός  χαρακτήρας  των  προσωπικών 
δεδομένων.  Πρόκειται  για  την  ικανότητα  της  πληροφορίας  να  αποτελεί  όχι  μόνο 
συνέχεια  του  ανθρώπινου  αυτού,  αλλά  και  διακριτό,  ξεχωριστό  ως  προς  αυτόν 
αντικείμενο. 
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συνταγματική  ρύθμιση  ή  μεταφέρουν  Οδηγία  ή  Κανονισμό  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
2.   Πεδίο  εφαρμογής  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  από  το  ΔΕΕ:  Η 

αναζήτηση του σημείου επαφής με τις εθνικές έννομες τάξεις  
Βασικότερη  Οδηγία  για  τα  προσωπικά  δεδομένα  αποτελεί  η 

95/46/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου «για  την 
προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία 
των  δεδομένων  αυτών».  Η  Οδηγία  αποσκοπεί  στην  εναρμόνιση  των 
εθνικών  νομοθεσιών,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  προστασία  των 
προσώπων  αλλά  και  η  ελεύθερη  κυκλοφορία  δεδομένων  για  την 
εγκαθίδρυση  και  εύρυθμη  λειτουργία  της  εσωτερικής  αγοράς28.  Οι 
κατευθύνσεις  της  Οδηγίας  έχουν  εν  πολλοίς  περάσει  στις  εθνικές 
έννομες  τάξεις  μέσω  της  εθνικής  νομοθεσίας.  Πολλές  φορές,  ωστόσο, 
δημιουργούνται  ζητήματα  όταν  εθνικές  ρυθμίσεις  αποκλίνουν  από  τις 
αντίστοιχες  της  Ένωσης  στις  περιπτώσεις  που  αμφότερες  διεκδικούν 
εφαρμογή.  Τα  θέματα  που  τίθενται  αφορούν  εν  προκειμένω,  το  πώς 
εφαρμόζεται  το  δικαίωμα  στην  προστασία  δεδομένων  προσωπικού 
χαρακτήρα  στο  πλαίσιο  της  διασύνδεσης  των  εννόμων  τάξεων  υπό  το 
πρίσμα της θεωρίας του πλουραλισμού. 

Αυτοί  οι  προβληματισμοί  που  δεν  μένουν  μόνο  σε  θεωρητικό 
επίπεδο  συζητήσεων  έχουν  απασχολήσει  και  τα  δικαστήρια  πολλών 
κρατών  –  μελών  τα  οποία  αναζήτησαν  ερμηνευτικές  διεξόδους  στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Μέσα από τη νομολογία του 
τελευταίου,  σε  απάντηση  προς  προδικαστικά  ερωτήματα  που  του 
έθεσαν  τα  εθνικά  δικαστήρια  σχετικά  με  το  πεδίο  εφαρμογής  της 
βασικής Οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα (95/46/ΕΚ), αναζητάμε το 
σημείο επαφής,  τη χρυσή τομή ανάμεσα στην εθνική και την ενωσιακή 
ρύθμιση. 

 
2.1   Η  αρχή  της  αναλογικότητας  ως  χρυσή  τομή  ανάμεσα  στην 

εθνική ρύθμιση και στις ενωσιακές προβλέψεις 
Στην  απόφαση  Österreichischer  Rundfunk29  το  ΔΕΕ  εξέτασε  την 

συμβατότητα ενός αυστριακού νόμου, εκτελεστικού του συντάγματος,30 

                                                            
28  Ε.  Αλεξανδροπούλου‐  Αιγυπτιάδου,  Προσωπικά  Δεδομένα.  Η  νομική  ρύθμιση  της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα ‐ Κομοτηνή 2007 σ. 129. 
29  ΔΕΚ C‐465/00, C‐138/01 και C‐139/01, Österreichischer Rundfunk, 20.5.2003, Συλλογή 

2003, σ. Ι‐4989. 
30  Άρθρο 8 του Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher 

Funktionäre  (ομοσπονδιακού  συνταγματικού  νόμου  περί  περιορισμού  των  μισθών 
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με την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Ο νόμος αυτός προέβλεπε την υποχρέωση των 
δημοσίων  επιχειρήσεων  ‐μεταξύ  αυτών  και  το  Österreichischer 
Rundfunk  (ραδιοτηλεοπτικός  σταθμός  δημοσίου  δικαίου)‐  που 
υπόκεινται στον έλεγχο  του Rechnungshof  (Ελεγκτικό Συνέδριο)  να  του 
γνωστοποιούν  τις  υπερβαίνουσες  ένα  ορισμένο  επίπεδο  αποδοχές  και 
συντάξεις  τις  οποίες  καταβάλλουν  στους  υπαλλήλους  και  τους 
συνταξιούχους  τους,  καθώς και  τα ονόματα  των δικαιούχων,  με σκοπό 
τη  σύνταξη  ετήσιας  έκθεσης  προς  υποβολή  στο  Nationalrat  (εθνικό 
κοινοβούλιο),  στο  Bundesrat  (ομοσπονδιακό  κοινοβούλιο)  και  στα 
Landtagen (κοινοβούλια των ομόσπονδων κρατών). 

Όπως εκθέτουν στις διατάξεις του αιτούντα δικαστήρια, η επιστήμη 
συνάγει  από  τις  διατάξεις  του  νόμου  και  ενόψει  των 
προπαρασκευαστικών  εργασιών  του,  ότι  η  έκθεση  πρέπει  να 
περιλαμβάνει τα ονόματα των εμπλεκομένων ατόμων και παράλληλα το 
ύψος  του  ετήσιου  μισθού  τους.  Το  Verfassungsgerichtshof 
(Συνταγματικό  Δικαστήριο)  σημειώνει  ότι, «σύμφωνα με  τις  προθέσεις 
του  νομοθέτη,  η  έκθεση  πρέπει  να  τίθεται  στη  διάθεση  του  ευρέος 
κοινού  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  «πλήρης  ενημέρωση  του». 
Μέσω  της  ενημέρωσης  αυτής  ασκείται  πίεση  στους  ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς  και  φορείς  ώστε  να  διατηρούν  τους  μισθούς  σε  όχι 
υπερβολικά υψηλά επίπεδα, με σκοπό τη χρησιμοποίηση των δημοσίων 

                                                                                                                                       
των  υπαλλήλων  του  Δημοσίου, BGBl.  11997/64:  παρ.  1  «Οι  οργανισμοί  και  φορείς 
που υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (Rechnungshof) οφείλουν να 
κοινοποιούν  εντός  του  πρώτου  τριμήνου  κάθε  δεύτερου  ημερολογιακού  έτους  στο 
Ελεγκτικό  Συνέδριο  τους  μισθούς  ή  συντάξεις  των  φυσικών  προσώπων  τα  οποία 
τουλάχιστον  ένα  εκ  των  δύο  προηγουμένων  ετών  έλαβαν  μισθούς  ή  συντάξεις  οι 
οποίοι  υπερβαίνουν  κατά  14  φορές  το  80  %  του  μηνιαίου  βασικού  ποσού  που 
ορίζεται  στο  άρθρο  1  [ήτοι  14  φορές  5  887,87  ευρώ  το  2000].  Οι  οργανισμοί  και 
φορείς οφείλουν, επίσης, να κοινοποιούν τους μισθούς ή συντάξεις εκείνων οι οποίοι 
λαμβάνουν δεύτερο μισθό ή δεύτερη σύνταξη από οργανισμό ή φορέα υποκείμενο 
στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όσοι λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από δύο ή 
περισσότερους  οργανισμούς  ή  φορείς  υποκείμενους  στον  έλεγχο  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου  οφείλουν  να  ενημερώνουν  σχετικώς  τους  εν  λόγω  οργανισμούς  και 
φορείς. Αν οι οργανισμοί και φορείς δεν συμμορφωθούν προς την υποχρέωση αυτή, 
το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  οφείλει  να  προβεί  σε  έλεγχο  των  σχετικών  φακέλων  και  να 
συντάξει την έκθεση του βάσει αυτών των στοιχείων», παρ. 3 «Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
παρουσιάζει  συγκεντρωτικά  τα  στοιχεία  αυτά  —χωριστά  ανά  έτος  —  σε  ειδική 
έκθεση.  Στην  έκθεση  αυτή  απαριθμούνται  όσοι  λαμβάνουν  ετησίους  μισθούς  ή 
συντάξεις  από  οργανισμούς  και  φορείς  υποκείμενους  στον  έλεγχο  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου  και  υπερβαίνουν  το  καθοριζόμενο  στο  άρθρο  1  ποσό.  Η  έκθεση 
διαβιβάζεται στο Nationalrat, στο Bundesrat και στα Landtagen.». 
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πόρων κατά τρόπο μετρημένο, αποτελεσματικό και σύμφωνο προς τους 
κανόνες της οικονομίας.»31  

Το  ερώτημα  που  άμεσα  ανέκυψε  είναι  εάν  αυτή  η  ερμηνευτική 
εκδοχή  του  συνταγματικού  νόμου  προσιδιάζει  στις  κοινοτικές 
προβλέψεις,  όπως  αποτυπώνονται  μέσα  στην Οδηγία,  και  αν  εμπίπτει 
σε  μία  από  τις  προβλεπόμενες  στο  άρθρο  13  εξαιρέσεις.  Τα  εθνικά 
δικαστήρια  [Verfassungsgerichtshof    (C‐465/00)  και    Oberster 
Gerichtshof (C‐138/01 και C‐139/01)] απεύθυναν το ερώτημα στο ΔΕΕ με 
τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «Έχουν την έννοια οι διατάξεις 
του  κοινοτικού  δικαίου,  και  ειδικότερα  εκείνες  που  αφορούν  την 
προστασία  δεδομένων,  ότι  αποκλείουν  την  εφαρμογή  εθνικής 
νομοθετικής  ρύθμισης  σύμφωνα  με  την  οποία  ένα  κρατικό  όργανο 
υποχρεούται  να  συλλέγει  και  να  διαβιβάζει  στοιχεία  σχετικά  με  το 
εισόδημα με σκοπό τη δημοσίευση των ονομάτων και των εισοδημάτων 
των υπαλλήλων» και  σε περίπτωση καταφατικής απάντησης εκ μέρους 
του  Δικαστηρίου  στο  ανωτέρω  ερώτημα,  έστω  μερικώς  αν  «έχουν 
απευθείας εφαρμογή οι διατάξεις αυτές, που αποκλείουν την εφαρμογή 
εθνικής  νομοθετικής  ρύθμισης  με  το  ανωτέρω  περιεχόμενο,  υπό  την 
έννοια  ότι  μπορούν  να  τις  επικαλεσθούν  όσοι  υποχρεούνται  να 
αποκαλύψουν  τέτοια  στοιχεία,  προκειμένου  να  εμποδίσουν  την 
εφαρμογή αντιθέτων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.»32  

Το ΔΕΕ απάντησε33 ότι όπως προκύπτει από την Οδηγία 95/46 ΕΚ δεν 
εμποδίζεται  η  εφαρμογή  εθνικής  ρύθμισης  όπως  η  επίμαχη  στις 
υποθέσεις  των  κύριων  δικών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύεται 
ότι η ευρεία δημοσιότητα όχι μόνον του ποσού των υπερβαινόντων ένα 
ορισμένο ανώτατο όριο εισοδήματος ατόμων, τα οποία απασχολούνται 
σε  φορείς  και  οργανισμούς  που  υπόκεινται  στον  έλεγχο  του 
Rechnungshof,  αλλά  και  των  ονομάτων  τους  είναι  αναγκαία  και 
πρόσφορη  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  της  ορθής  διαχείρισης  των 
δημοσίων  πόρων,  τον  οποίο  επιδιώκει  ο  νομοθέτης.  Η  παραπάνω  δε 
αξιολογική στάθμιση εναπόκειται στα αιτούντα δικαστήρια. Ειδικότερα, 
τα αιτούντα δικαστήρια οφείλουν να εξακριβώσουν αν η ερμηνεία κατά 
την  οποία  το  άρθρο  8  του  συνταγματικού  νόμου  επιβάλλει  την 
ανακοίνωση  του  ονόματος  των  ενδιαφερόμενων  σε  σχέση  με  τα 
εισπραττόμενα  εισοδήματα  ικανοποιεί  την  επιταγή  σχετικά  με  τη 

                                                            
31  ΔΕΚ C‐465/00, C‐138/01  και C‐139/01, Österreichischer Rundfunk, 20.5.2003,  σκέψη 

5.  
32 ΔΕΚ C‐465/00, C‐138/01 και C‐139/01, Österreichischer Rundfunk, 20.5.2003, σκέψεις 

48 και 95. 
33   ΔΕΚ C‐465/00, C‐138/01 και C‐139/01, Österreichischer Rundfunk, 20.5.2003, σκέψη 

82‐94. 
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δυνατότητα  προβλέψεως  των  ενεργειών  των  δημοσίων  αρχών34.  Οι 
σταθμίσεις  αυτές  θα  γίνουν  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  8  της  ΕΣΔΑ, 
όπως  τονίζεται,  έτσι ώστε  να  ελεγχθεί αν η συγκεκριμένη  ερμηνευτική 
εκδοχή είναι ανάλογη με τους επιδιωκόμενους σκοπούς35. 

Συναφώς,  θα  πρέπει  να  σταθμιστεί  το  συμφέρον  της  Δημοκρατίας 
της Αυστρίας να εξασφαλίζει  την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των 
δημοσίων πόρων και,  ειδικότερα,  τη διατήρηση των μισθών σε εύλογα 
όρια  έναντι  της  βαρύτητας  της  προσβολής  του  δικαιώματος  των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής τους. Αν τα 
αιτούντα  δικαστήρια  συναγάγουν  την  ύπαρξη  ασυμβιβάστου  της 
επίμαχης εθνικής ρύθμισης προς το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, 
η εν λόγω ρύθμιση δεν μπορεί να είναι σύμφωνη ούτε προς την επιταγή 
της αναλογικότητας, που περιλαμβάνεται στα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 
95/46.  Ακόμη,  δεν  μπορεί  να  καλύπτεται  ούτε  από  κάποια  από  τις 
παρεκκλίσεις  του άρθρου 13  της  εν  λόγω Οδηγίας,  το οποίο επιτάσσει 
επίσης  την  τήρηση  της  αρχής  της  αναλογικότητας  έναντι  του 
επιδιωκόμενου σκοπού γενικού συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, όπως 
τονίζεται η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι 
δικαιολογεί  προσβολή  του  δικαιώματος  στην  ιδιωτική  ζωή  αντίθετη 
προς το άρθρο 8 ΕΣΔΑ. 

Το ΔΕΕ, εν προκειμένω, βρήκε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην εθνική 
ρύθμιση  και  στην  Οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στις  σταθμίσεις 
αναλογικότητας  του  άρθρου  8  της  ΕΣΔΑ.  Η  εθνική  και  η  ενωσιακή 
ρύθμιση τέμνονται στην αρχή της αναλογικότητας. Πέρασε, δηλαδή,  το 
ΔΕΕ  την  εθνική  ρύθμιση  μέσα  από  τον  έλεγχο  της  αναλογικότητας 
αναγόμενο  στην  ΕΣΔΑ  και  στην  ευρωπαϊκή  δημόσια  τάξη  προστασίας 
των δικαιωμάτων και υποδεικνύει και στα εθνικά δικαστήρια να κάνουν 
το ίδιο. Οι προβλέψεις της ΕΣΔΑ συνιστούν κριτήριο νομιμότητας για το 
εθνικό περιοριστικό μέτρο και πρέπει να το «δικαιολογούν». Το άρθρο 
8, ειδικότερα, αποτελεί τη δίοδο μέσα από την οποία οφείλει να διέλθει 

                                                            
34 ΔΕΚ C‐465/00, C‐138/01  και C‐139/01, Österreichischer Rundfunk, 20.5.2003,  σκέψη 

79. 
35  Σύμφωνα  με  τη  Σκέψη  90  «επιβάλλεται  το  συμπέρασμα  ότι  η  παρέμβαση  που 

απορρέει από την εφαρμογή εθνικής ρύθμισης όπως η επίμαχη στις υποθέσεις των 
κύριων δικών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί έναντι του άρθρου 8, παράγραφος 2, της 
Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  παρά  μόνον  εφόσον  η  ευρεία  δημοσιότητα  όχι  μόνον  του 
ύψους  των  ετησίων  εισοδημάτων,  όταν  αυτά  υπερβαίνουν  ένα  ορισμένο  ανώτατο 
όριο, των εργαζομένων σε φορείς και οργανισμούς που υπόκεινται στον έλεγχο του 
Rechnungshof,  αλλά  και  των  ονομάτων  των    εργαζομένων  αυτών,  είναι  τόσο 
αναγκαία  όσο  και  πρόσφορη  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  της  διατηρήσεως  των 
μισθών σε εύλογα όρια, πράγμα το οποίο εναπόκειται στα αιτούντα δικαστήρια να 
εξετάσουν.».  
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η  εθνική  ρύθμιση  για  να  είναι  δικαιολογημένη  και  να  «συναντηθεί 
αρμονικά»  με  την Οδηγία.  Έπειτα  σε  ένα  δεύτερο  στάδιο,  θα  κριθεί  η 
συμβατότητα του μέτρου με βάση τις κατ’ ιδίαν διατάξεις της Οδηγίας.  

Παράλληλα,  επί  του δευτέρου προδικαστικού το δικαστήριο έκρινε 
ότι τα άρθρα 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και 7, στοιχεία γ' και ε', της 
οδηγίας  95/46  είναι  απευθείας  εφαρμοστέα,  υπό  την  έννοια  ότι  είναι 
δυνατή  η  εκ  μέρους  ιδιώτη  επίκλησή  τους  ενώπιον  των  εθνικών 
δικαστηρίων  με  σκοπό  την  παρεμπόδιση  της  εφαρμογής  κανόνων 
εθνικού δικαίου αντίθετων προς τις διατάξεις αυτές.  
 

2.2   Ο σκοπός της οδηγίας ως ερμηνευτικό θεμέλιο 
Το ΔΕΕ κλήθηκε να προσδιορίσει  το πεδίο εφαρμογής  της Οδηγίας 

και  στην  υπόθεση  Lindqvist36.  Η  Β.  Lindqvist,  κατηγορήθηκε  για 
παράβαση της σουηδικής νομοθεσίας περί  προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού  χαρακτήρα,  λόγω  του  ότι  δημοσίευσε  στον  δικτυακό  της 
τόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ορισμένα από τα 
πρόσωπα  που  εργάζονται,  όπως  αυτή,  εθελοντικώς  σε  ενορία  της 
Προτεσταντικής  Εκκλησίας  της  Σουηδίας.  Μεταξύ  των  επτά 
προδικαστικών ερωτημάτων που υπέβαλλε το σουηδικό δικαστήριο, τα 
περισσότερα  των  οποίων  αφορούσαν  στο  πεδίο  εφαρμογής  κάποιων 
διατάξεων, το ΔΕΕ ρωτήθηκε και εάν μπορούν οι διατάξεις της Οδηγίας 
95/46,  σε  μια  περίπτωση  όπως  η  υπό  κρίση,  να  θεωρηθούν  ότι 
συνεπάγονται  περιορισμό  αντίθετο  προς  τις  γενικές  αρχές  περί  της 
ελευθερίας της έκφρασης, ή προς άλλες ελευθερίες ή δικαιώματα, που 
ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχούν, μεταξύ άλλων, 
προς  το  άρθρο  10  της  ΕΣΔΑ  για  την  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  του 
ανθρώπου  και  των  θεμελιωδών  ελευθεριών.  Επιπλέον,  το  τελευταίο 
προδικαστικό ερώτημα αφορούσε στο εάν ένα κράτος μέλος μπορεί να 
παρέχει  πιο  εκτεταμένη  προστασία  όσον  αφορά  τα  δεδομένα 
προσωπικού  χαρακτήρα ή  να  καθορίζει  ευρύτερο πεδίο  εφαρμογής σε 
σχέση με αυτό που προκύπτει από την Οδηγία 95/46, ακόμη και αν δεν 
συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 13.  

Το  Δικαστήριο  για  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  που  αφορά  στο 
ενδεχόμενο  η  Οδηγία  να  συγκρούεται  με  την  ΕΣΔΑ  επικαλείται  την  7η  
και την 3η αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 95/46. Από εκεί προκύπτει ότι 
η  εγκαθίδρυση  και  η  λειτουργία  της  εσωτερικής  αγοράς  μπορούν  να 
θιγούν  σοβαρά από  τις  διαφορές  που  υφίστανται  μεταξύ  των  εθνικών 
καθεστώτων τα οποία εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού  χαρακτήρα  και  ότι  η  εναρμόνιση  αυτών  των  εθνικών 

                                                            
36  ΔΕΚ, C‐101/01, Lindqvist, 6.11.2003, Συλλογή 2003, σ. I‐1297.  
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καθεστώτων πρέπει να αποσκοπεί όχι μόνο στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών μεταξύ κρατών μελών, αλλά και στην προστασία 
των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  των  προσώπων.  Οι  σκοποί  αυτοί 
μπορούν προφανώς να έλθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους. 

Το ΔΕΕ επισήμανε ότι οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46 δεν περιέχουν, 
αυτές  καθαυτές,  περιορισμό  αντίθετο  προς  τη  γενική  αρχή  της 
ελευθερίας της έκφρασης ή προς άλλα δικαιώματα και ελευθερίες που 
ισχύουν  εντός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  αντιστοιχούν  ιδίως  στο 
άρθρο  10  της  ΕΣΔΑ.  Εναπόκειται  στις  εθνικές  αρχές  και  στα  εθνικά 
δικαστήρια που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της εθνικής ρύθμισης 
περί  μεταφοράς  στο  εσωτερικό  δίκαιο  της  Οδηγίας  95/46  να 
διασφαλίσουν τη δίκαιη στάθμιση  των άξιων προστασίας δικαιωμάτων 
και  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  των  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  που  προστατεύει  η  έννομη  τάξη  της  ΕΕ.  Επιπλέον, 
επαφίεται  στις  εθνικές  αρχές  και  στα  δικαστήρια    όχι  μόνο  να 
ερμηνεύουν  το  εθνικό  τους  δίκαιο  κατά  τρόπο  σύμφωνο  προς  την 
Οδηγία 95/46, αλλά και να μεριμνούν ώστε να μη δίδουν στην Οδηγία 
αυτή  ερμηνεία  η  οποία  θα  μπορούσε  να  έλθει  σε  σύγκρουση  με  τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη ή με 
τις  λοιπές  γενικές  αρχές  του  δικαίου  της  Ένωσης,  όπως  είναι,  μεταξύ 
άλλων,  η  αρχή  της  αναλογικότητας.  Κατ'  εφαρμογήν  της  αρχής  της 
αναλογικότητας  το  αιτούν  δικαστήριο  θα  λάβει  υπόψη  όλες  τις 
περιστάσεις της υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του, ιδίως τη διάρκεια 
της παράβασης των κανόνων περί εφαρμογής της Οδηγίας 95/46, καθώς 
και  τη  σημασία  που  έχει  για  τους  ενδιαφερομένους  η  προστασία  των 
δημοσιοποιηθέντων δεδομένων. 

Όσον  αφορά  στο  τελευταίο  προδικαστικό  ερώτημα,    το  ΔΕΕ 
παρέθεσε την 8η και την 10η  αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας βάσει των 
οποίων  η  τελευταία  αποσκοπεί  να  καταστήσει  ισοδύναμο  σε  όλα  τα 
κράτη  μέλη  το  επίπεδο  προστασίας  των  δικαιωμάτων  και  των 
ελευθεριών  των  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων 
προσωπικού  χαρακτήρα  ενώ    η  προσέγγιση  των  εθνικών  νομοθεσιών 
που ισχύουν στον τομέα αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στην εξασθένιση 
της προστασίας που αυτές εξασφαλίζουν. Πρέπει, αντιθέτως, να έχει ως 
στόχο  την  κατοχύρωση  υψηλού  επιπέδου  προστασίας  στην  Ένωση.  Η 
εναρμόνιση  των  εν  λόγω  εθνικών  νομοθεσιών,  όπως  τονίζεται,    δεν 
περιορίζεται  συνεπώς σε μια  ελάχιστη  εναρμόνιση,  αλλά  καταλήγει  σε 
εναρμόνιση η οποία  είναι,  κατ'  αρχήν,  πλήρης.  Υπό  το πρίσμα αυτό,  η 
Οδηγία 95/46 επιδιώκει τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  κατοχυρώνοντας  ταυτόχρονα 
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υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
προσώπων τα οποία αφορούν τα δεδομένα αυτά.  

Ωστόσο, τέτοιες δυνατότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον 
τρόπο που προβλέπει η Οδηγία 95/46 και σύμφωνα προς τον σκοπό της 
που  συνίσταται  στη  διατήρηση  ισορροπίας  μεταξύ  της  ελεύθερης 
κυκλοφορίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της 
προστασίας  της  ιδιωτικής  ζωής.    Τίποτε  δεν απαγορεύει  σ'  ένα  κράτος 
μέλος  να  διευρύνει  το  περιεχόμενο  της  εθνικής  νομοθεσίας  περί 
μεταφοράς  στο  εσωτερικό  δίκαιο  των  διατάξεων  της  Οδηγίας  95/46 
ώστε να καταλάβει τομείς μη περιλαμβανομένους στο πεδίο εφαρμογής 
της  Οδηγίας  αυτής,  εφόσον  αυτό  δεν  απαγορεύεται  από  καμία  άλλη 
διάταξη  του  κοινοτικού  δικαίου.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνουν  τα  κράτη 
μέλη για να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  τόσο  προς  τις  διατάξεις  της 
Οδηγίας  95/46  όσο  και  προς  τον  σκοπό  της,  ο  οποίος  συνίσταται  στη 
διατήρηση  της  ισορροπίας  μεταξύ  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της  προστασίας  της  ιδιωτικής 
ζωής37. 

Το Δικαστήριο αφού τόνισε την πλήρη συμφωνία της Οδηγίας με την 
Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  όσον  αφορά  στην  προστασία  των  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων,  διευκρίνισε  στα  κράτη  μέλη  με  την  απάντησή  του  στο 
τελευταίο  προδικαστικό  ερώτημα  ποιο  είναι  το  πλαίσιο  ρύθμισης  που 
και τα  ίδια οφείλουν τα τηρήσουν.  Εθνικά μέτρα μπορούν να ληφθούν 
με  στόχο  την  πληρέστερη  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων 
ωστόσο αυτά  δεν  μπορούν  να αποκλίνουν  και  να  αντιστρατεύονται  το 
περιεχόμενο της Οδηγίας, όπως και να προβούν σε σταθμίσεις δίνοντας 
προβάδισμα  στην  προστασία  προσωπικών  δεδομένων  έναντι  της 
ελεύθερης  κυκλοφορίας  τους  και  το  αντίστροφο.  Επομένως,  η 
εναρμόνιση εδώ έγκειται στην «υποχρέωση» των κρατών μελών κατά το 
νομοθετείν  να  μην  παρεκκλίνουν  των  ορίων  της  Οδηγίας  με  την 
εισαγωγή  σταθμίσεων.  Αυτό  θα  γίνεται  από  τα  εθνικά  δικαστήρια  σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 

Αντίστοιχο  ζήτημα  τέθηκε  και  στην  απόφαση  Administración  del 
Estado38.  Ειδικότερα,  το  ΔΕΕ  απασχόλησε  το  εάν  επιτρέπεται  ένας 
εθνικός νόμος –εν προκειμένω ο ισπανικός‐ που μεταφέρει την Οδηγία 
95/46  να  θέτει  επιπλέον  προϋποθέσεις  για  την  εφαρμογή  του.  Ο 
συγκεκριμένος  νόμος  προσέθετε  και  άλλες  προϋποθέσεις  βάσει  των 
οποίων  είναι  επιτρεπτή  η  επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων  πέρα 

                                                            
37  ΔΕΚ, C‐101/01, Lindqvist, 6.11.2003 Σκέψεις 95‐99. 
38  ΔΕΚ,  C‐468/10  και  C‐469/10,  Administración  del  Estado,  24.11.2011,  σε 

curia.europa.eu.  
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αυτών που ορίζονται στην Οδηγία. Κατά το Tribunal Supremo, πρόκειται 
για  περιορισμό  που  συνιστά  εμπόδιο  στην  ελεύθερη  κυκλοφορία  των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  το  οποίο  συμβιβάζεται  με  την 
Οδηγία 95/46 μόνον αν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του δικαιούχου των δεδομένων το απαιτούν.  

Σύμφωνα  με  το  ΔΕΕ,  το  άρθρο  7,  στοιχείο  στ΄,  της  Οδηγίας  95/46 
που  ορίζει  αυτές  τις  προϋποθέσεις  έχει  την  έννοια  ότι  απαγορεύει 
εθνική  νομοθεσία  η  οποία,  ελλείψει  της  συγκατάθεσης  του 
ενδιαφερομένου  προσώπου  και  για  να  επιτραπεί  η  επεξεργασία  των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  την 
επίτευξη  του  εννόμου  συμφέροντος  που  επιδιώκει  ο  υπεύθυνος  της 
επεξεργασίας  αυτής  ή  οι  τρίτοι  στους  οποίους  ανακοινώνονται  τα 
δεδομένα  αυτά,  απαιτεί,  εκτός  του  σεβασμού  των  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του τελευταίου,  τα εν λόγω δεδομένα να 
περιλαμβάνονται  σε  προσβάσιμες  στο  κοινό  πηγές,  αποκλείοντας  έτσι 
κατηγορηματικώς  και  γενικώς  οποιαδήποτε  επεξεργασία  δεδομένων 
που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις πηγές. 

Το  Δικαστήριο  επισήμανε  ότι  τα  κράτη  μέλη  οφείλουν,  κατά  τη 
μεταφορά της Οδηγίας 95/46 στο εσωτερικό δίκαιο, να προσπαθούν να 
στηριχθούν  σε  ερμηνεία  της  εν  λόγω Οδηγίας  που  καθιστά  δυνατή  τη 
διασφάλιση  της  ορθής  ισορροπίας  μεταξύ  των  διαφόρων  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που προστατεύει η έννομη τάξη της. Συναφώς, τίποτε δεν 
απαγορεύει  στα  κράτη  μέλη,  κατά  την  άσκηση  της  διακριτικής  τους 
ευχέρειας που καθιερώνει το άρθρο 5 της Οδηγίας 95/46, να χαράσσουν 
κατευθυντήριες αρχές για την εν λόγω στάθμιση.  

Επιπλέον,  όπως  φαίνεται  από  τον  σκοπό  της  Οδηγίας,  που 
συνίσταται  στη  διασφάλιση  ισοδυνάμου  επιπέδου  προστασίας  σε  όλα 
τα κράτη μέλη, προκύπτει ότι το άρθρο 7 της Οδηγίας 95/46 προβλέπει 
εξαντλητικό  και  περιοριστικό  κατάλογο  των  περιπτώσεων  κατά  τις 
οποίες  η  επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  μπορεί  να 
θεωρηθεί  σύννομη.  Συνεπώς,  τα  κράτη  μέλη  δεν  μπορούν  ούτε  να 
προσθέτουν  νέες  αρχές  σχετικά  με  τη  νομιμοποίηση  επεξεργασιών 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  στο  άρθρο  7  της  Οδηγίας  95/46 
ούτε  να  προβλέπουν  πρόσθετες  απαιτήσεις  που  τροποποιούν  το 
περιεχόμενο μιας εκ των έξι αρχών που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.  

Αυτή η ερμηνεία, όπως υποστηρίζεται, είναι σύμφωνη με το άρθρο 
5 της Οδηγίας 95/46. Πράγματι, το άρθρο αυτό παρέχει στα κράτη μέλη 
μόνο το δικαίωμα να καθορίζουν, εντός των ορίων του κεφαλαίου II της 
εν λόγω Οδηγίας και, συνεπώς,  του άρθρου 7 αυτής,  τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
σύννομες.  Το  περιθώριο  εκτίμησης  που  τα  κράτη  μέλη  διαθέτουν, 
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δυνάμει του άρθρου 5, μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται σύμφωνα 
προς  τον  επιδιωκόμενο  σκοπό  της  Οδηγίας  95/46  που  συνίσταται  στη 
διατήρηση  ισορροπίας  μεταξύ  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της  προστασίας  της  ιδιωτικής 
ζωής.   Συνεπώς,  δυνάμει  του  άρθρου  5  της  Οδηγίας  95/46,  τα  κράτη 
μέλη  δεν  μπορούν  ούτε  να  θέτουν  άλλες  αρχές  σχετικά  με  τη 
νομιμοποίηση  των  επεξεργασιών  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα, 
εκτός αυτών που διατυπώνονται στο άρθρο 7  της Οδηγίας αυτής, ούτε 
να  τροποποιούν,  με  πρόσθετες  απαιτήσεις,  το  περιεχόμενο  των  έξι 
αρχών  που  θέτει  το  εν  λόγω  άρθρο.  Κατά  συνέπεια,  όσον  αφορά  την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  το άρθρο 7,  στοιχείο 
στ΄,  της  Οδηγίας  95/46  απαγορεύει  οποιαδήποτε  εθνική  νομοθεσία  η 
οποία,  ελλείψει  της  συγκατάθεσης  του  ενδιαφερομένου  προσώπου, 
επιβάλλει,  εκτός  των  δύο  σωρευτικών  προϋποθέσεων,  πρόσθετες 
απαιτήσεις.   Πάντως,  δεν  πρόκειται  πλέον  για  καθορισμό  κατά  την 
έννοια  του  άρθρου  5,  αν  εθνική  νομοθεσία  αποκλείει  τη  δυνατότητα 
επεξεργασίας  ορισμένων  κατηγοριών  δεδομένων  προσωπικού 
χαρακτήρα  επιβάλλοντας  σαφώς  για  τις  εν  λόγω  κατηγορίες  το 
αποτέλεσμα  της  στάθμισης  των  αντιτιθεμένων  δικαιωμάτων  και 
συμφερόντων,  χωρίς  να  επιτρέπει  διαφορετικό  αποτέλεσμα  λόγω 
ειδικών περιστάσεων συγκεκριμένης περίπτωσης39.  

 
3.   Η σχέση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ με τον εθνικό νόμο 2472/1997  

3.1  Η ευρεία χρήση της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη  
Ο    Ν  2472/1997  αποτελεί  την  πράξη  προσαρμογής  της  ελληνικής 

έννομης  τάξης  στην    Οδηγία  95/46/ΕΚ.  Στις  αιτιολογικές  σκέψεις  της 
Οδηγίας  τονίζεται  ότι  υπάρχουν    διαφορές    ως  προς  το  επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου ανάμεσα στα 
κράτη – μέλη, οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και έτσι να αρθούν τα 
εμπόδια στη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Αυτές οι διαφορές που 
οφείλονται στις αποκλίσεις των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών  διατάξεων  ενδέχεται    να  φέρουν  εμπόδια  στην  άσκηση 
πολλών  οικονομικών  δραστηριοτήτων  σε  κοινοτικό  επίπεδο,  να 
νοθεύσουν  τον  ανταγωνισμό  και  να  δυσχεράνουν  το  έργο  των 
διοικητικών αρχών στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου40.  

Στόχο  της  εναρμόνισης  του  δικαίου  της  προστασίας  προσωπικών 
δεδομένων αποτελεί η κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 
στην  Ένωση,  η  οποία  δεν  υποχωρεί  χάριν  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας 

                                                            
39  ΔΕΚ, C‐468/10 και C‐469/10, Administración del Estado, 24.11.2011, Σκέψεις 26‐40. 
40  Αιτιολογική Σκέψη 7. 
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δεδομένων αν κατά τη μεταφορά της Οδηγίας από τα κράτη ανακύψουν 
διαφορές41.  Απώτερος στόχος,  όπως φαίνεται μέσα από  το αιτιολογικό 
της, είναι κυρίως η προστασία του διασυνοριακού ανταγωνισμού μεταξύ 
των  επιχειρήσεων  ο  οποίος  περιορίζεται  εξαιτίας  των  διαφορετικών 
επιπέδων προστασίας των δεδομένων στα κράτη – μέλη42.  

Εξ’  ορισμού,  δηλαδή,  το  έργο  του  εθνικού  νομοθέτη  για  τη 
μεταφορά  της  Οδηγίας  στην  εθνική  έννομη  τάξη  καθίσταται  ιδιαίτερα 
δυσχερές  καθώς  πρέπει    η  νομική  κατασκευή  του  να  ισορροπήσει 
μεταξύ  της  υπερπροστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  και  της 
«υποπροστασίας»  αυτών.  Στην  περίπτωση  της  «υπερπροστασίας»,  η 
οποία  συνδέεται  συνήθως  με  πολύπλοκες  γραφειοκρατικές  ενέργειες 
και  καθυστερήσεις,  επιβαρύνονται  οι  επιχειρήσεις  με  επιπλέον  έξοδα, 
επιβραδύνονται οι ρυθμοί της και μειώνεται η ανταγωνιστικότητα της σε 
σχέση  με  τις  αντίστοιχες  άλλων  κρατών  μελών.  Στην  περίπτωση  της 
«υποπροστασίας» επωφελείται η εκάστοτε επιχείρηση σε βάρος αυτών 
που  είναι  εγκατεστημένες  σε  κράτος  μέλος  με  υψηλότερο  επίπεδο 
προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων,  ενώ  ο  πολίτης  μένει 
εκτεθειμένος  απέναντι  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας  και  την 
ελεύθερη  διακίνηση  των  προσωπικών  του  δεδομένων43.  Ο  Έλληνας 
νομοθέτης κατά τη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας στο εσωτερικό 
δίκαιο  έκανε  ευρεία  χρήση  της  διακριτικής  του  ευχέρειας, 
παρεκκλίνοντας  μάλιστα  σε  ορισμένα  ζητήματα  από  τις  κοινοτικές 
ρυθμίσεις  και  ενισχύοντας  ακόμη  περισσότερο  την  προστασία  του 
πολίτη.  

Άμεσα τίθεται, λοιπόν, το ζήτημα του πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί 
από  τους  εφαρμοστές  του  δικαίου  η  οποιαδήποτε  παρέκκλιση  του 
εθνικού  νομοθέτη.  Σύμφωνα με  την  πάγια  νομολογία ΔΕΕ  οι  διατάξεις 
εθνικού  δικαίου  πρέπει  να  ερμηνεύονται  έτσι  ώστε  να  βρίσκονται  σε 
συμφωνία  με  το  γράμμα  και  το  πνεύμα  της  εκάστοτε  Οδηγίας,  σε 
συμμόρφωση  της  οποίας  θεσπίστηκαν.  Συνεπώς,  αναγκαία  είναι  η 
ερμηνευτική  προσέγγιση  της  ίδιας  της  Οδηγίας  προκείμενου  να 
φωτιστούν  οι  ασάφειες  της  εθνικής  νομοθεσίας  που  την  μεταφέρει. 
Ερμηνευτικά  προβλήματα  γεννούν  οι  γενικές  ρήτρες  και  ως  εκ  τούτου 
αναγκαία  κρίνεται  η  προσφυγή  στις  οικείες  μεθόδους  ερμηνείας  και 
κυρίως στην τελολογική. 

Όσον αφορά στην ελληνική έννομη τάξη, νομολογιακά τουλάχιστον 
δεν  συναντάμε  περιπτώσεις  «σύγκρουσης»  του  νόμου  2472/1997  που 

                                                            
41  Αιτιολογική Σκέψη 10. 
42  Αιτιολογικές σκέψεις 7,8,9.  
43  Γ. Λούκερης, Εναρμόνιση του Δικαίου προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝοΒ 1997 σ. 556. 
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μετέφερε  την  Οδηγία  95/46/ΕΚ  με  το    δίκαιο  της  Ένωσης  ή  με  τις 
διεθνείς επιταγές. Θεωρητικά ωστόσο, έχουν ανακύψει κάποια θέματα 
σχετικά με τις παρεκκλίσεις του εθνικού νομοθέτη από την Οδηγία που 
θέτουν ζητήματα συμβατότητας της εθνικής ρύθμισης με την κοινοτική. 

 
3.2   Σύμφωνες  με  το  Σύνταγμα  και  σε  αρμονία  με  το  πνεύμα  της 

Οδηγίας οι αποκλίσεις του εθνικού νομοθέτη 
Ειδικότερα, ένα από τα θέματα που τέθηκαν αφορά τη ρύθμιση της 

επεξεργασίας  ειδικής  κατηγορίας  δεδομένων,  τα  οποία  ο  εθνικός 
νομοθέτης αποκαλεί  ευαίσθητα,  σε  σχέση με  την  ελευθερία  έκφρασης 
και  το  δικαίωμα  του  πληροφοριακού  αυτοκαθορισμού.  Η  Οδηγία  επ’ 
αυτού  προβλέπει  ότι  «Τα  κράτη  μέλη  απαγορεύουν  την  επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες για τη 
φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές 
ή  φιλοσοφικές  πεποιθήσεις,  τη  συμμετοχή  σε  συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή.»44 Το άρθρο 2 β του Ν 
2472/1997 ορίζει ως ευαίσθητα δεδομένα «τα δεδομένα που αφορούν 
στη  φυλετική  ή  εθνική  προέλευση,  στα  πολιτικά  φρονήματα,  στις 
θρησκευτικές  ή  φιλοσοφικές  πεποιθήσεις,  στη  συμμετοχή  σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην 
ερωτική  ζωή,  στα  σχετικά  με  ποινικές  διώξεις  ή  καταδίκες,  καθώς  και 
στη  συμμετοχή  σε  συναφείς  με  τα  ανωτέρω  ενώσεις  προσώπων.» 
Προσθέτει, δηλαδή,  την κοινωνική πρόνοια και  τις ποινικές διώξεις και 
καταδίκες  πέρα  των  ορισθέντων  στην  Οδηγία.  Η  προστασία  των 
ευαίσθητων  δεδομένων  και  κατά  την  ενωσιακή  και  κατά  την  εθνική 
πρόβλεψη  είναι  απόλυτη  εκτός  από  περιπτώσεις  που  η  επεξεργασία 
είναι αναγκαία και άρα θεμιτή.45  

Ο εθνικός νομοθέτης, εξαρτά επιπλέον το επιτρεπτό της παραπάνω 
επεξεργασίας από τη σχετική άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
δεδομένων κατά το άρθρο 7 παρ. 2ζ46 . Οι προβληματισμοί που τίθενται 

                                                            
44  Τμήμα ΙΙΙ, άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
45  Πχ. Οι γιατροί θεμιτά επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν την υγεία των ασθενών 

τους, όπως και οι δικηγόροι που διαθέτουν στοιχεία που αφορούν ποινικές διώξεις 
και καταδίκες των πελατών τους. 

46  «Κατ’  εξαίρεση  επιτρέπεται  η  συλλογή  και  η  επεξεργασία  ευαίσθητων  δεδομένων, 
καθώς και η  ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, 
όταν  συντρέχουν  μία  ή  περισσότερες  από  τις  ακόλουθες  προϋποθέσεις:  [..]  Η 
επεξεργασία  αφορά  δεδομένα  δημοσίων  προσώπων,  εφόσον  αυτά  συνδέονται  με 
την  άσκηση  δημοσίου  λειτουργήματος  ή  τη  διαχείριση  συμφερόντων  τρίτων,  και 
πραγματοποιείται  αποκλειστικά  για  την  άσκηση  του  δημοσιογραφικού 
επαγγέλματος.  Η  άδεια  της  αρχής  χορηγείται  μόνο  εφόσον  η  επεξεργασία  είναι 
απολύτως  αναγκαία  για  την  εξασφάλιση  του  δικαιώματος  πληροφόρησης  επί 
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αφορούν στο εάν η ευχέρεια απόκλισης του εθνικού νομοθέτη από την 
Οδηγία  φτάνει  μέχρι  του  σημείου  να  εξαρτά  την  επεξεργασία  των 
ευαίσθητων δεδομένων από την άδεια αρχής. Συνάδει με το πνεύμα της 
Οδηγίας που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο ή μήπως «βαραίνει» υπέρμετρα 
το  δικαίωμα  της  ελευθερίας  της  έκφρασης  θέτοντας  παράλληλα  και 
ζητήματα αντισυνταγματικότητας; 

Οι αμφιβολίες σχετικά με την ρύθμιση αίρονται, καθώς η τελευταία 
βρίσκεται  σε αρμονία με  τις  προβλέψεις  της  διάταξης  του αριθμού 22 
του Προοιμίου της Οδηγίας47 που προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη 
μέλη  να προσδιορίζουν  επακριβέστερα στη  νομοθεσία  τους  τις  γενικές 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η επεξεργασία αυτή.  

Στη σκέψη 37 του προοιμίου της Οδηγίας ορίζεται επιπλέον ότι  «ως 
προς  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  για 
δημοσιογραφικούς  σκοπούς  καθώς  και  για  καλλιτεχνική  ή  λογοτεχνική 
έκφραση  πρέπει  να  προβλέπονται  εξαιρέσεις  και  περιορισμοί  από  τις 
διατάξεις  της  παρούσας  Οδηγίας  οι  οποίοι  είναι  αναγκαίοι  για  το 
συμβιβασμό  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  του  προσώπου  με  την 
ελευθερία της έκφρασης, και ιδίως την ελευθερία να λαμβάνει κανείς ή 
να παρέχει πληροφορίες,  όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 10  της 
ΕΣΔΑ.  Κατά  συνέπεια,  εναπόκειται  στα  κράτη  μέλη  να  θεσπίσουν,  για 
την  ιεράρχηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων,  τις αναγκαίες εξαιρέσεις 
και  περιορισμούς  όσον  αφορά  τους  εν  γένει  κανόνες  νομιμότητας  της 
επεξεργασίας των δεδομένων,  τα μέτρα διαβίβασης των δεδομένων σε 
τρίτες  χώρες,  καθώς  και  τις  αρμοδιότητες  των  υπηρεσιών  ελέγχου.» 
Αναφέρεται, όμως, ότι «αυτό δεν θα πρέπει εντούτοις να παράσχει στα 
κράτη  μέλη  αφορμή  για  να  προβλέπουν  εξαιρέσεις  από  τα  μέτρα  που 
εγγυώνται  την  ασφάλεια  της  επεξεργασίας.  Θα  πρέπει  ωσαύτως  να 
μεταβιβαστούν  εκ  των  υστέρων  ορισμένες  αρμοδιότητες  τουλάχιστον 
στην  αρμόδια  επί  του  τομέα  αρχή  ελέγχου,  όπως  φερ'  ειπείν  η 
δημοσίευση  εκθέσεων  σε  τακτά  διαστήματα  ή  η  προσφυγή  στις 
δικαστικές  αρχές».  Εξάλλου  όπως  προβλέπει  και  το    άρθρο  9  της 
Οδηγίας «Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

                                                                                                                                       
θεμάτων  δημοσίου  ενδιαφέροντος  καθώς  και  στο  πλαίσιο  καλλιτεχνικής  έκφρασης 
και  εφόσον  δεν  παραβιάζεται  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  το  δικαίωμα προστασίας  της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.». 

47  «Τα  κράτη μέλη θα προσδιορίσουν  επακριβέστερα στη  νομοθεσία  τους  ή  κατά  την 
έναρξη  ισχύος  των  διατάξεων  που  θεσπίζονται  κατ'  εφαρμογήν  της  παρούσας 
Οδηγίας,  τις  γενικές  προϋποθέσεις  σύμφωνα  με  τις  οποίες  είναι  θεμιτή  η 
επεξεργασία‐ ότι ιδίως το άρθρο 5, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 8, επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να προβλέπουν, πέραν των γενικών κανόνων, ειδικές προϋποθέσεις για 
την  επεξεργασία  δεδομένων  σε  συγκεκριμένους  τομείς  και  για  τις  διάφορες 
κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8». 
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πραγματοποιείται αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο 
πλαίσιο  καλλιτεχνικής  ή  λογοτεχνικής  έκφρασης,  τα  κράτη  μέλη 
προβλέπουν  τις  εξαιρέσεις  ή  παρεκκλίσεις  από  τις  διατάξεις  του 
παρόντος κεφαλαίου, του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου VI μόνο στο 
βαθμό  που  είναι  αναγκαίες  ώστε  το  δικαίωμα  της  ιδιωτικής  ζωής  να 
συμβιβάζεται με τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία έκφρασης.»  

Επομένως, η λήψη άδειας από την Αρχή ως μέτρο που εξασφαλίζει 
τον  έλεγχο  στην  κυκλοφορία  των  ευαίσθητων προσωπικών  δεδομένων 
και  στο  μέτρο  που  εγγυάται  την  ασφάλεια  της  επεξεργασίας  είναι 
σύμφωνη  με  τις  προβλέψεις  της  Οδηγίας.  Αποτελεί  τον  τρόπο  που 
επέλεξε ο εθνικός νομοθέτης, στα όρια που του παρέχει η Οδηγία,  για 
να  συμβιβάσει  το  δικαίωμα  της  ιδιωτικότητας  με  την  ελευθερία 
έκφρασης. 

Όσον  αφορά  το  ζήτημα  της  αντισυνταγματικότητας  της  ρύθμισης 
που εγείρεται48, μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος δεν αφήνει περιθώρια 
για  τέτοιες  εκτιμήσεις.  Συγκεκριμένα,  για  τη  χορήγηση  της  άδειας  της 
αρχής  δεν  υπάρχει  το  στοιχείο  της  διακριτικής  ευχέρειας.  Η  αρχή 
υποχρεούται  να  την  δώσει  συντρεχουσών  των  προϋποθέσεων  του 
νόμου,  και  όχι  πριν  από  κάθε  επεξεργασία  αλλά  άπαξ.  Εκτός  αυτού, 
πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία αφορά τα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα, των οποίων η επεξεργασία γενικά απαγορεύεται. 
Η  πλήρης  απαγόρευση  θα  ερχόταν  σε  σύγκρουση  με  την  ελευθερία 
έκφρασης,  ωστόσο  εδώ  πρόκειται  για  περιορισμούς  οι  οποίοι  δεν 
αφορούν  το  δημοσιογραφικό  επάγγελμα  αλλά  την  απαγόρευση 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων49.  

 
4.   ΔΕΕ  και  κράτη  μέλη:  Στόχοι  διακριτοί  και  αυτοτελείς  που 

επιτυγχάνονται  με  κοινό  μέσο,  την  επιδίωξη  της  αρμονικής 
συνάρθρωσης των εννόμων τάξεων 
4.1   Οι διακριτοί στόχοι ΔΕΕ και κρατών ‐ μελών 
4.1.1   Ο  στόχος  του  ΔΕE:  Η  επίτευξη  της  ομοιομορφίας  των 

νομοθεσιών  των  κρατών  μελών  προκειμένου  να 
πραγματωθούν οι ενωσιακοί σκοποί 

Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
υπάρχει μια εμφανής διάσταση στους σκοπούς που υπηρετούνται στην 
κάθε  έννομη  τάξη.  Πρόκειται  για  σκοπούς  διακριτούς  και  αυτοτελείς 

                                                            
48    Ι.  Ιγγλεζάκης,  Ευαίσθητα  Προσωπικά  Δεδομένα,  Σάκκουλα  Αθήνα  –  Θεσσαλονίκη 

2003, σ. 290. 
49  Βλέπε  σχετικά Φ. Μίτλεττον,  Προβλήματα  εφαρμογής  της  ευρωπαϊκής  οδηγίας  για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ελληνική έννομη τάξη, ΔτΑ 11/2001 σ. 
760. 
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όπως άλλωστε και οι έννομες τάξεις. Το μέσο όμως επίτευξής τους είναι 
κοινό,  η  επιδίωξη  της  αρμονικής  συνάρθρωσης  και  της  παράλληλης 
εφαρμογής  των  κανόνων.  Μελετώντας  τη  νομολογία  του  ΔΕΕ  στις 
περιπτώσεις που κλήθηκε να κάνει ερμηνευτικές υποδείξεις σχετικά με 
παρόν  ζήτημα  δεν  μπορούμε  να  διατυπώσουμε  κάποια  ειδικά 
συμπεράσματα.  Όπως  φαίνεται,  το  Δικαστήριο  σε  κάθε  υπό  κρίση 
περίπτωση  δημιουργεί  μια  λογική  κατασκευή,  ένα  νέο  πλαίσιο  που 
αποτελείται  από  τους  κανόνες  που  διεκδικούν  εφαρμογή  στην 
συγκεκριμένη περίπτωση και προσπαθεί να τους συμφιλιώσει. Σε καμία 
υπόθεση  δεν  έθεσε  εκποδών  τον  εθνικό  κανόνα  που  διαφοροποιείται 
από την ενωσιακή πρόβλεψη θέτοντας  ζητήματα  ιεραρχίας. Προτάσσει 
την  αρμονική  συνάρθρωση  των  διαφορετικής  τυπικής  προέλευσης 
κανόνων  για  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων 
χρησιμοποιώντας ως βασικά εργαλεία την αρχή της αναλογικότητας και 
τον σκοπό της βασικής Οδηγίας.  

Το  ΔΕΕ  εκφράζοντας  την  λογική  του  ενωσιακού  δικαίου  επιδιώκει 
την  επίτευξη  και  διασφάλιση  της  ομοιομορφίας  των  νομοθεσιών  των 
κρατών  μελών.  Απώτερο  στόχο  συνιστά  η  επίτευξη  των  σκοπών  της 
Ένωσης,  δηλαδή  ο  συντονισμός  των  κρατών  μελών  έτσι  ώστε  να  
κυκλοφορούν ελεύθερα τα αγαθά, τα πρόσωπα και οι πληροφορίες. Ως 
μέσο επίτευξης αυτού του στόχου το ΔΕΕ καλεί τα εθνικά δικαστήρια και 
συνακόλουθα τα κράτη ουσιαστικά να συμφιλιωθούν με τις επιταγές της 
Ένωσης,  αφού  το  «σημείο  συνάντησης»  που  τις  περισσότερες  φορές 
υποδεικνύει  βρίσκεται  στο  χώρο  του  ενωσιακού  δικαίου  (πχ  ο  σκοπός 
της Οδηγίας). Η «συνάρθρωση» δηλαδή έγκειται στη συμμόρφωση των 
κρατών  μελών  μέσω  της  νομοθεσίας  τους  στις  προβλέψεις  και  στους 
στόχους  της  Ένωσης.  Η  εθνική  νομοθεσία  οφείλει  να  προσαρμοστεί 
ώστε να εξυπηρετεί και να διευκολύνει την επίτευξη αυτών των στόχων.  

 
4.1.2   Ο  στόχος  των  κρατών  –  μελών:  Η  αποτελεσματικότερη 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν 
στις έννομες τάξεις τους 

  Ωστόσο,  η  εθνική  νομοθεσία  στο  πεδίο  των  δικαιωμάτων  και 
συγκεκριμένα  της  προστασίας  της  ιδιωτικότητας  και  των  προσωπικών 
δεδομένων  που  εξετάζουμε  είναι  προσανατολισμένη  να  εξυπηρετεί 
διαφορετικούς σκοπούς και συγκεκριμένα το ίδιο το δικαίωμα. Τα κράτη 
μέλη  πρώτιστα    επιδιώκουν  την  αποτελεσματικότερη    προστασία  των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε αυτόν τον σκοπό κατατείνουν και όταν 
πρόκειται  να  ενσωματώσουν  μια  οδηγία.  Τα  εθνικά  δικαστήρια, 
συνακόλουθα εφαρμόζουν τον εθνικό νόμο και σε σπάνιες περιπτώσεις 
εντοπίζουν  προβλήματα  συμβατότητας  με  το  ενωσιακό  δίκαιο  
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πρωτογενές  ή  παράγωγο.  Η  αρμονική  συνάρθρωση  των  διαφόρων 
ρυθμίσεων επιδιώκεται από τα κράτη μέλη όταν οδηγεί σε ενίσχυση των 
δικαιωμάτων  που  κατοχυρώνουν  και  εμπλουτίζει  το  κανονιστικό  τους 
περιεχόμενο.  

Χαρακτηριστική είναι η επίδραση της ΕΣΔΑ επί της προστασίας των 
θεμελιωδών  δικαιωμάτων  όπως  κατοχυρώνονται  στην  εθνική  έννομη 
τάξη50. Με την επιρροή της ΕΣΔΑ, καταρχάς, διευρύνεται ο φορέας των 
δικαιωμάτων.  Κατά  την  πάγια  πλέον  διαμορφωμένη  νομολογία  των 
ελληνικών δικαστηρίων, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 
11,  14  και  16  της  πιο  πάνω  Σύμβασης,  καθιερώνεται  ρητά  η  ισότητα 
στην  απόλαυση  των  δικαιωμάτων  αυτών  χωρίς  καμία  διάκριση  έναντι 
των  αλλοδαπών.  Επιπλέον,  μέσα  από  την  ΕΣΔΑ  ενισχύονται  και  οι 
δικαστικές  εγγυήσεις  προστασίας  των  δικαιωμάτων  λόγω  της 
κατοχύρωσης της αρχής της «δίκαιης δίκης» στο άρθρο 6. Η προστασία, 
μάλιστα, που εξαγγέλλει είναι πολύ ευρύτερη από την εισαγωγή απλών 
δικονομικών βελτιώσεων51.  

Όπως  φαίνεται,  δηλαδή,  τα  κράτη  υιοθετούν  τις  προβλέψεις  της  
ΕΣΔΑ,  αλλά  και  του  Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  της  ΕΕ,  που μαζί 
συνθέτουν  την  Ευρωπαϊκή  Δημόσια  τάξη  προστασίας  των 
δικαιωμάτων,52  καθώς  ενισχύουν  τα  συνταγματικώς  κατοχυρωμένα 
δικαιώματα. Αυτό οφείλεται με άλλα λόγια στο ότι ο σκοπός στον οποίο 
αποβλέπουν  τα  κράτη  είναι  κοινός  με  αυτόν  που  εξαγγέλλουν  τα 
παραπάνω  κείμενα.  Ως  εκ  τούτου,  εάν  το  Σύνταγμα  παρέχει  μείζονα 
προστασία σε ένα δικαίωμα, πράγμα που είναι μάλλον η συνηθέστερη 
περίπτωση53, ούτως ή άλλως εφαρμόζεται η συνταγματική ρύθμιση. Εάν 
όμως  συμβαίνει  το  αντίθετο,  τότε  προστίθεται  στη  συνταγματική 
προστασία  αυτή  που  απορρέει  από  τη  Σύμβαση54,  και  τα  δικαστήρια 

                                                            
50  Βλέπε σχετικά Γ. Κατρούγκαλος, Η επίδραση της ΕΣΔΑ στην εσωτερική έννομη τάξη, 

ΤοΣ 5/2002, σ. 685 επ. (687‐689).  
51  Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο εθνικός νομοθέτης με τον πρόσφατο νόμο 

4055/2012 για την «Δίκαιη Δίκη και την Εύλογη Διάρκεια αυτής» επικαλούμενος ρητά 
την  επιδίωξη  συμμόρφωσης  με  την  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση.  Στην  αιτιολογική  έκθεση 
του  νόμου  αναφέρεται  ότι:  «Η  σημερινή  πραγματικότητα  στην  Ελλάδα  δεν 
ανταποκρίνεται  στις  επιταγές  του  Έλληνα  συνταγματικού  νομοθέτη  ούτε  στις 
προσδοκίες  του  ευρωπαϊκού  νομικού  πολιτισμού.»  (ΕΣΔΑ  και  Χάρτης  των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων). 

52  Κ.  Χρυσόγονος, Ατομικά  και  κοινωνικά  δικαιώματα, Νομική  Βιβλιοθήκη 2006    σ. 15 
επ. 

53  Βλέπε σχετικά Α. Καϊδατζής, Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου στο Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο, ΕΔΔΔΔ 99 σ. 20 επ (33). 

54 Κ. Ιωάννου, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, Αθήνα 
1990, σ. 189 επ. 
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υποχρεώνονται σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της συμβατότητας των τυπικών 
νόμων που δεν σέβονται το νέο αυτό επίπεδο προστασίας. 
 

4.2    Η επιρροή των (διακριτών) στόχων στην φύση της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων στις αντίστοιχες έννομες τάξεις 

Η διάσταση των σκοπών αντανακλά και μια διάσταση της  ίδιας της 
φύσης  της  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  στις  αντίστοιχες 
έννομες  τάξεις.  Σε  διεθνές  επίπεδο    η  προστασία  της  ιδιωτικής  ζωής 
νοείται  μέσω  πρακτικών  προτύπων  που  αναπτύχθηκαν  από  τη 
βιομηχανία,  τους  κώδικες  δεοντολογίας  και  τις  συμβάσεις.  Έτσι  και  η 
προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  καθίσταται  θέμα  της  αγοράς 
και όχι ένα βασικό πολιτικό ζήτημα, ενώ η σχετική συζήτηση γίνεται με 
τους όρους του «καταναλωτή» και του «χρήστη» και όχι «του πολίτη»55 
ή  του  «προσώπου»  που  ως  φορέας  δικαιωμάτων  έχει  ανάγκη 
προστασίας.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχει  ενεργοποιηθεί  στο  πεδίο  των 
πεδίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όχι για να προστατεύσει 
αυτοτελώς το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή του ατόμου και την ελεύθερη 
ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  του  αλλά  για  να  εξυπηρετηθούν  οι 
ενωσιακοί  σκοποί.  Ουσιαστικά,  δηλαδή,  αποσκοπεί  στην  εναρμόνιση 
των εθνικών νομοθεσιών, ώστε να εξαλειφθούν οι φραγμοί που έθεταν 
στην  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  και  επομένως,  των 
εργαζομένων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων εντός της 
Ένωσης χωρίς ελέγχους στα σύνορα.  

Επιδιώκει να στηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και κατ’ 
επέκταση πληροφοριών, αίροντας τα πιθανά εμπόδια στην κυκλοφορία 
των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών με την παροχή ίσου βαθμού 
προστασίας των ατόμων από την επεξεργασία τους56. Το ΔΕΕ τονίζοντας 
στις αποφάσεις του την υποχρέωση των κρατών μελών να διατηρήσουν 
την ισορροπία αυτή εκδηλώνει τον φόβο του μήπως τα κράτη αυξήσουν 
την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  σε  βάρος  της 
διασυνοριακής ροής τους και τελικά της ελεύθερης αγοράς.  

Χαρακτηριστικά,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  πρότεινε  στις  25.1.2012 
μια  ευρεία  μεταρρύθμιση  της  Οδηγίας  ενόψει  των  ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και της παγκοσμιοποίησης, που   έχουν εισάγει 
νέες  προκλήσεις  για  την  προστασία  των  δεδομένων.  «Οι  ισχύοντες 

                                                            
55  Joel  R.  Reidenberg,  Resolving  Conflicting  International  Data  Privacy  Rules  in 

Cyberspace, Stanford Law review [Vol. 52:1315 May 2000] International Data Privacy 
Rules σ. 1332. 

56  Π.  Μαντζούφας,  Συνταγματική  Προστασία  των  δικαιωμάτων  στην  κοινωνία  της 
διακινδύνευσης,  Υγεία‐  Ιδιωτικότητα‐  Περιβάλλον,  Σάκκουλα,  Αθήνα‐  Θεσσαλονίκη 
2006 σ. 264. 
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κανόνες  που εισήχθησαν όταν το Διαδίκτυο ήταν ακόμη στα σπάργανα 
πρέπει  επίσης  να  εκσυγχρονιστούν.»  Επισημαίνει,  επιπλέον,  ότι  τα  27 
κράτη  μέλη  της  ΕΕ  έχουν  εφαρμόσει  τους  κανόνες  του  1995  με 
διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ανομοιόμορφου 
επιπέδου  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων.  Μια  ενιαία 
νομοθεσία  θα  διορθώσει  τον  σημερινό  κατακερματισμό  και  δαπανηρό 
διοικητικό φόρτο, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις 
της τάξεως των € 2,3 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Καταλήγει, τονίζοντας 
ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των  καταναλωτών    παρέχοντας  μια  τόσο  αναγκαία  ώθηση  στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη57. 

Παράλληλα,  η  Επιτροπή  υποστηρίζει  ότι  το  δίκαιο  της  ΕΕ  δεν 
περιορίζεται μόνο στις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με 
τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αναφερόμενη στη νομική βάση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ και στον σκοπό της, (στο άρθρο 6 ΣΕΕ, στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διακηρύχθηκε 
στη Νίκαια στις 18 Δεκεμβρίου 2000  (ΕΕ C 364, σ. 1)  και στη σύμβαση 
του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  της  28ης  Ιανουαρίου  1981,  για  την 
προστασία  του  προσώπου  από  την  αυτοματοποιημένη  επεξεργασία 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα),  καταλήγει  ότι  «η  Οδηγία  αυτή 
αποσκοπεί  στη  ρύθμιση  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  δεδομένων 
προσωπικού  χαρακτήρα  ως  ασκήσεως  όχι  μόνο  μιας  οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά και μιας κοινωνικής δραστηριότητας στο πλαίσιο 
της ολοκληρώσεως και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»58.  

Ακόμη  δηλαδή  και  θεωρούμενη  ως  «κοινωνική»  η  δραστηριότητα 
της  Ένωσης  από  την  Επιτροπή  στο  πεδίο  θέσπισης  ρυθμίσεων  για  την 
προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων,  η  προστασία  και  πάλι 
εξαρτάται από τη λειτουργία  της αγοράς.   Η ασυμμετρία,  εξάλλου,  της 
κοινωνικής από την οικονομική διάσταση ήταν εμφανής από την πρώτη 
στιγμή  ίδρυσης  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων.  Οι  όποιες  κοινωνικές 
ρυθμίσεις  χρησίμευσαν  απλώς  για  την  στήριξη  της  οικονομικής 
ολοκλήρωσης και κυρίως για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που 
ανέκυπταν  στην  πορεία  προς  την  κοινή  αγορά59.  Η  κοινωνική  πολιτική 
υπήρξε  πάντα  παρακολούθημα  της  οικονομικής  και  το  αντίστοιχο 
συμβαίνει  και  με  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων. 
Εμφανίζεται δηλαδή ως παρακολούθημα των οικονομικών ελευθεριών, 

                                                            
57 «Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules», πηγή: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data‐protection/news/120125_en.htm. 
58  ΔΕΚ, C‐101/01, Lindqvist, 6.11.2003, Σκέψη 35.  
59  Γ.  Κατρούγκαλος,  Η  έξοδος  από  την  κρίση  στο  φως  του  πολυεπίπεδου 

συνταγματισμού, ΔτΑ 49/2011 σ. 39 επ. (54). 
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σαν  το  αναγκαίο  αντιστάθμισμα  στην  ελεύθερη  κυκλοφορία  των 
υπηρεσιών και των πληροφοριών που αποτελεί και τον στόχο της ΕΕ και 
όχι σαν δικαίωμα που εφόσον σχετίζεται με την προσωπικότητα και την 
ιδιωτικότητα του ατόμου χρήζει προστασίας.  

Από  την  άλλη  πλευρά,  στις  εθνικές  έννομες  τάξεις  η  προστασία 
προσωπικών  δεδομένων  είτε  ως  αυτοτελές  δικαίωμα  είτε  ως  πλέγμα 
προστασίας  με  αναφορά  την  ιδιωτικότητα  ή  την  προσωπικότητα  μέσα 
από  τη  συνταγματική  κατοχύρωση  ανάγεται  σε  θεμελιώδης.  Η 
προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων,  όσον  αφορά  στην  ελληνική 
έννομη  τάξη,  εντάσσεται  στα  ατομικά  δικαιώματα.  Ειδικότερα,  η 
συνταγματική  κατοχύρωση  υποχρεώνει  τον  κοινό  νομοθέτη  να 
διαμορφώσει  ένα  θεσμικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  και  μόνο  θα 
καθίσταται  θεμιτή  η  συλλογή,  επεξεργασία  και  χρήση  τους. 
Δημιουργείται, έτσι, ένα θεσμικό κεκτημένο με αποτέλεσμα να μην είναι 
επιτρεπτή  η  κατάργηση  των  ισχυουσών  διατάξεων  αν  δεν 
αντικατασταθούν με άλλες που παρέχουν ισοδύναμη προστασία60.  

Πέρα από την συνταγματική περιωπή του δικαιώματος και ο εθνικός 
νόμος που θεσπίστηκε πρώτη φορά βάσει της Οδηγίας δεν περιορίστηκε 
στην  προστασία  προσωπικών  δεδομένων  για  σκοπούς  μόνο  της 
διευκόλυνσης  της  ανάπτυξης  της  κοινής  ευρωπαϊκής  αγοράς. 
Παράλληλα  με  την  κοινοτική  υποχρέωση  για  μεταφορά  της  Οδηγίας 
στην εθνική έννομη τάξη, ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε και ρυθμίσεις 
που  απευθύνονται  στο  σύνολο  των  δράσεων  του  δημοσίου  και 
ιδιωτικού  τομέα  (και  περιλαμβάνουν  επεξεργασία  προσωπικών 
δεδομένων,  για  παράδειγμα  στον  τομέα  των  αρχείων  των  κρατικών 
υπηρεσιών  πληροφοριών,  της  αστυνομίας  ή  της  δικαιοσύνης  ή  άλλων 
δράσεων)  που  εκφεύγουν  του  πεδίου  εφαρμογής  του  ενωσιακού 
δικαίου.  Με  αυτό  το  γενικό  νομοθέτημα  ο  Έλληνας  νομοθέτης 
επεξέτεινε  τις  επιταγές  της  Οδηγίας  στο  σύνολο  της  εθνικής  έννομης 
τάξης  και  έτσι  το  περιεχόμενο  της  Οδηγίας  έγινε  αποδεκτό  ως 
γενικευμένη  νομική  ενέργεια  που  καλύπτει  το  σύνολο  της  εσωτερικής 
έννομης τάξης και όχι μόνο τους σκοπούς του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.61 

Σκοπό  του  νόμου,  που  είναι  προγενέστερος  της  συνταγματικής 
κατοχύρωσης,  αποτελεί  η  διασφάλιση  των  δικαιωμάτων  του  ατόμου 
απέναντι στη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Η θέσπιση κανόνων για τη 
συλλογή  και  επεξεργασία  δεδομένων  που  αφορούν  τη  ζωή  και  την 

                                                            
60  Βλέπε Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη 2006 σ. 

212. 
61  Β.  Σωτηρόπουλος,  Η  συνταγματική  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων, 

Σάκκουλα Αθήνα‐ Θεσσαλονίκη 2006 σ 188 επ. 
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υπόσταση  του  κάθε  ατόμου  δεν  κατοχυρώνει  απλώς  την  ιδιωτική 
σφαίρα του, αλλά συναρτάται με την εν γένει άσκηση των περισσότερων 
από  τα  θεμελιώδη  δικαιώματά  του.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  9  του 
Συντάγματος  αλλά  και  2  παρ.1,  5  παρ.1  και  19  του  Συντάγματος,  οι 
οποίες ανάγουν την προστασία της αξίας του ανθρώπου σε πρωταρχική 
υποχρέωση  της  πολιτείας,  προστατεύουν  την  ελεύθερη  ανάπτυξη  της 
προσωπικότητάς  του  και  διασφαλίζουν  την  ιδιωτική  και  την 
οικογενειακή  του  ζωή καθώς και  το απόρρητο  των επικοινωνιών  του62, 
υποχρεώνουν  τον  εθνικό  νομοθέτη  να  δημιουργήσει  ένα  πλαίσιο 
προστασίας για τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά. 

Η  θέσπιση  του  παραπάνω  νόμου  πρωτίστως  συνιστά  την 
ανταπόκριση  στο  αίτημα  προστασίας  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων 
ενόψει  των  τεχνολογικών εξελίξεων.  Στοχεύει στο να κατοχυρωθούν οι 
εκφάνσεις  τις  προσωπικότητας,  οι  ιδιωτικές  στιγμές,  οι  θρησκευτικές 
πεποιθήσεις,  οι  σεξουαλικές  προτιμήσεις  και  οποιαδήποτε  άλλη 
πληροφορία  άπτεται  των  συνταγματικών  δικαιωμάτων  και  είναι  άξια 
προστασίας. Πρόκειται δηλαδή για μία αποσύνδεση της προστασίας των 
προσωπικών  δεδομένων  από  τους  «καταστατικούς»  σκοπούς  του 
προοιμίου  της  Οδηγίας.  Η  προστασία  προσωπικών  δεδομένων,  σε 
εθνικό  επίπεδο,  ανάγεται  σε  δικαίωμα  και  συνδέεται  με  άλλα  για  να 
ενισχύσει την προστασία του ατόμου. 

Τέτοια  φύση  έχει  η  προστασία  στο  πλαίσιο  της  ευρωπαϊκής 
δημόσιας  τάξης  της  προστασίας  των  δικαιωμάτων.  Συγκεκριμένα,  μαζί 
με  τα  εθνικά  συντάγματα  ιδιαίτερη  σημασία  και  αυτοτέλεια  αποκτά  η 
προστασία και μέσα από την πρόβλεψη στο κείμενο της ΕΣΔΑ αλλά και 
με την θέσπιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο άρθρο 8 
του  τελευταίου  διευκρινίζεται  ότι  η  προστασία  των  προσωπικών 
δεδομένων αποτελεί δικαίωμα  τόσο καθολικό ώστε η εμβέλειά  του να 
καταλαμβάνει  κάθε  μορφή  δράσης  του  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  τομέα. 
Επομένως,  η  προστασία  αυτονομείται  σε  σχέση  με  την  αντίληψη  της 
ένωσης ότι κυρίως αποτελεί μέσο και εργαλείο για την ίδρυση και καλή 
λειτουργία  της  αγοράς.  Η  κατοχύρωση  αυτή,  το  κατατάσσει  στα 
θεμελιώδη  δικαιώματα,  νέας  γενιάς  τα  οποία  παράγει  η 
παγκοσμιοποίηση  και  η  τεχνολογία.  Το  αναγνωρίζει  δηλαδή  ως 
θεμελιώδη  αυτοσκοπό63  εξισώνοντάς  το  με  κατεξοχήν  θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως η έκφραση και η απαγόρευση βασανιστηρίων.  

Καταληκτικά  και  συνοψίζοντας  μπορούμε  να  επισημάνουμε  ότι  η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ευρωπαϊκή 

                                                            
62  Από Εισηγητική Έκθεση του Ν. 2472/1997. 
63  Β.  Σωτηρόπουλος,  Η  συνταγματική  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων, 

Σάκκουλα Αθήνα‐ Θεσσαλονίκη 2006 σ. 189. 
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έννομη  τάξη  συνιστά  περιορισμό  στους  ενωσιακούς  σκοπούς  ενώ  για 
την  εθνική  αποτελεί  δικαίωμα  που  όπως  κάθε  τέτοιο  επιδέχεται 
περιορισμούς. 

 
5.   Συμπέρασμα: Κριτήριο της συνάρθρωσης ο σκοπός της κάθε 

έννομης τάξης 
 Είναι  αξιομνημόνευτο  το  πως  οι  διαφορετικοί  σκοποί  που 

υπηρετούνται στις έννομες τάξεις επηρεάζουν τη φύση του δικαιώματος 
σε  κάθε  μία  από  αυτές  αλλά  και  τη  συνάρθρωση  των  διαφορετικών 
κανόνων.  Αυτό που  τελικά  έχει  σημασία  είναι  το «τοπικό»  σημείο  στο 
οποίο οι ρυθμίσεις θα συναντηθούν, εκεί όπου θα γίνει η συνάρθρωση. 
Όπως  φάνηκε  μέσα  από  την  μελέτη  του  φαινομένου  ‐όσο  διεξοδικά 
μπορεί  να  γίνει  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  μελέτης‐  αν  οι  έννομες 
ρυθμίσεις  «συναντηθούν»  σε  επίπεδο  ΕΕ,  νομοθετικό  αλλά  και 
δικαιοδοτικό,  συνεκτιμώνται  όλες  αλλά  αποκτούν  την  απόχρωση  της 
ενωσιακής.  Οι  διαφορετικής  προέλευσης  ρυθμίσεις 
επανοηματοδοτούνται κατά τα προτάγματα του δικαίου της Ένωσης και 
ειδικότερα  του  συγκεκριμένου  σκοπού  που  εξυπηρετείται.  Εν 
προκειμένω  η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  πρέπει  να 
ρυθμιστεί  και  να  προσαρμοστεί  κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  μην  θέτει 
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών.  

Εάν  αντίθετα  η  διασύνδεση  των  διαφορετικής  προέλευσης 
ρυθμίσεων  εμφανιστεί  σε  εθνικό  επίπεδο  (εθνικός  νομοθέτης  που 
καλείται  να  ενσωματώσει  Οδηγία‐  εθνικός  δικαστής)  ο 
ανθρωποκεντρικός  στόχος  είναι  αυτός  που  κινεί  το  όχημα  της 
συνάρθρωσης. Οι διάφοροι  κανόνες θα συμφιλιωθούν με κριτήριο  τον 
ανθρωποκεντρικό  σκοπό  που  πρέπει  να  πραγματωθεί.  Επομένως,  οι 
κανόνες  για  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  που 
συναντιούνται  και  διεκδικούν  εφαρμογή  στην  κάθε  περίπτωση 
συστρατεύονται άλλοτε για να προάγουν τους στόχους της Ένωσης και 
άλλοτε προκειμένου να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα το άτομο.  

Αυτό  οφείλεται  στο  ότι  οι  όροι  και  τα  κριτήρια  της  συνάρθρωσης 
είναι ρευστά,  ασαφή και μη γνωστά εκ των προτέρων. Η πλουραλιστική 
προσέγγιση,  όπως  εφαρμόζεται,  αδυνατεί  να  προσφέρει  τα 
μεθοδολογικά  εργαλεία  για  την  με  κανονιστικούς  όρους    επίλυση  των 
ζητημάτων  που  ανακύπτουν  από  τη  σχέση  μεταξύ  διαφορετικών 
εννόμων  τάξεων.  Στο  πλαίσιο  της  πλουραλιστικής  θεώρησης  δεν 
νοούνται  συγκρούσεις,  ωστόσο  δεν  μπορεί  να  παραγνωριστεί  το 
γεγονός  ότι  συμβαίνουν.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  είναι  περισσότερο 
εμφανής η απουσία ενός κανονιστικού πλαίσιο αρχών, με βάση το οποίο 
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μπορεί  να  επιχειρηθεί  να  αμβλυνθούν  ή  να  αποφευχθούν  οι  πιθανές 
συγκρούσεις. 

Δεν υπάρχει μία αρχή κοινή που να αποτελεί το κριτήριο με βάση το 
οποίο θα γίνει η συνάρθρωση και έτσι κριτήριο καθίσταται κάθε φορά ο 
σκοπός τον οποίο επιδιώκει η εκάστοτε έννομη τάξη, και εν προκειμένω 
αυτός  που  εξυπηρετείται  μέσω  της  προστασίας  των  προσωπικών 
δεδομένων.  Τις αρχές αυτές,  που λείπουν υποκαθιστούν οι στόχοι  των 
εννόμων  τάξεων  και  ειδικότερα  οι  στόχοι  των  ερμηνευτών  και 
εφαρμοστών  του  δικαίου  στην  κάθε  περίπτωση.  Όσο  η  πλουραλιστική 
θεωρία  δεν  εμπλουτίζεται  με  αρχές  και  κανόνες,  οι  οποίοι  θα 
καθορίζουν  τον  τρόπο  και  θα  προσδιορίζουν  τα  κριτήρια  της 
συνάρθρωσης,  είναι  καταδικασμένη  να  λειτουργεί  ως  μια  απλή 
περιγραφική  θεωρία.  Μόνο  αν  παράσχει  ένα  κανονιστικό  πλαίσιο 
διευθέτησης των σχέσεων εθνικού,  ενωσιακού  και διεθνούς δικαίου θα 
μπορεί  να  αποτελέσει  έναν  ισχυρό  αντίλογο  απέναντι  στις  μονιστικές 
ιεραρχικές πυραμίδες και στον στεγανό διαχωρισμό των τάξεων κατά τη 
δυαδική προσέγγιση  που παραβλέπει τις συγκρούσεις.  
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Ι.  Εισαγωγή 
Η δημοσιοποίηση ονομάτων «παρανομούντων» απασχολεί εδώ και 

δεκαετίες  τη  νομική  επιστήμη  και  προκαλεί  έντονο  προβληματισμό 
γύρω  από  τη  νομιμότητά  της.  Το  ζήτημα  δεν  είναι  καινοφανές.  Η 
δημοσιοποίηση  ονομάτων  ατόμων  που  κατηγορούνται  για  διάπραξη 
εγκλημάτων1,  στοιχεία  προδικασίας  ή  δικογραφιών  συχνά  λαμβάνουν 
ευρεία  δημοσιότητα  μέσω  των  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  και 
τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο. Η επέμβαση στον ιδιωτικό βίο ή στην 
ιδιωτική  σφαίρα  μέσω  της  ανακοίνωσης  στοιχείων  που  αναφέρονται 
στην  προσωπικότητα  του  ατόμου  δεν  είναι  άμοιρη  συνεπειών.  Η 
δημοσιότητα  αυτή  και  η  κοινωνική  διαπόμπευση  που  τη  διαδέχεται, 
είναι  πιθανό  να  έχει  περαιτέρω συνέπειες  στην  προσωπική,  κοινωνική 
και  επαγγελματική  ζωή  του  ατόμου.  Ήδη  από  το  1890      οι  δικαστές 
S.D.Warren  και  L.D.Brandeis  στο  άρθρο  τους  «The  right  to  privacy»2 
επισημαίνουν  το  δικαίωμα  του  ατόμου  «να  μην  ενοχλείται  από  τους 
άλλους και να αφήνεται στην ηρεμία του»3.    

Το  ζήτημα  της  δημοσιοποίησης  ονομάτων  ατόμων  που  έχουν 
διαπράξει  μια  παράβαση  εμφανίζεται  με  ιδιαίτερη  βαρύτητα  όταν  η 
δημοσιοποίηση  αυτή  έχει  ως  φορέα  μια  κρατική  αρχή.  Μια  τέτοια 
δημοσιοποίηση,  προερχόμενη  από  μια  κρατική  αρχή,  θα  πρέπει  να 
πληροί  καταρχήν  δύο  προϋποθέσεις:  α)  αυτή  της  αρχής  της 
νομιμότητας,  που  διέπει  όλη  τη  διοικητική  δράση,  κυρίως  δε  να 
προβλέπεται  από  τυπικό  νόμο,  και  β)  η  ύπαρξη  του  δημοσίου 

                                                            
* ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
1   Στις  ΗΠΑ  διεξάγεται  έντονος  επιστημονικός  διάλογος  γύρω  από  τη  δημοσιοποίηση 

ονομάτων  παιδεραστών  ή  ατόμων  που  έχουν  διαπράξει  σεξουαλικά  εγκλήματα. 
Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  οι  πολιτείες  του  Κάνσας  και  της  Βιρτζίνια  αρνούνται  να 
θεωρήσουν  ότι  οι  δημοσιοποιήσεις  αυτές  αποτελούν  αθέμιτη  επέμβαση  στον 
ιδιωτικό βίο.  

2   Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, “The right to privacy”, Harvard Law Review 
Vol. IV, no.5, December 15, 1890. 

3   Όπως  εύστοχα  επισημαίνουν  στην  εισαγωγή  του  άρθρου  τους  οι  S.D.Warren  και 
L.D.Brandeis  “what  is whispered  in  the  closet  shall  be  proclaimed  from  the  house‐
tops?” 
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συμφέροντος,  χάριν  του  οποίου  επιτρέπεται  ο  περιορισμός  ενός 
ατομικού δικαιώματος,  θα πρέπει να υπακούει στις επιταγές της αρχής 
της αναλογικότητας.  

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της δημοσιοποίησης 
ονομάτων οφειλετών του δημοσίου, όπως την προβλέπει το άρθρο 9 του 
σχετικώς  πρόσφατου  νόμου  3943/2011  «για  την  καταπολέμηση  της 
φοροδιαφυγής,  τη  στελέχωση  των  ελεγκτικών  υπηρεσιών  και  άλλες 
διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Οικονομικών»  σε  συνδυασμό 
με  τη  γνωμοδότηση  4/2011  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έκρινε τη προβλεπόμενη από το νόμο 
δημοσιοποίηση ως συνταγματική.  

 
ΙΙ.  Η Γνωμοδότηση 4/2011 της ΑΠΔΠΧ – Το Ιστορικό 
Τον Οκτώβριο του 2011 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα  (στο  εξής  ΑΠΔΠΧ)  κλήθηκε  να  γνωμοδοτήσει  κατόπιν 
ερωτήματος  του  Υπουργείου  Οικονομικών4  «αν  η  δημοσιοποίηση  των 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς  το  Δημόσιο  προσκρούει  καθ΄ 
οποιοδήποτε  τρόπο  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  προστασίας  των 
προσωπικών  δεδομένων».  Έναυσμα  για  την  εν  λόγω  γνωμοδότηση 
υπήρξε  η  εκδοθείσα  Υπουργική  Απόφαση  ΠΟΛ  1185/1‐9‐2011  για  τη 
δημοσιοποίηση  στο  διαδίκτυο  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς  το 
Δημόσιο,  η  οποία  εκδόθηκε  στη  βάση  της  εξουσιοδότησης  που 
παρέχεται  από  το  άρθρο  9  παρ.  4  του  Ν.3943/2011  για  την 
καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής,  τη  στελέχωση  των  ελεγκτικών 
υπηρεσιών κλπ  5. Με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται η δημοσιοποίηση 
σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στοιχείων οφειλών προς 
το Δημόσιο άνω των 150.000€ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο6 εφόσον η 
καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.  

                                                            
4   Βλ.  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  ΓρΓΓΠ0001086  ΕΞ  2011/1‐9‐2011  έγγραφο  του  Υπουργείου 

Οικονομικών‐Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
5   Το  άρθρο  9  του  Ν.  3943/2011.  ορίζει  τα  ακόλουθα:  «Με  απόφαση  του  Υπουργού 

Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές 
δημοσιοποίησης  στο  διαδίκτυο,  τα  δεδομένα  που  δημοσιοποιούνται,  μεταξύ  των 
οποίων  και  τα  στοιχεία  των  οφειλετών,  των  παραβατών  και  των  συνυπόχρεων  με 
αυτούς προσώπων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις άρσης της δημοσιοποίησης, τα 
οργανωτικά  και  τεχνικά  μέτρα  για  την  ασφάλεια  της  επεξεργασίας  και  κάθε  άλλο 
σχετικό θέμα, αφού ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄)».  

6   Η  ΑΠΔΠΧ  παρατηρεί  ότι  τα  φορολογικά  δεδομένα  των  νομικών  προσώπων  δεν 
συνιστούν  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  και  δεν  μπορούν  να  αποτελέσουν 
αντικείμενο της γνωμοδότησης. 
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Πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση, η οποία εισάγει για πρώτη φορά 
στην  ελληνική  έννομη  τάξη  την  πρακτική  της  δημοσιοποίησης7 
ονομάτων  μεγαλο‐οφειλετών  του  Δημοσίου. Μέχρι  την  έκδοση  του Ν. 
3943/2011  η  δημοσιοποίηση  των  σχετικών  ονομάτων  συνίσταστο  σε 
ανακοίνωση  του  Υπουργού Οικονομικών  στη  Βουλή  κατά  τη  συζήτηση 
του κρατικού προϋπολογισμού8 ενώ, συγχρόνως, το άρθρο 85 παρ. 3 του 
Ν.  2238/1994  (Κώδικας  Φορολογίας  Εισοδήματος)  προέβλεπε  τη 
δυνατότητα ανάρτησης καταλόγου φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει 
όλα  τα  φορολογικά  τους  στοιχεία,  σε  πρόσφορη  θέση  στο  κατάστημα 
της εφορίας ώστε να μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Η 
ίδια διάταξη προέβλεπε τη δυνατότητα δημοσιοποίησης των καταλόγων 
αυτών  στις  εφημερίδες.  Ωστόσο,  η  σχετική  ρύθμιση  δεν  εφαρμόστηκε 
ποτέ  κατά  τρόπο  συνεπή  λόγω  του  όγκου  των  δεδομένων  και  δεν 
απασχόλησε ποτέ την ΑΠΔΠΧ ούτε τα διοικητικά δικαστήρια.  

Το  καινούργιο  νομοθετικό  πλαίσιο  τέθηκε  υπ’  όψη  της  ΑΠΔΠΧ,  η 
οποία  απεφάνθη  θετικά  επί  της  δυνατότητας  δημοσιοποίησης 
ονομαστικών  στοιχείων  των  οφειλετών  του  Δημοσίου  θέτοντας,  όμως, 
μια σειρά από διαδικαστικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις.  

Συγκεκριμένα,  η  Αρχή,  αφού  διαπιστώνει  τη  σχετική  αρμοδιότητά 
της να γνωμοδοτήσει επί του θέματος βάσει των άρθρων 15 παρ. 1 και 
19  παρ. 1  του Ν. 2472/19979 «για  την προστασία  του ατόμου από  την 
επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα»,  εκκινεί  από  τους 
υπέρτερης  τυπικής  ισχύος  κανόνες  των  άρθρων  9Α  και  2  παρ.  2  του 
Συντ.,  του άρθρου 8  της  ΕΣΔΑ  και  της Οδηγίας 95/46  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  «για  την  προστασία  των  φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και  την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» προκειμένου να 
εξετάσει  τη  συμβατότητά  τους  με  τους  κανόνες  του  άρθρου  9  του  Ν. 
3943/2011 και της εκδοθείσας επ’ αυτού Υπουργικής Απόφασης 1185/1‐
9‐2011. Η πρόθεση της αρχής για αναγκαίο συγκερασμό μεταξύ αφενός 
του  δημοσίου  συμφέροντος  για  την  καταπολέμηση  της φοροδιαφυγής 
και  την  εμπέδωση  της  φορολογικής  δικαιοσύνης  με  τη  συνεπή 
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών και, αφετέρου 
των  επιταγών  της  ουσιαστικής  κατοχύρωσης  του  θεμελιώδους 

                                                            
7    Υπεύθυνη  για  τη  δημοσιοποίηση  ορίζεται  η  Γενική  Γραμματεία  Πληροφοριακών 

Συστημάτων (στο εξής ΓΓΠΣ). 
8    Βλ. άρθρο 10 § 4 του Ν. 2362/1995. 
9   Η  Αρχή  στο  κείμενο  της  γνωμοδότησης  εμμέσως  επισημαίνει  ότι  οι  σχετικές 

ρυθμίσεις  δεν  τέθηκαν  υπόψη  της  προς  γνωμοδότηση  πριν  από  την  κατάθεση  και 
ψήφισή τους, υπονοώντας μάλλον ότι δεν τηρήθηκε η ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 1 
του  ν. 2472/1997  σύμφωνα με  την οποία η ΑΠΔΠΧ «γνωμοδοτεί  για  κάθε ρύθμιση 
που αφορά την επεξεργασία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 
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δικαιώματος  του ατόμου στην προστασία  των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν είναι εμφανής. Επικαλούμενη τη νομολογία 
του ΣΤΕ περί περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων σε συνάρτηση με 
την  αρχή  της  αναλογικότητας,  τη  νομολογία  του  ΕΔΔΑ10  για  τους 
περιορισμούς  στην  ιδιωτική  ζωή  από  τη  δημόσια  εξουσία  –το 
νομοθετικό μέτρο πρέπει να υποβάλλεται στον έλεγχο της νομιμότητας, 
της  προσβασιμότητας  (accessibility)  και  της  προβλεψιμότητας 
(foreseeability)  των συνεπειών του‐ και του ΔΕΚ σχετικά με την ανάγκη 
εφαρμογής  των  επιταγών  της  αρχής  της  αναλογικότητας  κατά  τη 
θέσπιση  περιορισμών  στην  άσκηση  θεμελιωδών  δικαιωμάτων  του 
ατόμου,  η  Αρχή  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  νομοθέτης  διαθέτει 
ευρεία εξουσία εκτιμήσεως για την επιλογή του ενδεδειγμένου μέτρου 
που  θα  υλοποιεί  σκοπούς  δημοσίους  συμφέροντος  κατά  συνέπεια  το 
δικό  της  περιθώριο  εκτίμησης  περιορίζεται:  α)  στην  εκτίμηση  εάν  οι 
περιορισμοί  συνιστούν «υπέρμετρη  παρέμβαση που θίγει  την  ίδια  την 
υπόσταση των δικαιωμάτων που προστατεύονται και β)  στην εκτίμηση 
εάν  «η  θεσπιζόμενη  ρύθμιση  είτε  είναι  προδήλως  απρόσφορη,  είτε 
προβαίνει  το απαραίτητο  για  την πραγματοποίηση  του  επιδιωκόμενου 
σκοπού μέτρο». 

Σύμφωνα  με  την  Αρχή,  η  μη  εκπλήρωση  των  φορολογικών 
υποχρεώσεων συνιστά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 του Συντ. 
που  κατοχυρώνουν  την  αρχή  της  ισότητας  και  της  καθολικότητας  του 
φόρου αλλά και παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 και παρ. 4 του Συντ. 
που  καθιερώνουν  την  αρχή  του  κοινωνικού  κράτους  δικαίου  και  την 
αρχή της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης και δικαιολογούν το μέτρο 
της δημοσιοποίησης για την επίτευξη του στόχου, που συνίσταται στην 
καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής.  Ωστόσο,  η  δημοσιοποίηση  των 
προσωπικών δεδομένων11  των μεγαλο‐οφειλετών του Δημοσίου  (ΑΦΜ, 
επώνυμο,  όνομα,  όνομα  πατέρα,  όνομα  μητέρας,  βασική  οφειλή, 
συνειπραττόμενα,  σύνολο  οφειλόμενο  ποσού  και  παρατηρήσεις)  είναι 
δυνατή εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι12: 

1) Η οφειλή θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από φόρους, 
δασμούς  και  λοιπά  βάρη  για  τα  οποία  οι  Έλληνες  πολίτες 

                                                            
10  Η Αρχή προβαίνει  και σε ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας άλλων χωρών  (Μεγάλη 

Βρετανία και Ιρλανδία), πρακτική που ακολουθεί κατ’ εξοχήν πρακτική του ΕΔΔΑ κατά 
την ενάσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του. Για την τηρούμενη πρακτική σε 
άλλα κράτη βλ. παρακάτω 

11  Η Αρχή κρίνει ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι απλά κι όχι ευαίσθητα, για το θέμα αυτό 
βλ. παρακάτω. 

12  Θέτοντας συγκεκριμένους όρους, υπό τους οποίους η δημοσιοποίηση των ονομάτων 
οφειλετών του δημοσίου είναι επιτρεπτή, η Αρχή υπεισήλθε υπό μια έννοια στο ρόλο 
του νομοθέτη.  
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υποχρεούνται να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους 
χωρίς διακρίσεις. 

2) Η  οφειλή  θα  πρέπει  να  έχει  οριστικοποιηθεί  υπό  την  έννοια 
είτε  ότι  έχει  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  για  την  άσκηση 
προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου είτε με την 
έκδοση  τελεσίδικης  απόφασης  σχετικά  με  την  ύπαρξη  και  το 
ύψος της οφειλής, προκειμένου ο πολίτης να απολαμβάνει το 
σύνολο  των  εγγυήσεων  της  διοικητικής  και  δικαστικής  του 
προστασίας. 

3) Η  προηγούμενη  έγκαιρη  έγγραφη  ενημέρωση  του  εκάστοτε 
ενδιαφερομένου  οφειλέτη  για  την  επικείμενη  δημοσιοποίηση 
και  η  χορήγηση  προθεσμίας  τουλάχιστον  δεκαπέντε  ημερών 
προκειμένου να προβεί στη τακτοποίηση της οφειλής του ή να 
προβάλλει  τις αντιρρήσεις  του ασκώντας  το σχετικό δικαίωμα 
που  προβλέπεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  13  του  Ν. 
2472/1997. 

4) Η  προσήκουσα  ταυτοποίηση  με  τη  δημοσιοποίηση  του 
επωνύμου του οφειλέτη, του ονόματός του, του ΑΦΜ και του 
ονόματος  του  πατέρα  του,  αποκλειόμενης  της  χρήσης 
οποιοδήποτε    άλλου  στοιχείου  προσδιοριστικού  της 
ταυτότητας  του  προκειμένου  να  αποφευχθεί  κίνδυνος 
συγχύσεως. 

5) Η  μη  δημοσίευση  των  ονομάτων  οφειλετών  που  είναι 
ανεπίδεκτα  είσπραξης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  82Α  του  ΚΕΔΕ, 
όπως αυτό προβλέπεται  στις  διατάξεις  του άρθρου 10  του Ν. 
3943/2011. 

6) Η μη δημοσιοποίηση στοιχείων ανηλίκων οφειλετών εφόσον τη 
διαχείριση  της  περιουσίας  τους  έχουν  οι  γονείς  ή  άλλα 
πρόσωπα. 

7) Η μη δημοσίευση των στοιχείων των αποβιωσάντων οφειλετών 
εφόσον  μετά  το  θάνατο  του  κληρονομουμένου  οφειλέτη  το 
χρέος του έχει διαιρεθεί με τέτοιο τρόπο   ώστε στον καθέναν 
από τους κληρονόμους του να αναλογεί σύμφωνα με τα άρθρα 
1885 και 480 ΑΚ, χρέος μικρότερο των 150.000€. 
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ΙΙΙ.  Η προηγούμενη νομολογία της Αρχής  
Η  Γνωμοδότηση  4/2011  υπήρξε  πρωτοφανής  στο  πλαίσιο  της 

νομολογίας  της  ΑΠΔΠΧ13.  Πράγματι,  η  προηγούμενη  νομολογία  της 
Αρχής  υπήρξε  στραμμένη  στην  πλήρη  προστασία  των  δεδομένων 
προσωπικού  χαρακτήρα  και  στην  πληροφοριακή  αυτοδιάθεση  του 
υποκειμένου.  Η  Γνωμοδότηση 4/2011  έρχεται  να  διασπάσει  μια  πάγια 
νομολογία  σταθμίζοντας  την  πληροφοριακή  αυτονομία  του  ατόμου  σε 
σχέση  με  επιδιωκόμενο  σκοπό  δημοσίου  συμφέροντος,  την 
καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  και  την  εμπέδωση  της  φορολογικής 
ισότητας. 

 Η  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της  Αρχής  1/201114  για  τη 
δημοσιοποίηση φορολογικών  καταλόγων  με  βάση  τις  διατάξεις  του Ν. 
3842/2010 έκρινε ότι η δημοσιοποίηση αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους 
για τους φορολογούμενους και δεν συνιστά ένα ανώδυνο μέτρο, αφού ο 
φορολογούμενος  μπορεί  να  πέσει  θύμα  της  απλής  περιέργειας  τρίτων 
αλλά  κυρίως  τα  φορολογικά  του  δεδομένα  μπορεί  να  τύχουν 
επεξεργασίας  για  σκοπούς  που  επηρεάζουν  άμεσα  την  ατομική 
ελευθερία συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας15. 
Επιπλέον,  η  Αρχή  επισημαίνει  ότι  η  δημοσιοποίηση  καταλόγων 
φορολογουμένων  ενέχει  σοβαρούς  κινδύνους  εγκληματικών 
ενεργειών16.  Στο  κείμενο  της  γνωμοδότησης  επισημαίνεται  ότι  η 
«αυτοσυμμόρφωση» των φορολογουμένων δεν επιτυγχάνεται μέσω της 
όποιας  κοινωνικής  πίεσης  και  κατακραυγής,  αλλά  μέσω  των 
προβλεπόμενων  διοικητικών  και  ποινικών  κυρώσεων  σε  περίπτωση 
διαπίστωσης, μέσω των διενεργουμένων διενεργούμενων φορολογικών 
ελέγχων,  περιπτώσεων  φοροδιαφυγής  και  καταχρηστικής 
φοροαποφυγής. 

                                                            
13  Η σχετική νομολογία είναι ογκώδης, πέρα από τα εδώ αναφερόμενα, ενδεικτικά βλ. 

γνωμοδοτήσεις 62/2011, 51/2003. 
14  Για εκτενέστερη ανάλυση αυτής βλ. ΔΦΝ, Τεύχος 1463, «Η αντισυνταγματικότητα της 

δημοσιοποίησης  ονομάτων  φορολογουμένων»,  Στ.  Παπαδημητρίου,  Κ. Μηλιαράκη, 
σελ. 467 επ.  

15  Σύμφωνα  με  τα  επιχειρήματα  του  Υπουργείου  Οικονομικών  στη  Φιλανδία  και  στη 
Νορβηγία  που  προβλέπονται  αντίστοιχα  μέτρα  δημοσιοποίησης,  το  μέτρο  έχει 
στεφθεί με επιτυχία. Η απάντηση της ΑΠΔΠΧ στο παραπάνω επιχείρημα επισημαίνει 
ότι  οι αντιλήψεις που  επικρατούν στις  σκανδιναβικές  χώρες σχετικά,  με  την  έννοια 
της  διαφάνειας  και  του  απορρήτου  είναι  πολύ  διαφορετικές  από  αυτές  που 
επικρατούν στην Ελλάδα. 

16  Πράγματι,  οι  νορβηγικές αρχές  σε απάντηση σχετικού  ερωτήματος  του  Υπουργείου 
Οικονομικών  επιβεβαιώνουν  ότι  οι  δημοσιευμένοι  κατάλογοι  φορολογουμένων 
έχουν  χρησιμοποιηθεί  ως  μέτρο  επιλογής  θυμάτων  από  δράστες  εγκληματικών 
ενεργειών. 
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Σε  προγενέστερο  χρόνο  η  Αρχή  εξέδωσε  την  απόφαση  54/2011, 
κατόπιν καταγγελιών ιατρών και του ιατρικού συλλόγου Αθηνών σχετικά 
με  την  ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα  του  διαδικτυακού  τόπου  του 
Υπουργείου  Οικονομικών  κατάστασης  γιατρών  στην  Αθήνα  για  τους 
οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις και με γιατρούς για τους 
οποίους  έχουν  καταλογιστεί  ή  είναι  υπό  καταλογισμό  πρόστιμα. 
Συγκεκριμένα,  η  ανάρτηση  περιλάμβανε  δελτίο  τύπου  συνοδευόμενο 
από  τέσσερις  πίνακες.  Οι  δύο  πρώτοι  πίνακες  περιλάμβαναν  ονόματα 
ιατρών,  επαγγελματικές  διευθύνσεις,  ειδικότητα  των  ενδιαφερομένων 
και  το  είδος  των  παραβάσεων  που  τους  αποδίδεται.  Ο  τρίτος  πίνακας 
αφορούσε δηλωθέντα κέρδη ιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου και ο 
τελευταίος  πίνακας  εμπεριείχε  ανώνυμα  αντιπαραβολή  εισοδημάτων 
και  τραπεζικών  καταθέσεων  γιατρών  ορθοπεδικών  που 
δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  της  Αθήνας.  Υπό  τα  παραπάνω 
δεδομένα, η Αρχή δέχτηκε ότι η εν λόγω ανάρτηση συνιστά μη νόμιμη 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα17. 

  Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  η  Γνωμοδότηση  της  ΑΠΔΠΧ  6/200718 
σχετικά  με  τη  νομιμότητα  δημοσιοποίησης  ονομάτων  ατόμων  που 
απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας χωρίς 
να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κρίσης από τα αρμόδια όργανα 
και  χωρίς  να  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  της  στρατολογικής 
νομοθεσίας.  Η  Αρχή  έκρινε  ότι  μια  τέτοια  δημοσίευση  αντίκειται  στην 
αρχή της αναλογικότητας και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο 
δημόσιο  σκοπό,  ο  οποίος  συνίστατο  σε  ενδυνάμωση  των  αντιλήψεων 
περί  εθνικής  αλληλεγγύης  καθώς  και  σε  άσκηση  πειθαρχικών  ‐
ενδεχομένως  και  ποινικών  διώξεων‐  κατά  των  εμπλεκομένων 
προσώπων19.  

 

                                                            
17  Η  ανάρτηση  καταλόγων  ιατρών  δεν  προβλέπεται  από  καμία  νομοθετική  διάταξη, 

γεγονός  που  εντόνως  επισήμανε  και  η  Αρχή  στην  απόφασή  της  54/2011.  Η 
δημοσιοποίηση ονομάτων  μεγαλο‐οφειλετών  του  Δημοσίου  (γνωμοδότηση 4/2011) 
κινείται μέσα στα όρια της αρχής της νομιμότητας, εφόσον προβλέπεται ρητά από το 
άρθρο 9 του Ν.3943/2011. 

18  Για εκτενέστερη ανάλυση αυτής βλ. Λίλιαν Μήτρου, «Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η 
κύρωση  της  δημοσιότητας»,  Εκδόσεις  Σάκκουλα,  Αθήνα‐Θεσσαλονίκη,  2012,  σελ. 
188‐191  καθώς  και  Βασίλης  Σωτηρόπουλος  ΤοΣ  2/2007  «Προστασία  Προσωπικών 
Δεδομένων», σχόλια επί της απόφασης ΣτΕ 2629/2006, σελ. 626‐645. 

19  Περαιτέρω, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η ανακοίνωση των ονομάτων 
ατόμων που απαλλάχθηκαν παράνομα από τη στράτευση θα οδηγούσε σε εμπέδωση 
του  «αισθήματος  δικαιοσύνης»  καθώς  με  αυτό  τον  τρόπο  «αποδεικνύεται  ότι 
αποκαθίσταται  η  πληγείσα  αρχή  της  ισότητος  στον  ευαίσθητο  τομέα  της 
στρατεύσεως». 
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IV.  Η συγκριτική επισκόπηση του μέτρου  
Με την εισαγωγή του Ν. 3943/2011  εισήχθη στην ελληνική έννομη 

τάξη η πρακτική του naming and shaming που χαρακτηρίζει διεθνώς όλο 
και  περισσότερο  τις  προσπάθειες  πάταξης  της  φοροδιαφυγής.  Η 
συγκριτική  επισκόπηση  του  μέτρου,  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  η 
εφαρμογή του έχει τις ρίζες της στις αγγλοσαξονικές χώρες20. 

Στην  Ιρλανδία  η  δημοσιοποίηση  των  ονομάτων  οφειλετών  του 
δημοσίου προβλέπεται στη Taxes Consolidation Act  (1997), στο εδάφιο 
1086  της  οποίας  προβλέπεται  ως  κατώτατο  όριο  για  τις  φορολογικές 
παραβάσεις  το  ποσό  των  33.000€,  το  οποίο  ανανεώνεται  κάθε  πέντε 
χρόνια.  Η  δημοσιοποίηση  των  φορολογικών  παραβάσεων  είναι 
καθολική,  προβλέπεται  ανανέωσή  της  ανά  τρίμηνο  και  οι 
δημοσιοποιούμενοι  κατάλογοι  (tax  defaulters  list)  περιλαμβάνουν    τα 
ονόματα,  τις  διευθύνσεις  και  τις  επαγγελματικές  δραστηριότητες  των 
φορολογουμένων.  Η  δημοσιοποίηση  των  προστίμων  συντελείται 
ανεξαρτήτως  του  αν  αυτά  έχουν  εξοφληθεί  και  ανεξαρτήτως  σχετικού 
διακανονισμού,  στον  οποίο  ενδέχεται  να  έχει  προβεί  ο  διοικούμενος. 
Προβλέπεται  επίσης,  δημοσιοποίηση  των  ποινών  φυλάκισης.  Οι 
κατάλογοι  αυτοί  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  και 
δύναται να αναρτηθούν και στο διαδίκτυο, πρακτική που ακολουθείται 
από το 2009, ενώ τα στοιχεία παραμένουν δημοσιευμένα και διαθέσιμα 
για ανάκτηση από το έτος 2001. 

Στο  Ηνωμένο  Βασίλειο,  η  δημοσιοποίηση  οφειλετών  γίνεται  βάσει 
της  Finance  Act  (2009),  εδάφιο  94,  το  οποίο  προβλέπει  ότι  η 
δημοσιοποίηση  περιορίζεται  σε  «σκόπιμες»  φορολογικές  παραβάσεις, 
δεν  επιτρέπεται  πριν  την  ολοκλήρωση  της  σχετικής  δικαστικής 
διαδικασίας,  ενώ  προβλέπονται  και  ορισμένες  εξαιρέσεις21.  Η 
δημοσιοποίηση22  λαμβάνει  χώρα  για  οφειλές  άνω  των  34.000  £  και 
διαρκεί για διάστημα δώδεκα μηνών μετά από την οριστικοποίηση της 
ποινής.  

Στις  ΗΠΑ  παρόλο  που  δεν  υφίσταται  ενιαία  νομοθεσία  για  τη 
δημοσιοποίηση  ονομάτων  οφειλετών  του  δημοσίου,  ήδη  από  το  1991 

                                                            
20  Στην  γαλλική  έννομη  τάξη  προβλέπεται,  σύμφωνα  με  το  Γαλλικό  Γενικό  Κώδικα 

Φορολογίας  ότι  σε  περίπτωση  καταδίκης  από  ποινικό  δικαστήριο  για  τη  διάπραξη 
φοροδιαφυγής επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή η δημοσίευση της απόφασης στην 
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  στο  δημοτικό  κατάστημα  που  κατοικεί  ο 
κατηγορούμενος, στην εξώπορτα της οικίας του και της επαγγελματικής του στέγης. 

21  Εξαίρεση  λ.χ.  προβλέπεται  για  την  περίπτωση  που  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  ποινική 
έρευνα  ή  εξαιτίας  ύπαρξης  κινδύνων  για  την  ασφάλεια  του  ενδιαφερομένου 
προσώπου. 

22  Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: όνομα, διεύθυνση, δραστηριότητα 
της επιχείρησης, περίοδος που αφορά η παράβαση, ποσό φόρου και ποινή. 
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στο  πλαίσιο  του  SCOP  (Statewide  Compliance  and  Outreach  Program) 
προβλέπεται  η  ετήσια  δημοσιοποίηση  καταλόγου  ονομάτων 
φοροφυγάδων.  Η  δημοσιοποίηση  αυτή  είναι  δυνατόν  να  αποφευχθεί 
μέσω  της  οικειοθελούς  συμμόρφωσης  ή  της  συνεπούς  εκτέλεσης 
σχετικού διακανονισμού. 

Τέλος,  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  στην  Ιταλία  ο  Επόπτης  Προστασίας 
Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα  με  απόφασή  του  το  2008 
απαγόρευσε  τη  δημοσιοποίηση  καταλόγων  φορολογουμένων  στο 
διαδίκτυο. 

 
V.  Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων  
Με  την  Αναθεώρηση  του  2001,  εισήχθη  στο  ελληνικό  Σύνταγμα  η 

διάταξη του άρθρου 9Α που κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας κάθε 
ατόμου  από  τη  συλλογή,  προστασία  και  χρήση  προσωπικών  του 
δεδομένων.  Το  δικαίωμα  στην  πληροφοριακή  αυτοδιάθεση  ή  στο 
πληροφοριακό  αυτοκαθορισμό  συνίσταται  στη  δυνατότητα  κάθε 
ατόμου  να  μην  καθίσταται  πληροφοριακό  αντικείμενο,  αλλά  να 
προσδιορίζει  το  ίδιο  ποιες  από  τις  πληροφορίες  που  το  αφορούν  θα 
καταστούν  γνωστές  στο  ευρύ  κοινό.  Οι  πληροφορίες  αυτές  μπορεί  να 
προέρχονται από οποιαδήποτε πτυχή  της  κοινωνικής  ζωής  του ατόμου 
και  ενδεχόμενη  δημοσιοποίησή  τους  να  μπορεί  να  διαταράξει  την 
ηρεμία του.  

Το  δικαίωμα  στην  πληροφοριακή  αυτοδιάθεση  συνδέεται  τόσο  με 
το άρθρο 2 παρ. 1 Συντ.  σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσο και 
με το άρθρο 5 παρ.1 Συντ. σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης 
της  προσωπικότητας.  Η  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων 
αποτελεί  ουσιαστικά  περιεχόμενο  της  ελεύθερης  ανάπτυξης  της 
προσωπικότητας,  αφού  αφενός  τα  δεδομένα  είναι  στοιχεία  της 
κοινωνικής  δράσης  του  ατόμου  κι  αφετέρου  το  ίδιο  το  άτομο  έχει  τη 
δυνατότητα  να καθορίζει ποια δεδομένα που  το αφορούν μπορούν να 
δημοσιοποιηθούν.   

Με  τον  Ν.  2472/1997  «για  την  προστασία  του  ατόμου  από  την 
επεξεργασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα»  εισήχθη  στην 
ελληνική έννομη τάξη, κατά εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 95/46, 
το νομικό πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων και η προστασία αυτών. 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο 2  του  Ν.  2472/1997  ως  δεδομένο  προσωπικού 
χαρακτήρα  λογίζεται  «κάθε  πληροφορία  που  αναφέρεται  στο 
υποκείμενο  των  δεδομένων».  Ο  νόμος  προβλέπει  δύο  κατηγορίες 
προσωπικών  δεδομένων,  τα  απλά  και  τα  ευαίσθητα  προσωπικά 
δεδομένα.  Ειδικότερα,  ως απλά προσωπικά  δεδομένα  νοούνται  γενικά 
όλες  οι  πληροφορίες  του  υποκειμένου  και  η  επεξεργασία  τους 
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επιτρέπεται  υπό  προϋποθέσεις.  Ως  ευαίσθητα  προσωπικά  δεδομένα 
νοούνται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική 
προέλευση,  στα  πολιτικά  φρονήματα,  στις  θρησκευτικές  ή  πολιτικές 
πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, 
στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές 
διώξεις  ή  καταδίκες  καθώς  και  στη  συμμετοχή  σε  συναφείς  με  τα 
ανωτέρω  ενώσεις  προσώπων.  Επομένως,  τα  ευαίσθητα  προσωπικά 
δεδομένα23 αναφέρονται στον σκληρό πυρήνα του ιδιωτικού βίου και η 
επεξεργασία τους επιτρέπεται υπό όρους.  

Η προστασία του δικαιώματος του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού 
προβλέπεται και στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
πρέπει  να  γίνεται  νομίμως,  για  καθορισμένους  σκοπούς,  με  τη 
συγκατάθεση  του  ενδιαφερομένου  και  σε  συνάρτηση  με  την  Οδηγία 
95/46 ΕΚ, η οποία στο άρθρο 6 ορίζει τις αρχές που πρέπει να τηρούνται 
ως προς την ποιότητα των δεδομένων. 

Ειδικότερα,  η  έννοια  του φορολογικού απορρήτου εμφανίζεται  για 
πρώτη  φορά  στο  Ν.  1043/1917  «περί  φορολογίας  των  εκτάκτων 
κερδών».  Ωστόσο,  πλήρης  θέσπιση  του  φορολογικού  απορρήτου 
επέρχεται  στο  άρθρο  85  του  Κ.Φ.Ε.24,  το  οποίο  προβλέπει  ότι  οι 
φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι  εκθέσεις, οι πράξεις 
προσδιορισμού  αποτελεσμάτων,  τα  φύλλα  ελέγχου,  οι  αποφάσεις  του 
προϊσταμένου  της  δημόσιας  οικονομικής  υπηρεσίας  και  κάθε  στοιχείο 
του  φακέλου  που  έχει  σχέση  με  τη  φορολογία  ή  άπτεται  αυτής  είναι 
απόρρητα  και  δεν  επιτρέπεται  η  γνωστοποίησή  τους  σε  οποιονδήποτε 
τρίτο εκτός από τον φορολογούμενο που αφορούν αυτά, ακόμη κι αν ο 
τρίτος αποδεικνύει σχετικό έννομο συμφέρον. Το φορολογικό απόρρητο 
αποτελεί ειδικότερη μορφή του υπηρεσιακού απορρήτου με την έννοια 
ότι  θεσπίζει  υποχρέωση  των  αρχών  να  απέχουν  από  τόσο  από  τη 
χορήγηση  σε  τρίτους  των  προβλεπόμενων  στο  άρθρο  85  Κ.Φ.Ε. 
εγγράφων όσο  και από  την  έγγραφη ή προφορική δημοσιοποίηση  του 
περιεχομένου  τους.  Κάμψη  του  φορολογικού  απορρήτου  προβλέπεται 
ρητά στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 85 Κ.Φ..Ε., σύμφωνα με τις 
οποίες  προβλέπεται  δυνατότητα  δημοσιοποίησης  καταλόγων 
φορολογουμένων  μέσω  της  ανάρτησης  τους  στα  καταστήματα  των 
οικείων  οικονομικών  εφοριών.  Στο  πλαίσιο  της  γνωμοδότησης 1/2011, 

                                                            
23  Σύμφωνα με έκφραση του Κ.Μαυριά τα προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία «που 

συνθέτουν το βιοπορτραίτο του ατόμου». 
24  Για το φορολογικό απόρρητο ισχύουν και οι διατάξεις των άρθρων 31 και 35 παρ. 1 

ΠΔ  186/1992  –ΚΒΣ‐,  το  άρθρο  58  ν.  2859/2000  –Κώδικας  ΦΠΑ‐,  το  άρθρο  1  ΝΔ 
1059/1971 –Τραπεζικό απόρρητο‐, άρθρο 12 παρ. 2 ν.2198/1994, άυλοι τίτλοι. 
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για την οποία έγινε λόγος παραπάνω, από τα στοιχεία που προσκόμισε 
το  Υπουργείο  Οικονομικών  προκύπτει  ότι  η  διάταξη  δεν  εφαρμόστηκε 
ποτέ  συστηματικά25.  Σκοπός  της  θέσπισης  το  φορολογικού  απορρήτου 
είναι  η  προστασία  αφενός  του  φορολογούμενου  και  αφετέρου  ο 
δημόσιος σκοπός της αύξησης των δημοσίων εσόδων.  

 
VI.  Ο δημόσιος σκοπός και η αναλογικότητα  
Η  συνταγματικώς  κατοχυρωμένη  στο  άρθρο  25  παρ.  4  αρχή  της 

αναλογικότητας  επιβάλλει  ο  περιορισμός  του  ατομικού  δικαιώματος 
προς  εκπλήρωση  ενός  δημοσίου  σκοπού26  να  είναι  πρόσφορος, 
αναγκαίος  και  να  τελεί  σε  εύλογη  σχέση  με  το  κόστος  ή  την  ωφέλεια 
διατήρησής  του  περιορισμού  (strictu  sensu  αναλογικότητα). 
Οριοθετώντας την έννοια των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα 
σε  πληροφοριακό  αυτοκαθορισμό  τίθεται  το  ζήτημα  μέσα  σε  ποια 
πλαίσια  μπορεί  να  κινηθεί  η  διοίκηση  προκειμένου  να  εκπληρώσει  το 
δημόσιο  σκοπό  της  πάταξης  της  φοροδιαφυγής27,  δεδομένου  ότι  μια 
τέτοιας  φύσεως  δημοσιοποίηση,  όπως  αυτή  που  προβλέπεται  από  το 
άρθρο 9  του Ν. 3943/2011  ενδέχεται  να  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  στις 
συναλλακτικές  σχέσεις  του  ατόμου28,  περιορίζοντας  το  δικαίωμα 
συμμετοχής  στην  οικονομική  ζωή,  όπως  κατοχυρώνεται  στο  άρθρο  5 
παρ.1 Συντ. 

Σύμφωνα  με  την  αιτιολογική  έκθεση  του  Ν.  3943/2011  η 
δημοσιοποίηση  ονομάτων  οφειλετών  του  Δημοσίου  αποσκοπεί  στην 
εκπλήρωση  του  δημοσίου  σκοπού  αφενός  της  πάταξης  της 
φοροδιαφυγής  τόσο  ειδικοπροληπτικά  έναντι  των  προσώπων  που 

                                                            
25  Οι εν λόγω κατάλογοι τυπώθηκαν κατά τρόπο περιστασιακό και αποσπασματικό π.χ. 

στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, κατά τα έτη 1982 και 1983. 
26  Η δυνατότητα επιβολής περιορισμών προβλέπεται τόσο στο άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ 

όσο και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 52 
παρ.1,  του  Χάρτη  των  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της  Ε.Ε.  η  επιβολή  περιορισμών 
στην  άσκηση  δικαιωμάτων  των  άρθρων  7  και  8  αυτού,  είναι  επιτρεπτή  εφόσον  οι 
περιορισμοί  προβλέπονται  από  το  νόμο,  σέβονται  το  βασικό  περιεχόμενο  των  εν 
λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών, είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά 
σε σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή είναι αναγκαίοι για 
την  προστασία  δικαιωμάτων  και  ελευθεριών  των  τρίτων.  Οι  επιβαλλόμενοι 
περιορισμοί κρίνονται υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας. 

27  Για  τα  αίτια  της  φορολογικής  παραβατικότητας  καθώς  και  την  κατηγοριοποίηση 
αυτής σε φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και φορο‐υπερημερία βλ. Θ. Παπακυριάκου, 
Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα‐Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 5‐
11.  

28  Η δημοσιοποίηση έχει τη λογική της «μαύρης λίστας» σε αντιστοιχία με τις «μαύρες 
λίστες»  του  συστήματος  Τειρεσίας,  που  χρησιμοποιούν  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  για 
τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.  
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οφείλουν όσο και  γενικοπροληπτικά στο σύνολο των φορολογουμένων  
και αφετέρου της αποκατάστασης της φορολογικής δικαιοσύνης. Η ΓΓΠΣ 
σε  επιστολή  της  προς  την  ΑΠΔΠΧ  ισχυρίζεται  ότι  το  μέτρο  της 
δημοσιοποίησης  των  ονομάτων  των  μεγαλο‐οφειλετών  του  δημοσίου 
«αποδοκιμάζει  τους ασυνεπείς φορολογούμενους  και  ενθαρρύνει  τους 
συνεπείς». Νομοθέτης και διοίκηση υιοθετούν, σε δεύτερο επίπεδο ένα 
ρόλο  ηθικοπλαστικό  στην  προσπάθεια  διαμόρφωσης  της  φορολογικής 
συνείδησης  των  πολιτών29.  Εφόσον,  ο  Ν.3943/2011  θέτει  ως 
προϋπόθεση  για  την  εφαρμογή  του  μέτρου  της  δημοσιοποίησης  οι 
οφειλές  να  ξεπερνούν  το  ποσό  των  150.000€  και  η  καταβολή  τους  να 
έχει καθυστερήσει πέραν του έτους, ο νόμος διέπεται κατ’ αρχήν από το 
πνεύμα  της  αναλογικότητας,  αφού  το  μέτρο  της  δημοσιοποίησης 
περιορίζεται    στην  κατηγορία  που  κατά  τη  κοινή  αντίληψη 
προσδιορίζεται ως μεγαλοφειλέτες 

Προχωρώντας στην εξέταση του  ζητήματος της αναλογικότητας και 
στο  κατά  πόσο  το  μέτρο  της  δημοσιοποίησης  είναι  πρόσφορο  και 
αναγκαίο  για  την  επίτευξη  του  δημόσιου  σκοπού  της  πάταξης  της 
φοροδιαφυγής η ΑΠΔΠΧ, σε αντίθεση με τη προηγούμενη νομολογιακή 
πρακτική της, σε κανένα σημείο της γνωμοδότησής της δεν ανέλυσε εάν 
υπάρχει  καταλληλότερο  ή  ηπιότερο  μέτρο.  Η  Αρχή  θα  μπορούσε  να 
συμπεριλάβει  στην  αιτιολογία  της  γνωμοδότησης  για  ποιο  λόγο  οι 
διατάξεις  του  Κ.Ε.Δ.Ε.  δεν  επαρκούν  για  την  είσπραξη  των  δημοσίων 
εσόδων  και  για  ποιο  λόγο  οι  κρατικοί  μηχανισμοί  είσπραξης  των 
δημοσίων  εσόδων  δεν  επαρκούν  για  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  που 
επιδιώκεται  με  τη  δημοσιοποίηση.  Από  το  κείμενο  της  εισήγησης 
προκύπτει  ότι  παράμετρος  ιδιαιτέρως  βαρύνουσα  για  τη  διαμόρφωση 
της γνώμης της Αρχής υπήρξε η «δυσμενής πορεία των οικονομικών της 
χώρας»  και  η  προσπάθεια  βελτίωσης  της  δημοσιονομικής  θέσης  του 
κράτους.  Το  δεδομένο αυτό,  προσδίδει  συγκεκριμένο περιεχόμενο στο 
δημόσιο σκοπό,  χωρίς ωστόσο,  να μπορεί να δικαιολογήσει την ελλιπή 
στάθμιση  του  μέτρου  της  δημοσιοποίησης  σε  σχέση  με  την  αρχή  της 
αναλογικότητας. 

 
VII. Συμπεράσματα 
  Η έκδοση του Ν. 3943/2011 καθώς και ο προηγούμενος αυτού, ο 

ν.  3842/2010,  καταδεικνύει  τη  συνεχή  προσπάθεια  του  Υπουργείου 
Οικονομικών,  στα  πλαίσια  άσκησης  της  οικονομικής  –  φορολογικής 
πολιτικής,  για  διεύρυνση  των δυνατοτήτων δημοσιοποίησης ονομάτων 

                                                            
29  Ο  νόμος δεν  είναι σε θέση να διαπλάθει συνειδήσεις. Η διαμόρφωση φορολογικής 

συνείδησης  σε  συλλογικό  επίπεδο  μπορεί  να  είναι  αποτέλεσμα  μόνο  χρόνιων 
πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων. 
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οφειλετών  του  δημοσίου.  Η  συγκριτική  επισκόπηση  του  μέτρου  της 
δημοσιοποίησης φανερώνει την περιορισμένη εφαρμογή του στα κράτη‐
μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  γεγονός που  γεννά αμφιβολίες  τόσο ως 
προς  τη  πολιτική  επιλογή  δημοσιοποίησης  ονομάτων  οφειλετών  του 
δημοσίου  προς  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  όσο  και  ως  προς  την 
αποτελεσματικότητά του. 

Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αποκατάσταση της φορολογικής 
δικαιοσύνης αποτελούν αναμφίβολα σκοπούς δημοσίου συμφέροντος30. 
Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν δικαιολογεί  την έμμεση άσκηση πίεσης 
στους  πολίτες  εκ  μέρους  του  κράτους,  υπό  το  φόβο  της  ενδεχόμενης 
κοινωνικής  διαπόμπευσης,  να  εκπληρώσουν  τις  φορολογικές  τους 
υποχρεώσεις.  Η  ανεπάρκεια  λειτουργίας  των  φοροελεγκτικών  και  των 
φοροεισπρακτικών  μηχανισμών  σε  συνδυασμό  με  την  επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της μείωσης του δημοσιονομικού 
ελλείμματος    οδηγεί  τη  διοίκηση  στη  λήψη  αποσπασματικών  μέτρων 
υπονομεύοντας τελικά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.  

Ειδικότερα, κι ακόμη μπορεί να υποτεθεί ότι οι όροι και οι εγγυήσεις 
που  έθεσε  η  ΑΠΔΠΧ  ως  προς  τις  ενδεχόμενες  δημοσιοποιήσεις 
ονομάτων μεγαλο‐οφειλετών του δημοσίου αποτελούν εχέγγυα για την 
προστασία  των  πολιτών,  τίθενται  αμφιβολίες  ως  προς  την  πρακτική 
εφαρμογή  του  μέτρου  καθώς  η  ΓΓΠΣ  σε  απάντησή  της  προς  την  Αρχή, 
ισχυρίστηκε  ότι  δεν  είναι  σε  θέση,  από  άποψη  υλικοτεχνικής  και 
πληροφοριακής  υποδομής,  να  τηρήσει  τους  τιθέμενους  από  την  Αρχή 
όρους  με  αποτέλεσμα  αυτοί  να  καθίστανται  κενοί  περιεχόμενου.  Από 
την  άλλη  πλευρά,  η  μη  τήρηση  των  όρων  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
κατάφωρη  παραβίαση  των  δικαιωμάτων  των  πολιτών  τα  ονόματα  των 
οποίων φέρονται προς δημοσιοποίηση, δεδομένου ότι μπορεί να πληγεί 
η οικονομική τους φερεγγυότητα. 

Η ανάρτηση των στοιχείων στο διαδίκτυο προσδίδει στο ζήτημα της 
δημοσιοποίησης  μια  ακόμη  διάσταση.  Η  πληροφορία,  μέσω  του 
διαδικτύου υπόκειται σε διάδοση που δεν μπορεί να ρυθμιστεί ούτε να 
ελεγχθεί  με  παραδοσιακά  μέσα.  Η  ΠΟΛ  1185/1‐9‐2011  περιλαμβάνει 
διάταξη  για  την  επικαιροποίηση  της  λίστας  ανά  τρίμηνο.  Η  ρύθμιση 
αυτή  δεν  προστατεύει  από  το  ενδεχόμενο  οι  λίστες  των  οφειλετών  να 
αναπαραχθούν  και  να  αναδημοσιευτούν  ανά  πάσα  στιγμή31 

                                                            
30  Άλλωστε, η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί στόχο σχεδόν όλων των οικονομικών 

επιτελείων των κυβερνήσεων τα τελευταία 25 χρόνια. 
31  Η  ανάρτηση  δεδομένων  στο  διαδίκτυο  υφίσταται  εις  το  διηνεκές.  Ακόμη  κι  αν  τα 

δεδομένα διαγραφούν από την σελίδα στην οποία έλαβε χώρα η αρχική ανάρτηση, η 
πληροφορία,  πέρα  από  την  ενδεχόμενη  αναπαραγωγή  της  σε  άλλες  ιστοσελίδες, 
μπορεί να έχει αποθηκευτεί σε «κρυφή μνήμη» ή να έχει αρχειοθετηθεί. Σύμφωνα με 



                                   Κωνσταντίνα Καλογιαννίδη  

 

188 

διευρύνοντας τα αποτελέσματά της δημοσιοποίησης και αναιρώντας το 
δικαίωμα  στη  λήθη32.  Το  δικαίωμα  στη  λήθη  (right  to oblivion, droit  a 
l´oubli)33  μπορεί  να  προσδιοριστεί  ως  το  δικαίωμα  του  ατόμου  για  μη 
αναφορά  σε  γεγονότα  της  ζωής  του  εφόσον  αυτά  δεν  είναι  πλέον 
επίκαιρα και να μην είναι προσβάσιμα σε τρίτους.  

Τέλος,  η δεδομένη  ιστορική συγκυρία  της οικονομικής κρίσης  τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο φέρνει εντονότερα στο προσκήνιο 
το  ζήτημα  της  προστασίας  των  ατομικών  δικαιωμάτων.  Σε  ομαλές 
ιστορικές περιόδους η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων θεωρείται 
δεδομένη  και  οι  περιορισμοί  τους  γίνονται  δεκτοί  υπό  αυστηρές 
προϋποθέσεις. Υπό την πίεση των σημερινών δεδομένων οι περιορισμοί 
φαίνεται να γίνονται ευκολότερα δεκτοί. Ωστόσο, σε τέτοιες περιόδους 
κρίσης  η  τήρηση  του  Συντάγματος  καθίσταται  επιτακτική  και  η 
προστασία  των  ατομικών  δικαιωμάτων  αποτελεί  το  ύψιστο  κοινωνικό 
διακύβευμα.   

 
 

                                                                                                                                       
τη  Λ.Μήτρου  «οι  λεγόμενες  mirror  pages  αποτυπώνουν  το  δημόσιο  προσβάσιμο 
περιεχόμενο  στο  δίκτυο  σε  μια  δεδομένη  χρονική  στιγμή  και  δεν  είναι  συνήθως 
δυνατή  η  διαγραφή  του,  ανεξάρτητα  από  τα  νομικά  μέσα  που  έχει  κανείς  στη 
διάθεσή του.»  

32  Σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  γίνεται  έντονη  συζήτηση  γύρω  από  τη  τροποποίηση  της 
Οδηγίας  95/46/ΕΚ  προκειμένου  να  συμπεριληφθεί  στις  διατάξεις  της  διαδικασία 
διαγραφής των στοιχείων που τηρούνται για ένα άτομο στο διαδίκτυο ενόψει και της 
εκτεταμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

33  Το  δικαίωμα  στη  λήθη  απορρέει  από  το  δικαίωμα  της  προσωπικότητας  σε 
συνδυασμό με το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού. 
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Το όνομα του μεγαλο‐οφειλέτη: Αναζητώντας 
την χαμένη αθωότητα της φορολογικής 

διαφάνειας. 
Και άλλες σκέψεις με αφορμή την Γνωμοδότηση 

4/2011 της ΑΠΔΠΧ 
 
Δημήτρης Καρούτης* 

 
 

Α.   Εισαγωγή 
1.  Η κανονιστική αμφιταλάντευση της φορολογικής διαφάνειας 
Αν  αξίζει  κανείς  να  εστιάσει  στη  σημασία  της  φορολογικής 

διαφάνειας, είναι  διότι εξετάζοντας τον τρόπο ανάδυσης και σταδιακής 
καθιέρωσης  της  στη  διεθνή  έννομη  τάξη  και  αντιμετωπίζοντας  την  ως 
κεντρική συνιστώσα, εγγυητική μάλιστα, της επιδιωκόμενης οικονομικής 
πολιτικής,  έρχεται  ενώπιον  μιας  πρωτοφανούς,  πολύπλοκης  και 
πολυμερούς  ενσωμάτωσης  ή  διασύνδεσης  της  εθνικής  ή  κρατικής 
κυριαρχίας  με  διεθνείς  οργανισμούς,  υπερεθνικά  όργανα  και 
χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς,  ενώπιον  μιας  διασύνδεσης 
πολλαπλών  εννόμων  τάξεων  σε  μια  λογικά  συνεκτική  συνάρθρωση, 
χωρίς  ιεραρχική,  τυπικά,  μεταξύ  τους  δόμηση  όπου  οι  υιοθετούμενες 
μορφές  ρύθμισης  είναι  λιγότερο  τυπικές,  εύπλαστες  ή  ήπιες, 
προσανατολισμένες  στο  σκοπό  που  επιδιώκουν  και  στην 
αποτελεσματικότητα της ρύθμισης1.  

Ένα  αντιπροσωπευτικό  παράδειγμα  του  ενισχυμένου  ρόλου  που  η 
φορολογική  διαφάνεια  διαδραματίζει  σήμερα  ενόψει  της  διασύνδεσης 
του διεθνούς και διεθνικού με το παγκόσμιο μέσα από τη σύγκλιση και 
αλληλεξάρτηση  των  εθνικών  οικονομιών2,  είναι  εκείνο  του Μνημονίου, 
της  άτυπης  αυτής  διεθνούς  συμφωνίας,  τύπου  διακανονισμού 
(Arrangement)    που  η  χώρας  μας  υπέγραψε  απέναντι  στους  διεθνείς 
οργανισμούς,  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  το  ΔΝΤ,  την  ΕΚΤ  και  τα  κράτη‐
μέλη, καθώς εκεί καλείται να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο διασφάλισης 

                                                            
* ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής ΑΠΘ 
1   Βλ.  Α.  Μανιτάκη,  Τα  συνταγματικά  ζητήματα  του  Μνημονίου  ενόψει  μοιρασμένης 

κρατικής  κυριαρχίας  και  επιτηρούμενης  δημοσιονομικής  πολιτικής, 
www.constitutionalism.gr 

2    Βλ.  Π.  Γκλαβίνη,  Η  νομική  διάσταση  της  παγκοσμιοποίησης.  Από  το  διεθνές  στο 
διεθνικό και ήδη στο παγκόσμιο, Εκδ. Σάκκουλα, 2002, ιδίως σ. 52 και 91 επ. 
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της δημοσιονομικής πειθαρχίας  προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία 
της χώρας μας στις διεθνείς αγορές. 

Ένας  λόγος  παραπάνω  είναι  διότι,  παρά  τη  στρεβλή  εφαρμογή  της 
από  τους  ασκούντες  την  εξουσία,  κυοφορεί  στην  ίδια  της  τη  σύλληψη 
την  αλόγιστη  δυναμική  εκδημοκρατισμού  του  τρόπου  διακυβέρνησης. 
Σήμερα, που  ο νεοφιλελεύθερος τρόπος  οργάνωσης της οικονομίας των 
κρατών  επικάθεται  στον  τρόπο  άσκησης  της  πολιτικής,  οι  έστω  και 
«απονευρωμένες»  πολιτικές  πρωτοβουλίες  οφείλουν  να  στοχεύσουν 
ευθύβολα στην αποδέσμευση της έννοιας  της φορολογικής διαφάνειας 
από τα στεγανά της μονομερούς στοχοπροσήλωσης στην δημοσιονομική 
πειθαρχία  που  την  αιχμαλωτίζουν  οι  πρακτικές  του  ΟΑΣΑ,  της 
Ευρωπαϊκής  ένωσης  και  το  ΔΝΤ,  και  προσδίδοντας  της  τον  έντονα 
πολιτικό  χαρακτήρα  που  εν  δυνάμει  φέρει,  να  επιδιώξουν    να  τη 
μετουσιώσουν  σ’  ένα  πεδίο  ανάπτυξης  δημόσιου  διαλόγου  που  θα 
δύναται  να    συντελέσει  στη  συνδιαμόρφωση  ενός  νέου  συμβολαίου 
αυθεντικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

 
2.  Η  κανονιστική  αντιπαράθεση  ιδιωτικότητας    και  διαφάνειας  σε 

αλλοδαπές έννομες τάξεις 
Το  παράδειγμα  της  δημοσιοποίησης  των  ονομάτων  οφειλετών  του 

Δημοσίου  οφείλει  να  μην  αντιμετωπιστεί  μεμονωμένα  αλλά  ως  ένα 
αποτέλεσμα  της  σταδιακής  εδραίωσης,  στην  κοινοτική  και  διεθνή 
έννομη  τάξη,  της    αρχής  της  διαφάνειας  που  οφείλει  να  διέπει  την 
κυβερνητική  δράση  των  κρατών  ενόψει  της  ανάληψης  διεθνών 
οικονομικών  και  όχι  μόνο  υποχρεώσεων,  ως    μια  απτή  έκφανση  ενός 
«κανονιστικού  πλουραλισμού»,  όπως  αυτός  σκιαγραφείται  μέσα  από 
την επικράτηση στο διεθνές νομικό γίγνεσθαι κοινών αρχών και αξιακών 
επιλογών. 

Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής,  το  ζήτημα  της  κανονιστικής 
αντιπαράθεσης ανάμεσα στον κανόνα του φορολογικού απορρήτου και 
την  ενδεχόμενη  δημοσιοποίηση  των  φορολογικών  στοιχείων  των 
πολιτών,  μετρά  σχεδόν  150  χρόνια  ιστορίας3  και  επανέρχεται  στο 
προσκήνιο  οποτεδήποτε  η  κυβέρνηση  αποπειράται  να  θεσπίσει 
καινοτόμους τρόπους είσπραξης φορολογικών εσόδων. 

Σε  αδρές  γραμμές,  ο  διάλογος  εκκινεί  από  την  αδιαμφισβήτητη 
σχέση εμπιστοσύνης πολίτη και κράτους που εδράζεται στον κανόνα του 
φορολογικού  απορρήτου  και  τη  συνακόλουθη  νομιμοποίηση  και 
ευχερέστερη  υλοποίηση  της  ασκηθείσας  πολιτικής  και  εκτείνεται  έως 

                                                            
3   Βλ.  Joshua  D.  Blank,  In  Defence  of  Individual  Tax  Privacy,  NYU  School  of  LAW, 

04/01/2011 
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την διερεύνηση των αποτελεσμάτων μιας ενδεχόμενης δημοσιοποίησης 
των  φορολογικών  εισοδημάτων  των  πολιτών  είτε  ως  αφορμή  για  την 
εδραίωση  φορολογικής  συνείδησης4  είτε  ως  εφαλτήριο  έγερσης  ενός 
ειλικρινούς  διαλόγου  με  στόχο  τη  συνδιαμόρφωση  αλλά  και  το 
μετασχηματισμό της κυβερνητικής πολιτικής. 

Είναι  γεγονός  ότι  τόσο  εκείνοι  που  εκτιμούν  πως  μια  σχετική 
δημοσιοποίηση θα παραβίαζε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το 
δικαίωμα  του  πληροφοριακού  αυτοκαθορισμού  των  πολιτών 
εκθέτοντας  τους  στην  απλή  περιέργεια  των  τρίτων  αλλά  και  σε 
ενδεχόμενες  εγκληματικές  ενέργειες  (πχ.  κλοπές, απαγωγές)  ελέω μιας 
ενδεχόμενης  αυτοσυμμόρφωσης  που  στην  ίδια  τη  σύλληψη  της 
διαρρηγνύει  την  έννοια  της  κοινωνικής  αλληλεγγύης,  όσο  και  οι 
θιασώτες  της  φορολογικής  διαφάνειας,  διαπιστώνουν  τις  εγγενείς 
αδυναμίες του φορολογικού συστήματος. Για τους πρώτους εξ αυτών, οι 
όποιες  αδυναμίες,  όπως  για  παράδειγμα  ο  μη  εξορθολογισμένος 
χαρακτήρας  των  μέσων  φορολογικών  συντελεστών5,  οι  χαμηλές 
επαπειλούμενες  ποινές  αλλά  και  ο  μικρός  αριθμός  όσων  υφίστανται 
τελικώς  ποινικές  ή  διοικητικές  κυρώσεις  και  δεν  προβαίνουν  σε 
νομικούς  συμβιβασμούς  ή  διευκολύνσεις,    περιβάλλονται  το  μανδύα 
του  ιδιωτικού  και  απόρρητου  ή  του  επιλεκτικά  και  στρατευμένα 
‘’δημόσιου’’  προκειμένου  μέσω  μιας  πατερναλιστικής  κυβερνητικής 
τακτικής  να  ελέγχεται  ο  τρόπος  που  οι  πολίτες    προσλαμβάνουν  την  
αποτελεσματικότητα  των  κρατικών  μηχανισμών  καταστολής  και  να   
εδραιώνεται έτσι η φορολογική τους συνείδηση και συμμόρφωση πάνω 
στα  θεμέλια  μιας  υποτιθέμενης  φορολογικής  ισότητας  και  κοινωνικής 
και αναδιανεμητικής δικαιοσύνης που αυτή συνεπάγεται,  προκειμένου 
δηλαδή  να  επιτυγχάνεται    «εκβιαστικά»  μια  αυτo‐αναφορική 
συμμόρφωση  ως  δείγμα  κοινωνικής  αμοιβαιότητας6.  Για  εκείνους  η 
φορολογική  διαφάνεια  θα  επιτευχθεί  με  την  ενίσχυση  των  ήδη 
υπαρχόντων  ελεγκτικών  μηχανισμών  και  την  εντατικοποίηση  του 
ελέγχου που ασκούν. Οι δε θιασώτες της φορολογικής διαφάνειας, στην 
πιο σκληροτράχηλη εκδοχή τους, αντιλαμβάνονται τις προαναφερθείσες 
αδυναμίες,  ως  μια  συστημική  κρίση  που  δύναται  να  ξεπεραστεί 

                                                            
4   Βλ Boris I. Bittker, Federal Income Tax Returns‐ Confidentiality vs Pubic Disclosure, 20 

WASHBURN L.J  479, 480‐81 (1981) 
5   Βλ  Joshua  D.  Blank,  In  Defence  of  Individual  Tax  Privacy,  NYU  School  of  LAW, 

04/01/2011,  σελ  77  όπου  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  ο  μέσος  φορολογικός 
συντελεστής που αναλογούσε στα εισοδήματα από κεφαλαιουχικές επενδύσεις ενός 
βαθύπλουτου Αμερικανού πολίτη, με ετήσιο εισόδημα 46.000.000 $, ήταν το 17,7% 
ενώ αντίστοιχα ο μέσος φορολογικός συντελεστής που αναλογούσε στην γραμματέα 
του, με ετήσιο εισόδημα 60.000 $ ήταν στο 30%!  

6   Blank, In Defence of Individual Tax Privacy,  όπ.π. 
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ενσταλάζοντας φόβο για κοινωνικό στιγματισμό στους πολίτες που έτσι 
θα επιλέγουν την αυτo‐συμμόρφωση, ενώ στην πιο μετριοπαθή εκδοχή 
τους ως αφορμή για έναν ειλικρινή διάλογο μεταξύ  εξουσιαζόντων και 
εξουσιαζόμενων  που  θα  επιδιώκει  την  συνδιαμόρφωση  της 
φορολογικής  πολιτικής  με  θεμέλιο  την  διάχυση  των  αναγκαίων 
ενημερωτικών  και  «παιδευτικών»  πληροφοριών  από  την  κυβέρνηση 
στους  πολίτες.  Εδώ  λοιπόν  η  έννοια  της  δημοσιοποίησης7 
ανανοηματοδοτείται,  αποκτά  πολιτική  χροιά    και  συγκρουσιακό 
περιεχόμενο. 

Ανατρέχοντας τώρα στις ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά, των οποίων 
το  κανονιστικό  πλαίσιο  ανέκαθεν  αποτελούσε  ευσεβή  πόθο  της  δικής 
μας έννομης τάξης, διαπιστώνουμε τα εξής: 

  Στη  Νορβηγία    από  το  2002  8δημοσιεύεται    λίστα  των  ετήσιων 
εισοδημάτων  σχεδόν  κάθε  πολίτη  στο  διαδίκτυο    η  οποία  μάλιστα 
χρησιμοποιείται  από  τα ΜΜΕ  που  δημιουργούν  τις  δικές  τους  βάσεις 
δεδομένων και προβαίνουν σε συγκριτικές αναλύσεις με βάση το φύλο, 
την ηλικία αλλά και το όνομα! 

 Στη  Σουηδία  είναι  δυνατή  ακόμα  και  η  εκτύπωση  της  σχετικής 
λίστας από το διαδίκτυο ενώ  αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στους 
φορολογούμενους  κάθε  φορά  που  τα  στοιχεία  τους  ελέγχονται  από 
κάποιον  στο  διαδίκτυο.  Παρ’  όλα  αυτά  δεν  είναι  λίγες  οι  φωνές  όσων 
αντιδρούν  σ’  αυτές  τις  πολιτικές9  που  ομολογουμένως  θυσιάζουν  την 
κοινωνική  αλληλεγγύη  στο  βωμό  της  επίτευξης  κυβερνητικών 
σκοπιμοτήτων  καταδικάζοντας  την  μάλιστα  σ’  ένα  καθεστώς 
κακεντρεχούς  εσωστρέφειας    και  αδιαφανούς  κοινωνικού 
πανοπτισμού.10 

Αντιθέτως  στην  Ισπανία  δημοσιεύονται  μόνο  τα  εισοδήματα  των 
μελών  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  ενώ  στην  Ιταλία11  το  2008  παρότι 
αναρτήθηκαν στοιχεία του εισοδήματος των πολιτών στο διαδίκτυο και 
η σχετική ιστοσελίδα δέχτηκε αμέσως εκατομμύρια επισκέπτες, τελικά η 

                                                            
7   Kornhauser Marjorie, Doing The Full Monty: Will Publishing Tax  Information  Increase 

Compliance, Canadian Journal Of Law and Jurisprudence, 2005. 
8   Elizabeth Davies, Frenzy of Snooping as Norway Puts All Tax Records Online,  INDEP 

Europe  (Oct. 12,2005), Norwegians Drool over Fresh Tax Records, BBC News  (Oct.7, 
2005). 

9   Ian MacDougall, Tax Porn or Transparent Society? Norway Publishes All Tax Returns 
Online, Waterloo Chron, (Ontario, Can.), Oct. 22, 2009. 

10  Μισέλ  Φουκώ,  Επιτήρηση  και  τιμωρία.  Η  γέννηση  της  φυλακής,  Εκδόσεις  Ράππα, 
Αθήνα 1989, σελ. 265. 

11  Ian  Fisher,  Do  the  Rich  Pay  Taxes?  Italy  Tells  All,  N.Y  TIMES, May  2,  2008,  at  A6 
(describing the Italian tax return experiment). 
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κυβέρνηση  αναγκάστηκε  να  προβεί  στο  κλείσιμο  της  κατόπιν  έντονης 
δημόσιας κατακραυγής. 

  Στη Γαλλία, σε περίπτωση καταδίκης από ποινικό δικαστήριο για 
τη  διάπραξη  φοροδιαφυγής,  επιβάλλεται  ως  παρεπόμενη  ποινή,  με 
έξοδα  του  κατηγορουμένου,  η  δημοσίευση  τμήματος  της  απόφασης 
στον  τύπο   αλλά και στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης, η  τοιχοκόλληση 
της  στο  δημοτικό  κατάστημα  στο  οποίο  κατοικεί,  στην  εξώπορτα  της 
κατοικίας αλλά και της επαγγελματικής του στέγης12. 

 
Β.   Το  παράδειγμα  της  δημοσιοποίησης  των  οφειλών  προς    το 

Δημόσιο 
1.  Εθνικό  νομοθετικό  πλαίσιο:  To  «ονομάζειν  και  ονειδίζειν»  ως 

μέσο διαμόρφωσης φορολογικής συνειδήσεως 
Μια  θεμελιώδης  αρχή  του  φορολογικού  δικαίου  είναι  εκείνη  του 

φορολογικού απορρήτου13 ή  της φορολογικής εμπιστευτικότητας βάσει 
της  οποίας  καθιερώνεται  η  θεσμοθετημένη  υποχρέωση  των 
φορολογικών αρχών να αποφεύγουν κάθε ενέργεια με την οποία, άμεσα 
ή  έμμεσα,  το  περιεχόμενο  των  τηρουμένων  από  αυτές  στοιχείων  των 
φορολογουμένων δύναται  να περιέλθει  σε  τρίτα πρόσωπα,  δηλαδή σε 
πρόσωπα μη εξομοιούμενα υπό του Δικαίου προς αυτούς τούτους τους 
φορολογούμενους, έστω κι αν τα τρίτα αυτά πρόσωπα επικαλούνται και 
αποδεικνύουν σχετικό έννομο συμφέρον14.  

Η  εν  λόγω  αρχή  στοχεύει  τόσο  στην  προστασία  της  προσωπικής 
σφαίρας  του  φορολογούμενου,  όπως  αυτή  εγγυάται  μια  σειρά  από 
δικαιώματα και συμφέροντα  του,  μεταξύ  των οποίων η προστασία  της 
ιδιωτικότητας  και  των  προσωπικών  δεδομένων,  της  αξιοπρέπειας,  της 

                                                            
12  Βλ.  Χ.  Ακριβοπούλου,  Σχόλιο  επί  της  Εισήγησης  και  της  Γνωμοδότησης  4/2011  της 

ΑΠΔΠΧ,  ΕφΔΔ  2011,  τεύχος  5,  Ε.  Picard  «  Τhe  Right  to  Privacy  in  French  Law», 
Protecting Privacy , Oxford University Press, New York, 1999, σελ. 49‐104. 

13  Βλ. άρθρο 85 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος(Ν.2238/1994) καθώς επίσης και   τις 
διατάξεις  των άρθρων 46&2 Ν3842/2010, 31  και 35παρ 1  του ΠΔ 186/1992‐ΚΒΣ,  το 
άρθρο  58  ν.  2859‐Κώδικας  ΦΠΑ,  το  άρθρο  1  ΝΔ  1059/1971  για  το  Τραπεζικό 
Απόρρητο.  Κάμψη  του  φορολογικού  απορρήτου  επέρχεται  μόνο  στις  αποκλειστικά 
αναφερόμενες  περιπτώσεις  των  παραγράφων  3  και  5  του  άρθρου  85  του  Κώδικα 
Φορολογίας  εισοδήματος  (ΚΦΕ).  Ειδικότερα  στην  παράγραφο  3  καθιερώνεται 
εξαίρεση  από  τον  κανόνα  του  απορρήτου  στην  περίπτωση  της  ετήσιας 
δημοσιοποίησης  από  τον  Προϊστάμενο  της  οικείας  ΔΟΥ  καταλόγου  των 
επιτηδευματιών φορολογούμενων αρμοδιότητας της,   βάσει της οποίας επιδιώκεται 
ένας  αναγκαίος  συγκερασμός  μεταξύ  δημοσίου  συμφέροντος  για  την  πάταξη  της 
φοροδιαφυγής  και  της  καταχρηστικής  φοροαποφυγής  και  της  ουσιαστικής 
κατοχύρωσης  του  φορολογουμένου  στην  προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού 
χαρακτήρα. 

14  Βλ. Θ. Ψυχογιού, To Φορολογικό Απόρρητο, ΔΦΝ 2000/163. 
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οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, της οικονομικής ελευθερίας και 
της  ιδιοκτησίας  15,  όσο  και  στη  διαφύλαξη  της  σχέσης  εμπιστοσύνης 
μεταξύ  εξουσιαζόντων  και  εξουσιαζόμενων  στο  βαθμό  που  έτσι  θα 
διασφαλίζεται  η  αλήθεια  των  φορολογικών  τους  δηλώσεων  και  η 
οικειοθελής  συμμόρφωσή  τους  και  συνεπώς  θα  πραγματώνονται 
ευχερέστερα οι δημόσιοι σκοποί. 

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά λοιπόν, η ρύθμιση που περιλήφθηκε στο 
Ν.3943/201116  (άρθρο  9)    και  εισάγει  αυτοτελή  νόμιμη  βάση17  για  τη 
δημοσιοποίηση  των  δεδομένων  των  οφειλετών  προς  το  Δημόσιο  στο 
διαδίκτυο.  Πιο  συγκεκριμένα  η  εν  λόγω  διάταξη  προβλέπει  την 
υποχρεωτική18  δημοσιοποίηση  των  οφειλετών19  του  Δημοσίου  των 
οποίων  οι  οφειλές  ξεπερνούν  τις  εκατόν  πενήντα  χιλιάδες  ευρώ 
(150.000)  και  δεν  έχουν  καταβληθεί  για  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
του ενός έτους20. 

Βάσει  της  προβλεπόμενης  στο  σώμα  του  νόμου  εξουσιοδότησης 
προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση των προϋποθέσεων, των 
διαδικασιών  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  δημοσιοποίησης, 
εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1185/01‐09‐2011) η οποία θέτει 
τα εξής ειδικότερα ζητήματα: 

                                                            
15  Βλ  Χ.  Ακριβοπούλου,  Σχόλιο  επί  της  Εισήγησης  και  της  Γνωμοδότησης  4/2011  της 

ΑΠΔΠΧ, ΕφΔΔ 2011, τεύχος 5. 
16  Ν.  3943/2011  <<Καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  ,  στελέχωση  των  ελεγκτικών 

υπηρεσιών  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Οικονομικών>>  (ΦΕΚ  66 
Α΄/31/03.11). 

17  Η  κάμψη  του  φορολογικού  απορρήτου  επέρχεται  μόνο  στις  περιοριστικά 
αναφερόμενες από  το νόμο περιπτώσεις  (άρθρο 85  ΚΦΕ και άρθρο 31  ΚΒΣ). Βλ και 
την απόφαση 54/2011 της ΑΠΔΠΧ που έκρινε ότι η ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου  Οικονομικών    των  αποτελεσμάτων  από  εκτεταμένους  ελέγχους    που 
διενεργήθηκαν  σε  γιατρούς  του  Κολωνακίου  σχετικά  με  τα  δηλωθέντα  εισοδήματά 
τους  και  την  τυχόν  επιβολή  προστίμων  για  φορολογικές  παραβάσεις  ή  για  υπό 
καταλογισμό  πρόστιμα,  όχι  μόνο  δεν  στηριζόταν  σε  νόμιμη  βάση  και  συνεπώς 
παραβίαζε τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου αλλά δεν ήταν σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

18  Από την γραμματική ερμηνεία του άρθρου 9 συνάγεται ότι η οι αρμόδιες υπηρεσίες 
δε  διαθέτουν  διακριτική  ευχέρεια  αλλά  ότι  αντιθέτως  η  δημοσιοποίηση  συνιστά 
υποχρέωση. 

19  Ο  νόμος  αναφέρεται  σε  στοιχεία  των  οφειλών.  Αδιαμφισβήτητα  στα  στοιχεία  της 
οφειλής  συμπεριλαμβάνεται  το  πρόσωπο  του  οφειλέτη  οπότε  και  συντρέχει  η 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472 1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

20  Στις  επόμενες  παραγράφους  του  νόμου,  προβλέπεται  η    δημοσιοποίηση  των 
παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), ενώ εισάγονται και εξαιρέσεις 
για όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε διακανονισμό τον οποίον τηρούν με συνέπεια 
ή για οφειλές η πληρωμή των οποίων έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση. 
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•  Στα στοιχεία της δημοσιοποίησης περιλαμβάνονται το ΑΦΜ, το 
όνομα και επώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, το σύνολο του 
οφειλόμενου ποσού όπως προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων 
των συστημάτων ΤAXIS και ICIS, παρατηρήσεις χωρίς περαιτέρω 
διευκρινίσεις (άρθρο 2)21. 

• Στην  περίπτωση  των  ανηλίκων  αναγράφονται  απλά  τα  αρχικά 
τους  και  δίπλα  η  λέξη  «ανήλικος»  ενώ  στην  περίπτωση  που  ο 
οφειλέτης  έχει  αποβιώσει  συμπληρώνεται  η  ένδειξη  
«κληρονόμοι» (άρθρο 2). 

• Προβλέπεται η τρίμηνη επικαιροποίηση του καταλόγου αλλά όχι 
το απώτατο χρονικό διάστημα διατήρησης του. 

• Ο  οφειλέτης  μπορεί  με  αίτημα  του  και  λόγω  μερικής  ή  ολικής 
εξόφλησης, μερικής ή ολικής υπαγωγής του στις εξαιρέσεις του 
άρθρου 3 ή για οποιοδήποτε άλλο νομικό λόγο που μεταβάλλει 
τη  συνολική  του  οφειλή,  να  ζητήσει  την  άρση  ή  διόρθωση  της 
εγγραφής  από  το  σχετικό  κατάλογο.  Η  αρμόδια  υπηρεσία 
μπορεί  για  τους  ανωτέρω  λόγους  να  ενεργήσει  και 
αυτεπαγγέλτως (άρθρο 7). 

Στόχος της προαναφερθείσας ρύθμισης, μέσα από την πρακτική που 
οι ξένες έννομες τάξεις αποκαλούν «name and shame22» (ονομάζειν και 
ονειδίζειν),  είναι  η  φορολογική  συμμόρφωση  των  πολιτών  με  μια 
πρόσληψη  τόσο  ειδικοπροληπτική  όσο  και  γενικοπροληπτική.  Ο 
τελολογικός  προσανατολισμός  δεν  εξαντλείται  στην  συμμόρφωση  των 
ήδη  ή  εν  δυνάμει  παρανομούντων  εξαιτίας  της  ενστάλαξης  φόβου 
κοινωνικού  στιγματισμού,  αλλά  εγκολπώνεται  επίσης  η    προσπάθεια 
διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης και  συνεπούς εκπλήρωσης των 
συνταγματικών  υποχρεώσεων  με  τις  οποίες  οι  πολίτες  βαρύνονται, 
εκφράζει  ως  ευσεβή  πόθο    τον  ίδιο  τον  εκδημοκρατισμό  του  τρόπου 
διακυβέρνησης.  

 

                                                            
21  Ενδεχομένως να αναφέρεται, για παράδειγμα, σε τυχόν δόλια πρόκληση απορίας του 

παραβάτη προκειμένου να αποφύγει τη δημοσιοποίηση. Η αρχή της αναλογικότητας 
εν  στενή  έννοια  ,  επιτάσσει  η  δημοσιοποίηση  να  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  τη 
συμπεριφορά του παραβάτη.  

22  Στην έκθεση του ΟΑΣΑ για την Ελλάδα  (2011) υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος του 
«naming  and  shaming»  προκειμένου  να  αναγνωριστούν  οι  προσπάθειες  και  η 
πρόοδος για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Προτείνεται μάλιστα να  μειωθεί το όριο 
των  150.000  ευρώ  και  να  γίνεται  συστηματικά  και  όχι  κατά  διακριτική 
ευχέρεια./OECD, Report on Greece (Overview), 2011, Σημείο 15. 
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2.  Η γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ: To δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και 
του  πληροφοριακού  αυτοκαθορισμού  στην  «προκρούστεια 
κλίνη» της αναλογικότητας 

Ωστόσο  η  εν  λόγω  δημοσιοποίηση  περιορίζει    το  δικαίωμα 
πληροφοριακού  αυτοκαθορισμού  (άρθρο  9Σ)  και  ενδεχομένως  και  το 
δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 
χώρας  (άρθρο  5Σ).  Οι  όποιοι  περιορισμοί  προς  την  επίτευξη  σκοπών 
δημοσίου  συμφέροντος  οφείλουν  να  σέβονται  τόσο  τις  συνταγματικές 
όσο  και  τις  νομοθετικές  απαιτήσεις,  όπως  αυτές  διαμορφώνονται  με 
βάση την αρχή της αναλογικότητας. Η τελευταία  επιτάσσει να ελέγχεται 
η  προσφορότητα,  η  αναγκαιότητα  και  να  σταθμίζεται  το  κόστος  ή  η 
ωφέλεια της διατήρησης τους  (strictο sensu).23  

   Για  την  εν  λόγω  νομοθετική  ρύθμιση  και  Υπουργική  Απόφαση 
κλήθηκε λοιπόν, να γνωμοδοτήσει η ΑΠΔΠΧ24 και συγκεκριμένα σχετικά 
με το αν το περιεχόμενο  των διατάξεων τους είναι συμβατό προς τους 
κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος και συγκεκριμένα τα άρθρα 9 Α και 2 
παρ 1 του Συντάγματος, το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και την Οδηγία 95/46/ΕΚ25 
και της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης.26 Η ΑΠΔΠΧ δηλώνει 
εξ’ αρχής, με σαφήνεια, ότι στόχος της είναι ο αναγκαίος συγκερασμός  
μεταξύ αφενός  του δημοσίου συμφέροντος  για  την  καταπολέμηση  της 
φοροδιαφυγής  και  την  εμπέδωση  της φορολογικής  δικαιοσύνης,  μέσω 
της  συνεπούς  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  των  πολιτών,  και 
αφετέρου  της  τήρησης  των  επιταγών  για  ουσιαστική  κατοχύρωση  του 
θεμελιώδους δικαιώματος του ατόμου στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν27. 

                                                            
23  Σ.  Ορφανουδάκη,  Η  αρχή  της  αναλογικότητας  στην  ελληνική  έννομη  τάξη.  Από  τη 

νομολογιακή εφαρμογή της στην συνταγματική της καθιέρωση, Σάκκουλας, 2003, S. 
Tsakyrakis:  Proportionality:  an  assault  on  human  rights?,  International  Journal  of 
Constitutional Law, 2009. 

24  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ 1 στοιχ. (θ) και (γ) 
του Ν.2472/1997 αλλά και του άρθρου 28 της  Οδηγίας 95/46 ΕΚ που ορίζει μάλιστα  
ότι    η  γνωμοδοτική  αρμοδιότητα  της  αρχής  πρέπει  να  ασκείται  εγκαίρως  τόσο  στο 
στάδιο καταρτίσεως νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων όσο και στο σχεδιασμό 
επιμέρους επεξεργασιών‐ πράγμα που εδώ ως τώρα δεν είχε συμβεί και αναφέρεται 
στην ίδια τη Γνωμοδότηση. 

25  «Για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» 

26  Σχετικά    με  την  προστασία  των  ατόμων  από  την  αυτοματοποιημένη  επεξεργασία 
προσωπικών  δεδομένων  και  ό  πως  κυρώθηκε  μ  το  Ν.2068/1992ΦΕΚ  Α’118)  και 
τέθηκε  σε  ισχύ  ως  προς  την  Ελλάδα  την  01/12/1995  με  την  Ανακοίνωση  του  ΥΠ. 
Εξωτερικών Φ.0546/4173 (ΦΕΚ Α’ 207/95) 

27    Σκέψη 13 Γνωμοδοτήσεως ΑΠΔΠΧ 4/2011. 
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Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  προηγούμενες  γνωμοδοτήσεις  που 
αφορούσαν  αφενός  στην  επιβολή  της  δημοσιοποίησης  των  ονομάτων 
οφειλετών  του  Δήμου  Αθηναίων  μέσω  του  ημερήσιου  τύπου  και  του 
διαδικτύου  (Απόφαση  62/201128)  και  αφετέρου  στη  δημοσιοποίηση 
στον ημερήσιο  τύπο  καταλόγου προσώπων που φέρονταν  να  εξέδιδαν 
πλαστά και εικονικά στοιχεία και ο οποίος είχε ανακοινωθεί στη Βουλή 
κατά  τη  συζήτηση  του  προϋπολογισμού  (Απόφαση  51/200329),  η  Αρχή 
πέραν  της  διαπίστωσης  έλλειψης  ειδικού  νομοθετικού  εγγυητικού  
πλαισίου,30  δυνάμει  του  οποίου  θα  μπορούσαν  να  θεμελιωθούν 
περιορισμοί  στο  δικαίωμα  του  πληροφοριακού    αυτοκαθορισμού, 
έκρινε  ότι  το  μέτρο  της  δημοσιοποίησης  δεν  είναι  αναγκαίο  και 
πρόσφορο  για  την  επίτευξη  της  φορολογικής  συμμόρφωσης  αφού  σε 
τελική  ανάλυση  οδηγεί  στη  διαπόμπευση  των  υποκειμένων  και  ως  εκ  
τούτου δεν υπερέχει της προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων των 
οφειλετών. Το ίδιο δέχτηκε και την περίπτωση της δημοσιοποίησης των 
αποτελεσμάτων  από  ελέγχους  που  διενεργήθηκαν  σε  ιατρικά 
διαγνωστικά κέντρα και ιατρούς της Αθήνας. (Απόφαση 54/2011).31 

                                                            
28 Βλ. ΑΠΔΠΧ 62/2001 όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «η δημοσιοποίηση οφειλών 

θίγει  το  δικαίωμα  αυτοδιάθεσης  των  προσωπικών  στοιχείων  του  κάθε  οφειλέτη 
καθώς αυτά ανακοινώνονται σε τρίτους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν 
τις  οφειλές  τους».  Πιο  κάτω  αναφέρεται  ότι  η  δημοσιοποίηση  των  στοιχείων  των 
οφειλετών  σε  τρίτους  είναι  δυνατή  μόνο  σε  ειδικές  περιπτώσεις,  δηλ  «  όταν  αυτή 
κρίνεται  ότι  είναι  απολύτως  αναγκαία  για  την  ικανοποίηση  του  εννόμου 
συμφέροντος  που  επιδιώκει  ο  τρίτος  ή  οι  τρίτοι  στους  οποίους  ανακοινώνονται  τα 
δεδομένα  και  υπό  τον  όρο  ότι  τούτο  υπερέχει  προφανώς  των  δικαιωμάτων  και 
συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δε θίγονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών». 

29  Βλ.  ΑΠΔΠΧ  51/2003,  όπου  αναφέρεται  ότι  «Η  ανακοίνωση  των  προσωπικών 
στοιχείων φυσικών προσώπων στη Βουλή,  όπως προβλέπεται με  τις προγενέστερες 
του  Ν.  2472/1997  υπουργικές  αποφάσεις,  δε  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  είναι  το 
αναγκαίο κα πρόσφορο μέσο για  την επίτευξη  του προαναφερόμενου σκοπού, που 
στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  η  αντιμετώπιση  τα  φοροδιαφυγής,  αφού  σε 
τελική  ανάλυση  καταλήγει  σε  διαπόμπευση  των  υποκειμένων».  Λίγο  πιο  κάτω 
αναφέρεται  επίσης  ότι  «στην  κρίση  αυτή  συνηγορεί  και  το  γεγονός  ότι  σε  πολλές 
περιπτώσεις, όπως στην υπό  εξέταση υπόθεση, έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή από τα 
υποκείμενα  κατά  των  καταλογιστικών  πράξεων  και  δεν  έχει  εκδοθεί  τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση». 

30  Βλ. άρθρο 8 ΕΣΔΑ που προβλέπει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα ατομικά 
δικαιώματα θα πρέπει να στηρίζονται σε νόμο ο οποίος να τους καθορίζει με γενικό 
και  αντικειμενικό  τρόπο,  να  είναι  προσβάσιμος  (accessible)    και  προβλέψιμος 
(foreseeable)  ως  προς  τις  συνέπειες  του  σύμφωνα  με  τη  θεμελιώδη  αρχή  της 
νομιμότητας  της διοικητικής δράσης. 

31  Η αρχή πέραν της διαπίστωσης ότι κατά παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ η εν λόγω 
δημοσιοποίηση  δεν  προβλεπόταν  σε  τυπική  διάταξη  νόμου,  επεσήμανε  ότι  η 
συγκριμένη πρακτική συνιστούσε έναν έντονο περιορισμό του ατομικού δικαιώματος 
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Στη  συγκεκριμένη  γνωμοδότηση  τώρα  και  προς  επίρρωση  της 
ενδεχόμενης  αποτελεσματικότητας  της  δημοσιοποίησης,  αρχικά 
παρατίθενται  στη  γνωμοδότηση  τα  αντίστοιχα  νομοθετικά  μέτρα  που 
εφαρμόζονται στην Αγγλία και την Ιρλανδία. 

Στην  Αγγλία  η  δημοσιοποίηση  των  ονομάτων  των  οφειλετών  (tax 
defaulters) γίνεται βάσει της Finance Act 2009, 94, όπως τροποποιήθηκε 
το  2010,  και  αφορά  στις  σκόπιμες  φορολογικές  παραβάσεις  εφόσον 
έχουν αποκτήσει μάλιστα οριστικό χαρακτήρα. Η δημοσιοποίηση γίνεται 
για  οφειλές  άνω  των  34.000  λιρών,  διαρκεί    12  μήνες  μετά  την 
οριστικοποίηση  της  ποινής  και  λαμβάνει  χώρα  μόνο  εφόσον  έχει 
ενημερωθεί  προηγουμένως  ο  φορολογούμενος  για  τα  στοιχεία  που 
πρόκειται  να  δημοσιευθούν  και  του  έχει  δοθεί  εύλογος  χρόνος 
προκειμένου να παρασταθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και να υποβάλλει 
τις  ενστάσεις  του.  Τα  στοιχεία  που  δημοσιοποιούνται  είναι  τα  εξής: 
όνομα,  διεύθυνση  (εκτός  και  αν  είναι  εφικτή  η  ταυτοποίηση  χωρίς  τη 
μνεία  της  διεύθυνσης),  δραστηριότητα  επιχείρησης,  περίοδος  που 
αφορά η παραβίαση, ποσό φόρου και ποινή.  Κατ’  εξαίρεση, δε γίνεται 
δημοσιοποίηση  προς  διευκόλυνση  τρέχουσας  ποινικής  έρευνας  ή 
εξαιτίας  της ύπαρξης  κινδύνων  για  την ασφάλεια  του  ενδιαφερομένου 
προσώπου. 

Στην  Ιρλανδία  η  δημοσιοποίηση  γίνεται  βάσει  της  Taxes 
Consolidation  Act,  1997,  εδάφιο  1086.  Κάθε  τρεις  μήνες  συντάσσεται 
κατάλογος  με  τα  ονόματα,  τις  διευθύνσεις  και  την  περιγραφή  της 
δραστηριότητας  κάθε προσώπου στο  οποίο  έχει  επιβληθεί  πρόστιμο ή 
άλλη  ποινή  από  Δικαστήριο,  κατά  τη  διάρκεια  της  σχετικής  περιόδου, 
για  παραβάσεις  της  φορολογικής  νομοθεσίας.  Δημοσιοποιούνται  τα 
πρόστιμα είτε αυτά πληρώθηκαν είτε όχι. Δημοσιοποιούνται και ποινές 
φυλάκισης.  Υπάρχει μάλιστα πεδίο παρατηρήσεων όπου αναφέρεται ο 
τρόπος  που  αποκαλύφθηκε  η  παράβαση  του  κάθε  οφειλέτη.  Τέλος 
προβλέπεται  ενημέρωση  του οφειλέτη για  το ακριβές περιεχόμενο  της 
δημοσιοποίησης  ενώ  τα  εν  λόγω  στοιχεία  παραμένουν  δημοσιευμένα 
και διαθέσιμα για ανάκτηση από το 2001. 

Στη συνέχεια δίνεται  ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι  η  δημοσιοποίηση 
οφειλετών  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς  το  Δημόσιο  ,σύμφωνα  με  το 
Ν.3943/2011,  ερείδεται  σε  ειδικές,  ρητές  και  με  σαφές  περιεχόμενο 

                                                                                                                                       
πληροφοριακού αυτοκαθορισμού,  ενόψει  των  ιδιαίτερων  κινδύνων  του Διαδικτύου 
για  την  προσωπικότητα  του  ατόμου  (διευρυμένη  και  μη  ελεγχόμενη  πρόσβαση, 
χρήση  μηχανών  αναζήτησης  πληροφοριών,  δημιουργία  profile,  ενδεχόμενη 
μεταφόρτωση πληροφοριών και αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς κλπ.). 
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εθνικές  ρυθμίσεις32  και  συνεπώς  είναι  σύμφωνη  με  τις  επιταγές  του 
άρθρου  8  παρ  2  της  ΕΣΔΑ  βάσει  του  οποίου  οποιαδήποτε  επέμβαση 
στην  ιδιωτική  ζωή  του  ατόμου  από  δημόσια  εξουσία  θα  πρέπει    να 
προβλέπεται  σε  νόμο  που  φέρει  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  της 
προσβασιμότητας  (accessibility)  και  της  προβλεψιμότητας  των 
συνεπειών του (foresee ability). 

Ως δικαιολογητικό λόγο επιβολής ενός τέτοιου περιορισμού ορίζουν 
την  εντατικοποίηση  της  προσπάθειας  πάταξης  της  φοροδιαφυγής  ως 
μέσου  εμπέδωσης  στους  πολίτες  των  συνταγματικών  τους 
υποχρεώσεων,  απεγκλωβισμού από  μια  ατομοκεντρική  πρόσληψη  των 
δικαιωμάτων και επανατοποθέτησης των ατόμων στο δημόσιο ρόλο που 
καλούνται  να  διαδραματίσουν33  ως  πολίτες.  Επισημαίνουν  ότι  η  μη 
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων αποτελεί μια συμπεριφορά 
που  φέρει  ιδιαίτερη  απαξία  καθώς  όχι  μόνο  παραβιάζει  την 
καθολικότητα,  την  αναλογικότητα    και  την  ισότητα  της  φορολογίας 
(άρθρο  4  παρ  1  και  5  Σ),  στο  βαθμό  που  λειτουργεί  ως  μηχανισμός 
αναδιανομής  του  εισοδήματος  από  τους  συνεπείς  φορολογούμενους 
στους μη συνεπείς,34 αλλά διαρρηγνύει και  την ελάχιστη κοινωνική και 
εθνική συνοχή όπως αυτή επιβάλλεται από την αρχή της κοινωνικής και 
εθνικής  αλληλεγγύης  (άρθρο 25  παρ 4  Σ)  και  διασφαλίζεται  μέσα από 
την εκπλήρωση των συνταγματικών καθηκόντων35. 

Τα  μέλη  της  ΑΠΔΠΧ  κρίνουν  ότι  οι  προαναφερθέντες  σκοποί,  ως 
εμπίπτοντες στην άσκηση δημόσιας εξουσίας,36 είναι καταρχήν  νόμιμοι  
και δικαιολογούν  τη θέσπιση μέτρων που ενδέχεται να περιορίζουν το 
δικαίωμα  στην  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων,  ιδιαίτερα 
εφόσον  πρόκειται  μάλιστα  για  απλά  και  όχι  για  ευαίσθητα  δεδομένα. 
Στο βαθμό που αναγνωρίζουν  ευρεία εξουσία εκτιμήσεως στο νομοθέτη 
ως προς την επιλογή του ενδεδειγμένου μέτρου, δηλώνουν ότι ο δικός 
τους έλεγχος θα   περιοριστεί στο αν η θεσπιζόμενη ρύθμιση είναι είτε 

                                                            
32  Αν και θα μπορούσε να συμπληρώσει κανείς ότι για την εναργέστερη συμβατότητα 

με τις αρχές του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, θα ήταν ίσως σκόπιμο να προσδιορίζονται ήδη 
στο νόμο επακριβώς οι φορολογικές παραβάσεις οι οποίες επισύρουν την πρόσθετη 
κύρωση της δημοσιοποίησης. 

33  Βλ.R. Bellamy: Citizenship: A very  short  Introduction, Oxford University Press, 2008, 
σελ 17‐20, C. Akrivopoulou: A Bibliography of Citizenship and aspects of the modern 
citoyen, 2011. 

34  Βλ. Κ. Φινοκαλιώτη‐ Ν. Μπάρμπα :Δημόσια Οικονομικά, 2001, σ.34. 
35  Βλ.  Χ.Ανθόπουλου,  Το  πρόβλημα  της  λειτουργικής  δέσμευσης  των  θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, 1993, σ. 303 επ. 
36  Βλ. άρθρο 5 παρ. 2  στοιχ. (δ’) Ν.2472/1997 και άρθρο 6 παρ 1 στοιχ. (β’) της Οδηγίας 

95/46 ΕΚ. 
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προδήλως απρόσφορη είτε υπερβαίνει προδήλως το απαραίτητο για την 
πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού μέτρο. 

Με  γνώμονα  την  αρχή  της  αναλογικότητας  και  προκειμένου  να 
διαφυλαχτεί  τόσο  ο  πυρήνας  του  δικαιώματος  πληροφοριακού 
αυτοκαθορισμού  όσο  και  οι  επιταγές  των  κανόνων  υπέρτερης  τυπικής 
ισχύος,  η  αρχή  θέτει  ένα  πλαίσιο  εγγυητικών  αρχών  που  η  διοίκηση 
οφείλει να τηρεί ώστε οι συγκεκριμένοι περιορισμοί που επιβάλλονται, 
ενόψει της  ιδιαίτερα δυσμενούς δημοσιονομικής καταστάσεως,  να μην 
εξέρχονται    των  ορίων  προσφορότητας  και  αναγκαιότητας  και  να 
επιτυγχάνεται  έτσι  η  πρακτική  εναρμόνιση  των  νομοθετικά 
επιδιωκόμενων  σκοπών  με  την  προστασία  του  δικαιώματος 
πληροφοριακού αυτοκαθορισμού (strictο sensu αναλογικότητα): 

• H  δημοσιοποίηση  θα  πρέπει  να  αφορά  στις  οφειλές  από 
δασμούς,  φόρους  και  άλλα  βάρη  για  τις  οποίες  υφίσταται    η 
συνταγματική  υποχρέωση  των  πολιτών  με  βάση  τις  δυνάμεις 
τους.  Δε  σχετίζεται  με  τις  περιπτώσεις  που    το  δημόσιο 
λειτουργεί  ως  fiscus  λ.χ.  από  μισθώσεις  των  κτιρίων  του,  ως 
κληρονόμος έκτης τάξεως κατ' ΑΚ 1824. Έτσι, η δημοσιοποίηση 
θα  πρέπει  να  μη  θίγει  σε  καμία  περίπτωση  τους  ιδιωτικού 
δικαίου οφειλέτες του Δημοσίου, στο μέτρο που ουδόλως αυτή 
σχετίζεται με τον σκοπό της φορολογικής συμμόρφωσης, άσχετα 
δε  από  το  αν  αυτές  είναι  εισπρακτέες  κατά  ΚΕΔΕ  ή  όχι.  Τυχόν 
αντίθετη ρύθμιση θα συνεπαγόταν άνιση μεταχείριση ανάμεσα 
στους  ιδιώτες  δανειστές  και  θα  νόθευε  τον  ανταγωνισμό  ενώ 
δεδομένης  της  ένταξης  τους  εξ  ολοκλήρου  στην  ιδιωτική 
σφαίρα,  η  τήρηση  του  φορολογικού  απορρήτου  κρίνεται 
επιβεβλημένη. 

• Προς  διασφάλιση  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  και    μη 
μετατροπής  του  φορολογούμενου  σε  αντικείμενο  της  έννομης 
τάξης, είναι αναγκαίο οι οφειλές να έχουν οριστικό χαρακτήρα, 
δηλαδή  είτε  να  έχει  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  για  την 
άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου είτε 
να  έχει  εκδοθεί  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση  που  να 
βεβαιώνει την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής. 

• Απαραίτητη  η  τήρηση  διαδικαστικών  προϋποθέσεων,  όπως  η 
έγγραφη  ενημέρωση  του  οφειλέτη  για  τη  σκοπούμενη 
δημοσιοποίηση,  η  χορήγηση  προθεσμίας  τουλάχιστον    15 
ημερών  για  την  τακτοποίηση  της  οφειλής,  η  πρόβλεψη  της 
συνταγματικής  υποχρέωσης  της  διοίκησης  για  προηγούμενη 
ακρόαση  του  διοικουμένου  αλλά  και  η  πρόβλεψη  του 
δικαιώματος άρσης ή διόρθωσης των στοιχείων. 
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• Προσήκουσα  ταυτοποίηση  του  οφειλέτη  (μέσω  της 
δημοσιοποίησης  ονοματεπωνύμου,  πατρωνύμου  και  ΑΦΜ) 
ώστε  να  αποτρέπεται  ο  κίνδυνος  συγχύσεως  λόγω  ανωνυμίας 
αλλά και να πληρούται μία ακόμη έκφανση της αναγκαιότητας, 
η φειδώ. 

• Δε  θα  πρέπει  να  γίνεται  δημοσιοποίηση  οφειλετών  με  χρέη 
ανεπίδεκτα είσπραξης37, που είναι ανήλικοι ή έχουν αποβιώσει 
και η οφειλή κατακερματίζεται μεταξύ των κληρονόμων τους. 

3.  Κριτική Αποτίμηση Γνωμοδοτήσεως 
Αξιολογώντας  τη  σχετική  γνωμοδότηση,  θα  επισημαίναμε  πως 

παρότι επιχειρείται μια προσπάθεια εξισορρόπησης και όχι  ιεράρχησης 
των  συνταγματικών  δικαιωμάτων  της  πληροφόρησης  και  του 
πληροφοριακού αυτοκαθορισμού,  τελικώς η Αρχή μάλλον δεν ανέλυσε 
επαρκώς  την  προσφορότητα  αλλά  ούτε    και  εξέτασε  αν  υπάρχει  άλλο 
καταλληλότερο  ή  ηπιότερο  μέσο  προς  επίτευξη  της  φορολογικής 
συμμόρφωσης38.  Ωστόσο  θα  ανέμενε  κανείς  ίσως  διεξοδικότερη 
ανάλυση της προσφορότητας της δημοσιοποίησης ως προς την πάταξη 
της φοροδιαφυγής,  ιδιαίτερα αν λάβει υπόψη  του ότι στο παρελθόν η 
ΑΠΔΠΧ είχε γνωμοδοτήσει διαφορετικά.39 

Πιο  συγκεκριμένα,  η  ΑΠΔΠX  δεν  εξετάζει  ουσιωδώς  το  πώς  το 
συγκεκριμένο μέτρο θα συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και 
σε  ποια  έκταση αλλά μάλλον,  υιοθετώντας  και  ένα  κριτήριο  του  ΕΔΔΑ 
που  κατά  τον  έλεγχο  της  προσφορότητας  εξετάζει  τους  περιορισμούς 
που  επιβάλλουν  στα  δικαιώματα  οι  επιμέρους  έννομες  τάξεις  του 
Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  αρκείται  στην  αξιολόγηση  των 
επιδιωκόμενων  σκοπών  ως  νόμιμων  και  στο  ότι  οι  συγκεκριμένοι 

                                                            
37  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  82  Α  του  ΚΕΔΕ,    όπως  αυτό  προβλέπεται  από  τις 

διατάξεις  του  άρθρου  10  του  Ν.3943/2011,  όπου  ως  ανεπίδεκτες  είσπραξης 
χαρακτηρίζονται  εκείνες  οι  οφειλές  για  τις  οποίες  έχουν  εξαντληθεί  όλες  οι  πηγές 
εντοπισμού  πηγών  αποπληρωμής  και  αναγκαστικής  είσπραξης  και  σε  κάθε 
περίπτωση:  α)  Έχουν  ολοκληρωθεί  οι  έρευνες  και  δεν  προέκυψε  η  ύπαρξη 
περιουσιακών  στοιχείων,  β)  Έχει  ολοκληρωθεί,  εφόσον  έχουν  εντοπιστεί  ακίνητα  ή 
κινητά  πράγματα….  η  διαδικασία  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  από  το  προϊόν  τη 
εκποίησης  δεν  εξοφλήθηκαν  πλήρως  οι  απαιτήσεις  του  δημοσίου,  γ)  Έχει 
πραγματοποιηθεί έλεγχος από εδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος 
πιστοποιεί με βάση εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή 
αποπληρωμής.  Aντίθετη  παραδοχή  θα  αντιστρατευόταν  το  σκοπό  της  νομοθετικής 
ρύθμισης  που  συνίσταται  στη  φορολογική  συμμόρφωση  και  θα  μετέτρεπε  το 
φορολογούμενο σε αντικείμενο  της έννομης  τάξης προσβάλλοντας  την αξιοπρέπεια 
του. 

38  Βλ. Λ. Μέτρου: Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, εκδόσεις 
Σάκκουλας, 2012,σελ 200. 

39  Βλ. Απόφαση 62/2011, 51/2003 αλλά και 54/2011. 
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περιορισμοί  φέρουν  τα  εχέγγυα  της  προηγούμενης  εφαρμογής  τους 
στην  Αγγλία  αλλά  και  την  Ιρλανδία.  Συνεπώς  ο  έλεγχος  της 
προσφορότητας  περιορίζεται  κυρίως  στην  εμπειρική  διαπίστωση  της 
πρόβλεψης  αντίστοιχων  πολιτικών  και  σε  άλλες  έννομες  τάξεις  οπότε 
και  συνάγεται  μια  ενδεχόμενη  αποτελεσματικότητα  στην  εφαρμογή 
τους. Παρ’ όλα αυτά, η δικαιοσυγκριτική έρευνα αλλά και η ενδεχόμενη 
οικιοθελής συμμόρφωση του παραβάτη προκειμένου να αποτρέψει την 
πρόκληση  βλάβης  στην  επαγγελματική  του  φήμη,  μας  οδηγούν  στο 
συμπέρασμα πως το εν λόγω μέτρο πρέπει τελικώς μάλλον να θεωρηθεί 
πρόσφορο. 

Επιπροσθέτως, ως προς την αναγκαιότητα του μέτρου, που βέβαια 
τελεί  πάντοτε  υπό  την  αίρεση  της  εν  στενή  εννοία  αναλογικότητας,  η 
ύπαρξη των υφιστάμενων,  τρομερά υψηλών, ποσοστών φοροδιαφυγής 
και  η  παραδοχή  των  ήδη  ληφθέντων  μέτρων  ως  ατελέσφορων,  την 
οδηγούν στο συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο μέτρο, ενόψει μάλιστα 
της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας, αποτελεί μονόδρομο.40 

Ωστόσο,  για  παράδειγμα,    γιατί  δε  θα  μπορούσε  να  επιτευχθεί  ο 
επιδιωκόμενος  σκοπός  με  τον  εξορθολογισμό  της  λειτουργίας  των 
κρατικών μηχανισμών ελέγχου και είσπραξης δημοσίων εσόδων; Μήπως 
η  ίδια  η  σιωπηρή  παραδοχή  της  υφιστάμενης  ανεπάρκειας  όφειλε  να 
συνδυαστεί  με  την  ταυτόχρονη  απόδοση  ευθυνών  και  τη  λήψη 
διαρθρωτικών  αλλαγών  στους  ελεγκτικούς  μηχανισμούς;  Εφόσον  οι 
τελευταίες  δεν  επήλθαν  ακόμα  και  δε  φαίνονται  να  ιεραρχούνται  ως 
πρώτιστες, μήπως προεξοφλείται μια ακόμη αποτυχία στην    εφαρμογή 
ενός  νομοθετικού  μέτρου  θέτοντας  έτσι    εν  αμφιβόλω  και  την  πιο 
ειλικρινή  πρόθεση  για  αυτοσυμμόρφωση;  Εξαντλώντας  κάποιος  τα 
περιθώρια  αισιοδοξίας  του  θα  στηριζόταν  ίσως  στα  ευεργετικά 
αποτελέσματα  που  μπορεί  να  επιφέρει  η  δράση  των  φορολογικών 
αρχών σε συνδυασμό με την οικειοθελή  συμμόρφωση των πολιτών. 

Θα έλεγε κανείς ότι ο ελλιπής έλεγχος ως προς την τήρηση της αρχής 
της αναλογικότητας απορρέει από την παραδοχή της αρχής ότι η χώρα 
βρίσκεται  σε  τόσο  δυσμενή  οικονομική  πορεία  που  προσλαμβάνει 
διαστάσεις  επιτακτικής  κοινωνικής  ανάγκης,  κατά  τον  τρόπο 
αξιολόγησης  της  αναγκαιότητας  από  ΕΔΔΑ41,  και  συνεπώς  το  δημόσιο 

                                                            
40  Βλ.  Εισήγηση,  οπ Μέρος  IV,  σημείο 3,  β’  όπου  έστω  η  επιλογή  του  συγκεκριμένου 

μέτρου  στηρίζεται  στη  μη  καθολικότητα  των  επιτόπιων  φορολογικών  ελέγχων  –οι 
οποίοι μάλιστα συχνά φέρουν  το στοιχείο της δημοσιότητας μέσω του τύπου ή της 
ενημέρωσης  ενός  τοπικού  κύκλου οικονομικών  και  κοινωνικών    συναλλαγών‐  αλλά 
και στην γενικοπροληπτική λειτουργία που η δημοσιοποίηση διαθέτει. 

41  Αν  και  το  ΕΔΔΑ  δεν  αναφέρεται  συχνά  στο    κριτήριο  της  επιτακτικής  κοινωνικής 
ανάγκης  διότι  όπως  κρίνουν  πολλοί  συγγραφείς  θα  επέβαλε  μεγάλο  βάρος 
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συμφέρον  αποκτά  τέτοιο  περιεχόμενο  που  να  επηρεάζει  τη  σχετική 
στάθμιση. 

Τέλος,  εντύπωση προκαλεί  το ότι, παρά τη σχετική πρόβλεψη στην 
Εισήγηση επί της Γνωμοδοτήσεως, δεν προβλέπεται τοποθέτηση ειδικού 
χρονικού  ορίου  στη  δημοσιοποίηση,  με  αποτέλεσμα  να  επιτείνεται  η 
επάχθεια  του μέτρου  και  να παραβιάζεται  η  αρχή  της  αναλογικότητας 
(strictο  senso).  Η  διαρκής  διαθεσιμότητα  της  πληροφορίας  σε 
συνδυασμό  με  την  περιορισμένη  (ανά  τρίμηνο)  επικαιροποίηση42  της, 
προσδίδει  νέα  ποιότητα  και  ένταση  στην  προσβολή  των  δικαιωμάτων 
του προσώπου43 συντελώντας στη δημιουργία ενός αέναου αρχείου που 
επεμβαίνει στους φυσικούς μηχανισμούς λησμόνησης ή απώθησης της 
κοινωνίας44  και    δυσχεραίνει  έτσι  την ομαλή συμμετοχή  του παραβάτη 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή45 (δικαίωμα στη λήθη). 

Εξετάζοντας  ωστόσο  σφαιρικά  την  εν  λόγω  γνωμοδότηση  και 
ξεπερνώντας  τις  τυχόν  αδυναμίες  της,  συμπεραίνουμε  ότι  γίνεται  μια 
ειλικρινής προσπάθεια συγκερασμού της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

                                                                                                                                       
αιτιολογίας  στο  Κράτος.  Βλ. P.Hert  and  S. Gutwirth, Data Protection  in  the Case of 
Strasbourg and Luxembourg; Constitutionalisation in Action, σελ 21 επ. 

42  Βλ. Council of Europe, Report On the Impact Of Data Protection Principles on Judicial 
Data  in  Criminal  Matters  including  in  the  framework  of  Judicial  Co‐operation  in 
Criminal Matters, σελ 60 όπου  αναφέρεται ότι η συμπίεση και περίληψη δικαστικών 
αποφάσεων σε cd  και η δικτυακή δημοσίευσή  τους θα πρέπει  να  γίνεται με  τρόπο 
ώστε  να μην  καθίσταται  δυνατή η ψηφιακή αναζήτηση.Βλ. Council of Europe, Data 
Protection  and  Media‐Study  prepared  by  the  Committee  of  Experts  on  Data 
Protection, Strasbourg 1990  όπου η ΑΠΔΠΧ  της  Σουηδίας  επιτρέπει  τη  δημοσίευση 
πληροφοριών  που  αφορούν  ποινικές  διώξεις  και  καταδίκες  μόνο  μέσω  της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της πληροφορίας. 

43  Λ. Μήτρου, Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, Σάκκουλας, 
2012, σελ 219, D. Solove, The Future of Reputation, σελ 94 όπου αναφέρει ότι είναι 
σα να φέρει κανείς ένα μόνιμο «άλικο γράμμα», ένα ψηφιακό τατουάζ. 

44  Βλ. Ν. Λίβο, Η ποινική δίκη ως αποικία των ΜΜΕ, σελ 79. 
45  Εντελώς  διαφορετική  αντίληψη  επικρατεί    στις  ΗΠΑ  για  την  περίπτωση  των 

παιδεραστών  και  γενικότερα  των  προσώπων  που  έχουν  διαπράξει  σεξουαλικά 
εγκλήματα.  Στη  σχετική  στάθμιση  μεταξύ  του  δικαιώματος  λήθης  που  διασφαλίζει 
την  κοινωνική  επανένταξη  των  παραβατών  και  προστασίας  της  δημόσιας  τάξης, 
υπερισχύει σαφώς η τελευταία. Δίνεται λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημοσιότητα 
καθώς  εκτιμούν  πως  διαδραματίζει  καθοριστικό  ρόλο  στην  πραγμάτωση  δημοσίων 
σκοπών  στο  βαθμό  που  πληροφορεί  του  πολίτες  για  την  παρουσία  και  κατοικία 
«επικίνδυνων  προσώπων».  Βλ.  Μ.G  Petrunik,  ‘’Managing  Unacceptable  Risk’’:  Sex 
Offenders, Community Response, and Social Policy  in  the United States and Canada, 
International  Journal  of Offender  Therapy  and  Comparative  Criminology,  2002,  σελ 
438‐511, D. Markel, Are Shaming Punishments Beautifully Retributive? Retributivism 
and  the  Implications  for  the  Alternative  Sanctions  Debate,  σελ.  2171,  Η. 
Αναγνωστόπουλο,  Η  ποινική  προστασία  της  προσωπικότητας    έναντι  των  μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, σελ 48.  
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και διαφύλαξης δημοσίων σκοπών και άλλων συνταγματικών αγαθών. Η 
λογική  της  εδράζεται  στην  παραδοχή  ότι  η  επίκληση  οποιουδήποτε 
δικαιώματος  δε  μπορεί  να  αποτελεί  τροχοπέδη  στην  εκπλήρωση  των 
συνταγματικών  υποχρεώσεων.  Έχοντας  προβλέψει  το  προαναφερθέν 
εγγυητικό  πλαίσιο  και  ορίσει  ως  όριο  στην  εφαρμογή  του  μέτρου, 
προκειμένου  να  διαφυλαχθεί  η  ανθρώπινη  αξιοπρέπεια,  την 
αντικειμενική  αδυναμία  ανάληψης  των  δημοσίων  βαρών46, 
αντιλαμβάνεται  εύκολα  κανείς  ότι  το  μόνο  που  πλήττεται  στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση  είναι  η  οικονομική  φερεγγυότητα  του 
ατόμου47,  αφού είναι δυνατόν συνεπεία αυτής  της δημοσιοποίησης  να 
δεχθεί περιορισμούς στη σύναψη δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων. 
Ασφαλώς  βέβαια  και  η  διακινδύνευση  των  ιδιωτικών  οικονομικών 
συμφερόντων δε μπορεί να αποτελέσει αφορμή διάτρησης της συνοχής 
της  πολιτικής  κοινότητας.  Έτσι,  το  εν  λόγω  νομοθετικό  μέτρο,  σε 
συνδυασμό  φυσικά  με  τη  λήψη  μέτρων  εξορθολογισμού  της 
ασκούμενης  φορολογικής  πολιτικής  και  την  εντατικοποίηση    των 
ελέγχων    που  ασκούν  οι  αρμόδιοι  μηχανισμοί,  συνιστά    σίγουρα  ένα 
πρώτο  βήμα  πρόσδοσης  στην  αρχή  της  διαφάνειας  του  αληθινού 
πολιτικού της περιεχομένου.  

 
Γ.   Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο 
H αρχή της διαφάνειας σαφώς και δεν είναι άγνωστη στην κοινοτική 

έννομη  τάξη  όπου  εξαιτίας  του  ελλείμματος  νομιμοποίησης  των 
οργάνων της αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για αποτελεσματικότητα 
στην  επίτευξη  δημοσιονομικών  στόχων,  η  εφαρμογή  της  κρίνεται 
αναγκαία.  Αρκεί  να  αναφέρουμε  ενδεικτικά  το  περίφημο  πρόγραμμμα  
«Stability  and  Growth  Pack48»  βάσει  του  οποίου  τα  κράτη  μέλη  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης    οφείλουν  να  τηρούν  τις  δημοσιονομικές 
υποχρεώσεις  που  έχουν  αναλάβει  μετά  την  ένταξη  τους  στην  ΟΝΕ. 
Πρόκειται  για  μια  ιδιότυπη  περίπτωση  του  λεγόμενου  «ονομάζειν  και 
ονειδίζειν»,  όπου  προβλέπεται ως  πρωταρχικό  στάδιο  της  διαδικασίας 
υπερβολικού  ελλείμματος  ενός  κράτους  μέλους  η  δημοσιοποίηση,  με 

                                                            
46  Βλ.  Κ.  Χριστοδούλου,  Χ.  Ανθόπουλος,  Σπ.  Βλαχόπουλος,  Δ.  Ζωγραφόπουλος, 

Δημοσίευση  προσωπικών  δεδομένων  των  οφειλετών  του  δημοσίου  στο  διαδίκτυο, 
σκέψη 4. 

47  Βλ  Χ.  Ακριβοπούλου,  Σχόλιο  επί  της  Εισήγησης  και  της  Γνωμοδότησης  4/2011  της 
ΑΠΔΠΧ, ΕφΔΔ 2011, τεύχος 5. 

48  Συνίσταται σε 2  Κανονισμούς,  τον προληπτικό  και  το διορθωτικό βραχίονα  του ΣΣΑ 
(Κανονισμός 1466/97, EE L 209, Κανονισμός 1467/97, ΕΕ L 209. 
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απόφαση  του  Συμβουλίου,  αναλυτικών δημοσιονομικών στοιχείων  του 
απείθαρχου κράτους μέλους της ΕΕ πριν την έκδοση ομολόγων.49  

Επιπροσθέτως μπορούμε να αναφέρουμε τον Κανονισμό 1605/2002 
που  προβλέπει  τη  διαφάνεια  κατά  την  κατάρτιση  και  εκτέλεση  του 
προϋπολογισμού  αλλά  και  τους  κανονισμούς  1290/2005  και 295/2008 
που  προβλέπουν  τη  δημοσιοποίηση  στοιχείων  των  δικαιούχων 
κοινοτικών  κονδυλίων,  που δίνονται στα πλαίσια  της  κοινής  γεωργικής 
πολιτικής, με απώτερο στόχο την χρηστή διαχείρισή τους. 

Παρότι δεν υφίσταται νομολογιακό παράδειγμα που να αφορά στη 
δημοσιοποίηση  των  οφειλετών  του  Δημοσίου  στο  διαδίκτυο,  κρίσιμα 
συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν από δύο συναφείς περιπτώσεις: 

• Υπόθεση  C‐465/00(Osterreichischer  Rundfunk):  Aφορά  στη 
δημοσιοποίηση ονομάτων και μισθών υπαλλήλων  της  κρατικής 
ραδιοφωνίας  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  ορθή  και 
πρόσφορη χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων από μέρους της 
διοικήσεως.  Το  ΔΕΚ  αναγνώρισε  το  συμφέρον  της  Αυστριακής 
Δημοκρατίας  προς  την  καλύτερη  δυνατή  χρησιμοποίηση  των 
πόρων    καθώς  επίσης  και  το  δικαίωμα  πληροφόρησης  του 
κοινού  για  μία  τόσο  σοβαρή  παράμετρο  του  δημόσιου  βίου, 
αλλά έκρινε ότι θα πρέπει να γίνει μία αναγκαία στάθμιση με το 
δικαίωμα  των  ενδιαφερομένων  για  προστασία  της  ιδιωτικής 
τους  ζωής.  Το ΔΕΚ  λοιπόν  εναπόθεσε στα αιτούντα δικαστήρια 
να  εξετάσουν  την  αναγκαιότητα  και  αναλογικότητα  της 
ρύθμισης  προς  τον  επιδιωκόμενο  σκοπό  και  δεν    αναγνώρισε 
μια αυτόματη υπεροχή του δημοσίου συμφέροντος. 

• Yπόθεση C‐92/09 και C‐93/09 (Volker und Markuus Schecke GbR 
und  Hartmut  Eifertv.  Land  Hessen):  Αφορούσε  στη 
δημοσιοποίηση  των  ονομάτων  ληπτών  γεωργικών  ενισχύσεων 
ενόψει  ενισχύσεως  του  δημοσίου  ελέγχου  στη  χρήση  των 
κονδυλίων.  Το    ΔΕΚ  έκρινε  κατ  αρχήν  ότι  η  προστασία  της 
ιδιωτικής  ζωή  περιλαμβάνει  και    τις  περιπτώσεις  που  οι 
πληροφορίες  αφορούν  επαγγελματικές  δραστηριότητες50  ενώ 
δεν  αναγνωρίζεται  αυτόματη  υπεροχή  του  σκοπού  της 
διαφάνειας  έναντι  του  δικαιώματος  στην  προστασία  των 
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  ακόμη  και  σε  περίπτωση 
διακυβεύσεως  σημαντικών  οικονομικών  συμφερόντων51.  Εν 
προκειμένω  μάλιστα  θεώρησε  ότι  η    δημοσιοποίηση,  σε 

                                                            
49  Βλ.  Ν.  Μούσης,  Ευρωπαική  Ένωση:  Δίκαιο,  Οικονομία,  Πολιτική,  εκδ.  Παπαζήσης, 

20005, σελ 138‐139. 
50  ΕΔΔΑ, Amann v. Switzerland, &65, και Rotaru v. Romania, &43). 
51  Βλ. για συναφή  υπόθεση Bavarian Lager (σκέψεις 75 έως 79) 
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ελευθέρως προσβάσιμο ενιαίο δικτυακό τόπο ανά κράτος μέλος,  
ονομαστικών  πληροφοριών  για  όλους  τους  ενδιαφερόμενους 
δικαιούχους  και  των  ποσών  που  έλαβε  ο  καθένας  τους  
(ανεξαρτήτως  της  διάρκειας,  της  συχνότητας  ή  του  είδους  και 
της σημασίας της ληφθείσας ενίσχυσης) υπερβαίνει το αναγκαίο 
για  την  επίτευξη  των  νομίμων  επιδιωκόμενων  σκοπών  μέτρο 
καθώς  μπορούν  να  προβλεφθούν  μέτρα  που  θίγουν  σε 
μικρότερο  βαθμό  το  δικαίωμα  της  προστασίας  προσωπικών 
δεδομένων.  

 
Δ.   ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αναμφισβήτητα,  η  επιλογή  της  θέσπισης  του  συγκεκριμένου 
νομοθετικού  μέτρου    συνιστά    μια  συγκεκαλυμμένη  παραδοχή  της 
συστημικής  κρίσης  που  η  ίδια  η  πολιτική  βιώνει  εξαιτίας  της 
επικυριαρχίας του φιλελεύθερου τρόπου οργάνωσης της οικονομίας. Η 
στρέβλωση  των  δημοσίων  σκοπών  και  η  μονομερής  προσήλωση  στην 
εξυπηρέτηση μακροοικονομικών σκοπιμοτήτων χωρίς  την οποιαδήποτε 
πρόβλεψη  για  τις  επιπτώσεις  αυτών  των  πολιτικών  επιλογών  στους 
πολίτες,  αλώνουν  το  κοινωνικό  κράτος  και  συνεπιφέρουν  την  έλλειψη 
νομιμοποίησης  των  κυβερνώντων.  Θα  μπορούσε  λοιπόν  κανείς  να 
ισχυριστεί  ότι  η  υποχρέωση  επιβολής αξιών μετακυλίεται  πλέον στους 
ίδιους  τους  πολίτες  που  μετατρέπονται    έτσι  σε  διαμορφωτές  ενός 
διαφανούς  πλέγματος  εσωστρεφούς  εποπτείας  και    ταυτοχρόνως 
αυτοπεριορισμού,  υφαίνοντας  τελικά  τα  δεσμά  της  δικής  τους 
καθυπόταξης. 

   Ωστόσο μια άνευ όρων αποδοχή της προεκτεθείσας συλλογιστικής 
θα συνιστούσε  μια σιωπηρή παραδοχή της «αποπολιτικοποίησης» των 
πολιτικών υποκειμένων, στο βαθμό που οι τελευταίοι παρουσιαζόμενοι 
ως  απλοί  θεατές  των  πολιτικών  εξελίξεων  και  των  λαμβανομένων 
πολιτικών αποφάσεων, απεκδύονται φυσικά των ευθυνών που υπέχουν 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον καθέναν χωριστά 
και κυρίως τις συλλογικότητες52 αλλά συνάμα παύουν να επιτελούν το, 
σύμφυτο με  την  ίδια  τους  την ύπαρξη,  ρόλο  τους ως συνδιαμορφωτές 

                                                            
52  Βλ. Ι. Καμτσίδου, Το Κοινοβουλευτικό σύστημα – Δημοκρατική αρχή και κυβερνητική 

ευθύνη, Αθήνα, Σαββάλας, 2011, σ. 217 όπου αναφέρεται ότι τα άτομα καλούνται να 
αξιοποιούν τα δικαιώματά τους ώστε να αναπτύσσουν τις αναγκαίες και ευεργετικές 
δράσεις όχι μόνο για  την  επίτευξη  των προσωπικών  τους στοχεύσεων αλλά και  για 
την  ισορροπημένη κοινωνική συμβίωση. Η ανάληψη  της  ευθύνης από  τους πολίτες 
για τη διατήρηση της συνοχής της πολιτικής κοινότητας θέτει τα θεμέλια άσκησης της 
πολιτικής  εξουσίας  στα  πλαίσια  της  «διακυβέρνησης»  καθώς  προωθεί  την 
επικοινωνία των κυβερνώντων με την «κοινωνία των πολιτών». 



Το όνομα του μεγαλο‐οφειλέτη: Αναζητώντας την χαμένη αθωότητα… 
 

 

209 

του  κοινωνικού  και  οικονομικού  συμβολαίου.  Εξάλλου  πριν  καταστεί 
κανείς  βέβαιος  ότι  βρισκόμαστε  ενώπιον  ενός  πολιτικού  αδιεξόδου, 
οφείλει,  διακατεχόμενος  από  το  ένστικτο  της  κοινωνικής 
αυτοσυντήρησης,  να  αποπειραθεί  να  προσδώσει  στις  αρχές  του 
πολιτικού  συστήματος  το  αληθινό  τους  νόημα,  επαναπροσδιορίζοντας 
έτσι το ίδιο το περιεχόμενο των επιδιωκόμενων σκοπών. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων των 
οφειλετών,  που  δεδομένης  της  οικονομικής  κρίσης  ολοένα  και  θα 
αυξάνονται,  θα  συντελέσει  στην  ανάδειξη  των  αληθινών  επιπτώσεων 
της  εφαρμοστέας  πολιτικής  στους  πολίτες  που  καιρό  τώρα 
αποσιωπώνται  προκειμένου  να  εφαρμόζεται  αδιαμαρτύρητα  και 
αβασάνιστα, και θα καταδείξει το λανθασμένο προσανατολισμό της. Το 
ανερχόμενο  πρόβλημα  της  φτώχειας,  η  ελλιπής  στελέχωση  και  μη 
εξορθολογισμένη λειτουργία των ελεγκτικών φορολογικών αρχών, είναι 
μερικές μόνο από τις εγγενείς αδυναμίες του υπάρχοντος φορολογικού 
συστήματος  που  θα  αναδειχθούν  μέσω  της  δημιουργίας  ενός  έντονα 
πολιτικού  διαλόγου.  Πράγματι  λοιπόν,  η  αρχή  της  φορολογικής 
διαφάνειας,  προσεγγίζοντας  τους  σκοπούς  που  ήδη  κατά  την  ίδια  τη 
σύλληψη  της  ευαγγελιζόταν,  ενδέχεται  να  κυοφορεί  την  ελπίδα  για  το 
μετασχηματισμό του υφιστάμενου τρόπου διακυβέρνησης. 

Εξάλλου  η  μη  εκπλήρωση  της  φορολογικής  υποχρέωσης  όχι  μόνο 
παραβιάζει  την αρχή της καθολικότητας του φόρου και  τη γενική αρχή 
της  ισότητας αλλά διαρρηγνύει και  την ελάχιστη κοινωνική συνοχή και 
αλληλεγγύη,  στο  βαθμό  που  οι  σύγχρονοι  «free  riders»    των 
αντιπροσωπευτικών  δημοκρατιών  απέχοντας  από  την  άσκηση  των 
συνταγματικών  τους  υποχρεώσεων,  επιφορτίζουν  τους  ενεργούς 
συμμετοχικούς  πολίτες53  .    Η  δημοσιοποίηση  των  οφειλετών, 
τηρουμένων  και  των  εγγυητικών  για  την  προστασία  των  προσωπικών 
δεδομένων αρχών που η ΑΠΔΠΧ έθεσε, φιλοδοξεί να διαμορφώσει και 
εγκαταστήσει  μια  φορολογική  συνείδηση  που  θα  εδράζεται  όχι  απλά 
στον  ενδεχόμενο  φόβο  για  κοινωνικό  στιγματισμό  αλλά  στην  βαθιά 
πεποίθηση  των πολιτών ότι οφείλουν να εκπληρώνουν τα συνταγματικά 
τους καθήκοντα. Δεδομένου του εγγενούς ανταγωνισμού στην τάξη των 
οικονομικών  και  κοινωνικών  συμφερόντων,  το  πρόσταγμα  της 
εκπλήρωσης των συνταγματικών καθηκόντων54 δεν τίθεται ως εσωτερικό 
όριο, ως  λειτουργική δέσμευση  των δικαιωμάτων που  νομιμοποιεί  τον 

                                                            
53  Χ.  Ακριβοπούλου:  Σχόλιο  επί    της  Εισήγησης  και  της  Γνωμοδότησης  4/2011  της 

ΑΠΔΠΧ, R.   Bellamy,  Citizenship: A  very  short  introduction, Oxford University  Press 
2008, σελ 17‐20 . 

54  Χ.  Ανθόπουλος,  Το  πρόβλημα  της  λειτουργικής  δέσμευσης  των  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ενόψει του άρθρου 25  && 2, 3,4 του Συντάγματος, Σάκκουλας, 1993. 
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αυτεπάγγελτο  έλεγχο  των  σκοπών  ή  των  αποτελεσμάτων  της  άσκησης 
τους,  αλλά  ως  νομικός  δεσμός  που  εγγυάται  την  ίδια  την  ύπαρξη  της 
πολιτικής ενότητας. 

Επιπλέον,  το  ηθικοπολιτικό  χρέος  της  εθνικής  και  κυρίως  της 
κοινωνικής  αλληλεγγύης  που  αποτυπώνεται  εναργέστερα  στην 
περίπτωση  της  φορολογικής  υποχρεώσεως,  τίθεται  κυρίως  προς 
εξασφάλιση  του  κοινωνικού  κράτους  (άρθρο  25  παρ  1  Σ).  Η  βίαιη 
περιστολή  των  κοινωνικών παροχών  δεν  οφείλεται  μόνο  στην  έλλειψη 
πολιτικής  πρωτοβουλίας  αλλά  και  στην  ύπαρξη  αφανών  ή  οιονεί 
αφανών  πολιτικών  οντοτήτων  που  ιεραρχούν ως  πρώτιστο  το  ιδιωτικό 
τους συμφέρον.  Αυτή η αφελής υποκειμενικοποίηση  των συνειδήσεων 
παρασύρει    τα  άτομα  σε  μια  φενάκη  παροδικής  εξουσίασης  των 
κυβερνώντων. Αυτή η ιδιόμορφη εξατομίκευση της εξουσίας έναντι της 
ίδιας  της πολιτικής  κοινότητας,  συντελεί ανακλαστικά στη    δημιουργία 
ενός  στρεβλού  και  υπερτροφικού  δημοσίου  συμφέροντος, 
περιβεβλημένου  μάλιστα  με  τον  μανδύα  της  αναγκαιότητας,  που 
περιστέλλει  συνεχώς  τα  θεμελιώδη  συνταγματικά  δικαιώματα.  Οι 
πολίτες οφείλουν να εγκαταλείψουν την ατομοκεντρική πρόσληψη των 
δικαιωμάτων  τους,  να  συνειδητοποιήσουν  ότι  ως  προϋπόθεση  αυτών 
τίθεται  η  ίδια  η  ύπαρξη  της  πολιτικής  κοινότητας  και  της  συμμετοχής 
τους σε αυτή, και εκπληρώνοντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις να 
συμβάλλουν  στην  εγκαθίδρυση  αναδιανεμητικής  δικαιοσύνης,  στην 
ανανοηματοδότηση  του  δημοσίου  συμφέροντος  και  στην  εγκαθίδρυση 
του κοινωνικού κράτους.  

Προσπαθώντας  ωστόσο    να  προσφέρουμε  ένα  ακόμη  πιο 
ενισχυμένο εγγυητικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα  από  εκείνο  που  η  ΑΠΔΠΧ  έθεσε,  εκτιμούμε  ότι  θα  ήταν 
ορθότερη  η  δημοσιοποίηση  των  σχετικών  καταλόγων,  αντί  για  το 
διαδίκτυο,  στις  κατά  τόπους  αρμόδιες φορολογικές  αρχές  και  να  είναι 
προσβάσιμη σε όλους ετήσια.  Επίσης αν θέλουμε  να είμαστε συνεπείς 
με  την  σύνδεση  του  σκοπού  της  δημοσιοποίησης  με  την  εκπλήρωση 
συνταγματικών  υποχρεώσεων  από  μέρους  των  πολιτών,  θα  πρέπει  να 
εισηγηθούμε  της  δημοσιοποίησης  των  οφειλών  ανεξαρτήτως  ποσού 
προκειμένου  να  πάψει  η  περιπτωσιολογική  και  στοχευμένη  σε 
συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις αντιμετώπιση. Έτσι 
αφενός  αποσοβούνται  οι  κίνδυνοι55  που  ελλοχεύουν  στη  χρήση  του 
Διαδικτύου,  όπως  είναι  η  ενδεχόμενη  αποθήκευση  και  περαιτέρω 

                                                            
55  Διευρυμένη  και  μη  ελεγχόμενη  πρόσβαση,  χρήση  μηχανών  αναζήτησης 

πληροφοριών,  δημιουργία  profile,  ενδεχόμενη  μεταφόρτωση  πληροφοριών  και 
αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς κλπ.  
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επεξεργασία56 των πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς, και αφετέρου  
η  πληροφόρηση  αποκτά  περιεχόμενο  τέτοιο  που  να    διευρύνει  το 
πλαίσιο  του δημόσιου διαλόγου και τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων 
κοινωνιολογικών  συμπερασμάτων,  ενισχύοντας  τελικά  τη  λογοδοσία 
των  κυβερνώντων  και  συμβάλλοντας  στην  άμβλυνση  των  κοινωνικών 
ανισοτήτων. 

Ανέκαθεν  τα  αιτήματα  της  κοινωνικής  πραγματικότητας  και  η 
αξίωση  τους  για  κανονιστική  περιβολή,  εγκολπώνονταν  στο  Σύνταγμα. 
Το σημερινό στοίχημα έγκειται στο   αν, εν όψει αυτής της πολυμερούς 
και  διασυνδεδεμένης  με  πολλά  κέντρα  εξουσίας  ιστορικής 
πραγματικότητας, ο θεμελιώδης νόμος του κράτους δύναται, βάσει των 
θεμελιακών αρχών και αξιακών του επιλογών, όχι μόνο να λειτουργήσει 
ως  ανάχωμα  στους  επιδιωκόμενους  σκοπούς  και  τις  εφαρμοστέες 
πολιτικές,  αλλά  αντιθέτως  αν  φέρει  την  κανονιστική  δύναμη  να 
κατευθύνει τον ρου τους.  

 

                                                            
56  Πολλές  φορές  μάλιστα  οι  πληροφορίες  που  αναρτώνται  στο  διαδίκτυο  δεν  είναι 

επικαιροποιημένες  με  αποτέλεσμα  να  προκαλούν  δυσανάλογα  επαχθή  ζημία  στον 
παραβάτη. Βλ για παράδειγμα Μ.Paissan, Freedom of the Press and Data Protection: 
the  Italian Case όπου διακινούνταν διαδικτυακά πληροφορίες για την ποινική δίωξη 
ενός  Ιταλού  πολίτη  παρότι  εκείνος  είχε  απαλλαγεί.  Η  πληροφορία  είχε 
επικαιροποιηθεί  στο  δικτυακό  τόπο  που  είχε  αποτελέσει  και  την  πηγή  της 
πληροφορίας  αλλά όχι και στους υπόλοιπους ιστότοπους που είχε δημοσιευτεί. 




