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Θ ζννοια τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ παρουςιάηει τα τελευταία χρόνια 
μεγάλθ δυναμικι. υγκεκριμζνα, θ ζννοια αυτι ζκανε αιςκθτι τθν εμφάνιςι τθσ 
ςτον νομικό διάλογο μόλισ λίγα χρόνια πριν, -με τθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ- και ιδθ, ςε τόςο ςφντομο χρονικό διάςτθμα, προτείνεται και από τα δφο 
μεγάλα κόμματα θ ρθτι κατοχφρωςι τθσ ςτο φνταγμα.  

Όπωσ προκφπτει από τθν ανάγνωςθ των προτάςεων ανακεϊρθςθσ, του 
μεγαλφτερου κυβερνϊντοσ κόμματοσ2 αφενόσ και τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ3 
αφετζρου, θ προςζγγιςθ τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ επικεντρϊνεται ςτθν 
προνοιακι τθσ λειτουργία. Θ μεν πρόταςθ του ΤΡΙΗΑ δίνει ζμφαςθ ςτο ηιτθμα τθσ 
δικαςτικισ αγωγιμότθτασ-ελεγξιμότθτασ4, θ δε πρόταςθ τθσ ΝΔ ςτθν εξειδίκευςθ 
του κανονιςτικοφ τθσ περιεχομζνου, το οποίο ςυνίςταται ςτθν παροχι ενόσ 
ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ5.  

Οι προτάςεισ ςτο ηιτθμα τθσ ρθτισ ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ τθσ 
αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, διότι, άδθλα μεν, ξεκάκαρα 
δε, υποδθλϊνουν τον τρόπο με τον οποίο το κάκε κόμμα ζχει κατανοιςει τθν 
οικονομικι κρίςθ και τισ υποχρεϊςεισ που αυτι ςυνεπάγεται για το κράτοσ ςτο 
πεδίο των δικαιωμάτων και ελευκεριϊν.  

Πιο αναλυτικά, θ πρόταςθ του ΤΡΙΗΑ είναι φανερά επθρεαςμζνθ από τθ 
νομολογία του γερμανικοφ Ομοςπονδιακοφ υνταγματικοφ Δικαςτθρίου6 -τθν 
οποία και επί τθσ ουςίασ επιχειρεί να ςυνταγματοποιιςει-. Σοποκετεί δε, τθ 
ςυνταγματικι τθσ κατοχφρωςθ ςτο άρκρο 21 παρ. 1 υντ. και, όπωσ προκφπτει και 
από τθ διατφπωςθ τθσ πρόταςθσ, τθσ αποδίδει προνοιακι λειτουργία7. 

 
Θ ΝΔ από τθν άλλθ, τοποκετεί τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ ςτο άρκρο 25 υντ., -

ενδεχομζνωσ, επίςθσ εν μζρει επθρεαςμζνθ από το γερμανικό Ομοςπονδιακό 
υνταγματικό Δικαςτιριο, το οποίο εντοπίηει το ςυνταγματικό ζρειςμα του 
δικαιϊματοσ του Existenzminimum ςτον ςυνδυαςμό τθσ αρχισ του ςεβαςμοφ τθσ 
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αξίασ του ανκρϊπου και τθσ αρχισ του κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου8-, μεταφζρει 
όμωσ το βάροσ προςταςίασ, από τθν ίδια τθ ςυνκικθ τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ, 
ςε ζνα από τα μζςα επίτευξισ τθσ, δθλαδι το ειςόδθμα. Ζτςι, επί τθσ ουςίασ, το 
ειςόδθμα είναι αυτό που αποκτά μία οιονεί προνοιακι λειτουργία, με όλουσ τουσ 
κινδφνουσ που μπορεί κάτι τζτοιο να ςυνεπάγεται για άλλεσ περιπτϊςεισ όπου αυτό 
προςτατεφεται (βαςικόσ μιςκόσ, φορολογία, καταςχζςεισ κλπ).  

Περαιτζρω, θ πρόταςθ του ΤΡΙΗΑ αναηθτεί εχζγγυα για τον προςδιοριςμό 
τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ, τα οποία ανευρίςκει ςτισ «επιςτθμονικζσ μεκόδουσ» 
και τισ «επίκαιρεσ αντικειμενικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ», και ταυτόχρονα, επιχειρεί 
να δεςμεφςει τον δικαςτι ωσ προσ τον ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ του προςδιοριςμοφ 
τθσ9. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να κωρακίςει τθν προςταςία τθσ αξιοπρεποφσ 
διαβίωςθσ ςτο πεδίο των περικοπϊν των εν γζνει χρθματικοφ χαρακτιρα 
παροχϊν/αποδοχϊν, οι οποίεσ προκάλεςαν και δικαςτικζσ αποφάςεισ που 
ςυγκζντρωςαν όχι μόνο το ενδιαφζρον του νομικοφ κόςμου, αλλά και τθσ κοινισ 
γνϊμθσ. 

Παρόλ’ αυτά, αξίηει να αναρωτθκεί κανείσ εάν θ αξιοπρεπισ διαβίωςθ 
απαςχολεί τθ δικαςτικι φλθ μόνο του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και μόνο ςτισ 
περιπτϊςεισ μειϊςεων των αποδοχϊν μιςκϊν και ςυντάξεων. Δικαςτισ τθσ 
αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ είναι και ο Πρωτοδίκθσ των πολιτικϊν δικαςτθρίων, όπωσ 
και ο Ειρθνοδίκθσ, ο οποίοσ ζρχεται αντιμζτωποσ κακθμερινά με το διακφβευμα τθσ 
προςταςίασ τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ κατά τθν εκδίκαςθ υποκζςεων κατ’ 
εφαρμογι του νόμου των υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων ι καταςχζςεων και 
πλειςτθριαςμϊν. Θ νομολογία των πολιτικϊν δικαςτθρίων μζχρι ςτιγμισ μάσ ζχει 
εφοδιάςει με πολφτιμεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ,10 υποδειγματικζσ για το 
περιεχόμενο και τθν κανονιςτικι εμβζλεια τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ, και τοφτο, 
μάλιςτα, χωρίσ τθν ανάγκθ υποβοικθςθσ από «επιςτθμονικζσ μεκόδουσ», οι οποίεσ 
προςδίδουν μεν μία αίςκθςθ αςφάλειασ και εγκυρότθτασ, δεν αποτελοφν όμωσ 
πανάκεια. Τπογραμμίηουμε ςε αυτό το ςθμείο, ότι θ εφαρμογι ποςοτικϊν 
μεκόδων, και ςυγκεκριμζνα θ ςτατιςτικι, αναηθτά να προςδιορίςει κατά κανόνα τα 
όρια τθσ φτϊχειασ και όχι τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ.  

Θ πρόταςθ τθσ ΝΔ από τθν άλλθ, είναι περιςςότερο λιτι, ςυμπυκνϊνοντασ 
ςε δφο φράςεισ το κυρίαρχο ρεφμα τθσ ςφγχρονθσ μορφισ του οικονομικοφ 
φιλελευκεριςμοφ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ: Σο κράτοσ οφείλει να παρζχει 
ζνα ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα11 ςε όςουσ το ζχουν ανάγκθ, δθλαδι λίγο πολφ 
ςτουσ ενδεείσ12. Άραγε μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, τθσ ζνδειασ, το κράτοσ βαρφνεται με 
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κάποια άλλθ υποχρζωςθ; Και αντίςτροφα, θ παροχι απλϊσ και μόνο ενόσ 
ειςοδιματοσ, είναι επαρκισ ςυνκικθ ϊςτε να εξαςφαλίςει τουσ όρουσ τθσ 
αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ; 13 Πόςο μάλλον, εάν λθφκεί υπόψθ ότι θ κατάςταςθ τθσ 
οικονομικισ αδυναμίασ μπορεί να επζλκει είτε διότι θ πολιτεία δεν ζχει μεριμνιςει 
ζγκαιρα για να τθν αποτρζψει, είτε -πράγμα που το είδαμε εντονότερα ςτα χρόνια 
τθσ κρίςθσ-, επειδι το κράτοσ ζχει επζμβει με τρόπο που να τθν προκαλζςει.  

Ακόμθ, ενδιαφζρον προκαλεί ότι ςτο άρκρο 25 υντ., όπωσ προτείνεται από 
τθ ΝΔ, «ςυςτεγάηονται» αφενόσ μεν το ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα για τουσ 
οικονομικά αςκενζςτερουσ, αφετζρου θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ του 
εκελοντιςμοφ14. Σο ειςόδθμα, ωςτόςο, όταν ςυνδζεται με τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ, 
αναφζρεται πρωτίςτωσ ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ υπό τθ μορφι τθσ δίκαιθσ αμοιβισ 
που εξαςφαλίηει τουσ όρουσ τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ15. Αποτελεί, λοιπόν, ςχιμα 
οξφμωρο να βρίςκονται ςτθν ίδια διάταξθ από τθ μια οι άνεργοι και από τθν άλλθ 
αυτοί που προςφζρουν εργαςία χωρίσ αμοιβι, όταν μάλιςτα, αναγνωρίηεται 
ταυτόχρονα θ ςθμαςία του ειςοδιματοσ για τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ. Θ ειςαγωγι 
του ςυνδυαςμοφ των διατάξεων αυτϊν ςτο φνταγμα, κα εγκυμονοφςε ςοβαροφσ 
κινδφνουσ για τθν ποιότθτα τθσ προςταςίασ ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ, και ιδίωσ τθσ 
αμοιβισ.  

τθν πρόταςθ του ΤΡΙΗΑ, από τθν άλλθ, θ προςταςία τθσ αξιοπρεποφσ 
διαβίωςθσ δεν εξαντλείται ςτθν παροχι οικονομικισ ςτιριξθσ ςτουσ οικονομικά 
αςκενζςτερουσ, αλλά ςυνοδεφεται και από τθν πρόβλεψθ τθσ παροχισ κακολικϊν 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Εδϊ εντοπίηεται και θ ιδεολογικι διαφορά. Θ παροχι 
επιδόματοσ δεν είναι μζςο απαλλαγισ του κράτουσ από τθν υποχρζωςθ παροχισ 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ είναι για παράδειγμα οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ16. 
Σο ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα δεν υποκακιςτά οφτε αναπλθρϊνει τθν 
υποχρζωςθ του κράτουσ να διατθρεί υποδομζσ και να παρζχει μζςω αυτϊν 
αποτελεςματικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, αλλά είναι αυτό που διαςφαλίηει τουσ 
ίςουσ υλικοφσ όρουσ προκειμζνου για τθν ιςότιμθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 
εκάςτου. Ζτςι, θ υποχρζωςθ οργάνωςθσ και λειτουργίασ υποδομϊν οι οποίεσ 
προςφζρουν αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ ςυρρζει με τθν υποχρζωςθ τθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ για λόγουσ κοινωνικισ πρόνοιασ.  

Γιατί όμωσ και ςτθ μία και ςτθν άλλθ περίπτωςθ θ αξιοπρεπισ διαβίωςθ 
ςυνδζεται τόςο ςτενά με τθν κοινωνικι πρόνοια; Σο κράτοσ εγγυάται τθ ςυνκικθ 
τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ17. ε αυτό άλλωςτε ςυμφωνοφν και τα δφο μεγάλα 
κόμματα. Θ ςυνκικθ τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ, όμωσ, δεν κα πρζπει να 
εκλαμβάνεται ωσ αμιγϊσ υλιςτικι οφτε και αποκλειςτικϊσ ατομικι, και για τθν 
ακρίβεια ατομικιςτικι. Σι νόθμα ζχει άραγε θ παροχι ενόσ ειςοδιματοσ -ελάχιςτου 
εγγυθμζνου ι πάντωσ προνοιακοφ- ςε ζναν κρατοφμενο ο οποίοσ διαβιϊνει ςε 
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ςυνκικεσ μθ επαρκοφσ εξαεριςμοφ και φωτιςμοφ, ι ςε ζναν κάτοικο μίασ πόλθσ θ 
οποία ταλανίηεται από τθν περιβαλλοντικι μόλυνςθ;18 Θ αξιοπρεπισ διαβίωςθ 
αποτελεί και ατομικι ςυνκικθ, όχι αποκλειςτικά ατομικι. Εμπεριζχει τθν 
υποχρζωςθ κοινωνικισ πρόνοιασ, αλλά δεν περιχαρακϊνεται από αυτιν. Σο κράτοσ 
ζχει τθν υποχρζωςθ να εγγυάται για όλουσ ςυνκικεσ αντάξιεσ με αυτζσ του 
επιπζδου τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ και τοφτο ςθμαίνει ότι υποχρεοφται να 
μεριμνά -με κάκε πρόςφορο τρόπο- για τθ μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ, τθ μείωςθ 
των ποςοςτϊν ανεργίασ, τθν κακαριότθτα των πόλεων, τθν οδικι αςφάλεια και 
κάκε άλλθ επιμζρουσ πτυχι του κακθμερινοφ βίου ενόσ πολίτθ, που από κοινοφ 
ςυναπαρτίηει τθ διαβίωςι του19.  

Θ αξιοπρεπισ διαβίωςθ είναι αρχι ςυνταγματικισ τάξθσ20, απορρζουςα από 
τθν αρχι του κράτουσ δικαίου, και ςυνεπάγεται αφενόσ μεν τθν υποχρζωςθ του 
νομοκζτθ να τθν προςτατεφει και να τθν λαμβάνει υπόψθ, αφετζρου τθν 
υποχρζωςθ του δικαςτι να ελζγχει τθν τιρθςι τθσ και να τθν εφαρμόηει ςε κάκε 
ςυναφι περίπτωςθ. Φορζασ δε, είναι κάκε φυςικό πρόςωπο που διαμζνει εντόσ 
τθσ επικράτειασ, το οποίο μπορεί να αξιϊνει όχι μόνο επεμβάςεισ του κράτουσ για 
τθν προςταςία τθσ ςυνκικθσ τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ, αλλά και τθν αποχι του 
από επεμβάςεισ που μπορεί να τθν κλονίςουν (χαρακτθριςτικό παράδειγμα, θ 
υπερφορολόγθςθ).  

Θ ενδεχόμενθ ευδοκίμθςθ των προτάςεων που προτείνονται για τθν 
ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ, είτε ςτθ μία είτε ςτθν άλλθ περίπτωςθ, κα αποτελεί 
ζνα παράδοξο παράδειγμα περιοριςμοφ μίασ ζννοιασ θ οποία μπορεί να αναπτφξει 
μεγαλφτερθ δυναμικι, όπωσ άλλωςτε ζχει ιδθ διαφανεί μζχρι ςτιγμισ.  

 

                                                           
18

 Βλ. και τζργιοσ Μιτασ, H αλλθλεγγφθ ωσ κεμελιϊδθσ αρχι δικαίου, Κδρυμα άκθ Καράγιωργα, 
2018. 
19

 Πρβλ. Θ. Ηιάμου, ερμθνεία άρκρου 2 υντ., ςε: 
ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ/ΚΟΝΣΙΑΔΘ/ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ/ΓΕΡΑΠΕΣΡΙΣΘ (επιμ.), φνταγμα, Κατ’ άρκρο ερμθνεία, 
άκκουλασ Ακινα-Θεςςαλονίκθ, 2017, ςελ. 22 επ. 
20

 Βλ. και . Βλαχόπουλοσ, φνταγμα και δθμοςιονομικι πολιτικι, Κακθμερινι, 30.12.2018. 


