ΑΡΘΡΟ
της

ΘΕΜΑ:

Ι.

Αικ. Ζαφείρη – Καμπίτση
Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ – ΤΑΕ
τ. Προέδρου Δ.Σ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

Η αλήθεια για την 13η και 14η σύνταξη. Κριτική
προσέγγιση.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο θεσμός των κοινωνικών ασφαλίσεων, αποτελεί ανεπτυγμένη έκφραση
κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία προϋπήρξε της παρουσίας του θεσμού, σ’
όλες τις χώρες του κόσμου,
Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο ένας θεσμός. Είναι μία κατάκτηση,
ίσως η σπουδαιότερη του κοινωνικού συνόλου, που κατοχυρώνεται και από
την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Είναι αναγκαίο για κάθε άνθρωπο να αισθάνεται ότι, σε περίπτωση
ανάγκης θα υπάρξει κάποιος να του παράσχει συνδρομή.
Η κοινωνική ασφάλιση υπό τη σύγχρονη αυτής μορφή, έχει σκοπό την
εξασφάλιση παροχών σε οικονομικώς αδύνατα μέλη του κοινωνικού συνόλου,
με βάση ορισμένα οικονομικά μέσα, που υπολογίζονται με μαθηματικό
σύστημα.
Σύμφωνα με το σχέδιο «Beveridge» που είχε τεράστια διεθνή απήχηση,
το Κράτος πρέπει να εξασφαλίσει στο άτομο, ένα ελάχιστο όριο αγαθών,
υπηρεσιών και ευκαιριών, ώστε οι δημιουργικές αυτού ικανότητες, να μην
παραλύουν από το φόβο της ανάγκης και, οι πόροι του έθνους, να μην
σπαταλώνται εξ’ αιτίας της κακής υγείας, της πλημμελούς διατροφής, ή
στεγάσεως και των διαβρωτικών συνεπειών της ανεργίας. Ο σκοπός δε αυτός
επιτυγχάνεται, με μία πλέον πρόσφορη αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος,
στις διάφορες κοινωνικές τάξεις.
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ΙΙ.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, εμφανίζεται, από της συστάσεως
του Ελληνικού Κράτους και δεν είναι αποτέλεσμα, ούτε της εκβιομηχανίσεως
της χώρας, ούτε των αγώνων της εργατικής τάξεως, γιατί κατά την περίοδο
εκείνη, ούτε βιομηχανία υπήρχε, ούτε οργανωμένη εργατική τάξη.
Ο θεσμός αναπηδά από τις φλόγες του ναυτικού αγώνα για την
αποτίναξη

του

τουρκικού

ζυγού

και

επεκτείνεται,

κατά

την

πρώτη

εκατονταετία, μόνο στους υπαλλήλους και τους εργάτες.
Το πρώτο νομοθέτημα συστάσεως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ήταν
το Διάταγμα της 15-12-1836 με το οποίο συστήθηκε το Ναυτικό Απομαχικό
Ταμείο (Ν.Α.Τ), η λειτουργία όμως αυτού άρχισε το 1861.
Η εφημερίδα «Ακρόπολις» 14-11-1902 δημοσίευσε μεταξύ άλλων τα
εξής. «….Τα νεώτερα κράτη προνόησαν περί συντάξεων των εργατών
και περί περιθάλψεως αυτών, εν περιπτώσει δυστυχημάτων….». Η
υλοποίηση αυτών πραγματοποιείται αργότερα με την ψήφιση του βασικού
νόμου 2868/1922 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και
ιδιωτικών υπαλλήλων» βάσει του οποίου ιδρύθηκαν - κατά τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου - τα Κλαδικά Ασφαλιστικά Ταμεία τα περισσότερα των οποίων,
λειτούργησαν μέχρι την προηγούμενη 10ετία όπου με τον Ν.3655/08
εντάχθηκαν ή σε ήδη λειτουργούντα Ταμεία, ή σε υπό σύσταση και οι
ασφαλιστικοί φορείς από 134 παρέμειναν 13.
Η ασφαλιστική αυτή μεταρρύθμιση κρίθηκε αναγκαία – από τους
πολιτικούς ιθύνοντες – για τη σωτηρία του συστήματος. Είναι αληθές ότι, ο
θεσμός κατά τις πρώτες 10ετίες της λειτουργίας του, λόγω μη ωρίμανσης των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων λειτούργησε σωστά.
Με την καθοδήγηση των πολιτικών και συνδικαλιστικών ταγών, ο
θεσμός αυτός στρέβλωσε και δημιούργησε μια κοινωνία συνταξιούχων και
δικαιούχων ανεξέλεγκτων παροχών, που οδήγησαν τον θεσμό σε οικονομική
καταρράκωση, με υποβάθμιση υλική και ηθική της ασφαλιστικής παροχής.
Ο θεσμός αυτός, για να επιτύχει του στόχου του πρέπει οι ιθύνοντες,
να αποβλέπουν στις επόμενες γενεές, ενώ αυτοί αποβλέπουν στις επόμενες
εκλογές.
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Το σύστημα συμπεριέλαβε μη νόμιμους δικαιούχους και με αρνητικό
ιστορικό αποδοχών και ήταν θέμα χρόνου, να παρουσιάσει αδυναμία
επιβίωσης οικονομικής, στα πλαίσια του κλυδωνισμού της εθνικής και
διεθνούς

οικονομίας.

Οι

πόροι

του

συρρικνώνονται

και

το

μέλλον

προδιαγράφεται ζοφερόν. Τελικά ο θεσμός διέρχεται στη χώρα μας την
περίοδο « των παιδικών του ασθενειών».

ΙΙΙ.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης διακρίνονται, σε παροχές
Κλάδου Σύνταξης και παροχές Κλάδου Υγείας.
Οι παροχές Κλάδου Σύνταξης, διακρίνονται σε περιοδικές και σε εφ’
άπαξ καταβαλλόμενες. Οι περιοδικές παροχές, οι οποίες καταβάλλονται κατά
μήνα, είναι οι συντάξεις, τα βοηθήματα και τα επιδόματα,
Το δικαίωμα του ασφαλισμένου στην παροχή, γεννάται μόλις
συντρέξουν οι υπό του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις όπως:
-

Η επέλευση του προβλεπόμενου ασφαλιστικού κινδύνου.

-

Η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση.

Στην περίπτωση γήρατος ή αναπηρίας, για να γίνει ενάσκηση του
δικαιώματος, πρέπει να επέλθει η διακοπή της ασφαλιστέας εργασίας και να
δηλώσει, ο ασφαλισμένος ότι επιθυμεί να λάβει την παροχή. Άλλωστε έχει
κριθεί ότι, η αξίωση για την παροχή, είναι δικαίωμα, το οποίο αποκτά ο
ασφαλισμένος, να απαιτήσει από τον ασφαλιστικό του φορέα, τη χορήγηση
της παροχής που προβλέπεται, για τον ασφαλιστικό κίνδυνο τον οποίο
υπέστη. Είναι ένα δημόσιο εξ’ υποκειμένου δικαίωμα, το οποίο τον
χαρακτήρα αυτού, ως δημοσίου, αποκτά από τη χορήγηση της Πολιτείας,
μέσω Ν.Π.Δ.Δ. που είναι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Για τον λόγο αυτό, τα μέλη της οικογένειας του αμέσως ασφαλισμένου
– σε περίπτωση θανάτου αυτού – αποκτούν ίδιον αυτοτελές δικαίωμα και
συνέπεια αυτού είναι ότι, οι υπ’ αυτών αποκτώμενες παροχές, δεν
περιλαμβάνονται στην κληρονομιά. Μόνο οι οφειλόμενες τυχόν, από τον
ασφαλιστικό φορέα παροχές σε χρήμα προς τον ασφαλισμένο, ακολουθούν
τους κανόνες της κληρονομικής διαδοχής.
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Η ασφαλιστική παροχή ανήκει στο δημόσιο δίκαιο, γιατί ο ασφαλιστικός
φορέας, ασκεί δημόσια εξουσία, σε αντίθεση με τις παροχές των
αλληλοβοηθητικών ταμείων, που ανήκουν στο Ιδιωτικό δίκαιο.
Το γεγονός ότι, η ασφαλιστική παροχή των ν.π.δ.δ. υπάγεται, στις
παροχές της δημόσιας διοίκησης, υπαγορεύει και τη νομική της φύση, γιατί
δεν αποτελεί μόνο ατομική υπόθεση του ασφαλισμένου, αλλά εξυπηρετεί το
συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Γι’ αυτό και οι πράξεις των αρμοδίων
οργάνων των ασφαλιστικών φορέων, υπόκεινται στην αρχή της νομιμότητας
των διοικητικών πράξεων, γιατί οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι ν.π.δ.δ.,
έχουν ιδρυθεί με νόμο και ενεργούν κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, κατά συνέπεια
ασκούν διοίκηση.

IV

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 13ης ΚΑΙ 14ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η Πολιτεία έχουσα επίγνωση του ρόλου της κοινωνικής ασφάλισης,
κυρίως δε ότι, ο θεσμός αυτός έχει στόχο, την αναπλήρωση του εισοδήματος
των συνταξιούχων, μερίμνησε με νομοθετικές πρωτοβουλίες, για την
κατοχύρωση της απονομής, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ως και
βοηθήματος θερινών διακοπών και ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 4577/1966 προβλέπεται ότι, στους
συνταξιούχους και τους βοηθηματούχους τύπου σύνταξης, μπορεί να
παρέχεται ως δώρο ποσό για μεν τις εορτές Χριστουγέννων – Νέου Έτους,
ίσο με μία μηνιαία σύνταξη, για δε τις εορτές του Πάσχα ίσο με το ½ της
μηνιαίας σύνταξης.
Με το άρθρο 28 του ίδιου νομοθετήματος προβλέπεται ότι κατά το
μήνα Αύγουστο κάθε χρόνο, στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους τύπου
σύνταξης, καταβάλλεται πρόσθετο βοήθημα, ίσο με το ½ της μηνιαίας
σύνταξης με όλα τα επιδόματα.
Κατά την ενεργό υπηρεσία των συνταξιούχων – κυρίως των μισθωτών
– έχει κριθεί ότι ο όρος «αποδοχές» καλύπτει κάθε πρόσθετη παροχή, που
καταβάλλει ο εργοδότης επί πλέον, η οποία δίδεται στον εργαζόμενο, χάριν
της εργασίας του και ως αντάλλαγμα αυτής. Τούτο προκύπτει και από το αρ. 1
της 95/49 Δ.Σ.Ε. η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3248/55, γι’ αυτό και τα
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καταβαλλόμενα δώρα, ως και το επίδομα θερινών διακοπών, υπόκεινται σε
κρατήσεις και για τον κλάδο σύνταξης.
Στους αυτοτελώς απασχολούμενους, που δεν υπόκεινται στην έννοια
του μισθού, για την καταβολή ανάλογης εισφοράς στα δώρα, έχει υπολογισθεί
στο ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. Για τους συνταξιούχους του
δημοσίου, έχουν προβλεφθεί τα εξής στο αρ.14 του Ν. 1694/1987.
Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του δημοσίου, γενικά
καταβάλλονται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας. Το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ορίζεται ίσο με το άθροισμα του ποσού της
σύνταξης, ή του βοηθήματος του μήνα Δεκεμβρίου. Το επίδομα εορτών
Πάσχα, ορίζεται ίσο με το άθροισμα της μισής σύνταξης, ή του βοηθήματος
και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα . Το επίδομα αδείας
ορίζεται ίσο με το άθροισμα της μισής σύνταξης, ή του βοηθήματος που
καταβάλλεται τον μήνα Ιούλιο.
Δεδομένου ότι η προμνησθείσα διάταξη (ν.δ. 4577/66) ήταν δυνητική
στο Ν. 2084/92 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις» περιελήφθησαν ειδικές διατάξεις, για το δώρο των συνταξιούχων.
Με το άρθρο 65 παρ.1 καθίσταται υποχρεωτική η παροχή στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης του δώρου με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα στους α) συνταξιούχους και βοηθηματούχους (τύπου σύνταξης)
ποσού ίσου με μία μηνιαία σύνταξη για τις εορτές των Χριστουγέννων και
μισής σύνταξης κατά τις εορτές του Πάσχα. Μάλιστα στην παρ. 2 ο νομοθέτης
ορίζει την ημερομηνία καταβολής ως τη 10η ημέρα πριν από το Πάσχα και την
16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

V.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Είναι αληθές ότι, το αδηφάγο διεθνές κεφάλαιο, απηλλαγμένο από
κρατικούς ελέγχους λόγω παγκοσμιοποίησης, δημιούργησε μία οικονομική
κρίση, όπου ο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης, που είναι η χώρα μας, λόγω
των δικών της στρεβλώσεων στα δημοσιονομικά, δημιούργησε έλλειμμα
υψηλότερο του οριζόμενου από τη συνθήκη «Μάαστριχτ».
Ο ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου το Μάρτιο /09, διαβλέποντας το
οικονομικό αδιέξοδο, κάλεσε τον νυν ένοικο, ως Αρχηγό τότε της Αξιωματικής
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Αντιπολίτευσης, προκειμένου να συζητήσουν τη λήψη μέτρων, για τη
συγκράτηση των δημοσίων δαπανών.
Ατυχώς για την Ελλάδα, ο νυν πρωθυπουργός, δεν διέβλεπε διεθνή
οικονομική κρίση, αλλά ότι η κρίση οφειλόταν στην τότε κυβέρνηση, που
έπρεπε πάση θυσία να φύγει για να ανέλθει στην εξουσία, να μοιράσει τα 30
δις ευρώ που υπήρχαν σύμφωνα με το προεκλογικό σύνθημα «λεφτά
υπάρχουν» για να δει ο ελληνικός λαός, καλύτερες μέρες. Ενώ ήταν
ενημερωμένος, για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας, ασελγούσε
«λεκτικώς» στο ημιθανές σώμα αυτής, και με διάφορες μεθοδεύσεις οδήγησε
την χώρα στον μηχανισμό στήριξης και στο Δ.Ν.Τ., το οποίο προεκλογικώς
απέρριπτε μετά βδελυγμίας, διαρρηγνύων τα κομματικά του ιμάτια.
Την 6η Μαΐου / 2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65 Τ.Α. ο νόμος 3845
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης, της ελληνικής
οικονομίας, από τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο».
Στο άρθρο τρίτο με τίτλο «Μέτρα για τη μείωση των δημόσιων
δαπανών» στην παρ.10 ορίζονται τα εξής: «…….Τα επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης για τους
συνταξιούχους και βοηθηματούχους, όλων των φορέων κύριας ασφάλισης, με
εξαίρεση τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει
υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής:
-

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των τετρακοσίων
(400,00) ευρώ.

-

Το επίδομα εορτών Πάσχα στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

-

Το επίδομα αδείας στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

Στην παρ.14 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «….Τα επιδόματα της παρ.
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δεν

καταβάλλονται

εφόσον

οι

καταβαλλόμενες

συντάξεις,

συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων της παρ. 10 υπολογιζόμενες σε
δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα τα δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00) ευρώ.
Στον επόμενο νόμο 3863/15-7-10 σχετικά με την τροποποίηση του
ασφαλιστικού συστήματος, στο αρ.67, τροποποιείται η παρ. 10 του αρ.
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3845/10 και προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, τα αναφερόμενα
επιδόματα

αναπροσαρμόζονται

με

κοινή

απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όλους τους φορείς
και το Δημόσιο, κατά ενιαίο ποσοστό, έπειτα από οικονομική μελέτη και
εφόσον, το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των Ταμείων και η
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Μάλλον οδεύουμε προς πλήρη κατάργηση και των πενιχρών αυτών
ποσών, αφού τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις
έχουν οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση και τα Ταμεία σε κάθετη πτώση
εσόδων, λόγω έκρηξης της ανεργίας, εξ’ άλλου σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας, τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνουν το ποσοστό της
φτώχειας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι συντάξεις μειώνουν το
ποσοστό αυτό, κατά 19,3 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι παροχές αυτές που είτε καταργήθηκαν είτε περιορίστηκαν στο
ελάχιστο, δεν ήταν παράνομες. Νομίμως εχορηγούντο αφού κατά την εργασία
τους οι ασφαλισμένοι, κυρίως οι μισθωτοί, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του
Κλάδου Σύνταξης στα καταβαλλόμενα δώρα.

IV.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με τη γνώμη έγκριτων νομικών ο ν. 3845/2010 και τα όσα σ’
αυτόν προβλέπονται για την εκτέλεση του μνημονίου, δεν έχει υπέρτερη ισχύ
του Ελληνικού Συντάγματος, άρα είναι δυνατόν, να κριθεί από τα εθνικά
δικαστήρια ως πλημμελής, γιατί στερείται της διαδικασίας του άρθρου 28 παρ.
2 του Συντάγματος, δηλ. αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του
αριθμού των βουλευτών.
-

Αποτελεί

δε

λόγο

ακυρώσεως

λόγω

έλλειψης

τήρησης

της

προβλεπόμενης διαδικασίας.
-

Με βάση την παρ.2 του αρ. 36 του Συντάγματος «οι συνθήκες για

εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς
οργανισμούς, ή ενώσεις και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις, για τις
οποίες σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να
οριστεί, χωρίς νόμο ή οι οποίες επιβαρύνουν οικονομικά τους Έλληνες, δεν
ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που το κυρώνει.
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Όμως στον ν.3845/10 στο αρ.1 παρ.4 παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών,
η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε
μνημόνιο συνεργασίας….
-

Παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ.

Η «επαγγελματική σύνταξη» που καταβάλλεται ως συνέπεια της
σχέσης εργοδότη – εργαζομένου, αποτελεί αμοιβή κατά το κοινοτικό δίκαιο.
Στην

έννοια

της

επαγγελματικής

σύνταξης,

έχει

κριθεί

ότι,

συμπεριλαμβάνονται και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ως πολιτική
ή στρατιωτική σύνταξη, ορίζεται η πάγια, περιοδική ανά μήνα ισόβια παροχή,
που καταβάλλεται στα άμεσα ή έμμεσα όργανα του Κράτους και των άλλων
ν.π.δ.δ., ή στα προστατευόμενα απ’ αυτούς πρόσωπα, με τη συμπλήρωση
συντάξιμης υπηρεσίας.
Η σύνταξη δεν αποτελεί εκδήλωση πρόνοιας του Δημοσίου, έναντι
των υπαλλήλων του, αλλά αξίωση που απορρέει από το συνταγματικό
δικαίωμα στην ασφάλιση.
Εξ’ άλλου όπως έχει κριθεί σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ C559/2007, οι συντάξεις των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων,
εμπίπτουν στην έννοια των αμοιβών. Τα δε επιδόματα εορτών και αδείας
αποτελούν, τμήμα της καταβαλλόμενης σύνταξης, των οποίων η καταβολή,
έχει προβλεφθεί στο άρ.14 του Ν. 1694/87. Σύμφωνα με το άρ. 1 του 1 ου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256 Α΄) και
έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη έναντι των
κοινών νόμων ισχύ, προβλέπεται ότι: «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί
της περιουσίας αυτού, ειμή δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους
προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του Διεθνούς
Δικαίου όρους».
Στην έννοια της περιουσίας, περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα
δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα, περιουσιακής φύσεως και τα
κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα».
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Στα περιουσιακά δικαιώματα, υπάγονται τόσο οι αμοιβές, όσο και οι
συντάξεις και οι εν γένει κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, όπως έχει γίνει
παγίως δεκτό, κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ). Εξ’ άλλου το Ε.Δ.Δ.Α. δέχεται ότι, κατά το Πρώτο
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, στα διανεμητικά συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης, όπως είναι το ελληνικό, απαγορεύεται η ουσιώδης μείωση της
σύνταξης (απόφ. ΕΔΔΑ της 12ης Οκτωβρίου 2004).
Ομοίως το Ελεγκτικό Συνέδριο στην υπ’ αριθ. 1347/2009 απόφασή του
έκρινε ότι « ….Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να καταργηθεί, ή να
αποσβεστεί, ή περιοριστεί, με αναδρομική ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση, αν
δεν συντρέχουν πράγματι, λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι να
δικαιολογούν την κατάργηση ή τον περιορισμό της, τηρουμένης πάντοτε μιας
δίκαιης ισορροπίας, μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και
των επιταγών της προάσπισης του περιουσιακού αυτού δικαιώματος….»
Πέραν αυτών η περικοπή ή στέρηση των επίμαχων επιδομάτων, δεν
έγινε σύμφωνα με τα πλαίσια «της αρχής της αναλογικότητας». Η αρχή
αυτή όπως έχει διαπλαστεί, από τη θεωρία και τη νομολογία, έχει
αναγνωριστεί ως ιδιόμορφη κανονιστική αρχή, αποτελεί αναγκαίο κανόνα
ερμηνείας, για την αξιολόγηση της συνταγματικότητας των περιορισμών, των
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον κοινό νόμο. Η αρχή της αναλογικότητας εν
στενή εννοία επιτάσσει ότι, μεταξύ του συγκεκριμένου νομοθετικού ή
διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου (νομίμου) σκοπού πρέπει να
υπάρχει μία εύλογη σχέση.
Σύμφωνα με την αρχή πρέπει να υφίσταται κράτος δικαίου και να
συνιστά τη σύνθεση των αρχών της ισότητας και της επιείκειας. Επίσης
αποτελεί δέσμευση της νομοθετικής εξουσίας, η οποία κατά τη ρύθμιση των
κοινωνικών σχέσεων, στα πλαίσια των επιταγών του Συντάγματος και ιδίως
στις περιπτώσεις νομοθετικού περιορισμού της ιδιωτικής και κοινωνικής
αυτονομίας, επιβάλλεται να αποφεύγει τη θέσπιση δυσανάλογων ρυθμίσεων.

V.

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ
Οι συνταξιοδοτικές παροχές όπως είναι η 13η και 14η σύνταξη όπως

και το επίδομα θερινών διακοπών νομίμως εχορηγούντο αφού διατάξεις
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νόμων προέβλεπαν τη χορήγηση αυτών κυρίως δε, ήταν χρήματα των
συνταξιούχων που κατέβαλαν στους οικείους φορείς, κατά την ενεργό
ασφαλιστική τους ζωή.
Ο περιορισμός αυτών ή η κατάργησή τους, εκ του γεγονότος ότι είναι
παράνομος όπως αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα αποτελεί τρόπον
τινα και νόσφιση, σφετερισμό ξένης περιουσίας, δεδομένου ότι τα μέτρα δεν
έχουν χαρακτήρα παροδικό, χρονικά δηλ. περιορισμένο.
Πιστεύεται ότι «θα υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα» για να κρίνουν
την παρανομία των διατάξεων όπως υπήρχαν δικαστές στο Βερολίνο την
εποχή του Φρειδερίκου του Μεγάλου.
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