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Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  
στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων

Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος*

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί μια ευρωπαϊκή συνθήκη κατοχύ-
ρωσης και προστασίας εργασιακών και ευρύτερα κοινωνικών δικαιωμάτων που 
παρέμενε επί μακρόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, η οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών στάθηκε η αιτία ώστε ο Χάρτης να βρεθεί στο επίκεντρο του 
νομικού ενδιαφέροντος (και) στην Ελλάδα, οδηγώντας σε πλούσια συγγραφική 
παραγωγή εκ μέρους της θεωρίας του εργατικού δικαίου αλλά και στην ολοένα 
αυξανόμενη νομολογιακή επεξεργασία των διατάξεών του. Με την αφορμή αυτή, η 
παρούσα μελέτη εξετάζει την εφαρμογή του Χάρτη ως διεθνούς συνθήκης για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη, και ειδικό-
τερα την επίδρασή του στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων μέχρι σήμερα. 
Η ανάλυση καταδεικνύει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 
των μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής του να προσδώσουν σημαντική ώθηση στην 
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, και να λειτουργήσουν 
ως προπύργιο κατά της υποτίμησης της εργασίας και της υπονόμευσης την οποία 
υφίστανται τα κοινωνικά δικαιώματα εν καιρώ κρίσης.

Ι. Εισαγωγή

Με το ξέσπασμα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, ένα μάλλον παραμελημένο διεθνές 
νομικό κείμενο1, αλλά με ολοένα αυξανόμενη σημασία για τα κοινωνικά δικαιώματα στην 
Ευρώπη, ήλθε στο επίκεντρο της προσοχής. Και τούτο, επειδή φαίνεται ότι αφενός παρέ-
χει μιαν αξιοσημείωτη προοπτική για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων 
αυτών, ιδιαιτέρως σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου συμβάλλει, σε κάποιον βαθμό, στην 
ανακούφιση της πίεσης την οποία υφίστανται τα τελευταία χρόνια οι αρχές του κράτους 
πρόνοιας2 και του κοινωνικού κράτους3. Ο λόγος για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 
(Ε.Κ.Χ.), τη νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων4 του Συμβουλίου 
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1. Ο. de Schutter, The European Social Charter as the social constitution of Europe, σε: Ν. Βruun / K. Lörcher / 
I. Schömann / S. Clauwaert (επιμ.), The European Social Charter and the employment relation, Hart Publishing, 
2017, σ. 11.

2. Βλ. ενδεικτικά O. de Schutter, Welfare state reform and social rights, Net. Q. Hum. Rights 2015, 123 επ. (125).
3. Βλ. ενδεικτικά A. Menéndez, The crisis of law and the European crises: From the social and democratic 

Rechtsstaat  to the consolidating state of (pseudo-)technocratic governance, J. Law & Soc. 2017, 56 επ. 
4. R. Brillat, The European Social Charter and monitoring its implementation, σε: N. Aliprantis, Social rights: 

challenges at European, regional and international level (Rencontres européennes), Bruylant, 2010, σ. 45· Ε.Ε.Κ.Δ., 
απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2004 επί της ουσίας της υπ’ αριθμ. 14/2003 συλλογικής προσφυγής, International 
Federation of Human Rights Leagues (FIDH) κατά Γαλλίας, παρ. 27.
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της Ευρώπης η οποία εγγυάται οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα ως συμπλήρωμα της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)5, αποτελώντας ταυτό-
χρονα το αντίστοιχο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα (Δ.Σ.Ο.Κ.Π.Δ.) στην Ευρώπη6. Συγκεκριμένα, 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε., είναι συμβαλλό-
μενα μέρη —αν και με ελαφρώς διαφορετικές δεσμεύσεις— στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη του 1961 ή/και στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Α.Ε.Κ.Χ.) του 
1996, ο οποίος αντικαθιστά σταδιακά τον πρώτο. Επιπλέον, 15 κράτη έχουν προσχωρήσει 
στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1995, το οποίο προβλέπει μια διαδικασία «συλλογικών 
προσφυγών» (άλλως «συλλογικών καταγγελιών»). Η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει σε εθνι-
κές αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, και σε 
(διεθνείς) Μ.Κ.Ο. που έχουν συμβουλευτικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να 
προσφεύγουν άμεσα (χωρίς να απαιτείται να έχουν προηγουμένως εξαντλήσει τα εσωτερικά 
ένδικα μέσα ή η προσφεύγουσα οργάνωση να είναι θύμα σχετικής παραβίασης) ενώπιον 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ.), ζητώντας την καταδίκη του 
κράτους του οποίου η νομοθεσία παραβιάζει μία ή περισσότερες διατάξεις του Χάρτη.  
Η Ε.Ε.Κ.Δ. αποτελεί το οιονεί δικαιοδοτικό όργανο του Χάρτη7, το οποίο έχει τη ρητή εντολή 
να αξιολογεί καταστάσεις συμμόρφωσης από νομική σκοπιά και εκδίδει αποφάσεις που 
αφορούν ενδεχόμενη παραβίαση του Χάρτη από τη νομοθεσία ή την πρακτική των καθ’ 
ων η συλλογική προσφυγή κρατών8.

Έχει υποστηριχθεί ότι η «νομολογία χωρίς δικαστήριο»9 της Επιτροπής, στη βάση εξέτα-
σης των συλλογικών προσφυγών, έχει αναβαθμίσει τον μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής του 
Χάρτη, ο οποίος στο παρελθόν ελάμβανε χώρα μόνο μέσω του συστήματος «εθνικών εκθέσε-
ων» (άλλως «αναφορών»). Πέραν τούτου, η «νομολογία» αυτή έχει αναβαθμίσει και τον ρόλο 
της ίδιας της Ε.Ε.Κ.Δ., δίνοντας νέα ώθηση στη θεωρία (και πρακτική) περί εκδικασιμότητας10 

5. Βλ. ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter.
6. D. Harris, Collective complaints under the European Social Charter: Encouraging progress?, σε: C. Warbrick / 

K.H. Kaikobad / M. Bohlander,  International law and power: Perspectives on legal order and justice: Essays in 
honour of Colin Warbrick, Martinus Nijhoff, 2009, σ. 3.

7. P. Alston, Assessing the strengths and weaknesses of the European Social Charter’s supervisory system, 
σε: G. de Búrca / B. de Witte / L. Ogertschnig, Social rights in Europe, Oxford University Press, 2005, σ. 58.

8. Βλ. άρθρο 24 παρ. 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1991. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Πρόσ-
θετου Πρωτοκόλλου του 1995, η επί της ουσίας απόφαση της Ε.Ε.Κ.Δ. διαβιβάζεται στην Επιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία εκδίδει ψήφισμα με το οποίο λαμβάνει γνώση της απόφασης της Ε.Ε.Κ.Δ., 
ή, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης, εκδίδει σύσταση προς το ενδιαφερόμενο Κράτος να υιοθετήσει τα 
αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης προς την παραβιασθείσα διάταξη. Κατόπιν τούτου, το εν λόγω Κράτος, με την 
αμέσως προσεχή περιοδική έκθεση που θα υποβάλει για την παραβιασθείσα διάταξη, υποχρεούται να θέσει στην 
κρίση της Ε.Ε.Κ.Δ. τα μέτρα συμμόρφωσης που έλαβε ή ανήγγειλε ότι θα λάβει. Σημειωτέον ότι, σε αντίθεση με 
ό,τι ισχύει για την Ε.Σ.Δ.Α. (άρθρο 46 παρ. 1) και για τις δεσμευτικές αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., στο Πρωτόκολλο 
του 1995 δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη που να επιβάλλει ρητά στα συμβαλλόμενα Κράτη να συμμορφώνονται 
προς τις μη εκτελεστές αλλά υποχρεωτικές αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. Βλ. σχετικά Π. Στάγκο, Η διαδικασία των συλ-
λογικών προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων και η συμμόρφωση στις αποφάσεις, 
με έμφαση στην ελληνική εμπειρία, ΕΕργΔ 2013, 158 επ. (168).

9. J.-F. Akandji-Kombé, Les réclamations collectives dans le cadre de la Charte sociale européenne: bilan et 
perspectives, L’Europe des Libertés 2009, 11 επ. (13).

10. Για τον αγγλοσαξονικής προέλευσης όρο «εκδικασιμότητα» βλ. αναλυτικά Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Η 
εκδικασιμότητα και η οριζόντια επικλησιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ΕΕργΔ 2017, 357 επ.
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των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποτελεσματική προστασία τους11. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι αυτή η εξέλιξη έχει επίσης επηρεάσει σημαντικά την εφαρμογή του συστήματος του 
Χάρτη από τα δικαστήρια σε εθνικό επίπεδο12. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η δυνατότητα να 
γίνει επίκληση του Χάρτη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων αποκλείεται, με αποτέλεσμα 
να «περιορίζεται σοβαρά η ελκυστικότητα του κειμένου για τους δυνητικούς διαδίκους»13.  
Η κατάσταση όμως σήμερα έχει αλλάξει, όπως φαίνεται τόσο από τις θέσεις που υποστηρί-
ζονται στη θεωρία14 όσο και από την πρακτική κατώτερων αλλά και ανώτατων δικαστηρίων 
αρκετών Κρατών, τα οποία εφαρμόζουν άμεσα τον Χάρτη αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην «οιονεί νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ.15

Στη χώρα μας ο Χάρτης βρισκόταν για πολλά χρόνια στη σκιά της Ε.Σ.Δ.Α., αποτελώντας 
αντικείμενο ενδιαφέροντος μόνο για μια μικρή μερίδα θεωρητικών, ενώ σπανίως γινόταν 
αντικείμενο επίκλησης ή εφαρμογής από τα εθνικά δικαστήρια. Με την έναρξη όμως της 
οικονομικής κρίσης, αλλά και χάρη στην πρόσφατη κύρωση του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ., 
η επίδραση του Χάρτη στην ελληνική νομολογία και νομοθεσία έγινε γρήγορα αισθητή 
— πυροδοτώντας μάλιστα, πρόσφατα, σημαντικές εξελίξεις στο δίκαιο της εργοδοτικής 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Με την αφορμή αυτή, η παρούσα μελέτη αρχικά εξετάζει την εφαρμογή των διεθνών 
συνθηκών, και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, στην ελληνική έννομη 
τάξη (ΙΙ). Στη συνέχεια παρουσιάζει και αναλύει την μέχρι σήμερα σχετικά άγνωστη επί-
δραση του εξελισσόμενου αυτού συστήματος προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων στη 
νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων (ΙΙΙ), με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα για τη μελλοντική (αποτελεσματική) δικαστική εφαρμογή του Χάρτη.

ΙΙ.  H εφαρμογή των διεθνών συνθηκών (ανθρωπίνων δικαιωμάτων)  
στην ελληνική έννομη τάξη

Σύμφωνα με τη μονιστική, με στοιχεία δυισμού16, ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 1 Συντ.17, 
οι δεσμευτικές διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος του ελληνικού δικαίου και είναι ιεραρχικά ανώτερες από την κοινή νομοθεσία 

11. J.-F. Akandji-Kombé, The material impact of the jurisprudence of the European Committee of Social 
Rights, σε: G. de Búrca, / B. de Witte / L. Ogertschnig, Social rights in Europe, Oxford University Press, 2005, σ. 90.

12. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τους A.M. Slaughter / W. Burke-White, The Future of International Law is 
Domestic (or, The European Way of Law), Harv. Int. Law J. 2006, 327 επ. (349), το μέλλον του διεθνούς δικαίου 
έγκειται ακριβώς στην ικανότητά του να επηρεάζει συγκεκριμένους παράγοντες που ανήκουν στη σφαίρα του 
εθνικού δικαίου και της εθνικής πολιτικής.

13. O. de Schutter, ό.π. (υποσ. 1), σ. 12.
14. Βλ. ενδεικτικά J.-F. Akandji-Kombé, La justiciabilité des droits sociaux et de la Charte sociale européenne 

n’est pas une utopie, σε: J.-F. Akandji-Kombé, L’homme dans la société internationale: Mélanges en hommage au 
professeur Paul Tavernier (Mélanges), Primento Digital Publishing, 2013, σ. 488.

15. Για μια σειρά παραδειγμάτων τέτοιας δικαστηριακής πρακτικής βλ. Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ό.π. 
(υποσ. 10), σ. 366-367.

16. Ch. Deliyanni-Dimitrakou / C. Akrivopoulou, Fundamental rights and private relations in Greek and 
European law, Sakkoulas/LGDJ, 2015, σ. 15.

17. Η Ελλάδα ακολουθεί τη μονιστική θεωρία της «εκτέλεσης», ενσωματώνοντας μια διεθνή συνθήκη με 
νόμο του Κοινοβουλίου που την θέτει σε ισχύ, σεβόμενη έτσι την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τον 
διεθνή χαρακτήρα της συνθήκης κατά την ενσωμάτωσή της. Βλ. ενδεικτικά A. Yokaris, Greece, σε: D. Shelton, 
International law and domestic legal systems: Incorporation, transformation, and persuasion, Oxford University 
Press, 2011, σ. 253.
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(αυτόματη ενσωμάτωση) και κατώτερες από το Σύνταγμα18. Αυτή η διαπίστωση μπορεί 
να οδηγήσει στην μη εφαρμογή, σε μια υπόθεση ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, 
αντίθετης προς τις εν λόγω διεθνείς συνθήκες εθνικής (διοικητικής ή νομοθετικής) διά-
ταξης, η οποία κατά συνέπεια παραμερίζεται19. Εξ άλλου, στη χώρα μας γίνεται από ετών 
δεκτή20 η αρμοδιότητα των δικαστηρίων να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τις διεθνείς 
συνθήκες δυνάμει της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών21 και των 
ερμηνευτικών μεθόδων του εθνικού δικαίου.

Όπως γίνεται δεκτό και στην ελληνική νομολογία22, οι διεθνείς συνθήκες αυτοδύναμης 
εφαρμογής (άλλως «αμέσου αποτελέσματος»23) —δηλαδή οι διεθνείς εκείνες συνθήκες των 
οποίων οι διατάξεις έχουν ρυθμιστική αυτοδυναμία24— μπορούν να γίνουν αντικείμενο 
επίκλησης από ιδιώτες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τόσο στην περίπτωση που γεν-
νούν αγώγιμα δικαιώματα (άμεσο αποτέλεσμα εν στενή εννοία) όσο και στην περίπτωση που, 
μολονότι δεν γεννούν αγώγιμα δικαιώματα, εμπεριέχουν εντούτοις κανόνες ελέγχου της 
νομιμότητας πράξεων του εθνικού δικαίου (άμεσο αποτέλεσμα εν ευρεία εννοία). Στην πρώτη 
περίπτωση ο δικαστής καλείται να εφαρμόσει τον διεθνή νομικό κανόνα που αναγνωρίζει 
άμεσα ένα αγώγιμο δικαίωμα και να παραμερίσει την αντίθετη σε αυτόν εθνική διάταξη, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση καλείται να μην εφαρμόσει ή να ακυρώσει την επίμαχη διά-
ταξη του εθνικού δικαίου που προσκρούει σε διεθνή κανόνα ο οποίος κατοχυρώνει ένα 
δικαίωμα, έστω και μη αγώγιμο.

18. Βλ. ενδεικτικά Α.Π. 1603/1991 ΕλλΔνη 1993, 332, Ολ.ΣτΕ 2280/1990 Αρμ 1990, 1137, Ολ.ΣτΕ 2281/2001 
ΕλλΔνη 2001, 959, Κ. Ιωάννου, σε: Κ. Ιωάννου / Κ. Οικονομίδη / Χ. Ροζάκη / Α. Φατούρο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο - 
Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1990, σ. 187. Σύμφωνα με τον Ι. Κτιστάκη, Οι 
σχέσεις μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, σε: Κ. Αντωνόπουλος / Κ. Μαγκλιβέρας (επιμ.), Το Δίκαιο της 
διεθνούς κοινωνίας, Γ΄ έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σ. 98, το Σύνταγμα υπερέχει του διεθνούς δικαίου μόνο 
«φαινομενικά», διότι ερμηνεύεται πλέον σε εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο. Σημειωτέον επίσης ότι, κατά μία 
άποψη, οι διεθνείς συνθήκες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ipso jure κανόνες συνταγματικού 
δικαίου, λόγω της ύψιστης νομικής αξίας τους, και συνεπώς έχουν θέση συνταγματικού κανόνα. Βλ. επ’ αυτού  
Κ. Χορτάτο, Εισαγωγή στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο και το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ διεθνούς και εσωτε-
ρικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006, σ. 136.

19. Διοικ.Πρωτ.Αθ. 7907/1982 ΕΕΕυρΔ 1985, 196, Ολ.ΣτΕ 867/1988 Αρμ 1988, 265.
20. Α. Γιόκαρης, Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2012, σ. 119.
21. Κυρωθείσα με το ν.δ. 402/1974 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/23.5.1974).
22. A. Yokaris, ό.π. (υποσ. 17), A. Γιόκαρης, Η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια, 

ΝοΒ 2015, 1643 επ. (1643-1644). Βλ. επίσης μεταξύ άλλων για την Ε.Σ.Δ.Α. Ολ.ΣτΕ 867/1988 ό.π. (υποσ. 20), 265, 
Α.Π. 1295/1991 ΕλλΔνη 1991, 1564. Για τις Διεθνείς Συμβάσεις της Δ.Ο.Ε. βλ., μεταξύ άλλων, Ολ.ΣτΕ 4555/1996 
ΕΕργΔ 1997, 197 = Αρμ 1997, 124, Ολ.Α.Π. 3/1995 ΕΕργΔ 1995, 463.

23. Το «άμεσο αποτέλεσμα», ως νομικός όρος, αποτελεί μια νομολογιακά ανεπτυγμένη θεωρία κυρίως υπό 
την επίδραση του αμερικανικού δικαίου (υπό τον συνώνυμο όρο self-executingness) και έπειτα του δικαίου της Ε.Ε. 
και της πρακτικής του Δ.Ε.Ε., η οποία απουσιάζει από τη συντριπτική πλειονότητα των εθνικών συνταγματικών 
κειμένων (βλ. αποφάσεις του Δικαστηρίου της 5ης Φεβρουαρίου 1963, υπόθεση 26/62, NV Algemene Transport- en 
Expeditie Onderneming van Gend & Loos κατά Nederlandse Administrate der Belastingen, ECLI:EU:C:1963:1, και 
της 15ης Ιουλίου 1964, υπόθεση 6/64, Flaminio Costa κατά E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66). Βλ. επ’ αυτού B. de Witte, 
Direct effect, primacy, and the nature of the legal order, σε: P. Craig / G. de Búrca (επιμ.), The evolution of EU law, 
2η εκδ., Oxford University Press, 2011. Είναι γεγονός ότι η εν λόγω θεωρία δεν σχετίζεται μόνο με την «τεχνική 
καταλληλότητα» των διεθνών νομικών κανόνων, αλλά υποκρύπτει και ζητήματα που άπτονται των αρχών της 
διάκρισης των εξουσιών, της νομιμότητας και της δημοκρατίας· A. Peters, Beyond human rights: The legal status 
of the individual in international law, Cambridge University Press, 2016, σ. 495. Βλ. γενικά Α. Nollkaemper, The 
duality of direct effect of international law, Eur. J. Int. Law 2014, 105 επ.

24. Κ. Ιωάννου, ό.π. (υποσ. 18), σ. 186. Για το «άμεσο αποτέλεσμα» και τις εννοιολογικές του ομοιότητες και 
διαφορές με τον όρο «εκδικασιμότητα» βλ. Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ό.π. (υποσ. 10), σ. 358-359.
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Τέτοιες συνθήκες αποτελούν εκείνες οι οποίες, λαμβανομένης υπόψη της διατύπωσης 
(και συνεπώς της ερμηνείας επί τη βάσει της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου 
των Συνθηκών) των διατάξεών τους, είναι αρκούντως ακριβείς, πλήρεις, αυτοτελείς και 
ανεπιφύλακτες, χωρίς να απαιτείται η σε εθνικό επίπεδο λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
εκτελέσεως (αντικειμενικό κριτήριο αμέσου αποτελέσματος). Επιπλέον, εξίσου σημαντικό 
ρόλο στον χαρακτηρισμό μιας διεθνούς συνθήκης ως αυτοδύναμης εφαρμογής διαδρα-
ματίζει και η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης να αποκλείσουν ή όχι 
το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεών της αναγνωρίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις 
προς όφελος των ιδιωτών και όχι μόνο των Κρατών (υποκειμενικό κριτήριο αμέσου αποτε-
λέσματος). Ενδεικτικοί παράγοντες που επικουρούν τα εθνικά δικαστήρια στην απόδοση 
του χαρακτηρισμού αυτού σε μια διεθνή συνθήκη είναι οι εξής: η διατύπωση της εκάστοτε 
διάταξης, οι περιστάσεις υπό τις οποίες η διεθνής συνθήκη υπογράφηκε, το κατά πόσον 
επιτρέπεται στους ιδιώτες να προβάλλουν αξιώσεις δυνάμει των διατάξεών της, και το 
κατά πόσον συγκεκριμένη διάταξη της συνθήκης είναι κατάλληλη για δικαστική εφαρμογή. 
Ακόμη, άλλοι τέτοιοι παράγοντες είναι το αντικείμενο, ο σκοπός και το γενικότερο πνεύμα 
και δομή της διεθνούς συνθήκης, οι αποδέκτες της, η νομική ή θεσμική κατάσταση που 
επικρατεί σε μια δεδομένη χώρα, η μεταγενέστερη πρακτική εφαρμογής της, όπως τα 
νομολογιακά προηγούμενα των δικαστηρίων των συμβαλλόμενων μερών, και, τέλος, η 
διακριτική ευχέρεια του Κράτους, δηλαδή το περιθώριο ελιγμών και η ελευθερία δράσης 
που έχει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη συγκεκριμένη 
διεθνή συνθήκη25. Μάλιστα, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν παρουσιάσει δείγματα εύκολης 
προσαρμογής στην παρακολούθηση της διεθνούς θεωρίας και πρακτικής, και γενικώς 
δέχονται ότι μία διεθνής συνθήκη είναι αυτοδύναμης εφαρμογής εκτός εάν η ίδια απαιτεί 
ρητά από τα Κράτη τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων26.

Οι εν λόγω διεθνείς συνθήκες αυτοδύναμης εφαρμογής, και ειδικότερα εκείνες που 
κατοχυρώνουν ανθρώπινα δικαιώματα, με κλασικότερο παράδειγμα την Ε.Σ.Δ.Α.27, ανα-
πτύσσουν τόσο κάθετο όσο και οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα στην ελληνική έννομη τάξη28. 
Παράλληλα, όμως, οι διεθνείς συνθήκες που περιλαμβάνουν διατάξεις που δεν κρίνονται 
ως αυτοδύναμης εφαρμογής αναπτύσσουν «έμμεσο αποτέλεσμα» στην ελληνική έννομη 
τάξη μέσω κανόνων του εθνικού δικαίου. Συμπληρώνουν δηλαδή τα συνταγματικά δικαι-
ώματα και εξειδικεύουν αόριστες νομικές έννοιες και γενικές ρήτρες του εθνικού δικαίου29, 
προσφέροντας τη δυνατότητα στον εθνικό δικαστή να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο υπό το 

25. Α. Alen / W. Pas, De directe werking van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, σε: E. Verhellen / 
 G. Cappelaere / L. de Smet, Kinderrechtengids (KIDS) commentaren, regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie 
over de maatschappelijke en juridische positie van het kind, Mys & Breesch, 1994, σ. 10-12.

26. Α. Γιόκαρης, ό.π. (υποσ. 20), σ. 167.
27. S. Perrakis, Le juge grec et la cour de Strasbourg, σε: P. Tavernier (επιμ.), Quelle Europe pour les droits 

de l’homme?: La Cour de Strasbourg et la réalisation d’une «union plus étroite» (35 années de jurisprudence : 
1959-1994), Bruylant, 1996, σ. 175. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., η Ε.Σ.Δ.Α. δεν συνε-
πάγεται την υποχρέωση των συμβαλλόμενων Κρατών να την ενσωματώσουν στην εσωτερική τους νομοθεσία. 
Παράλληλα, το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης, 
δεν εγγυάται ένα ένδικο μέσο με βάση το οποίο θα μπορούσε να προσβληθεί ένας εθνικός νόμος ενώπιον των 
δικαστηρίων ως αντίθετος προς τη Σύμβαση. Βλ. π.χ. Ε.Δ.Δ.Α., απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 1986, υπ’ αριθμ. 
8793/79, James and Others κατά Η.Β., παρ. 84-85.

28. Βλ. άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ΄ Συντ. Βλ. επίσης Κ. Χρυσόγονο / Σ. Βλαχόπουλο, Ατομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, Γ΄ έκδοση, 2006, σ. 61 επ.

29. Βλ. G. Betlem / A. Nollkaemper, Giving effect to public international law and European community 
law before domestic courts: A comparative analysis of the practice of consistent interpretation, Eur. J. Int. Law 
2003, 569 επ. (572).
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φως των διατάξεών τους, αρκεί οι σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου να είναι επιδε-
κτικές τέτοιας ερμηνείας. Συνεπώς, και οι διεθνείς συνθήκες που κατοχυρώνουν διεθνή 
κοινωνικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το αν είναι αυτοδύναμης εφαρμογής, αποτελούν 
πηγές κατοχύρωσης κοινωνικών δικαιωμάτων, λειτουργώντας ομοίως με τις διατάξεις που 
κατοχυρώνουν συνταγματικά κοινωνικά δικαιώματα30.

Είναι, τέλος, άξιο αναφοράς το γεγονός ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν γνωρίζει συνταγ-
ματικό δικαστήριο και ο έλεγχος συνταγματικότητας των τυπικών νόμων και των κανονι-
στικών πράξεων κατ’ άρθρον 93 παρ. 4 Συντ. —καθώς και ο έλεγχος συμβατότητας των 
νόμων με διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος ελλείψει ρητής σχετικής 
συνταγματικής πρόβλεψης διενεργείται δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 1 Συντ.31— είναι 
παρεμπίπτων και κατ’ αρχήν διάχυτος32. Διενεργείται δηλαδή από όλα τα δικαστήρια, κάθε 
βαθμού, τα οποία έχουν την εξουσία και οφείλουν να ελέγξουν στο πλαίσιο εκδίκασης 
μιας κοινής διαφοράς ενώπιόν τους, και δη αυτεπάγγελτα33, την ενδεχόμενη αντίθεση μιας 
νομοθετικής διάταξης με το Σύνταγμα και με κυρωμένες διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με άποψη που υποστηρίζεται από μερίδα της θεωρίας, 
είναι δυνατόν να προκύψει αστική ευθύνη του Κράτους δυνάμει του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ. 
σε περίπτωση εφαρμογής από ένα δικαστήριο εθνικής διάταξης αντίθετης με κανόνες 
ανώτερης τυπικής ισχύος, όπως το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι διεθνείς 
συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων του 
νομοθέτη όταν η άσκηση ή η παράλειψη άσκησης των εξουσιών του μπορεί να οδηγήσει 
σε αντίθεση με τέτοιους κανόνες34.

Α. Το άμεσο αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

1. Το υποκειμενικό κριτήριο αμέσου αποτελέσματος του Ε.Κ.Χ.

Δεδομένων των απόψεων περί κοινωνικών δικαιωμάτων που επικρατούσαν κατά τη 
στιγμή της υιοθέτησής του, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1961 έχει επικριθεί για 

30. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας στην ελληνική έννομη τάξη - Σύμβαση 
100 και ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1985, σ. 114.

31. Κ. Χρυσόγονος / Σ. Βλαχόπουλος ό.π. (υποσ. 28), σ. 55-56. Βλ. αναλυτικά για τον έλεγχο συμβατότητας 
των νόμων με την Ε.Σ.Δ.Α. I.Ö. Kaboglu / S.I. Koutnatzis, The reception process in Greece and Turkey, σε: H. Keller / 
A. Stone Sweet (επιμ.), A Europe of rights: The impact of the ECHR on national legal systems, Oxford University 
Press, 2012, σ. 464-466.

32. Περιορισμούς στον διάχυτο χαρακτήρα του δικαστικού ελέγχου θέτουν: α) η αρμοδιότητα κήρυξης του 
νόμου ως αντισυνταγματικού και ανίσχυρου από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 100 παρ. 4 Συντ.), β) η 
υποχρέωση των Τμημάτων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, όταν κρίνουν διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική, 
να παραπέμπουν το ζήτημα στην οικεία Ολομέλεια (άρθρο 100 παρ. 5 Συντ.)., και γ) ο θεσμός της «πιλοτικής 
δίκης» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ν. 3900/2010).

33. Γ. Παπαδημητρίου, Η διεθνοποίηση και η κοινοτικοποίηση της δικαστικής προστασίας, ΝοΒ 1996, 569 
επ. (571), Κ. Χρυσόγονος / Σ. Βλαχόπουλος, ό.π. (υποσ. 28), Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Γενική θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων - Όψεις τη πολυεπίπεδης προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, Σάκκουλας/NOMOS, 2018, σ. 633.

34. Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα 
ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητά τους, ΕΕργΔ 2013, 135 επ. (153), Π. Στάγκος, ό.π. (υποσ. 8), 
σ. 175, Ν. Γαβαλάς, Τι αλλάζει στο εργατικό δίκαιο μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Χάρτη, ΕΕργΔ 2016, 129 επ. (138). Να σημειωθεί ότι μέρος της θεωρίας, και σε σχετικά πρόσφατη απόφασή 
του το ΣτΕ (Ολ.ΣτΕ 1501/2014 ΝοΒ 2015, 1287 επ., με σχόλιο Αντ. Αργυρού), τάσσονται υπέρ της εφαρμογής 
αστικής ευθύνης του Δημοσίου για παράνομες ή και νόμιμες πράξεις των οργάνων της πολιτείας και ειδικότερα 
των δικαστικών λειτουργών (εφόσον η ζημία μπορεί να αποδοθεί σε πρόδηλο σφάλμα τους και προκαλεί βλάβη 
ιδιαίτερη και σπουδαία). Βλ. γενικότερα Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, ό.π. (υποσ. 33), σ. 171.
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το ότι φέρει, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, ένα «τεκμήριο μη εκδικασιμότητας»35. 
Ασφαλώς, διαβάζοντας τις ουσιαστικές διατάξεις του Χάρτη, είναι πράγματι πιθανόν ο 
αναγνώστης να υποθέσει ότι η άμεση εφαρμογή του Χάρτη αποκλείεται, και ότι με αυτόν 
δεν κατοχυρώνονται αγώγιμα δικαιώματα, αλλά ότι οι διατάξεις του είναι προγραμματι-
κού χαρακτήρα, απευθύνονται στα συμβαλλόμενα Κράτη και πρέπει να μεταφερθούν με 
πράξη της κοινής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτή η 
επίκλησή τους ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Μάλιστα, ο Ε.Κ.Χ. παρουσιάζει ένα μοναδικό 
χαρακτηριστικό όσον αφορά την εφαρμογή του36, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη 
θεωρητική συζήτηση, και αυτό είναι η μάλλον διφορούμενη διατύπωση του Μέρους ΙΙΙ 
του Παραρτήματος του Χάρτη37: 

«Είναι ευνόητο ότι ο Χάρτης περιλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις διεθνούς χαρακτήρα, η 
εφαρμογή των οποίων ανατίθεται αποκλειστικά στον έλεγχο που προβλέπεται στο Μέρος IV 
του Χάρτη».

Στη βάση αυτή, ορισμένοι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η πρόθεση των συντακτών του 
Χάρτη ήταν αυτός να υποβληθεί μόνο στον —σχετικά περιορισμένο— έλεγχο του οργάνου 
που παρακολουθεί τη συμμόρφωση των συμβαλλόμενων μερών με αυτόν (την Ε.Ε.Κ.Δ.) σε 
διεθνές επίπεδο, και όχι στον έλεγχο εφαρμογής του και από τα εθνικά δικαστήρια· ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με την εν λόγω άποψη, κανένα Μέρος του Χάρτη δεν δημιουργεί αγώ-
γιμα δικαιώματα αξιώσιμα ενώπιον των δικαστηρίων των συμβαλλόμενων Κρατών ούτε 
αναπτύσσει εν γένει άμεσο αποτέλεσμα38. Όπως προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες του Χάρτη, η θέση αυτή προτάθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση, συνάντησε 
όμως την αντίσταση των κυβερνήσεων της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες την αντιμετώπισαν ως παρέκκλιση από συνταγματικές 
αρχές39. Ως αποτέλεσμα, η ασάφεια του Παραρτήματος που τελικά συμφωνήθηκε φαίνεται 
ότι αντικατοπτρίζει ενός είδους συμβιβασμό μεταξύ των δύο πλευρών40.

35. F. Sudre, Le protocole additionnel à la charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations 
collectives, RGDIP 1996, 715 επ. (739), J.-F. Akandji-Kombé / S. Leclerc, La charte sociale européenne (Rencontres 
européennes), Bruylant, 2001, σ. 114.

36. S. Evju, Application by domestic courts of the European Social Charter, Nord. J. Hum. Rights 2010, 401 
επ. (419). 

37. Η νομική αξία του Παραρτήματος του Χάρτη είναι αναμφισβήτητη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το 
Μέρος VI άρθρο N του Α.Ε.Κ.Χ. (άρθρο 38 του Ε.Κ.Χ. του 1961), το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του· επομένως έχουν την ίδια δεσμευτική ισχύ.

38. Το επιχείρημα αυτό προβλήθηκε τόσο στη γερμανική θεωρία όσο και στη γερμανική νομολογία, καθώς 
και από τη γερμανική κυβέρνηση, όταν το νομοσχέδιο που προέβλεπε την κύρωση του Χάρτη στη γερμανική 
έννομη τάξη παρουσιάστηκε στο κοινοβούλιο. Βλ. W. Wengler, Réflexion sur l’application du droit international 
public par les tribunaux internes, RGDIP 1968, 931 επ. (935), H. Wiebringhaus, Les effets de la Charte sociale 
européenne en droit interne, σε: F. Gamillscheg / J. Givry / B. Hepple / J.-M. Verdier,  In memoriam Sir Otto Kahn-
Freund: 17.11.1900, 16.8.1979, C.H. Beck, 1990, σ. 756, P. Laroque, La Charte sociale européenne, Dr. Soc. 1979, 
100 επ. (108), D. Gomien / D. Harris / L. Zwaak, Convention européenne des droits de l’homme et Charte sociale 
européenne: droit et pratique, Editions du Conseil de l’Europe, 1998, σ. 492, D.J. Harris / J. Darcy, The European 
Social Charter, Transnational Publishers, 2001, σ. 395.

39. Βλ. A. Bleckmann, Interprétation et application en droit interne de la Charte sociale européenne, notam-
ment du droit de grève, CDE 1967, 389 επ. (407).

40. C. Sciotti, L’applicabilité de la Charte sociale européenne dans l’ordre juridique des états contractants, 
σε: J.F. Flauss (επιμ.), Droits sociaux et droit européen: Bilan et prospective de la protection normative: Actes de 
la journée d’études du 19 octobre 2001, Bruylant, 2002, σ. 196. 
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Ωστόσο, μια τέτοια θέση θεωρείται πλέον παρωχημένη, ενώ υποστηρίζεται ότι αποτελεί 
κληρονομιά αντιλήψεων για τη νομική φύση των κοινωνικών δικαιωμάτων που διαμορ-
φώθηκαν αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν πλέον ξεπεραστεί41. Το συμπέ-
ρασμα αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι οι συντάκτες του Χάρτη επέλεξαν 
να διατηρήσουν το Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος άθικτο όταν υπέγραψαν τον A.E.K.X. του 
1996, σε μια προσπάθεια μάλιστα να του δώσουν «νέα ώθηση»42, ενώ εν τω μεταξύ τα 
δικαστήρια της Ολλανδίας και του Βελγίου είχαν ήδη, την εποχή εκείνη, αναγνωρίσει ότι 
ορισμένες διατάξεις του Χάρτη απονέμουν δικαιώματα σε ιδιώτες και ότι αναπτύσσουν 
άμεσο αποτέλεσμα43.

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που οι συντάκτες του Χάρτη φαίνεται να είχαν κατά 
νου συμπεριλαμβάνοντας αυτήν τη διάταξη στο Παράρτημα δεν σχετίζεται με την εκδι-
κασιμότητα και το άμεσο αποτέλεσμά του. Αντίθετα, στόχος τους ήταν να αποφευχθούν 
διαφορετικές ερμηνείες που θα μπορούσαν να προκύψουν, κάτι που θα καθίστατο πιθανό 
με το να αποκλειστεί η δυνατότητα για οποιοδήποτε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο πέρα   
από αυτό που προβλέπεται ρητά στη Συνθήκη, δηλαδή την Ε.Ε.Κ.Δ., να ερμηνεύσει και 
να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των συμβαλλόμενων μερών με τον Χάρτη (σε αντι-
στοιχία με το άρθρο 55 Ε.Σ.Δ.Α.)44. Συνεπώς, τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι δεν απο-
κλείεται ούτε να ελεγχθεί η συμμόρφωση ενός Κράτους με τις διατάξεις του Χάρτη από 
τα εθνικά δικαστήρια αλλά ούτε και οι διατάξεις αυτές να αναπτύξουν άμεσο αποτέλεσμα 
κατόπιν επίκλησής τους από ιδιώτες. Εξ άλλου, μολονότι η Ε.Ε.Κ.Δ. δεν έχει μέχρι σήμερα 
απαιτήσει ρητά από τα εθνικά δικαστήρια να αναγνωρίσουν το άμεσο αποτέλεσμα του 
Χάρτη, εντούτοις θεωρεί ότι η δικαστική εφαρμογή των διατάξεών του είναι αναγκαία 
προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των κατοχυρούμενων 
από αυτόν δικαιωμάτων45. Ως εκ τούτου, η θέση ότι οι διατάξεις του Χάρτη δεν δύνανται 
να αναπτύξουν άμεσο αποτέλεσμα μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά τον υποχρεωτικό του 
χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητά του και κατά συνέπεια την αρχή της νομιμότητας 
και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α΄-β΄ Συντ.).

2. Το αντικειμενικό κριτήριο αμέσου αποτελέσματος του Ε.Κ.Χ.

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι οι περισσότερες από τις διατάξεις του Χάρτη δεν είναι 
αρκούντως ακριβείς, ότι έχουν γενική διατύπωση, ότι είναι προγραμματικού χαρακτήρα, 
και ότι επιβάλλουν υποχρεώσεις μόνο στα Κράτη και όχι σε ιδιώτες46, με αποτέλεσμα να 

41. G. Gori, Domestic enforcement of the European Social Charter: The way forward, σε: G. de Búrca / B. de 
Witte / L. Ogertschnig, Social rights in Europe, Oxford University Press, 2005, σ. 76.

42. Βλ. Προοίμιο του Α.Ε.Κ.Χ. Βλ. επίσης άρθρο 12 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1995 για τη θέσπιση 
της διαδικασίας συλλογικών προσφυγών, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν ρητά υπόψη τους την 
πρώτη παράγραφο του Παραρτήματος στον Χάρτη υπογράφοντας το εν λόγω Πρωτόκολλο.

43. Βλ. π.χ. ως προς το άρθρο 6 παρ. 4 Ε.Κ.Χ. Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας), 30 mei 1986, 
Spoorwegstaking, NJ 1986, 688, Conseil d’État (βελγικό Συμβούλιο της Επικρατείας), arrêt du 22 mars 1995, Henry, 
52.424, A.P.T., 1995/3, 228.

44. Βλ. Α. Bleckmann, ό.π. (υποσ. 39), σ. 407. Έτσι και Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, ό.π. (υποσ. 33), σ. 313.
45. Βλ. Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 22ας Μαΐου 2003 επί της ουσίας της υπ’ αριθμ. 12/2002 συλλογικής προσφυγής, 

Confederation of Swedish Enterprise κατά Σουηδίας, παρ. 28 και παρ. 43. Βλ. επίσης C. Nivard, L’effet direct de la 
Charte sociale européenne, RDLF 2012.

46. Βλ. π.χ. C. Mac Amhlaigh / M. Nedelka, Forty years of the European Social Charter: Celebration or com-
miseration?, UCD Law Rev. 2001, 67 επ. (77).
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αποκλείεται η άμεση εφαρμογή τους. Στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας αυτής φαίνεται 
ότι λανθάνει μια ατυχής σύγκριση του Χάρτη με την Ε.Σ.Δ.Α. Σύμφωνα με την εν λόγω 
άποψη, η διατύπωση των περισσότερων διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Χάρτη υποχρεώνει 
τα Κράτη απλώς να «αναλαμβάνουν» να κάνουν κάτι47 «προκειμένου να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος». Αντιθέτως, η Ε.Σ.Δ.Α. αφενός προβλέπει σε όλες 
τις ουσιαστικές της διατάξεις ότι τα Κράτη «πρέπει να κάνουν ή να απέχουν από το να κάνουν 
κάτι» και αφετέρου απευθύνεται απευθείας στους ιδιώτες με αναφορά στον «καθένα» που 
έχει «δικαίωμα». Η συλλογιστική αυτή αντανακλά, τρόπον τινά, τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. 
σε σχέση με το άρθρο 1 της Σύμβασης48, σύμφωνα με την οποία, αντικαθιστώντας τη 
φράση «αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν» με τη λέξη «αναγνωρίζουν», τα συμβαλλόμενα 
μέρη είχαν την πρόθεση να καταδείξουν ότι τα δικαιώματα της Σύμβασης αναγνωρίζονται 
άμεσα σε όλα τα εξαρτώμενα εκ της δικαιοδοσίας τους πρόσωπα49. Εφαρμόζοντας κατ’ 
αναλογίαν το επιχείρημα στον Χάρτη, είναι πιθανό να ισχυριστεί κανείς ότι, επιλέγοντας τη 
γραμματική διατύπωση «αναλαμβάνουν την υποχρέωση», οι συντάκτες του Χάρτη δεν ήταν 
της άποψης ότι ο Χάρτης μπορεί να απονέμει από μόνος του και απευθείας δικαιώματα 
στους ιδιώτες, αλλά ότι κάτι τέτοιο καθίσταται δυνατόν μόνον όταν τα συμβαλλόμενα 
μέρη αναγνωρίσουν τα δικαιώματα με διάταξη της κοινής εσωτερικής τους νομοθεσίας. 
Κατ’ εξαίρεση, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση των άρθρων 6 παρ. 4 και 18 
παρ. 4 του Χάρτη, τα συμβαλλόμενα μέρη «αναγνωρίζουν» και όχι «αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να αναγνωρίζουν» τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτά, οδήγησαν 
ορισμένους (κυρίως Γερμανούς) συγγραφείς να υποστηρίξουν ότι μόνον οι δύο αυτές 
διατάξεις πληρούν τόσο το αντικειμενικό όσο και το υποκειμενικό κριτήριο αμέσου απο-
τελέσματος και δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο ευθείας επίκλησης ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων50.

Ωστόσο, θα ήταν παράδοξο μόνο δύο διατάξεις του Χάρτη, και όχι περισσότερες, να 
είναι επικλήσιμες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και να παράγουν άμεσο αποτέλεσμα 
απλώς και μόνον επειδή, σύμφωνα με την ακριβή τους διατύπωση, τα συμβαλλόμενα 
Κράτη «αναγνωρίζουν» και όχι «αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν» τα δικαιώματα που κατο-
χυρώνονται σ’ αυτές. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε μια κατάσταση ιεραρχίας ανάμεσα 
στα δύο αυτά δικαιώματα και στα λοιπά δικαιώματα που προστατεύονται από τον Χάρτη, 
σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα συλλογικής δράσης και το δικαίωμα να φύγει κάποιος 
από τη χώρα του προκειμένου να ασκήσει μια επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο 
Κράτος αποκτούν ενός είδους προνομιακή θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες διατάξεις που 
κατοχυρώνουν ευρέως αναγνωρισμένα και ακριβούς διατύπωσης δικαιώματα, όπως λ.χ. 
το δικαίωμα στην εργασία ή η συνδικαλιστική ελευθερία. Εξ άλλου, αυτή η έκβαση δεν θα 
ήταν λογική και επιθυμητή ως προς την αποτελεσματικότητα του Χάρτη λαμβανομένων 
υπόψη των προθέσεων των συντακτών του.

47. Π.χ. αναλαμβάνουν να «αναγνωρίζουν, να προωθούν, να διασφαλίζουν, να προβλέπουν, να προάγουν, 
να επιδιώκουν» κ.λπ.

48. Βλ. Ε.Δ.Δ.Α., απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 1977, υπ’ αριθμ. 5310/71, Ιρλανδία κατά Η.Β., παρ. 239.
49. J.-F. Akandji-Kombé, ό.π. (υποσ. 14), σ. 481.
50. Βλ. π.χ. X. Neubeck, Die Europäische Sozialcharta und deren Protokolle, Peter Lang, 2002, σ. 166, S. Wip-

perman, Der Einfluss der Europäischen Sozialcharta auf den Mindestlohn bzw. die Sittenwidrigkeit des Lohnes 
nach §138 BGB, Peter Lang, 2013, σ. 22.
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Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω επιχειρήματα που αμφισβητούν 
εν γένει την πλήρωση του αντικειμενικού κριτηρίου αμέσου αποτελέσματος από τον Χάρτη 
δεν είναι, σήμερα, απολύτως πειστικά. Και τούτο, διότι, κατ’ αρχάς, παραβλέπουν το Μέρος Ι 
του Χάρτη, το οποίο καθορίζει ως κατευθυντήριες αρχές τα δικαιώματα που κατοχυρώνο-
νται σε αυτόν και το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μέρος ΙΙ. Συγκεκριμένα, όλες 
οι παράγραφοι του Μέρους Ι (19 στο σύνολο) διατυπώνονται έτσι, ώστε να απευθύνονται 
άμεσα σε ιδιώτες (π.χ. «Κάθε άτομο», «Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες», «Τα παιδιά και 
οι νέοι»), απονέμοντάς τους δικαιώματα με άμεσο τρόπο («έχουν το δικαίωμα»). Επιπλέον, 
σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του μέρους Ι, «[τ]α Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται, 
ως σκοπό της πολιτικής τους, την εφαρμογή της οποίας θα επιδιώξουν με κάθε πρόσφορο 
μέσο, τόσο εθνικού όσο και διεθνούς χαρακτήρα, την πλήρωση των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες τα παρακάτω δικαιώματα και αρχές μπορούν να υλοποιούνται αποτελεσματικά». Είναι 
εμφανές ότι, ενώ δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης εκτελεστικής 
νομοθεσίας προκειμένου τα κατοχυρούμενα στον Χάρτη δικαιώματα να μπορούν να τύχουν 
επίκλησης από ιδιώτες, η διάταξη υποχρεώνει τα Κράτη να επιδιώκουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση των δικαιωμάτων αυτών με «κάθε πρόσφορο μέσο». Και πάλι, δεν φαίνεται να 
προκύπτει κανένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αποκλειστεί από την εν λόγω δια-
τύπωση η άμεση εφαρμογή του Χάρτη από τα εθνικά δικαστήρια. Κατά συνέπεια, όταν 
το Μέρος Ι διαβάζεται σε συνδυασμό με το Μέρος ΙΙ, είναι προφανές ότι ο Χάρτης, όχι 
μόνο κατοχυρώνει ακριβή, μη (αποκλειστικώς) προγραμματικής φύσεως δικαιώματα, αλλά 
επίσης ότι καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα που κατοχυρώνει πρόκειται να 
εφαρμοστούν από τα Κράτη51, γεγονός που αποδεικνύει την πρόθεση των συμβαλλόμενων 
μερών να μη διαθέτουν περιθώριο ελιγμών (να δρούν ή να αποφεύγουν τη δράση) κατά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους52.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τον Χάρτη ένα λεπτομερές κανονιστικό κείμενο, και του-
λάχιστον ορισμένες από τις διατάξεις του, όπως διατυπώνονται στο κείμενο της Συνθήκης, 
αγώγιμες και ικανές να αναπτύξουν άμεσο αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το αν επιβάλλουν 
αρνητικές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, θετικές υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα Κράτη. 
Μάλιστα, η εν λόγω άποψη υποστηρίζεται σήμερα από ισχυρή μερίδα της θεωρίας, ενώ 
ταυτόχρονα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην εθνική δικαστηριακή πρακτική. 
Επιπροσθέτως, γίνεται εμφανές ότι οι δικαστές πρέπει να προβαίνουν σε εκτίμηση του 
βαθμού της κανονιστικής ισχύος του Χάρτη ad hoc και άρθρο προς άρθρο, σε συνδυασμό 
με διεθνή και εθνικά κείμενα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτά αυθεντικά 
ερμηνεύονται από τα δικαιοδοτικά τους όργανα. Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαστές οφείλουν 
να εξετάζουν παράλληλα και τη διακριτική ευχέρεια που επιφυλάσσει στα συμβαλλόμενα 
μέρη η υπό εξέταση διάταξη του Χάρτη53.

Περαιτέρω, ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι ορισμένες διατάξεις του Χάρτη εμφανίζουν 
μια πιο αόριστη διατύπωση σε σχέση με άλλες, ή ότι είναι απλώς προγραμματικής φύσεως, 

51. Βλ. π.χ. τη διατύπωση του άρθρου 2 παρ. 3, 4 και 5, του άρθρου 7 παρ. 1 και 7, και του άρθρου 8 παρ. 
1 και 2 του Μέρους ΙΙ του Α.Ε.Κ.Χ.

52. C. Nivard, La justiciabilité des droits sociaux: Étude de droit conventionnel européen (Collection droit 
de la convention européenne des droits de l’homme, thèses, 3), Bruylant, 2012, σ. 162.

53. P.O. de Broux, La Charte sociale européenne (révisée), σε: S. van Drooghenbroeck (επιμ.), Le droit inter-
national and européen des droits de l’homme devant le juge national, Larcier, 2014, σ. 190.
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αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι και το άμεσο αποτέλεσμά τους πρέπει 
να αποκλείεται υφ’ οιασδήποτε συνθήκες. Και τούτο, διότι έχουν υπάρξει λ.χ. περιπτώσεις 
στις οποίες το ενδιαφερόμενο Κράτος δεν λαμβάνει μέτρα ή λαμβάνει ανεπαρκή μέτρα για 
την εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από τον Χάρτη. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, 
τα εθνικά δικαστήρια έχουν προδήλως τη δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να διαπι-
στώνουν παραβιάσεις ακόμη και διατάξεων του Χάρτη που δεν κρίνονται ως αρκούντως 
σαφείς και ακριβείς54. Σε τελευταία ανάλυση, σύμφωνα με την Ε.Ε.Κ.Δ., «η ικανοποιητική 
εφαρμογή του Χάρτη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη λειτουργία της νομοθεσίας, εάν 
δεν εφαρμοστεί αποτελεσματικά και δεν επιβληθεί αυστηρή εποπτεία»55. Εξ άλλου, σύμφωνα 
με μια αντίληψη που επικρατεί στη θεωρία56 και στη «νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ.57, οι διατάξεις 
του Χάρτη εμπεριέχουν σιωπηρά ένα «δικαίωμα σε δικαστή», το οποίο αποτελεί ουσιαστική 
εγγύηση για την αποτελεσματική προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, και συνεπά-
γονται πλέον ένα «τεκμήριο εκδικασιμότητας», το οποίο τα εθνικά δικαστήρια μπορούν 
να ανατρέψουν. Τέλος, η σαφήνεια και ακρίβεια των διατάξεων του Ε.Κ.Χ. θα μπορούσε 
να επιβεβαιωθεί μέσω του αντικτύπου που οι διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. και η αυτοδύναμη 
εφαρμογή τους από τα εθνικά δικαστήρια58 έχουν σε αυτές του Χάρτη, και το αντίστροφο. 
Ειδικότερα, η συμβατική σύγκλιση των δύο συνθηκών και η ανεπίσημη, αν και σημαντική, 
αλληλεπίδραση των ελεγκτικών τους οργάνων59, ιδίως με βάση την «κοινωνική νομολογία» 
του Ε.Δ.Δ.Α., σε συνδυασμό με τις αρχές του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων60 
και της συστημικής ενσωμάτωσης των διεθνών συνθηκών (ανθρωπίνων δικαιωμάτων)61, 
είναι ορισμένοι δείκτες που κατατείνουν προς το συμπέρασμα αυτό62.

54. Βλ. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, ό.π. (υποσ. 30). Βλ. επίσης S. van Drooghenbroeck, Observations, σε: 
S. van Drooghenbroeck, ό.π., σ. 410-420, M. Breuer, Impact of the Council of Europe on national legal systems, 
σε: S. Schmahl / M. Breuer, The Council of Europe: Its law and policies, Oxford University Press, 2017, σ. 821-822.

55. Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017 επί της ουσίας της υπ’ αριθμ. 119/2015 συλλογικής προσφυγής, 
European Roma and Travellers Forum (ERTF) κατά Γαλλίας, παρ. 66.

56. Βλ. Π. Στάγκο, ό.π. (υποσ. 8), σ. 172, με περισσότερες παραπομπές στην υπ’ αριθμ. 35 υποσημείωση,  
Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ό.π. (υποσ. 15), σ. 365.

57. Βλ. π.χ. Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2017 επί της ουσίας της υπ’ αριθμ. 6/1999 συλλογικής 
προσφυγής, Syndicat national des Professions du tourisme κατά Γαλλίας, παρ. 45-46, Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 13ης 
Σεπτεμβρίου 2011 επί της ουσίας της υπ’ αριθμ. 59/2009 συλλογικής προσφυγής, European Trade Union Confe-
deration (ETUC)/Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)/Confédération des Syndicats Chrétiens 
de Belgique (CSC)/Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) κατά Βελγίου, παρ. 44-46.

58. Βλ. ενδεικτικά Α. Γέροντα, Η επίδραση της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α. στο εθνικό δίκαιο - Πρόσφατες 
νομολογιακές εξελίξεις, ΔτΑ 2011, 107 επ. Βλ. γενικότερα D. Anagnostou / A. Mungiu-Pippidi, Domestic imple-
mentation of human rights judgments in Europe: Legal infrastructure and government effectiveness matter, Eur. 
J. Int. Law 2014, 205 επ.

59. Βλ. επί τούτου J.-F. Akandji-Kombé, Le dialogue entre le CEDS et la CEDH en matière professionnelle, 
RDT 2014, 359 επ.

60. L.-J. Quesada, El Comité Europeo de Derechos Sociales: sinergias e impacto en el Sistema Internacional 
de Derechos Humanos y en los ordenamientos nacionales, Rev. Eur. Der. Fundam. 2015, 99 επ. (108).

61. Βλ. άρθρο 31 παρ. 3 εδ. γ΄ της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών, ό.π. (υποσ. 21).
62. Βλ. π.χ. πόσο σημαντικά επέδρασαν οι σαφείς διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 4 και 31 παρ. 2 του Α.Ε.Κ.Χ. 

και οι σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. (με αποκορύφωμα την Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2014 επί της 
ουσίας της υπ’ αριθμ. 90/2013 συλλογικής προσφυγής, Conference of European Churches (CEC) κατά Ολλανδίας) 
στην ερμηνεία και στην άμεση εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 8 της Ε.Σ.Δ.Α. από τα ολλανδικά 
δικαστήρια επί υποθέσεων στις οποίες αιτούντες άσυλο και παρανόμως διαμένοντες μετανάστες διεκδικούσαν 
βασικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενδεικτικά Centrale Raad van Beroep (Κεντρικό Εφετείο Ολλανδίας), 
17 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4178).
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Β.  Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  
στην ελληνική έννομη τάξη

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεν μεταξύ των πρώτων χωρών που υπέγραψαν τον Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961, τον κύρωσε όμως 23 χρόνια αργότερα, το 1984, με τον ν. 
1426/198463, σύμφωνα με τον οποίο μάλιστα64 οι διατάξεις των άρθρων 5 (συνδικαλιστικό 
δικαίωμα) και 6 (δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης) του Χάρτη δεν δεσμεύουν τη 
χώρα65. Στη συνέχεια, το 1996, η Ελλάδα κύρωσε το «τροποποιητικό πρωτόκολλο του 1991 
για τη μεταρρύθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού» (ν. 2422/1996), και το 1998 κύρωσε τόσο 
το «πρόσθετο πρωτόκολλο του 1988 για την επέκταση των κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων του Χάρτη του 1961» όσο και το «πρόσθετο πρωτόκολλο του 1995 που 
προβλέπει ένα σύστημα συλλογικών προσφυγών» (ν. 2595/1998)66. Πρέπει να επισημανθεί 
ότι το 1996 η Ελλάδα είχε υπογράψει τον Α.Ε.Κ.Χ., ωστόσο δεν τον κύρωσε μέχρι το 2016, 
οπότε και το έπραξε με τον ν. 4359/201667 — παραδόξως εν μέσω κρίσης και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων68. Πέραν τούτου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παράλληλα με 
την κύρωση του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ., η Ελλάδα αποδέχθηκε και τα άρθρα 5 και 6 του 
Χάρτη του 1961, για τα οποία είχε προβεί σε επιφύλαξη κατά την κύρωσή του69, καθώς 
και όλα τα υπόλοιπα άρθρα του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ., εκτός από τα άρθρα 3 παρ. 4 και 
19 παρ. 12, για τα οποία προέβη σε επιφυλάξεις.

Επομένως, επί τη βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
(και τα Πρωτόκολλά του), ως δεσμευτική συνθήκη του διεθνούς δικαίου που έχει κυρωθεί 
με νόμο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και υπερισχύει των διατάξεων 
της κοινής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που πληρούνται οι προαναφερθείσεις 
προϋποθέσεις, ο Χάρτης αναπτύσσει άμεσο έννομο αποτέλεσμα στην εσωτερική μας 
έννομη τάξη70 και πρέπει να εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα71 από τα εθνικά δικαστήρια, και 

63. Φ.Ε.Κ. A΄ 32/21.3.1984.
64. Βλ. άρθρο δεύτερο παρ. 1 ν. 1426/1984.
65. Η απροθυμία της Ελλάδας να αποδεχθεί τα άρθρα 5 και 6 του Χάρτη εξηγείται από το γεγονός ότι σε 

αυτά κατοχυρώνονται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα των εργοδοτών στην ανταπεργία καθώς και η απαγόρευση 
της υποχρεωτικής διαιτησίας, ενώ η Ελλάδα έχει αποκλείσει νομοθετικά το εν λόγω εργοδοτικό δικαίωμα (βλ. 
άρθρο 22 ν. 1264/1982) και αναγνωρίζει τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία (βλ. άρθρο 16  
ν. 1876/1990 και άρθρο 22 παρ. 2 Συντ.). Βλ. επ’ αυτού Ν. Αλιπράντη, Η πρωτοφανής ελληνική αδράνεια σε 
σχέση με τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (και τα άρθρα για την συνδικαλιστική ελευθερία και 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις), ΕΕργΔ 2015, 687 επ., Ν. Γαβαλά, Τι αλλάζει στο Εργατικό Δίκαιο μετά την 
κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ΕΕργΔ 2016, 129 επ. (161).

66. Φ.Ε.Κ. A΄ 63/24.3.1998.
67. Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/20.1.2016 (ΕΕργΔ 2016, 206).
68. Το 2010 το Υπουργείο Εργασίας κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να προετοιμάσει την κύρωση του 

Α.Ε.Κ.Χ., αλλά μια αλλαγή στη θέση του πολιτικού προϊσταμένου του Υπουργείου καθυστέρησε την υποβολή 
του σχεδίου νόμου μέχρι το 2016, όταν μετά από μια σειρά από ηχηρές καταδίκες της Ελλάδας από την Ε.Ε.Κ.Δ. 
και την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η κύρωση έγινε πραγματικότητα. Βλ. επ’ αυτού και 
Π. Στάγκο, Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ΕΕργΔ 2013, 130 επ. (132-133).

69. Παρ’ όλ’ αυτά, η Ελλάδα προέβη σε δήλωση σχετικά με την ανταπεργία και την υποχρεωτική διαιτησία, 
βλ. άρθρο δεύτερο ν. 4359/2016. 

70. Έτσι και Ν. Γαβαλάς, Το ΣτΕ ακυρώνει διοικητική πράξη ως αντίθετη στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 
ΕΕργΔ 2011, 1111 επ. (1113), Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ό.π. (υποσ. 34), σ. 150.

71. Γ. Κατρούγκαλος, Διεθνείς κανόνες κοινωνικού δικαίου στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
σε: Ν. Αλιπράντης (επιμ.), Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο, εκδόσεις Παπαζήση, 
2008, σ. 387.
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δη και σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Παράλληλα, τα δικαστήρια οφείλουν να προβαίνουν 
σε σύμφωνη με τον Χάρτη ερμηνεία του εθνικού δικαίου (ιδίως όταν υφίσταται εσωτερική 
νομοθεσία και οι διατάξεις της είναι επιδεκτικές τέτοιας ερμηνείας) επί τη βάσει του άρθρου 
25 παρ. 1 Συντ. ή της γενικής ρήτρας του άρθρου 2 παρ. 2 Συντ.72 (έμμεσο αποτέλεσμα).

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣτΕ), η παραβίαση διατάξεων διεθνών συνθηκών από τον νομοθέτη καθώς και η αγνόηση 
ή απόκλιση από το νομολογιακό corpus των δικαιοδοτικών τους οργάνων επάγονται κατά 
κανόνα συνέπειες μόνο σε διεθνές επίπεδο73. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως ισχύει και στη Γαλλία74, 
τα άτομα που υπέστησαν ζημίες στην Ελλάδα λόγω της εφαρμογής από ένα δικαστήριο 
εθνικών διατάξεων που αντιβαίνουν στον Χάρτη ή της άρνησης των κρατικών αρχών να 
εξαλείψουν τέτοιες αντίθετες προς τον Χάρτη διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας, στη 
βάση καταδικαστικών αποφάσεων ή Συμπερασμάτων της Ε.Ε.Κ.Δ., μπορούν να ζητήσουν 
αποζημίωση βάσει των διατάξεων περί αστικής ευθύνης του Δημοσίου75.

ΙΙΙ.  Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στη νομολογία των ελληνικών 
δικαστηρίων76

Α. Η ασταθής νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας77, έχει 
υπάρξει ομολογουμένως αρκετά διστακτικό τα τελευταία 30 χρόνια κατά την εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη καθώς και άλλων διεθνών συνθηκών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η διστακτικότητα αυτή γίνεται ιδίως φανερή κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση 
τυχόν αντίθεσης του εφαρμοστέου κανόνα της εθνικής νομοθεσίας προς τις κυρωμένες 
από τη χώρα διεθνείς συνθήκες78. Ωστόσο, η στάση του ΣτΕ απέναντι στον Χάρτη βαθμιαία 
εξελίσσεται, περνώντας ανά διαστήματα από διαφορετικά στάδια.

1. Τα πρώτα χρόνια δυσπιστίας

Τη δεκαετία του 1990, η δυσπιστία79 του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τον Χάρτη 

72. Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, ό.π. (υποσ. 33), σ. 635.
73. Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, ό.π., σ. 637. Βλ. ΣτΕ 2067/2011 ΝοΒ 2011, 1952, ΣτΕ 1777/2012 ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 

4161-2/2012 ΝΟΜΟΣ.
74. Βλ. T. Aubert-Monpeyssen, Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο εσωτερικό δίκαιο: Η 

αυξημένη αγωγιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ΕΕργΔ 2011, 1097 επ. (1109).
75. Βλ. επ’ αυτού Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ό.π. (υποσ. 34), σ. 154, Π. Στάγκο, ό.π. (υποσ. 8), σ. 175,  

Ν. Γαβαλά, Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η Ελλάδα, ΕΕργΔ 2015, 693 επ. (708).
76. Η μελέτη περιορίζεται σε ανάλυση των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι ή τα δικαστήρια επικαλέστηκαν 

τον Χάρτη, και όχι εκείνων στις οποίες θα μπορούσαν να τον επικαλεστούν αλλά δεν το έπραξαν.
77. Το ΣτΕ παράγει τη σημαντικότερη νομολογία όσον αφορά τον έλεγχο της συνταγματικότητας/συμβατό-

τητας των νόμων από τα δικαστήρια, ιδίως επειδή οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν απευθείας από 
το ΣτΕ την ακύρωση εκτελεστών διοικητικών πράξεων που ερείδονται σε νομοθετικές διατάξεις η νομική βάση 
των οποίων κρίνεται αντισυνταγματική/αντίθετη σε διεθνή συνθήκη. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του ΣτΕ 
θα μπορούσε να επηρεάσει τη γενικότερη εφαρμογή των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων, καθώς δημιουργεί 
ένα (μη δεσμευτικό) προηγούμενο που μπορεί να επηρεάσει τη μεταγενέστερη νομολογία.

78. Βλ. π.χ. ΣτΕ 260/2004 ΝοΒ 2004, 1299.
79. Βλ. επίσης γενικά Γ. Κατρούγκαλο, ό.π. (υποσ. 71), σ. 387.



1364 EΠIΘEΩPHΣIΣ EPΓATIKOY ΔIKAIOY, Tόμος 78ος, Τεύχος 11, Έτος 2019

αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά αποφάσεών του: την ΣτΕ 1975/199180, η οποία αφορούσε 
αίτημα για χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και επιδόματος ειδικών συνθηκών 
εργασίας από τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Βόρειας Ελλάδας, και τις Ολ.ΣτΕ 
4555/1996 και 4561-4569/199681, οι οποίες αφορούσαν αίτημα ανώνυμης τραπεζικής εται-
ρείας για ακύρωση απόφασης του Υπουργού Εργασίας με την οποία είχε κηρυχθεί συλλο-
γική σύμβαση εργασίας ως γενικώς υποχρεωτική. Και στις δύο περιπτώσεις, το Δικαστήριο 
εξήγαγε την κρίση του εφαρμόζοντας μόνο τις σχετικές διατάξεις της κοινής εσωτερικής 
νομοθεσίας και του Συντάγματος. Όσον αφορά τον Χάρτη, το ΣτΕ αρκέστηκε μόνο στο 
να αναφέρει διηγηματικά το κείμενο των σχετικών διατάξεών του, δηλαδή του άρθρου 5 
(συνδικαλιστικό δικαίωμα) και του άρθρου 6 (δικαίωμα συλλογικής διαπραγματεύσεως), ενώ 
επίσης διηγηματικά αναφέρθηκε και στο κείμενο των σχετικών διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
98 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Δ.Σ.Ε.) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) «περί 
εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως». 
Εντούτοις, αυτό που προξενεί εντύπωση —δείχνοντας παράλληλα την έλλειψη εξοικείωσης 
του ΣτΕ με τον Χάρτη εκείνη την περίοδο, κατά την οποία ο τελευταίος σπανίως γινόταν 
αντικείμενο επίκλησης από τους διαδίκους ή εφαρμογής από τους δικαστές— είναι το γεγο-
νός ότι οι δύο διατάξεις του Χάρτη που αναφέρθηκαν από το ΣτΕ σε αυτές τις αποφάσεις 
ήταν ακριβώς εκείνες που δεν δέσμευαν την Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική επιφύλαξη 
της χώρας κατά την κύρωση του αρχικού Χάρτη του 196182.

Εν συνεχεία, ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικαλούμενο τόσο τον Ε.Κ.Χ. 
όσο και τις Συμβάσεις της Δ.Ο.Ε., αλλά και την ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 
καθιερωμένη νομολογία του σχετικά με τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας83, προέβη σε μια 
μάλλον περιοριστική και εσωστρεφή ερμηνεία της φύσης και του πεδίου εφαρμογής τους, 
η οποία επρόκειτο να παραμείνει η κρατούσα θέση στους κόλπους του Δικαστηρίου για 
τα επόμενα έτη:

«Οι υποδείξεις, που με τις παραπάνω διατάξεις γίνονται, υποχρεώνουν τα Κράτη μέλη που 
έχουν προσχωρήσει στις οικείες συμβάσεις να προσαρμόσουν την εσωτερική τους νομοθεσία 
ώστε να εξασφαλίζεται αφενός μεν η ελεύθερη άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος 
για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, αφ’ ετέρου δε το δικαίωμα αυτών για ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις»84.

Με την ερμηνεία αυτή το ΣτΕ φαίνεται αφενός να εξομοιώνει τις διατάξεις του Χάρτη 
με αυτές της υπ’ αριθμ. 98 Δ.Σ.Ε. της Δ.Ο.Ε. χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, παρότι, όπως 
γίνεται δεκτό, τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη υπερκαλύπτουν τα όρια προ-
στασίας των Συμβάσεων της Δ.Ο.Ε.85 Αφετέρου, το ΣτΕ αρνείται το άμεσο αποτέλεσμα 
των διατάξεων τόσο του Χάρτη όσο και των Συμβάσεων της Δ.Ο.Ε. στην ελληνική έννομη 
τάξη, κατανοώντας τις διεθνείς αυτές συνθήκες ως απευθυνόμενες μόνο σε Κράτη, που 
τα υποχρεώνουν να προσαρμόζουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να συμμορφώνο-
νται με αυτές. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Επικρατείας αρνείται εξίσου ότι ο Χάρτης, 

80. ΣτΕ 1975/1991 ΕΕργΔ 1992, 182.
81. Ολ.ΣτΕ 4555/1996 ΕΕργΔ 1997, 197 = Αρμ 1997, 124, Ολ.ΣτΕ 4561-4569/1996 ΕΕργΔ 1997, 203.
82. Βλ. Κ. Χρυσόγονο / Σ. Βλαχόπουλο, ό.π. (υποσ. 28), σ. 19.
83. Βλ. Ολ.ΣτΕ 632-633/1978 ΕΕργΔ 1978, 269, ΣτΕ 1074/1979 Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α., ΣτΕ 2289/1987 ΕΕργΔ 1987, 1040, 

και ΣτΕ 1975/91, ό.π. (υποσ. 80).
84. ΣτΕ 4561-4569/1996, παρ. 8, ό.π. (υποσ. 81).
85. Γ. Κατρούγκαλος, ό.π. (υποσ. 71), σ. 397.



EΠIΘEΩPHΣIΣ EPΓATIKOY ΔIKAIOY, Tόμος 78ος, Τεύχος 11, Έτος 2019 1365

στο σύνολό του, απονέμει αγώγιμα δικαιώματα σε ιδιώτες. Επιπλέον, χαρακτηρίζοντας 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν απλώς ως «υποδείξεις», το ΣτΕ φαίνεται να 
υποβαθμίζει τον Χάρτη και τις δεσμευτικές διατάξεις του σε ένα κείμενο διαπιστωτικού 
και προγραμματικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΣτΕ:

«Καθ’ όσον δε αφορά την ελληνική έννομη τάξη, οι υποδείξεις αυτές έχουν ήδη πραγματο-
ποιηθεί με το Σύνταγμα του 1975, με το οποίο κατοχυρώνονται, τόσο η ελευθερία των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων (άρθρο 22 παρ. 2), όσο και η ελεύθερη άσκηση του συνδικαλιστικού 
δικαιώματος (άρθρο 23 παρ. 1). Επομένως, εφ’ όσον η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του 
ν. 1876/1990, κατά το μέρος που καθιστά δυνατή την κήρυξη ως υποχρεωτικής συλλογικής 
συμβάσεως εργασίας, που έχει συναφθεί βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του νόμου τούτου, δεν 
αντίκειται, σύμφωνα με προηγούμενη σκέψη, στις συνταγματικές αυτές διατάξεις, δεν γεννάται 
ζήτημα αντιθέσεώς της προς τις πιο πάνω διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες, εν όψει 
του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος που εφαρμόζεται και για τις προ αυτού κυρωθείσες 
διεθνείς συμβάσεις, έχουν όλες τυπικήν ισχύ ανώτερη του κοινού νόμου».

Σύμφωνα με την ανωτέρω σκέψη του ΣτΕ, όταν υφίσταται παράλληλη συνταγματική 
κατοχύρωση ενός προστατευόμενου δικαιώματος, τότε γίνεται δεκτό ότι οι διεθνείς συνθή-
κες εξάντλησαν τη λειτουργία τους86. Συνεπώς, όταν η προσβαλλόμενη νομοθετική διάταξη 
δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, αυτόματα δεν υπάρχει και αντίθεσή της προς την οικεία 
διεθνή συνθήκη· κι έτσι δεν απαιτείται να εξεταστεί το ενδεχόμενο η διεθνής συνθήκη να 
παρέχει μεγαλύτερη προστασία από αυτήν του Συντάγματος, διευρύνοντας τοιουτοτρόπως 
το ρυθμιστικό πεδίο της αντίστοιχης συνταγματικής διάταξης. Αυτό που καταδεικνύει ο 
ανωτέρω συλλογισμός είναι, κατ’ αρχάς, η ιεραρχική θέση που αποδίδει το ΣτΕ στις διεθνείς 
συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι δηλαδή τις τοποθετεί σε μια υπο-συνταγματική 
θέση, παρότι «η διεθνής και η συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
βρίσκονται νοηματικά σε μια σχέση συγκοινωνούντων δοχείων»87. Και κατά δεύτερον, ο αμι-
γώς συμπληρωματικός ρόλος που απονέμει σε τέτοιες διεθνείς συνθήκες, καθώς και η 
εσωστρεφής του στάση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ διεθνούς και συνταγματικού δικαίου.

Στη δεκαετία του 2000, η νομολογιακή στάση του ΣτΕ έναντι του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Χάρτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ευρισκόμενη σε μεταβατική περίοδο. 
Για άλλη μία φορά ο Χάρτης δεν φαίνεται να ασκεί καμία επίδραση στη νομολογία του 
Δικαστηρίου, το οποίο εξακολουθεί να βασίζεται σε συνταγματικές διατάξεις, σε Οδηγίες 
της Ε.Ε. και, σε κάποιον βαθμό, στην Ε.Σ.Δ.Α.88, και να αναφέρεται στον Χάρτη μόνο στο 
τέλος του δικανικού συλλογισμού, σωρευτικά με άλλες διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων89. Παρ’ όλ’ αυτά, το Δικαστήριο δεν αναφέρεται στον Χάρτη ως οι διατάξεις 
του να συνιστούν απλή υπόδειξη προς τον νομοθέτη, όπως έπραττε στο παρελθόν. Πέραν 
τούτου, στην ΣτΕ 2458/200290 το Δικαστήριο προβαίνει σε σύμφωνη με το Σύνταγμα (άρθρα 

86. Γ. Κατρούγκαλος, ό.π., σ. 394.
87. Λ.-Α. Σισιλιάνος, Η ανθρώπινη διάσταση του διεθνούς δικαίου - Αλληλεπιδράσεις γενικού διεθνούς 

δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σ. 14.
88. Βλ. ΣτΕ 996/2004 ΝΟΜΟΣ. 
89. Βλ ΣτΕ 1844-49/2005 ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 1137/2005 ΕΔΔΔΔ 2005, 556, ΣτΕ 414, 415 και 418/2006 ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 

2303/2006 Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α., ΣτΕ 2145/2006 Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α. και ΣτΕ 278/2007 Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α., όλες σχετικές με το ζήτημα 
των ποσοστώσεων στην πρόσβαση των γυναικών στις αστυνομικές σχολές και τη συμβατότητά του με την 
ισότητα των φύλων, όπως αυτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Οδηγία 76/207/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου 
της 9ης Φεβρουαρίου 1976.

90. ΣτΕ 2458/2002 ΝοΒ 2003, 1061.
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5 παρ. 1 και 22 παρ. 1) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη ερμηνεία διάταξης του π.δ. 
124/1994, χωρίς πάντως να αναφέρεται ρητά στη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής του. 
Το γεγονός, εντούτοις, ότι δεν διακρίνει μεταξύ των δύο πηγών αντικατοπτρίζει τον ρόλο 
που εξακολουθεί να αποδίδεται στον Χάρτη από το ΣτΕ, το οποίο τον αντιλαμβάνεται 
μόνον ως πηγή προγραμματικών αρχών, συμπληρωματική του Συντάγματος και χρήσιμη 
αποκλειστικά για την ερμηνεία και την επίρρωση συνταγματικών διατάξεων που κατοχυ-
ρώνουν θεμελιώδη δικαιώματα91.

2. Ο Χάρτης εν μέσω της κρίσης χρέους

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα μπορούσε ευλόγως να αναμένει κανείς ότι το Συμβού-
λιο της Επικρατείας, υπερφορτωμένο με όχι λίγα αφορώντα την κρίση νομικά ζητήματα, 
δεν θα μετέβαλλε τη θέση του αναφορικά με τον τρόπο που κατανοεί και εφαρμόζει τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Αυτό που συνέβη όμως ήταν ακριβώς το αντίθετο. Οι ριζικές 
συνέπειες της κρίσης, τόσο σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής όσο και σε επίπεδο νομοθετικής 
παραγωγής, και εν μέρει οι επιπτώσεις της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001, δεν 
άφησαν ανεπηρέαστο το ΣτΕ. Έτσι, τη δεκαετία του 2010 το Δικαστήριο εγκαινίασε μια 
περίοδο εξωστρέφειας προς τον Χάρτη, αν και όχι πάντα με σταθερό τρόπο92.

Όλα ξεκίνησαν με την ιδιαίτερης σημασίας ΣτΕ 1571/201093, η οποία αποτελεί την 
πρώτη απόφαση κατά την οποία ένα ελληνικό δικαστήριο δέχεται την ικανότητα διάταξης 
του Ε.Κ.Χ. να αναπτύξει άμεσο αποτέλεσμα94. Επίσης, αποτελεί και την πρώτη —και μόνη 
μέχρι στιγμής— περίπτωση κατά την οποία το ΣτΕ ακυρώνει διοικητική πράξη —ή κατ’ 
ακρίβειαν άρνηση της διοικήσεως— ως αντίθετη προς διάταξη του Χάρτη, και συγκεκρι-
μένα προς το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού (δικαίωμα σε προστασία από υποχρεωτική εργασία)95.

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ (σε επταμελή σύνθεση) κλήθηκε εν προκειμένω να εξετάσει έφεση 
κατά πρωτόδικης ακυρωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ασκηθείσα 
από Υπολοχαγό Υγειονομικού Ιατρών, ο οποίος προσέβαλε την άρνηση της διοίκησης να 
αποδεχθεί το αίτημά του να παραιτηθεί από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού το 2000.  
Η άρνηση της διοίκησης να αποδεχθεί την παραίτησή του βασίστηκε στην ισχύουσα κατά 
τον κρίσιμο χρόνο ελληνική νομοθεσία (άρθρο 64 παρ. 1 και παρ. 17 του ν.δ. 1400/1973), 
σύμφωνα με την οποία οι εκ των παραγωγικών Σχολών Μονίμων Αξιωματικών αποφοιτώ-
ντες αναλαμβάνουν, από την ονομασία τους ως ανθυπολοχαγών, σημαιοφόρων ή ανθυπο-
σμηναγών, την υποχρέωση να παραμείνουν στις τάξεις του στρατού για χρόνο τριπλάσιο 
από αυτόν που διανύθηκε για την εκπαίδευσή τους στις εν λόγω σχολές (18 έτη στην 
προκειμένη περίπτωση), δίχως να έχουν δικαίωμα παραίτησης.

91. Παρόμοια στάση εντοπίζεται και στην ισχνή σε σχέση με τον Ε.Κ.Χ. νομολογία του Αρείου Πάγου μέχρι 
σήμερα. Βλ. Α.Π. 1041/2004 ΝΟΜΟΣ, Α.Π. 513/2012 Τ.Ν.Π. Δ.Σ.Α. και Α.Π. 1779/2012 ΝΟΜΟΣ.

92. Βλ. επίσης γενικά Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα και ανθρώπινα δικαιώ-
ματα: κρίσεις διεθνών οργάνων, δίκαιο Ε.Ε. και παραδείγματα ελληνικής νομολογίας, ΕΔΚΑ 2014, 193 επ. (211).

93. ΣτΕ 1571/2010 ΝοΒ 2010, 1269.
94. Βλ. Ν. Γαβαλά, ό.π. (υποσ. 70), σ. 1112, Χρ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, ό.π. (υποσ. 34) σ. 151.
95. «Άρθρο 1. Δικαίωμα για εργασία: Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για εργα-

σία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: […] 2. Να προστατεύουν με αποτελεσματικό τρόπο το 
δικαίωμα του εργαζομένου να κερδίζει τα προς το ζην με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα.»
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Αρχικά, το Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσον η στάση αυτή της Διοίκησης παραβιάζει το 
άρθρο 22 παρ. 4 εδ. α΄ Συντ., το οποίο απαγορεύει κάθε μορφής αναγκαστική εργασία96, 
αποφάνθηκε δε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν δύο μέλη του Τμήματος) ότι οι επίμα-
χες νομοθετικές διατάξεις είναι «συνταγματικά ανεκτές»97. Ωστόσο, το ΣτΕ δεν σταμάτησε 
εκεί. Στην επόμενη σκέψη της αποφάσεως98 το Δικαστήριο στήριξε τον συλλογισμό του 
αποκλειστικά στο άρθρο 1 παρ. 2 του Χάρτη του 1961. Μάλιστα, παραδόξως, έπραξε 
τούτο χωρίς να επικαλεστεί και να εφαρμόσει την Ε.Σ.Δ.Α., η οποία στο άρθρο 4 παρ. 2 
κατοχυρώνει ρητά την απαγόρευση υποχρεωτικής εργασίας, διάταξη που αναγνωρίζεται 
ευρέως ως αυτοδύναμης εφαρμογής. Είναι εξ άλλου αξιοσημείωτο ότι το ΣτΕ δεν επικα-
λέστηκε καθόλου την παλαιότερη νομολογία του σχετικά με τον Χάρτη, ούτε εξέτασε αν 
η εν λόγω διάταξη είναι σαφής, ακριβής και απαλλαγμένη αιρέσεων (ανεπιφύλακτη) ή αν 
απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες. Με τον τρόπο αυτό αποδέχθηκε εμμέσως ότι ο Χάρτης 
δύναται να παραγάγει άμεσο αποτέλεσμα (εν ευρεία εννοία). Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο 
ερμήνευσε τη διάταξη του Χάρτη ως απαγορεύουσα την επιβολή σε κάθε εργαζόμενο/η, 
ανεξάρτητα από τη νομική φύση της απασχόλησής του/της, της υποχρέωσης να συνε-
χίσει την άσκηση μιας εργασίας ή ενός επαγγέλματος στο οποίο δεν επιθυμεί πλέον να 
παραμείνει. Στη συνέχεια, κατέληξε στην κρίση ότι η ισχύουσα νομοθετική διάταξη, η 
οποία επιβάλλει την υποχρέωση του στρατιωτικού προσωπικού να παραμείνει στις ένο-
πλες δυνάμεις για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να μπορεί να παραιτηθεί όποτε το 
επιθυμεί, είναι αντίθετη προς τον Ε.Κ.Χ.99 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, υιοθετώντας το 
εν λόγω σκεπτικό, το ΣτΕ δεν διαπίστωσε καμία σύγκρουση ανάμεσα στον Χάρτη και το 
Σύνταγμα, υπονοώντας έτσι ότι η διεύρυνση της προστασίας του ατόμου βάσει διεθνών 
κανόνων δεν είναι συνταγματικώς απαγορευμένη100.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το ερώτημα που ανακύπτει είναι για ποιον λόγο 
το ΣτΕ αντιστρέφει στην προκειμένη περίπτωση την υφιστάμενη νομολογία του σχετικά 
με τον Χάρτη και στηρίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του, και δη χωρίς να αναφέρεται 
καθόλου στην Ε.Σ.Δ.Α. Επ’ αυτού πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν ο δικαστής ασκεί τον έλεγχο συμβατότητας της 
νομοθεσίας με κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι με το Σύνταγμα, είναι δυνατόν να 
παρακαμφθεί η υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 100 παρ. 5 Συντ. να παραπεμφθεί 
η υπόθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ101. Και αυτή ακριβώς η παράκαμψη της υποχρέωσης 
παραπομπής στην Ολομέλεια και ο επακόλουθος χειρισμός της υπόθεσης από ένα Τμή-

96. Η ανάλυση βασίστηκε επίσης στο άρθρο 56 παρ. 4 Συντ.
97. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣτΕ χρησιμοποίησε αυτούς τους όρους και όχι αρνητικούς, όπως λ.χ. ότι οι 

επίμαχες διατάξεις παραβιάζουν ή αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, υπονοώντας έτσι ότι οι διατάξεις βρίσκονται 
στο όριο της συμβατότητάς τους με το Σύνταγμα. Βλ. Α. Καϊδατζή, Τα όρια της υποκατάστασης του ελέγχου 
συνταγματικότητας από τον έλεγχο συμβατότητας με το διεθνές δίκαιο - Με αφορμή την αντίθεση της υποχρέ-
ωσης παραμονής στο στράτευμα προς την ελευθερία της εργασίας (ΣτΕ 1571/2010), ΕφΔΔ 2010, 776 επ. (780).

98. Απόφαση 1571/2010, παρ. 5, ό.π. (υποσ. 93).
99. Σημειώνεται ότι δύο δικαστές μειοψήφησαν, υποστηρίζοντας (μη πειστικά) ότι ο περιορισμός του δικαι-

ώματος στην εργασία είναι σε αυτήν την περίπτωση επιτρεπτός, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Χάρτη, 
και δη για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, λόγω της γενικής επιστράτευσης που τυπικά εξακολουθούσε να ισχύει 
τη στιγμή που προέκυψε η δικαστική διαμάχη.

100. Βλ. Ν. Γαβαλά, ό.π. (υποσ. 70), σ. 1113. Πρβλ. Α. Καϊδατζή, ό.π. (υποσ. 97), σ. 776-782, ο οποίος υποστηρί-
ζει ότι η προστασία που προσφέρει το Σύνταγμα στην προκειμένη περίπτωση είναι ευρύτερη και η συνταγματική 
διάταξη είναι πιο συγκεκριμένη και πιο αυστηρή από εκείνη του Χάρτη.

101. ΣτΕ 372/2005 ΝοΒ 2005, 795, και ΣτΕ 781/2009 Αρμ 2009, 929.
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μα του ΣτΕ με πολύ λιγότερους δικαστές από όσους συνθέτουν την Ολομέλεια, πιθανόν 
να αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα που συνέβαλε στην επιλογή αυτή και εν γένει στην 
αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη. Εξ άλλου, μια τέτοια παραπομπή θα καθυστερούσε 
έτι περισσότερο την εκδίκαση της υποθέσεως, δέκα ολόκληρα έτη μετά την έκδοση της 
διοικητικής πράξεως που γέννησε την ένδικη διαφορά.

 Ένας ακόμη παράγοντας που πιθανόν να εξηγεί την επιλογή του ΣτΕ να βασίσει εξ 
ολοκλήρου το σκεπτικό του στον Χάρτη είναι και η ουσιαστική συνεισφορά της Ε.Ε.Κ.Δ. επί 
του επίμαχου ζητήματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει επί σειρά ετών επισημάνει, τόσο στα 
Συμπεράσματά (άλλως «Πορίσματά») της102 στο πλαίσιο του συστήματος υποβολής εθνικών 
αναφορών όσο και στις αποφάσεις της103 στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής συλλογικών 
προσφυγών, ότι το άρθρο 64 του ν.δ. 1400/1973, σύμφωνα με το οποίο οι αξιωματικοί του 
Ελληνικού Στρατού που αποφοίτησαν από τη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών υποχρεούνται 
να παραμείνουν στο στράτευμα δίχως να παραιτηθούν για διάστημα τριπλάσιο του χρόνου 
φοίτησής τους (έως εικοσιπέντε έτη), παραβιάζει το άρθρο 1 παρ. 2 του Χάρτη. Η διάταξη 
αυτή αποτέλεσε επίσης αντικείμενο αρκετών συστάσεων και ψηφισμάτων της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης104, τα οποία, σε συνδυασμό με τη «νομολογία» 
της Ε.Ε.Κ.Δ., οδήγησαν εν τέλει την Ελλάδα να μειώσει τη μέγιστη υποχρεωτική περίοδο 
από 25 έτη σε 12 (δύο φορές ο χρόνος που δαπανάται σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές 
σχολές) με το άρθρο 1 του ν. 3257/2004105. Μολονότι στην προκειμένη περίπτωση το 
ΣτΕ αποφεύγει να αναφερθεί ρητώς στο νομολογιακό corpus της Επιτροπής, εντούτοις η 
επίδρασή του προκύπτει από την ξεκάθαρη και σαφή διατύπωση που χρησιμοποίησε το 
Δικαστήριο για να διαπιστώσει την παραβίαση του Χάρτη106.

Η σημασία αυτής της απόφασης είναι αυτονόητη. Ωστόσο, το νομολογιακό «προηγού-
μενο» που παρήχθη από τη ΣτΕ 1571/2010, μολονότι ακολουθήθηκε αρχικά από κατώτερα 
δικαστήρια107, δεν διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Συγκε-
κριμένα, σε απόφαση του 2012108, η Ολομέλεια του ΣτΕ, όπως και στο παρελθόν, απλώς 

102. Συμπεράσματα XI-1 - Ελλάδα - Άρθρο 1 παρ. 2, XIII-3 - Ελλάδα - Άρθρο 1 παρ. 2, XIV - Ελλάδα - Άρθρο 
1 παρ. 2, XV-1 - Ελλάδα - Άρθρο 1 παρ. 2. 

103. Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2000 επί της ουσίας της υπ’ αριθμ. 7/2000 συλλογικής προσφυγής, 
International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) κατά Ελλάδας.

104. Recommendation No  R ChS (93) 1, Recommendation No  R ChS (95) 4, Resolution No R ChS (97) 1, 
Resolution No R ChS (99) 2, και Resolution No R ChS (2001) 6.

105. Σημειωτέον ότι η Ε.Ε.Κ.Δ., στα Συμπεράσματά της - Conclusions 2006 (XVIII-1 - Ελλάδα - Άρθρο 1 παρ. 2), 
αποφάνθηκε ότι η περίοδος αυτή είναι σύμφωνη προς τον Χάρτη. Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο και αντιπροσωπευ-
τικό της δυνατότητας της διαδικασίας υποβολής εθνικών αναφορών σε συνδυασμό με τη διαδικασία υποβολής 
συλλογικών προσφυγών να σφυρηλατήσουν αλλαγές στη νομοθεσία των Κρατών που επίμονα αρνούνται να 
συμμορφωθούν, το γεγονός ότι η Ελλάδα, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, έλαβε υπόψη αυτές τις συστάσεις 
και μείωσε τη μέγιστη υποχρεωτική περίοδο προκειμένου να εναρμονιστεί με τις από τον Χάρτη πηγάζουσες 
υποχρεώσεις της, όπως προκύπτει ρητά από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3257/2004.

106. Να σημειωθεί ότι λίγα χρόνια αργότερα υπήρξε καταδίκη της Ελλάδας σε παρόμοια περίπτωση και 
από το Ε.Δ.Δ.Α. (απόφαση της 4ης Ιουνίου 2015, υπ’ αριθμ. 51637/12, Χίτος κατά Ελλάδας) λόγω παραβίασης του 
άρθρου 4 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α., ακόμη και μετά τη θέσπιση του ν. 3257/2004, κατόπιν αποφάσεων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατ’ εφαρμογήν των οποίων ο προσφεύγων «εξαναγκάστηκε» από τις φορολογικές αρχές να καταβάλει 
αποζημίωση ύψους 106.960 ευρώ στο Δημόσιο λόγω πρόωρης παραίτησης από το στράτευμα. Τα Συμπεράσματα 
της Επιτροπής επί του ζητήματος ελήφθησαν υπόψη, διαδραματίζοντας μάλιστα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
του συλλογισμού του Ε.Δ.Δ.Α. (βλ. παρ. 46-50 και 85 της απόφασης).

107. Βλ. Διοικ.Εφετ.Αθηνών 748/2011 ΝΟΜΟΣ επί του ιδίου ζητήματος.
108. ΣτΕ 1623/2012 ΝοΒ 2012, 2146.
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προέβη σε επίκληση των σχετικών διατάξεων του Χάρτη (άρθρα 1 και 30), σωρευτικά με 
άλλες διεθνείς συνθήκες, ως επικουρικά εργαλεία για τον προσδιορισμό του κανονιστικού 
πεδίου εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων. Στη συνέχεια όμως, το 2014, η Ολομέ-
λεια εξέδωσε την πολυσυζητημένη Ολ.ΣτΕ 2307/2014109, η οποία αφορούσε αίτηση για 
ακύρωση της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012. Με την εν λόγω Π.Υ.Σ. θεσπίστηκε μια σειρά μνημονιακών 
μέτρων που αφορoύσαν εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση αυτή το ΣτΕ 
όχι μόνο προέβη σε απλή επίκληση του Χάρτη παρατακτικά και σωρευτικά με τις συμβά-
σεις της Δ.Ο.Ε. χωρίς καν να αναφερθεί σε ουσιαστικές διατάξεις του, αλλά επανήλθε και 
στην παλαιότερα υιοθετειθείσα θέση, με την οποία διαπίστωνε ότι οι διεθνείς συνθήκες 
έχουν απλώς την έννοια των «υποδείξεων» προς τα Κράτη που έχουν προσχωρήσει σε 
αυτές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε ότι οι εν λόγω «υποδείξεις» προς το ελληνικό 
κράτος για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της απεργίας, των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων «έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με 
τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 23 παρ. 1 του Συντάγματος». Συνεπώς, σύμφωνα με 
το Δικαστήριο, εφόσον οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στις εν λόγω συνταγματικές 
διατάξεις, έπεται ότι δεν αντίκεινται ούτε στον Χάρτη ούτε στις συμβάσεις της Δ.Ο.Ε. Είναι 
προφανές ότι το ΣτΕ, επηρεασμένο από τον αντίκτυπο της κρίσης, επιλέγει και πάλι την 
εσωστρέφεια, περιθωριοποιώντας τον ρόλο των διεθνών κοινωνικών δικαιωμάτων, σε μια 
προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στη νομολογία του, δίνοντας με αυτόν 
τον τρόπο μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στον εθνικό νομοθέτη.

Μολαταύτα, ένα έτος αργότερα, σε υπόθεση που κρίθηκε με την ΣτΕ 1031/2015110, η 
«Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δ.Ε.Η.» (Π.Ο.Σ.-Δ.Ε.Η.), από κοινού με 21 συνταξι-
ούχους, στράφηκαν κατά διατάξεων που επηρέαζαν τους όρους, τη διαδικασία και το χρο-
νοδιάγραμμα της πληρωμής του επιδόματος εορτών και αδείας από τα ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης, ισχυριζόμενοι ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι αντίθετες στο άρθρο 12 παρ. 3 
του Χάρτη του 1961 (δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια). Οι αιτούντες βασίστηκαν επίσης 
στις αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. που καταδικάζουν την Ελλάδα για μια σειρά εφαρμοζόμενων 
μέτρων στα εργασιακά και την κοινωνική ασφάλιση111, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
κατά των οποίων στράφηκαν οι αιτούντες.

Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ εξέτασε, στις τελικές σκέψεις του, τον ισχυρισμό σχετικά με την 
παραβίαση του Χάρτη, αυτήν τη φορά σε χωριστή παράγραφο από τις υπόλοιπες διεθνείς 
συνθήκες τις οποίες επικαλέστηκαν οι αιτούντες. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο ανέφερε 
το πλήρες κείμενο των άρθρων 12, 30 και 31 του Χάρτη, χωρίς να διατυπώσει περαιτέρω 
παρατηρήσεις σχετικά με την ακρίβεια και τη σαφήνεια της ουσιαστικής διάταξης του 
άρθρου 12 παρ. 3. Επίσης, δεν επανέλαβε την άποψη που είχε διατυπώσει ένα έτος νωρί-

109. Ολ.ΣτΕ 2307/2014 ΕΕργΔ 2014, 666. Για ένα σχόλιο βλ. N.A. Papadopoulos, Austerity-based labour 
market reforms in Greece vs fundamental rights in the aftermath of the European debt crisis: An analysis of 
supranational & national bodies’ jurisprudence, Eur. Pub. Law 2020 (προσεχές τεύχος).

110. ΣτΕ 1031/2015 ΝΟΜΟΣ.
111. Ε.Ε.Κ.Δ., απόφαση της 23ης Μαΐου 2012 επί της ουσίας των υπ’ αριθμ. 65-66/2011 συλλογικών προσφυ-

γών, ΓΕΝ.Ο.Π.-Δ.Ε.Η. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά Ελλάδας, ΕΕργΔ 2012, 1588, και απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου 2012 επί της 
ουσίας των υπ’ αριθμ. 76-80/2012 συλλογικών προσφυγών, Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά Ελλάδας, Π.Ο.Π.Σ. κατά Ελλάδας, 
Ένωση Συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π. κατά Ελλάδας, Π.Ο.Σ.-Δ.Ε.Η. κατά Ελλάδας, Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπε-
ζας Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) κατά Ελλάδας, αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι στην υπ’ αριθμ. 79/2012 συλλογική προσφυγή, 
η προσφεύγουσα οργάνωση ήταν η ίδια ομοσπονδία συνταξιούχων όπως και στη δίκη που οδήγησε στην 
απόφαση ΣτΕ 1031/2015, ό.π.
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τερα σε παρόμοια περίπτωση, ότι ο Χάρτης περιέχει «υποδείξεις», παρότι έπραξε τούτο 
σε προηγούμενη σκέψη του112 σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(κυρωθείσα διεθνής συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης113). Με τον τρόπο αυτό φαί-
νεται να μην αποκλείει τη δυνατότητα να παραγάγει άμεσο αποτέλεσμα μια διάταξη του 
Χάρτη η οποία, σύμφωνα με μια γραμματική ερμηνεία, θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί 
λιγότερο ακριβής από άλλες διατάξεις του Χάρτη114.

Ακολούθως, το Δικαστήριο αναφέρθηκε, για πρώτη φορά στη νομολογία του, στις 
σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και ειδικότερα 
στη διαπίστωσή της ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας που προβλέπο-
νται από διαδοχικούς νόμους, σε συνδυασμό με τη διαδικασία που ακολουθείται για την 
έγκριση και την εφαρμογή τους, συνιστούν παραβίαση της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 3 
του Ε.Κ.Χ. Παρ’ όλ’ αυτά, στη συνέχεια το ΣτΕ επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη σκέψη 73 
της αποφάσεως της Επιτροπής επί της υπ’ αριθμ. 79/2012 συλλογικής προσφυγής, για 
να προσθέσει ότι η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε στην περίπτωση αυτή, αντίθετα προς όσα 
υποστήριξαν οι αιτούντες, ότι οι επίμαχες περικοπές των παροχών συνιστούν από μόνες 
τους παραβίαση των διατάξεων του Ε.Κ.Χ. Ως εκ τούτου, το ΣτΕ επεσήμανε ότι, ανεξάρτητα 
από την πλήρωση των προϋποθέσεων που θα καθιστούσαν δεσμευτικές τις αποφάσεις της 
Επιτροπής, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται μόνο για συγκεκριμένα 
μέτρα που έχουν ως στόχο τους συνταξιούχους, το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών και 
μεταγενέστερων μέτρων δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί. Κατέληξε, κατά συνέπεια, στην 
κρίση ότι δεν συντρέχει παραβίαση του Χάρτη.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ΣτΕ κάνει ειδική μνεία αφενός ξεχωριστά στις διατά-
ξεις του Χάρτη και αποδέχεται σιωπηρά τη δυνατότητά τους να αναπτύξουν άμεσο αποτέ-
λεσμα άνευ όρων115, και αφετέρου στη «νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ. Αν και είναι επιφυλακτικό 
ως προς τη (μη) δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτροπής, δεν αρνείται ωστόσο 
τη σημασία τους για την εξειδίκευση των διατάξεων του Χάρτη. Αυτό που είναι επίσης 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο το ΣτΕ προσεγγίζει ερμηνευτικά 
τον Ε.Κ.Χ. διαφέρει ανάλογα με το αν η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον ενός Τμήματος ή της 
Ολομέλειάς του.

Αυτή η, τρόπον τινά, ευνοϊκή στάση του ΣτΕ προς τον Χάρτη, και ιδιαίτερα προς τη 
«νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ., αντικατοπτρίζεται επίσης στην σχετικά πρόσφατη υπ’ αριθμ. 
773/2017 απόφασή του116, στην οποία τέθηκε εκ νέου το ζήτημα του περιορισμού της 

112. Βλ. ΣτΕ 1031/2015, ό.π., παρ. 10.
113. Ν. 1136/1981, Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/13.3.1981.
114. «Άρθρο 12. Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια: Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος 

για κοινωνική ασφάλεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: […] 3. Να καταβάλλουν προσπάθειες 
για την ανύψωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε ψηλότερο επίπεδο.» 

115. Παρόμοια στάση ακολουθήθηκε από το ΣτΕ και στις ακόλουθες αποφάσεις: Ολ.ΣτΕ 1285/2012 ΕΔΚΑ 2012, 
920, με την οποία απορρίφθηκε λόγος ακύρωσης για παραβίαση των άρθρων 12, 30 και 31 Ε.Κ.Χ. ως αόριστος 
λόγω του ότι δεν αποδόθηκε στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση συγκεκριμένη πλημμέλεια η οποία θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωσή της· ΣτΕ 961/2010 ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 217/2012 ΝΟΜΟΣ, και Ολ.ΣτΕ 3749/2013 
ΝοΒ 2013, 2582, με τις οποίες απορρίφθηκε ως αβάσιμος ισχυρισμός για παραβίαση διατάξεων του Ε.Κ.Χ. λόγω 
του ότι ο ισχυρισμός αυτός στηρίχθηκε σε λανθασμένη προϋπόθεση ή λόγω του ότι οι επικαλούμενες διατάξεις 
του Χάρτη δεν εμπεριέχουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση που επικαλέσθηκε ο αιτών.

116. ΣτΕ 773/2017 ΝΟΜΟΣ.
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ελευθερίας των αξιωματικών να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους117. Αυτήν τη φορά, 
η κριθείσα υπόθεση αφορούσε αξιωματικό της Πυροσβεστικής ο οποίος υποχρεώθηκε, 
δυνάμει σχετικών νομοθετικών διατάξεων118, να παραμείνει στην υπηρεσία για περίοδο 
10 ετών μετά το πέρας των σπουδών του. Το ΣτΕ θεώρησε ότι το χρονικό διάστημα των 
10 ετών είναι εύλογο και ότι δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. Πριν όμως εξετάσει κατά πόσον 
παραβιάζει τον Ε.Κ.Χ., όπως έκανε στη ΣτΕ 1571/2010, το Δικαστήριο, αυτήν τη φορά, 
εξέτασε κατά πόσον η θέσπιση ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος είναι συμβατή πρώ-
τα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α. υπό το φως της απόφασης του Ε.Δ.Δ.Α. Χίτος κατά 
Ελλάδας119 (χωρίς να διαπιστώσει παραβίαση εν προκειμένω), και έπειτα προς το άρθρο 1 
παρ. 2 του Ε.Κ.Χ. Είναι αξιοσημείωτο παρ’ όλ’ αυτά ότι το Δικαστήριο στηρίχθηκε για πρώτη 
φορά ρητώς στα σχετικά Συμπεράσματα της Ε.Ε.Κ.Δ. (του 2004, του 2006 και του 2012), 
ως συμπληρωματικά εργαλεία, προκειμένου να ενισχύσει την αρχική θέση του, ότι η υπο-
χρέωση παραμονής στην υπηρεσία για περίοδο 10 ετών είναι εύλογη και όχι δυσανάλογη.

Β. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης ενώπιον των πολιτικών πρωτοδικείων

Κατά τη διάρκεια των χρόνων της βαθιάς κρίσης στην Ελλάδα, πολλοί εργαζόμενοι 
προσέφυγαν στα πολιτικά δικαστήρια ζητώντας προστασία από τις σκληρές συνέπειες 
της λιτότητας120. Ειδικότερα, σε αντίθεση με τα ανώτατα δικαστήρια, που αρχικά έδειξαν 
σημάδια αυτοπεριορισμού, τα κατώτερα δικαστήρια επέδειξαν μεγαλύτερη επιείκεια κυρίως 
προς τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, τα έτη 2013 
και 2014 μονομελή πρωτοδικεία από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας κλήθηκαν να 
εξετάσουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, ασκηθείσες από υπαλλήλους Ο.Τ.Α. με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα επί ένα έτος 
κατ’ εφαρμογήν του μνημονιακού ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο υποπαρ. Ζ4, Ζ2). Οι εργα-
ζόμενοι στήριξαν τις αιτήσεις τους επί διαφόρων νομικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των συνταγματικών διατάξεων που καθιερώνουν κοινωνικά δικαιώματα, του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
Ε.Σ.Δ.Α., αλλά και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (δικαίωμα 
για δίκαιη αμοιβή)121. Αίτημά τους ήταν να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να αποδέχονται τις 
υπηρεσίες τους με τους προϋφιστάμενους όρους, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφα-
σης επί της κύριας αγωγής τους122. Οι αιτούντες, μετά την κατάργηση των θέσεών τους, 
υπέστησαν 25% μείωση του μισθού τους, ο οποίος κατόπιν τούτου υπολειπόταν σε πολλές 

117. Το ίδιο ζήτημα σε σχέση με τον λογιστικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων και τη συμβατότητά του, 
μεταξύ άλλων, με τον Ε.Κ.Χ. έχει επίσης κάνει την εμφάνισή του στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Βλ. 
Ε.Σ. 1186/2010 ΝΟΜΟΣ, Ε.Σ. 1268/2010 ΝΟΜΟΣ, Ε.Σ. 1274/2010 ΝΟΜΟΣ, Ολ.Ε.Σ. 2491/2015 ΝΟΜΟΣ, Ολ.Ε.Σ. 
4218/2015 ΝΟΜΟΣ και Ολ.Ε.Σ. 2143/2017 ΝΟΜΟΣ.

118. Άρθρα 1-8 ν. 683/1977 και άρθρο 25 ν. 2800/2000.
119. Χίτος κατά Ελλάδος, ό.π. (υποσ. 106).
120. Βλ. γενικά C. Kilpatrick / B. de Witte, A comparative framing of fundamental rights challenges to social 

crisis measures in the Eurozone, Eur. J. Soc. Law 2014, 2 επ.
121. «Άρθρο 4. Δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή: Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για 

δίκαιη αμοιβή, τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: 1. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργα-
ζομένων για αμοιβή αρκετή να εξασφαλίζει σ’ αυτούς και στις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.»

122. Μον.Πρωτ.Χίου 37/2013 ΕΕργΔ 2013, 338, Μον.Πρωτ.Μεσολ. 63/2013 ΕΕργΔ 2013, 353, Μον.Πρωτ.Ξάν-
θης 90/2013 ΕΕργΔ 2013, 347, Μον.Πρωτ.Πατρών 494/2013 ΕΕργΔ 2014, 567 και Μον.Πρωτ.Πατρών 202/2014 
ΝΟΜΟΣ, Μον.Πρωτ.Πειρ. 2700/2013 ΝΟΜΟΣ, Μον.Πρωτ.Θεσσαλ. 4916/2013 ΝΟΜΟΣ, Μον.Πρωτ.Αθ. 1759/2013 
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περιπτώσεις των 580 ευρώ τον μήνα, ποσό που βρίσκεται στο όριο της φτώχειας σύμφωνα 
με τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT. Επιπλέον, οι συμβάσεις τους θα λύονταν μέχρι το 
τέλος της περιόδου διαθεσιμότητας, εάν οι αιτούντες δεν μετατίθεντο ή δεν μεταφέρονταν.

Υπ’ αυτά τα δεδομένα, η συντριπτική πλειονότητα των δικαστηρίων έλαβε υπόψη τις 
συνθήκες κρίσης και τις πιεστικές κοινωνικές ανάγκες καθενός από τους αιτούντες. Ως εκ 
τούτου, διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η μείωση των αποδοχών τους συνιστά βλαπτική 
μεταβολή των όρων εργασίας τους, και συνεπώς ότι οι επίμαχες διατάξεις ήταν αντίθετες 
προς το Σύνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α. και, ιδίως, όπως έγινε δεκτό σε τρεις αποφάσεις του 2013, 
προς το άρθρο 4 παρ. 1 του Χάρτη του 1961123.

Είναι σημαντικό, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, να αναφερθεί ότι στις τρεις 
αυτές αποφάσεις τα δικαστήρια δεν επικαλέστηκαν τη σχετική με τον Χάρτη νομολογία του 
ΣτΕ, ούτε εφήρμοσαν την Ε.Σ.Δ.Α., αλλά αναγνώρισαν χωρίς δισταγμό άμεσο αποτέλεσμα 
(εν ευρεία εννοία) στον Χάρτη, και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ. 1, διάταξη η οποία θα 
μπορούσε να θεωρηθεί από ορισμένους ως αόριστη όταν εξετάζεται μόνη. Με τον τρόπο 
αυτό, τα πρωτοδικεία άνοιξαν την «πίσω πόρτα» σε μια μελλοντική επίκληση του Χάρτη 
είτε ως συμπληρωματικού εργαλείου για την ερμηνεία των συνταγματικών δικαιωμάτων 
είτε αυτοτελώς. Ωστόσο, αυτό που είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις 
δύο από τις τρεις αυτές αποφάσεις τα δικαστήρια αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Ε.Κ.Δ. 
επί της υπ’ αριθμ. 66/2011 συλλογικής προσφυγής124, στην οποία κρίθηκε ότι η Ελλάδα 
παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 1 του Χάρτη. Και μάλιστα πράττουν τούτο δίχως να αμφι-
σβητήσουν τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτροπής για τα εθνικά δικαστήρια. 
Κατά συνέπεια, αναγνωρίζουν τον ρόλο της ως αυθεντικού ερμηνευτή του Χάρτη και τη 
σημασία της «νομολογίας» της για την εξειδίκευση των διατάξεών του, κυρίως στις περι-
πτώσεις εκείνες των διατάξεων που η διατύπωσή τους θα μπορούσε να θεωρηθεί αόριστη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η συμβολή του Χάρτη στη δικαστική αμφισβήτηση μέτρων 
λιτότητας, και ιδίως του θεσμού της διαθεσιμότητας, ο οποίος είχε σοβαρές επιπτώσεις για 
σημαντικό αριθμό εργαζομένων, είναι πρόδηλη. Προκύπτει άλλωστε αφενός από το γεγο-
νός ότι χάρη στις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων πολλοί εργαζόμενοι χαμηλών 
εισοδημάτων δεν έχασαν τις θέσεις εργασίας τους, και αφετέρου από το γεγονός ότι οι 
διατάξεις για τη διαθεσιμότητα καταργήθηκαν αργότερα, το 2015, με νόμο125, με αποτέλε-
σμα αρκετοί από τους εργαζομένους που είχαν απολυθεί να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Συμπερασματικά, όπως τα παραπάνω φανερώνουν, ο Χάρτης δύναται να λειτουργήσει 
ως το τελευταίο προπύργιο για τα ασθενή μέλη της κοινωνίας και ως σημαντικό εργαλείο 
στη διάθεση των εθνικών δικαστηρίων για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικής προστα-
σίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ελληνικά δικαστήρια, τα οποία, 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων του ελέγχου συμβατότητας των νόμων, μπορούν να βασιστούν 
άμεσα στον Χάρτη και στη «νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ. κατά τρόπο ισότιμο με την Ε.Σ.Δ.Α. και 
τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., και δη εν καιρώ κρίσης, που η ελευθερία του νομοθέτη στον 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής είναι περιορισμένη.

ΝΟΜΟΣ, Μον.Πρωτ.Αθ. 13915/2013 ΕΕργΔ 2014, 547, Μον.Πρωτ.Αθ. 13917/2013 ΝΟΜΟΣ και Μον.Πρωτ.Αθ. 
7809/2014 ΝΟΜΟΣ.

123. Μον.Πρωτ.Χίου 37/2013, Μον.Πρωτ.Ξάνθης 90/2013, Μον.Πρωτ.Πατρών 494/2013, ό.π.
124. Ό.π. (υποσ. 111).
125. Ν. 4325/2015.
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Γ.  Η επίδραση του άρθρου 24 του Α.Ε.Κ.Χ. στο δίκαιο της εργοδοτικής 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπό το φως της νομολογίας  
των Μονομελών Πρωτοδικείων

Όπως αναφέρθηκε, το 2016 η Ελλάδα κύρωσε τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 24, το οποίο κατοχυρώνει στο εδάφιο α΄ το 
δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η σύμβαση εργασίας τους με πρωτοβουλία 
του εργοδότη126 εάν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος «που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη 
συμπεριφορά τους ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατά-
στασης ή της υπηρεσίας»127. Μάλιστα, το ίδιο άρθρο θεσπίζει, επίσης ρητά, στο εδάφιο β΄ 
τις έννομες συνέπειες που είναι δυνατόν να προβλεφθεί νομοθετικά ότι θα επέρχονται σε 
περίπτωση απόλυσης η οποία δεν στηρίζεται σε βάσιμο λόγο128, καθώς και στην τελευταία 
(μη αριθμημένη) παράγραφό του το δικαίωμα του εργαζομένου που απολύθηκε χωρίς 
βάσιμο λόγο να προσφύγει ενώπιον αμερόληπτου οργάνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ. αποτελεί μία από τις νέες διατάξεις που εισήχθησαν στον Αναθεωρημένο 
Χάρτη του 1996, η οποία δεν προβλεπόταν στον Χάρτη του 1961 ή στο Πρωτόκολλο του 
1988. Παρόμοια διάταξη, αν και λιγότερο ακριβής, συναντάται επίσης στον Χάρτη Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθρο 30), καθώς και στην υπ’ αριθμ. 158/1982 Σύμβαση 
της Δ.Ο.Ε. (άρθρο 10), η οποία αποτελεί άλλωστε και την πηγή έμπνευσης για το άρθρο 
24 του Α.Ε.Κ.Χ. αλλά δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα.

Δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 1 Συντ., το άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ. υπερισχύει της κοινής νομο-
θεσίας. Επίσης, πρέπει να θεωρείται, στο σύνολό του, ως αυτοδύναμης εφαρμογής, λόγω 
του ότι, αφενός, αναγνωρίζοντας τα παραπάνω δικαιώματα σε «όλους τους εργαζομένους», 
δεν γεννά υποχρεώσεις αποκλειστικά για τα συμβαλλόμενα Κράτη, και, αφετέρου, είναι 
αρκούντως σαφές, ακριβές και ανεπιφύλακτο129, από μόνο του αλλά και σε συνδυασμό με 
το κανονιστικό περιεχόμενο που του έχει προσδώσει ερμηνευτικά η Ε.Ε.Κ.Δ.130 Ακόμη όμως 
και στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αυτοδύναμη εφαρμογή του, είναι αυτονόητο ότι 
το άρθρο 24 εξακολουθεί να γεννά έννομες συνέπειες αναπτύσσοντας έμμεσο αποτέλεσμα 
στην ελληνική έννομη τάξη και υποχρεώνοντας τον εθνικό δικαστή να ερμηνεύει αόριστες 
νομικές έννοιες και γενικές ρήτρες του εθνικού δικαίου υπό το φως των διατάξεών του131. 
Ως εκ τούτου, η εισαγωγή του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. στην ελληνική έννομη τάξη καθιστά τη 

126. Βλ. την επεξηγηματική διάταξη του Παραρτήματος του Χάρτη σχετικά με το άρθρο 24 του Α.Ε.Κ.Χ.
127. Το Παράρτημα του Α.Ε.Κ.Χ. ορίζει ενδεικτικά διάφορους λόγους που σε καμία περίπτωση δεν θα μπο-

ρούσαν να χαρακτηριστούν ως βάσιμοι, όπως η μητρότητα ή η συνδικαλιστική δράση, βλ. σχετικά Δ. Βασιλείου, 
Το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και η επίδρασή του στο ελληνικό δίκαιο της 
καταγγελίας, ΕΕργΔ 2017, 881 επ. (889 επ.).

128. Οι έννομες συνέπειες περιλαμβάνουν, δυνάμει του εδαφίου β΄ του άρθρου 24, «επαρκή αποζημίωση» 
ή «άλλη κατάλληλη επανόρθωση», η οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα του Α.Ε.Κ.Χ., «καθορίζεται από τους 
εθνικούς νόμους ή κανονισμούς, τις συλλογικές συμβάσεις ή άλλα μέσα που είναι κατάλληλα για τις εθνικές συνθήκες».

129. Βλ. ενδεικτικά Ν. Γαβαλά, Το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ. και η καθοριστική επιρροή του στην 
ερμηνεία του άρθρου 48 του ν. 4611/2019, ΕΕργΔ 2019, 529 επ. (535), Δ. Βασιλείου, ό.π. (υποσ. 127), σ. 900 επ.

130. Βλ. επ’ αυτού M. Schmitt, Article 24 RESC: The right to protection in cases of termination of employment, 
σε: N. Bruun / K. Lörcher / I. Schömann / S. Clauwaert (επιμ.), The European Social Charter and the employment 
relation, Hart Publishing, 2017, σ. 412-438.

131. Έτσι και Δ. Βασιλείου, Περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας και προστασία από την αθέμιτη από-
λυση, ΕΕργΔ 2017, 535 επ. (547).
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δικαστική εφαρμογή του υπάρχοντος συστήματος της «αναιτιώδους» καταγγελίας132 μη 
συμβατή με το αντικειμενικό σύστημα προστασίας από την απόλυση που το παραπάνω 
άρθρο εγγυάται.

Σημειωτέον μάλιστα ότι και το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État), με 
το σκεπτικό ότι οι διατάξεις του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. δεν διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις 
μεταξύ Κρατών ούτε απαιτούν τη λήψη συμπληρωματικών νομοθετικών πράξεων, έχει ήδη 
από το 2014133 κρίνει ότι το άρθρο 24 αναπτύσσει άμεσο αποτέλεσμα. Πολύ πρόσφατα, 
ωστόσο, το γαλλικό Ακυρωτικό (Cour de Cassation) εξέφρασε, κατόπιν αιτήματος γνωμο-
δότησης από τα Εργατοδικεία (conseils de prud’hommes) της Λουβιέρ και της Τουλούζης, 
την (μη δεσμευτική για τα κατώτερα δικαστήρια και) όχι ανεπίδεκτη κριτικής134 γνώμη, ότι, 
σε αντίθεση με το άρθρο 10 της Δ.Σ.Ε. 158/1982, το εδάφιο β΄ του άρθρου 24 δεν ανα-
πτύσσει οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, γνωμοδότησε ότι, λόγω «της σημασίας 
της διακριτικής ευχέρειας που αποδίδουν στα συμβαλλόμενα μέρη οι προαναφερθέντες όροι 
του Α.Ε.Κ.Χ., παρόμοιοι με εκείνους των Μερών Ι και ΙΙΙ του ιδίου κειμένου, οι διατάξεις του 
άρθρου 24 του εν λόγω Χάρτη δεν αναπτύσσουν άμεσο αποτέλεσμα στο εσωτερικό δίκαιο 
σε μια δίκη μεταξύ ιδιωτών»135. Παρ’ όλ’ αυτά, το Εφετείο της Ρενς διαφώνησε γρήγορα με 
τη γνωμοδότηση του γαλλικού Ακυρωτικού, αναγνωρίζοντας το άμεσο αποτέλεσμα του 
άρθρου 24 του Α.Ε.Κ.Χ. και την ερμηνευτική εξουσία της Ε.Ε.Κ.Δ. Από την άλλη μεριά, το 
Εφετείο των Παρισίων, σε πολύ πρόσφατη απόφασή του, συμμερίστηκε τη γνώμη του Cour 
de Cassation, δίνοντας έτσι συνέχεια στη διχογνωμία που υπάρχει στη γαλλική νομολογία 
σχετικά με τo άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων του άρθρου 24136.

132. Το «αναιτιώδες» παραπέμπει στο ότι η ύπαρξη ενός ιδιαίτερου λόγου καταγγελίας δεν αποτελεί προ-
ϋπόθεση του κύρους της, και επομένως ο εργοδότης δεν υποχρεούτο υπό το σύστημα αυτό να αιτιολογήσει 
την καταγγελία επικαλούμενος συγκεκριμένο λόγο που να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της σύμβασης. 
Ουσιαστικούς περιορισμούς στην ελευθερία του νομοθέτη έθεταν ειδικές νομοθετικές διατάξεις και η πάγια 
νομολογία των δικαστηρίων με μοχλό τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. Για το σύστημα προστασίας από την 
απόλυση πριν (και μετά) την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ. βλ. αναλυτικά Δ. Ζερδελή, Η προστασία από την απόλυση 
μετά τον ν. 4611/2019, ΕΕργΔ 2019, 369 επ. (369-376).

133. Απόφαση υπ’ αριθμ. 358992, της 10ης Φεβρουαρίου 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:358992.20140210, παρ. 5, 
ΕΔΚΑ 2015, 68 επ. Βλ. επίσης μεταγενέστερη Conseil d’Etat, Arrêt du 7 décembre 2017, No 415243, ECLI:FR:C
EORD:2017:415243.20171207, στην οποία το Δικαστήριο προέβη σε κατ’ ουσίαν εξέταση του ισχυρισμού των 
διαδίκων περί παραβίασης του άρθρου 24 του Χάρτη χωρίς να κάνει μνεία στη δυνατότητα του τελευταίου να 
αναπτύξει άμεσο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό ακολουθεί σιωπηρά την ήδη από το 2014 διαμορφωθείσα 
νομολογία του, προβαίνοντας σε άμεση εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

134. Βλ. C. Nivard, L’obscure clarté du rejet de l’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale européenne 
révisée, Dr. Soc. 2019, 792 επ., S. Robin-Olivier, Le refus de l’assemblée plénière de la Cour de cassation de 
prendre part au développement du droit du travail international, Dr. Soc. 2019, 799 επ., J. Mouly, Qui a peur du 
Comité européen des droits sociaux? (À propos des avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 relatifs au 
barème Macron), Dr. Soc. 2019, 814 επ.

135. Cour de Cassation, avis nο 15012 et avis nο 15013 du 17 juillet 2019 - Formation plénière pour avis – 
(Demande d’avis nο R 19-70.010 et nο S 19-70.011), ECLI:FR:CCASS:2019:AV15012, ECLI:FR:CCASS:2019:AV15012 
(Μετάφραση δική μου). Σημειωτέον ότι το νομικό ζήτημα που ήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου προς γνωμοδότηση 
(βλ. παρακάτω υποσημείωση 136) αφορούσε αποκλειστικά το εδάφιο β΄ του άρθρου 24, δηλαδή, συγκεκριμένα, 
το ύψος της «επαρκούς αποζημίωσης» απόλυσης, και όχι το εδάφιο α΄, για το οποίο έχει προκληθεί θεωρητική 
συζήτηση στην Ελλάδα.

136. Βλ. Cour d’appel de Reims, Arrêt du 25 septembre 2019, No 19/0003 και Cour d’appel de Paris, Arrêt du 
30 octobre 2019, Νο 16/05602. Παράλληλα, εκκρεμούν πολλές ακόμη συναφείς υποθέσεις ενώπιον των γαλλικών 
εφετείων σχετικά με το επίμαχο ζήτημα της συμβατότητας του νέου άρθρου L. 1235-3 του γαλλικού Εργατικού 
Κώδικα, το οποίο καθορίζει ρητώς (βάσει της αρχαιότητας του εργαζομένου και του μεγέθους της επιχείρησης) 
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Είναι επίσης άξιο αναφοράς ότι το Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο (Corte Costituzionale) 
αναγνώρισε πρόσφατα τη δεσμευτική φύση του άρθρου 24 (στο σύνολό του, δηλαδή 
τόσο του εδαφίου α΄ όσο και του εδαφίου β΄), αν και δεν έδωσε σαφή απάντηση σχετι-
κά με τη δυνατότητά του να αναπτύξει άμεσο αποτέλεσμα στην ιταλική έννομη τάξη137. 
Επίσης δέχθηκε, για δεύτερη μάλιστα φορά, πως, παρότι τα πορίσματα και οι αποφάσεις 
της Ε.Ε.Κ.Δ. δεν είναι δεσμευτικές για τα εθνικά δικαστήρια, όπως είναι οι αποφάσεις του 
Ε.Δ.Δ.Α., εντούτοις αποτελούν αυθεντική ερμηνεία του Χάρτη με βαρύνουσα σημασία138.

Η ως άνω εξέλιξη είχε, σύμφωνα με μια μερίδα της θεωρίας139, που βασίζεται στο ερμη-
νευτικό corpus της Ε.Ε.Κ.Δ. επί του θέματος, σημαντικό αντίκτυπο στη φυσιογνωμία του 
ελληνικού δικαίου της απολύσεως. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, ο Χάρτης, από μόνη την 
κύρωσή του, μετέτρεψε το νομολογιακά διαπλασμένο σύστημα της «αναιτιώδους» καταγ-
γελίας σε ένα σύστημα αντικειμενικά δικαιολογημένης καταγγελίας, δυνάμει του οποίου 
μια απόλυση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνον εφόσον βασίζεται σε κάποιον βάσιμο λόγο 
από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στο εδάφιο α΄ του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. Πέραν 
τούτου, κατά την ίδια άποψη, το βάρος της απόδειξης του κατά πόσον η απόλυση οφείλεται 
πράγματι σε ορισμένο βάσιμο λόγο το φέρει πλέον ο εργοδότης και όχι οι εργαζόμενοι.

Η άποψη αυτή δεν άργησε να βρει απήχηση και στη νομολογία των Μονομελών Πρω-
τοδικείων140. Αρχικά, στην υπ’ αριθμ. 3220/2017 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Πειραιώς υιοθέτησε την εν λόγω θέση και στηρίχθηκε άμεσα στον Α.Ε.Κ.Χ. ως την κύρια 
νομική βάση προκειμένου να ανατρέψει την μέχρι τότε απολύτως κρατούσα νομολογια-
κή θέση περί αναιτιώδους καταγγελίας. Κατά το πραγματικό της κριθείσας υπόθεσης, η 
ενάγουσα, πωλήτρια με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπέφερε από 
τη χρόνια ασθένεια της επιληψίας, την οποία όμως ήλεγχε φαρμακευτικά. Επίσης, δρα-
στηριοποιείτο στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά. Ο εργοδότης της, εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών με σύμβαση δικαιόχρησης, την απέλυσε οκτώ μήνες μετά την πρόσληψή 
της, κατά τη διάρκεια των οποίων η εργαζομένη είχε υποστεί τέσσερις επιληπτικές κρίσεις 
εν ώρα εργασίας. Σημειωτέον ότι, πλην της τελευταίας επιληπτικής κρίσης, οι υπόλοιπες 
τρεις αντιμετωπίστηκαν κατόπιν απομάκρυνσής της από τον χώρο εξυπηρέτησης πελατών. 
Η ενάγουσα επικαλέστηκε στην αγωγή της ότι η απόλυσή της οφειλόταν στην εις βάρος 
της διακριτική μεταχείριση για λόγους υγείας και συνδικαλιστικής δράσης, ενώ, σύμφωνα 
με την εναγόμενη εταιρεία, η απόλυση έγινε διότι η απόδοση της ενάγουσας δεν ανταπο-
κρινόταν στις υψηλές και πιεστικές λειτουργικές απαιτήσεις της εργασίας της.

τα ανώτερα και κατώτερα όρια της αποζημίωσης που είναι δυνατόν να επιδικαστεί σε περιπτώσεις αδικαιολό-
γητης απόλυσης, με το άρθρο 24 του Α.Ε.Κ.Χ και το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 158 Δ.Σ.Ε. της Δ.Ο.Ε. Σημειωτέον 
ότι εκκρεμεί επίσης και η δημοσίευση των αποφάσεων της Ε.Ε.Κ.Δ. επί των συλλογικών προσφυγών υπ’ αριθμ. 
181-184/2019, τις οποίες κατέθεσαν γαλλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καταγγέλοντας παραβιάσεις των 
διατάξεων του Χάρτη που επέφερε πληθώρα σημαντικών τροποποιήσεων του γαλλικού Εργατικού Κώδικα με 
τα από 22 Σεπτεμβρίου 2017 υιοθετηθέντα κανονιστικά διατάγματα.

137. Corte Costituzionale, Sentenza N. 194/2018,  del 26.9.2018, ECLI:IT:COST:2018:194. Για ένα σχόλιο βλ.  
V. Cangemi, Πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο ιταλικό δίκαιο των απολύσεων, ΕΕργΔ 2019, 1073 επ. (1089), 
G. Frossecchi, European Social Charter in the constitutional review of national laws: the decisive application of 
art. 24 by the Italian Constitutional Court, ILaRC 2019, 182 επ.

138. Corte Costituzionale, Sentenza N. 120/2018, del 20.6.2018, ECLI:IT:COST:2018:120.
139. Βλ. παραπομπές στην υπ’ αριθμ. 1 υποσημείωση της μελέτης του Χρ. Τσιμπούκη, Η πρόσληψη του 

άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. από τη νομολογία μέχρι τη θέση σε ισχύ του άρθρου 48 ν. 4611/2019 - Σχολιασμός πέντε 
δικαστικών αποφάσεων, ΕΕργΔ 2019, 395 επ. (397).

140. Μον.Πρωτ.Πειρ. 3220/2017 ΕΕργΔ 2017, 1425, Μον.Πρωτ.Λασιθίου 17/2019 ΕΕργΔ 2019, 431.
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Επ’ αυτού του πραγματικού, το Δικαστήριο έκρινε ότι, μετά την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ., το 
σύστημα της «αναιτιώδους καταγγελίας» δεν συμβαδίζει με την αρχή της αιτιολογημένης 
καταγγελίας. Αυτό απορρέει είτε απευθείας από το άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ., δεδομένου ότι είναι 
διάταξη ακριβής, ρητή και απαλλαγμένη αιρέσεων (λύση που το δικαστήριο έκρινε ως 
ορθότερη), είτε από το άρθρο 281 Α.Κ., ερμηνευόμενο υπό το φως του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. 
Επιπλέον, το Πρωτοδικείο Πειραιώς αναφέρθηκε στο «αυθεντικό» ερμηνευτικό corpus της 
Ε.Ε.Κ.Δ. σχετικά με το άρθρο 24, χαρακτηρίζοντάς το ως «νομολογία» και αναγνωρίζο-
ντάς του δεσμευτικό χαρακτήρα. Στην ουσία της υποθέσεως, το Δικαστήριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η απόλυση δεν έγινε λόγω της υγείας ή της συνδικαλιστικής ιδιότητας 
της ενάγουσας, αλλά λόγω του βάσιμου λόγου της μη ικανοποιητικής απόδοσής της στην 
εργασία. Συνεπώς, η αγωγή απορρίφθηκε ως ουσία αβάσιμη.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνικό δικαστήριο 
λαμβάνει ρητώς υπόψη του, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με το αν μια διάταξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη αναπτύσσει άμεσο αποτέλεσμα, συγκεκριμένα κριτήρια, τα 
οποία εν προκειμένω, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Πειραιώς, είναι η ακρίβεια, η σαφήνεια 
και το ανεπιφύλακτο της διάταξης (αντικειμενικό κριτήριο). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το 
Δικαστήριο προβαίνει ρητώς στην εκτίμηση αυτή, όχι για να αρνηθεί το άμεσο αποτέλεσμα 
του άρθρου 24, όπως ενίοτε συμβαίνει, αλλά, αντιθέτως, για να το επιβεβαιώσει πέραν 
πάσης αμφιβολίας και επομένως για να προσδώσει έτι μεγαλύτερη σημασία στη διάταξη 
και στα αποτελέσματά της για την ελληνική έννομη τάξη. Περαιτέρω, είναι φανερό ότι η 
«νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ. περί των μέτρων λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, η 
οποία έχει λάβει σημαντική δημοσιότητα σε όλη την Ευρώπη, είχε σίγουρα αντίκτυπο στο 
Δικαστήριο141, το οποίο δεν διστάζει να προβεί σε «δικαστικό διάλογο» με την Επιτροπή 
και να αναγνωρίσει τo ερμηνευτικό της κύρος, αν και όχι με απόλυτη συνέπεια142.

Μάλιστα, την ίδια θέση με το Πρωτοδικείο Πειραιώς υιοθέτησε πολύ πρόσφατα σε 
απόφασή του και το Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου143. Σύμφωνα με την εμπεριστατω-
μένη ανάλυση του Δικαστηρίου, μετά την κύρωση του άρθρου 24 του Α.Ε.Κ.Χ., το οποίο 
εισάγει ένα «αυτοτελές δικαίωμα, που συνίσταται στην προστασία του εργαζομένου από την 
απόλυση», καθίσταται σαφές ότι το καθεστώς της «αναιτιώδους» εργοδοτικής καταγγελίας, 
όπως αυτό ίσχυε, δεν είναι πλέον συμβατό με την απόλυση για βάσιμο λόγο που το άρθρο 
24 εγγυάται. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν εφεξής να ερευνούν την 
ύπαρξη ή μη βάσιμου λόγου, το βάρος απόδειξης της οποίας το έχει πλέον ο εργοδότης, και 
να θεωρούν παράνομη κάθε απόλυση που δεν στηρίζεται σε τέτοιον λόγο. Ως εκ τούτου, 
συνεχίζει το Πρωτοδικείο Λασιθίου, με την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ. καθιερώθηκε στην ελλη-
νική έννομη τάξη ένα αντικειμενικό σύστημα προστασίας από την απόλυση. Είναι επίσης 
σημαντικό να αναφερθεί ότι το ίδιο Δικαστήριο, όπως ακριβώς και αυτό του Πειραιά, 

141. Σημειωτέον ότι οι εν λόγω αποφάσεις της Ε.Ε.Κ.Δ. (ό.π., υποσ. 111) είχαν σημαντικό αντίκτυπο και στη 
σχετική νομολογία των ισπανικών Εργατοδικείων (Juzgados de lo Social) και Ανώτερων Δικαστηρίων των Αυτό-
νομων Κοινοτήτων (Tribunales Superiores de Justicia), και τούτο μάλιστα παρότι η Ισπανία δεν έχει μέχρι σήμερα 
κυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1995. Βλ. επ’ αυτού C. Salcedo-Beltran, La Charte Sociale Européenne: 
une arme face aux réformes anti-crise mises en place en Espagne, Lex Social: Rev. Der. Social. 2018, 351 επ.

142. Αναλυτικά ως προς τις ασυνεπείς με τη «νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ. διαπιστώσεις του Πρωτοδικείου Πειραιώς 
σχετικά με το άρθρο 4 παρ. 4 Ε.Κ.Χ. βλ. Χρ. Τσιμπούκη, Αρχή του τέλους για την «αναιτιώδη» εργοδοτική καταγ-
γελία; Το Πρωτοδικείο Πειραιώς εφαρμόζει το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ. και εγκαινιάζει μια νέα εποχή 
για το ελληνικό δίκαιο των απολύσεων. Με αφορμή την Μον.Πρωτ.Πειρ. 3220/2017 ΕΕργΔ 2017, 1395 επ. (1423).

143. Μον.Πρωτ.Λασιθίου 17/2019 ΕΕργΔ 2019, 432.
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προέκρινε την (εν στενή εννοία) άμεση εφαρμογή του άρθρου 24, λόγω της πλήρωσης 
του αντικειμενικού κριτηρίου αμέσου αποτελέσματος (ακριβής, σαφής και απαλλαγμένη 
αιρέσεων διάταξη), χωρίς όμως καθόλου να αναφερθεί στο ερμηνευτικό corpus της Ε.Ε.Κ.Δ. 
Με τον τρόπο αυτό απώλεσε μια ευκαιρία για την εδραίωση πέραν πάσης αμφιβολίας της 
βαρύνουσας σημασίας της «νομολογίας» της Επιτροπής για την (αυθεντική) ερμηνεία της 
συγκεκριμένης διάταξης.

Είναι ωστόσο εξίσου σημαντικό να επισημανθεί ότι η κρίση που διατυπώθηκε στην 
προαναφερθείσα απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς δεν έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής 
ούτε από τα δικαστήρια ουσίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά ούτε και από τον Άρειο 
Πάγο. Ειδικότερα, τόσο το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε δύο αποφάσεις της ίδιας δικάσα-
σας Πρωτοδίκη144, όσο και το Πρωτοδικείο Αθηνών, σε δύο τουλάχιστον αποφάσεις του145, 
έκριναν τις υποθέσεις απολύσεως που ήχθησαν ενώπιόν τους βάσει του καθεστώτος που 
ίσχυε πριν από την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ., και όχι βάσει του άρθρου 24 του Χάρτη, ο οποίος 
απλώς μνημονεύθηκε στο κείμενο των δικαστικών αποφάσεων χωρίς καμία αναφορά στο 
ερμηνευτικό corpus της Ε.Ε.Κ.Δ. Η εξήγηση γι’ αυτήν την επιλογή έγκειται, σύμφωνα με 
το σκεπτικό των δικαστών, στο γεγονός ότι το καθεστώς της «αναιτιώδους» εργοδοτικής 
καταγγελίας δεν μεταβλήθηκε μετά την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ., καθώς, κατά το ίδιο πάντα 
σκεπτικό, η προστασία που παρέχει το άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ. διασφαλίζεται πλήρως βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, τόσο πριν όσο και μετά την κύρωση του Χάρτη.

Η ίδια άποψη, η οποία μάλιστα είχε ήδη υποστηριχθεί από μερίδα της θεωρίας146, 
υιοθετήθηκε εν είδει obiter dictum και από τον Άρειο Πάγο σε απόφασή του του έτους 
2018147, παραδόξως επί αγωγής που ασκήθηκε το 2013, δηλαδή πριν από την κύρωση 
του Α.Ε.Κ.Χ. και, συνεπώς, του άρθρου 24148. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Β1 Τμήμα του 
Αρείου Πάγου, από το άρθρο 24 εδ. β΄ του Α.Ε.Κ.Χ. συνάγεται ότι, «ακόμη κι αν δεν υπάρχει 
βάσιμος λόγος για την καταγγελία της συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου εκ 
μέρους του εργοδότη, το κύρος της καταγγελίας δεν θίγεται. Η δε υποχρέωση του εργοδότη να 
αποζημιώσει τον εργαζόμενο αναγνωρίζεται από παλιά στο εσωτερικό μας δίκαιο (ν. 2112/1920, 
ν. 3198/1955, β.δ. 16/18.7.1920, σε συνδυασμό με ν. 3899/2010 και ν. 4093/2012) για κάθε 
περίπτωση καταγγελίας (με εξαίρεση εκείνη που γίνεται λόγω υποβολής μηνύσεως) και δεν 
αίρεται ακόμη και όταν ο εργοδότης θα μπορούσε να αποδείξει βάσιμο λόγο για τη λύση του 
ενοχικού δεσμού. Ως εκ τούτου, η θετική ή αποφατική αναφορά σε βάσιμο λόγο καταγγελίας 
αποβαίνει αλυσιτελής. Γι’ αυτό και το κύρος της ήδη γενομένης καταγγελίας εξακολουθεί να 
ελέγχεται εξατομικευμένα μόνο με την εφαρμογή της Α.Κ. 281, όπως και προηγουμένως, ύστερα 
από αγωγή του εργαζόμενου στο αρμόδιο δικαστήριο». 

Η θέση αυτή της θεωρίας, η οποία υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από τη νομολογία, έχει 
εντούτοις ήδη επικριθεί έντονα και με αναλυτικό τρόπο ως, μεταξύ άλλων, παρανοούσα 

144. Μον.Πρωτ.Θεσσ. 19510/2017 ΕΕργΔ 2019, 427, και Μον.Πρωτ.Θεσσ. 10675/2018 ΝΟΜΟΣ.
145. Μον.Πρωτ.Αθ. 2180/2018 ΕΕργΔ 2019, 420, και Μον.Πρωτ.Αθ. 237/2019 ΕΕργΔ 2019, 414 (πιο αναλυτική).
146. Βλ. παραπομπές στην υπ’ αριθμ. 3 υποσημείωση της μελέτης του Χρ. Τσιμπούκη, ό.π. (υποσ. 139), σ. 397. 

Βλ. επίσης από τη μεταγενέστερη αρθρογραφία και Ν. Πατσουράκη / Ε. Στοφόρου, Η πρόσφατη τροποποίηση 
του δικαίου της καταγγελίας και η έννοια του «βασίμου λόγου», ΔΕΝ 2019, 801 επ., Γ. Λεβέντη, Η καταγγελία 
της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου μετά τον Ν. 4611/19, ΔΕΝ 2019, 945 επ., Κ. Παπαδημητρίου, Η νέα 
ρύθμιση για τον βάσιμο λόγο καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου, ΔΕΝ 2019, 959 επ., Ι. Ληξουριώτη, 
Αναζητώντας τον βάσιμο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ΔΕΕ 2019, 1057 επ.

147. Α.Π. 1512/2018 ΕΕργΔ 2019, 409.
148. Χρ. Τσιμπούκης, ό.π. (υποσ. 139), σ. 407.
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τον μηχανισμό προστασίας του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. Ειδικότερα, η εν λόγω θέση φαίνεται 
να συγχέει τον όρο «επαρκής αποζημίωση» του εδαφίου β΄, δηλαδή το χρηματικό ποσό 
που, σε ορισμένες έννομες τάξεις, οφείλει να καταβάλει ο παρανόμως ενεργήσας εργο-
δότης στον απολυθέντα χωρίς βάσιμο λόγο μισθωτό (ως κύρωση της χωρίς βάσιμο λόγο 
απολύσεως), με την αποζημίωση (του ν. 2112/1920) που δίνεται ως «εν ευρεία εννοία 
αντάλλαγμα παρασχεθείσας εργασίας» στους μισθωτούς όταν απολύονται νομίμως, δηλαδή 
όταν πράγματι συντρέχει βάσιμος λόγος για την απόλυσή τους149.

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2019 ψηφίσθηκε από ευρύτατη πλειοψη-
φία των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και της 
ψήφου των βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήδη σημερινής 
Κυβέρνησης) και κατέστη νόμος του Κράτους η διάταξη του άρθου 48 του ν. 4611/2019. 
Με τη λιτή αυτή και μη λεπτομερή διάταξη ο νομοθέτης έκρινε απαραίτητο να παρέμβει 
προκειμένου να διορθώσει την πορεία της κατά την τελευταία τριετία διαμορφωθείσας ως 
άνω νομολογίας των πολιτικών δικαστηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και, ασφαλώς, του 
Αρείου Πάγου150, επί τη βάσει της ορθής εφαρμογής των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλά-
δας που πηγάζουν από το άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ.151 Ειδάλλως, είναι κατανοητό ότι η νομοθετική 
αυτή παρέμβαση δεν θα ήταν εντελώς απαραίτητη, αφού η υπερνομοθετική ισχύς του 
κυρωμένου με νόμο Α.Ε.Κ.Χ. είναι δεδομένη, η δε ακρίβεια και σαφήνεια της διατύπωσης 
του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ., ιδίως του εδαφίου α΄ που εδώ μας αφορά, σε συνδυασμό με την 
πλούσια ερμηνευτική του επεξεργασία από την Ε.Ε.Κ.Δ., γίνεται ευρέως δεκτή, σε βαθμό 
που να μην απαιτεί τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εκτελέσεως, καθώς αναπτύσσει 
άμεσο αποτέλεσμα152. Κατ’ ακρίβειαν, η επέμβαση του νομοθέτη συνίστατο στην προσθήκη 
του «βάσιμου λόγου» απόλυσης ως ουσιαστικής προϋπόθεσης για την εγκυρότητα της 
εργοδοτικής καταγγελίας, δίπλα στις ήδη υπάρχουσες τυπικές προϋποθέσεις εγκυρότη-
τάς της (τήρηση εγγράφου τύπου, καταβολή αποζημίωσης απολύσεως, ασφάλιση του 
απολυομένου στον Ε.Φ.Κ.Α.). Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του  
ν. 4611/2019, η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο ενυπάρχων 
κίνδυνος εσφαλμένης ερμηνείας του συγκεκριμένου άρθρου, γεγονός που φανερώνει ότι 
ο νομοθέτης είχε λάβει υπόψη του τις νομολογιακές και θεωρητικές αποκλίσεις από την 
ορθή ερμηνεία του άρθρου 24, τις οποίες και επεδίωξε να διορθώσει. Συν τοις άλλοις, 
σημειωτέον ότι στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4611/2019 υπήρξε και ρητή αναφορά στην 
αυθεντική ερμηνεία του άρθρου 24 από την Ε.Ε.Κ.Δ.153

Ωστόσο, τρεις μόλις μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2019, και κατόπιν πιέσεων από 

149. Βλ. ενδεικτικά Χρ. Τσιμπούκη, ό.π., σ. 399-407 και τις εκεί παραπομπές στις υποσημειώσεις 16-17,  
Ν. Γαβαλά, ό.π. (υποσ. 129), σ. 530-534. Βλ. επίσης το σκεπτικό του Πρωτοδικείου Λασιθίου στην ως άνω απόφασή 
του, Μον.Πρωτ.Λασιθίου 17/2019 ό.π. (υποσ. 143), σ. 432-433.

150. Χρ. Τσιμπούκης, ό.π., σ. 405-406, Ν. Γαβαλάς, ό.π., σ. 534.
151. Δ. Ζερδελής, ό.π. (υποσ. 132), σ. 376.
152. Η ρητή κατοχύρωση στην τελευταία (μη αριθμημένη) παράγραφο του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. του δια-

δικαστικού δικαιώματος των εργαζομένων που απολύονται χωρίς βάσιμο λόγο να μπορούν να προσφύγουν 
σε ένα αμερόληπτο όργανο αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που ενισχύει το συμπέρασμα ότι η διάταξη αυτή 
γεννά αγώγιμα δικαιώματα, αναπτύσσει άμεσο αποτέλεσμα και δύναται να εφαρμοστεί πλήρως από τα εθνικά 
δικαστήρια και σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών.

153. Βλ. π.χ. επ’ αυτού αναλυτικά Ν. Γαβαλά, ό.π., σ. 542 επ.
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τις εργοδοτικές οργανώσεις154, με το άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4623/2019155 η νέα Βουλή 
κατήργησε με αιφνιδιαστικό τρόπο156, και δη αναδρομικά, την παραπάνω διάταξη. Ειδικό-
τερα, η Κυβέρνηση προέβη στην ήδη επικριθείσα ως λανθασμένη ερμηνεία του άρθρου 
24 εδ. β΄ Α.Ε.Κ.Χ. στην οποία είχαν προβεί και ο Άρειος Πάγος, τα πρωτοδικεία Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης, καθώς και μερίδα της θεωρίας. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση του 
νόμου μεταφέρονται αυτούσιες οι κρίσιμες σκέψεις της Α.Π. 1512/2018, προκειμένου να 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, ακόμη και μετά την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ., «η χώρα μας ήταν σε 
καθεστώς συμμόρφωσης με το καθεστώς που ήδη ίσχυε»157 και ότι, συνεπώς, «η καταγγελία 
της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έχει το χαρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιο-
πραξίας, το κύρος της δηλαδή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας»158.

Παρότι όμως τόσο στη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 2 όσο και στην αιτιολογική έκθεση 
του ν. 4623/2019 δεν γίνεται ούτε μία αναφορά στην Ε.Ε.Κ.Δ. και στο ερμηνευτικό της corpus 
επί του άρθρου 24, αλλά ούτε και στην υπάρχουσα σύγκρουση απόψεων στη νομολογία 
και στη θεωρία, προβάλλεται παραδόξως η άποψη ότι η καταργούμενη διάταξη προκάλεσε 
«στρέβλωση του πνεύματος και του γράμματος του άρθρου 24 του Α.Ε.Κ.Χ. ως προς τα ξεχωρι-
στά και διακριτά προστατευόμενα δικαιώματα των εργαζομένων που θεσπίζονται με αυτό»159. 
Μάλιστα, η κατάργηση της ευνοϊκής για τους εργαζομένους διάταξη του άρθρου 48 του 
ν. 4611/2019, η οποία κατανοούσε ορθά τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του άρθρου 
24, όπως αυτό έχει ερμηνευθεί από την Ε.Ε.Κ.Δ., παρουσιάστηκε ως να διασφαλίζει τα 
«δικαιώματα των εργαζομένων, την εργασιακή ειρήνη και τις προσλήψεις και θέσεις εργασίας, 
αποτρέποντας την σύγχυση»160. Στην πραγματικότητα όμως γίνεται φανερό ότι η κατάργηση 
της ως άνω διάταξης είναι αυτή που θα προκαλέσει σύγχυση, με πρώτους αποδέκτες της τα 
πολιτικά δικαστήρια, στα οποία πέφτει εκ νέου το βάρος της αναγνώρισης της υπερνομο-
θετικής ισχύος του Α.Ε.Κ.Χ. και του αμέσου αποτελέσματος του άρθρου 24 ή, εναλλακτικά, 
της υποχρέωσης σύμφωνης με το άρθρο 24 ερμηνείας της γενικής ρήτρας του άρθρου 
281 Α.Κ.161 και άλλων σχετικών γενικών ρητρών του Α.Κ.162 κατά την εφαρμογή του επί 
εκκρεμών και μελλοντικών υποθέσεων αμφισβήτησης του κύρους εργοδοτικής καταγγελίας.

Αναμένεται λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση αφενός 
της Ε.Ε.Κ.Δ., ιδίως εφόσον ασκηθεί συλλογική προσφυγή κατά της Ελλάδας, και αφετέρου 
των εθνικών δικαστηρίων στις εξελίξεις αυτές, και συγκεκριμένα αν τα τελευταία θα λάβουν, 

154. Βλ. λ.χ. το από 8 Μαΐου 2019 υπόμνημα του Σ.Ε.Β. και άλλων συνδέσμων επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
στην Ελλάδα επί του σχετικού νομοσχεδίου, σ. 1-12, http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49064/SEV_per-
iferiakoi_ypomnima_ns_Y-Ergasias_8_5_2019.pdf.

155. Βλ. άρθρο 117 παρ. 2 του ν. 4623/2019: «Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) καταργούνται 
αφότου ίσχυσαν».

156. Η διάταξη εισήχθη με εκπρόθεσμη τροπολογία, κατατεθείσα μισή ώρα πριν από την ψηφοφορία του 
σώματος της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

157. Βλ. την αιτιολογική έκθεση στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί 
του ως άνω σχεδίου νόμου, ΕΕργΔ 2019, 779 επ. (781).

158. Βλ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οίκ. 36542/1007/19.8.2019 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134)», 
ΕΕργΔ 2019, 783.

159. Ό.π. (υποσ. 157), σ. 780.
160. Ό.π., σ. 782.
161. Βλ. Δ. Ζερδελή, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, Δ΄ έκδοση, 2019, σ. 1241.
162. Βλ. Δ. Βασιλείου, ό.π. (υποσ. 129), σ. 902.
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και με ποιον τρόπο, υπόψη τους την αυθεντική ερμηνεία του άρθρου 24 του Χάρτη από 
την Ε.Ε.Κ.Δ., ή, αν όχι, πώς θα αιτιολογήσουν την ενδεχόμενη αυτή απόκλιση. Εξ άλλου, 
σύμφωνα με την κρατούσα διεθνώς άποψη, θα ήταν ασυμβίβαστο με την αποδοχή από 
το ελληνικό Κράτος της ρητής αρμοδιότητας της Ε.Ε.Κ.Δ. να ερμηνεύει τον Χάρτη και να 
διαπιστώνει παραβιάσεις του163 το να αισθάνεται ελεύθερο να αγνοήσει τις διαπιστώσεις 
της, ασχέτως του αν δεν υπάρχει και εξαναγκαστή υποχρέωση συμμόρφωσης164. Η απο-
δοχή της αρμοδιότητας αυτής της Επιτροπής, ενός οιονεί δικαιοδοτικού οργάνου, που 
πάντως πληροί όλα τα εχέγγυα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, να ερμηνεύει τις 
διατάξεις του Χάρτη μέσω της «νομολογίας» της165, παρότι είναι μη δεσμευτική ως τέτοια, 
περιορίζει εντούτοις αναγκαστικά τον υπάρχοντα χώρο για «αυτοερμηνεία»166. Επομένως, 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου167 και της καλόπιστης168 εκπλήρωσης των διε-
θνών υποχρεώσεων της Ελλάδας, όπως αυτές πηγάζουν από τον Ε.Κ.Χ., πρέπει να δίνεται 
μεγάλη βαρύτητα στα Συμπεράσματα και στις αποφάσεις του ελεγκτικού οργάνου του 
Χάρτη. Μάλιστα, η σοβαρή εκτίμηση και η απόδοση μεγάλης βαρύτητας στα πορίσματα 
των οργάνων ελέγχου μιας συνθήκης προϋποθέτει και την αναγνώριση ενός τεκμηρίου 
ορθότητας στα πορίσματα αυτά, και απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβα-
νομένων των δικαστηρίων τους, να αιτιολογούν επαρκώς με βάσιμους λόγους και λεπτο-
μερή αντεπιχειρήματα (επί τη βάσει των ερμηνευτικών κανόνων του διεθνούς δικαίου) τις 
ενδεχόμενες αντιρρήσεις τους169.

Σε κάθε περίπτωση και παρά τις όποιες παρανοήσεις και αντιστάσεις, κρίνεται εν κατα-
κλείδι απαραίτητο να αναγνωριστεί καθολικά ότι ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 
Χάρτης, με μόνη την κύρωσή του, έχει ανατρέψει το δίκαιο της «αναιτιώδους» εργοδοτικής 
καταγγελίας, εισάγοντας στη θέση του ένα σύστημα αντικειμενικά δικαιολογημένων απολύ-
σεων και συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως ουσιαστικά σε μια σπουδαία εξέλιξη όσον αφορά 
την προστασία των εργαζομένων έναντι της απόλυσης, την οποία η πολιτική βούληση, τα 

163. Ό.π. (υποσ. 8). Σημειωτέον μάλιστα ότι η εξουσία της Ε.Ε.Κ.Δ. να ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του 
Χάρτη, όχι μόνο προκύπτει ρητά από το κείμενο της συνθήκης και τα πρόσθετα σε αυτήν πρωτόκολλα, αλλά 
και με ιδιαίτερα σαφή τρόπο, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για άλλα αντίστοιχα διεθνή ελεγκτικά όργανα. Επιπλέον, 
εξ αυτού προκύπτει και η διαδικαστική υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών να αναγνωρίζουν την εν λόγω 
εξουσία και να λαμβάνουν μέτρα προς συμμόρφωση με το σύστημα ελέγχου εφαρμογής του Χάρτη. Βλ. σχετικά 
άρθρο 10 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1995.

164. R. van Alebeek / A. Nollkaemper, The legal status of decisions by human rights treaty bodies in national 
law, σε: K. Helen / G. Ulfstein / L. Grover, UN human rights treaty bodies: Law and legitimacy. Studies on human 
rights conventions, Cambridge University Press, 2012, σ. 385.

165. Βλ. επίσης σχετικά Α. Μπρεδήμα, Οι «αποφάσεις» των οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων σχετικά με τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και η θέση τους στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών, ΝοΒ 2019, 417 επ. (426).

166. R. van Alebeek / A. Nollkaemper, ό.π. (υποσ. 164).
167. Βλ. Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, απόφαση της 30ής Νοεμβρίου 2010 επί της ουσίας, Ahmadou Sadio 

Diallo κατά Δημοκρατίας της Γουινέας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, I.C.J. Reports 2010, σ. 639, παρ. 66.
168. Βλ. άρθρο 26 της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών, ό.π. (υποσ. 21). Βλ. επίσης 

το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκ των 
οποίων συνάγεται η υποχρέωση «ειλικρινούς και αποτελεσματικής συνεργασίας» των συμβαλλόμενων μερών 
για την πραγματοποίηση του σκοπού του Συμβουλίου της Ευρώπης μέσω των οργάνων που έχουν συσταθεί 
υπό το τελευταίο.

169. G. Ulfstein, Individual Complaints, σε: K. Helen / G. Ulfstein / L. Grover, UN human rights treaty bodies: Law 
and legitimacy. Studies on human rights conventions, Cambridge University Press, 2012, σ. 100, C. Tomuschat, 
Human rights: Between idealism and realism, 2η έκδ., The collected courses of the Academy of European Law, 
V. 13/1, Oxford University Press, 2008, σ. 220.
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δικαστήρια και οι κοινωνικοί εταίροι δεν είχαν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιτύχουν στην 
ιστορία του ελληνικού εργατικού δικαίου.

IV. Επίλογος 

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί μια ευρωπαϊκή συνθήκη κατοχύρωσης 
και προστασίας εργασιακών και ευρύτερα κοινωνικών δικαιωμάτων που παρέμενε επί 
μακρόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στά-
θηκε η αιτία ώστε ο Χάρτης να βρεθεί στο επίκεντρο του νομικού ενδιαφέροντος (και) 
στην Ελλάδα, οδηγώντας σε πλούσια συγγραφική παραγωγή εκ μέρους της θεωρίας του 
εργατικού δικαίου, καθώς και στην ολοένα αυξανόμενη νομολογιακή επεξεργασία των 
διατάξεών του. Με την αφορμή αυτή, η παρούσα μελέτη εξέτασε την εφαρμογή του Χάρτη 
ως διεθνούς συνθήκης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική 
έννομη τάξη, και ειδικότερα την επίδρασή του στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων 
μέχρι σήμερα. Βάσει της ανάλυσης αυτής, γίνεται αντιληπτό ότι η νομολογία του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μολονότι είναι ασυνεπής έναντι του Χάρτη, βρίσκεται ωστόσο υπό 
διαρκή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Ειδικότερα, η πιο πρόσφατη νομολογία 
του φαίνεται να αφήνει πίσω την επιφυλακτική και εσωστρεφή στάση ως προς τη σχέση 
Συντάγματος και συμβατικού διεθνούς δικαίου και να κατευθύνεται προς το άνοιγμα νέων 
οδών, μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατόν να εμπεδωθεί το άμεσο αποτέλεσμα του 
Χάρτη και να αποδοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ικανότητά του να λειτουργήσει είτε 
ως συμπληρωματικό εργαλείο για την ερμηνεία των συνταγματικών δικαιωμάτων είτε ως 
άμεση πηγή δικαιωμάτων.

Όσον αφορά την επίδραση του Χάρτη στη νομολογία των πολιτικών πρωτοδικείων, 
αυτή είναι σίγουρα ισχυρότερη, αρχής γενομένης από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.  
Η παραπάνω ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού αποφάσεων που εκδόθηκαν από Μονομελή 
Πρωτοδικεία ανέδειξε την, ώς έναν βαθμό, εξοικείωσή τους με την ερμηνεία και (άμεση) 
εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, και δη επί δια-
φορών μεταξύ ιδιωτών. Παράλληλα όμως ανέδειξε και τη συνεισφορά των πρωτοδικείων 
στην εμπέδωση της εκδικασιμότητας των δικαιωμάτων αυτών, η οποία αποτελεί μία από 
τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκησή τους. Επιπλέον, η πρακτική των εν 
λόγω δικαστηρίων καταδεικνύει πόσο αυτά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των 
ελεγκτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε εθνικό 
επίπεδο και στην πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. 
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, χάρη στη «νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ., η οποία προσ-
δίδει σαφές και ακριβές περιεχόμενο στις διατάξεις του Χάρτη, αρκετοί εθνικοί δικαστές 
έλαβαν πλήρως υπόψη τους τις σχετικές με τις υποθέσεις ενώπιόν τους αποφάσεις της 
Επιτροπής, κατά την έννοια των άρθρων 31 και 32 της Σύμβασης της Βιέννης περί του 
Δικαίου των Συνθηκών, παρέχοντας μάλιστα με τον τρόπο αυτό υψηλό βαθμό νομιμοποί-
ησης στην Ε.Ε.Κ.Δ.

Εν κατακλείδι, τα ανωτέρω καταδεικνύουν τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη να προσδώσει σημαντική ώθηση στην προστασία των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όταν δεν αμφισβητείται η αυξημένη τυπική ισχύς 
του, η δυνατότητα ορισμένων διατάξεών του να αναπτύξουν άμεσο αποτέλεσμα και το 
ερμηνευτικό κύρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και όταν τα εθνικά 
συστήματα και οι μηχανισμοί προστασίας της Ε.Σ.Δ.Α. και της Ε.Ε. προσφέρουν ανεπαρκή 
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προστασία. Τέλος, είναι φανερό ότι ο Χάρτης μπορεί να λειτουργήσει ως προπύργιο κατά 
της υποτίμησης της εργασίας και της υπονόμευσης την οποία υφίστανται τα κοινωνικά 
δικαιώματα εν καιρώ κρίσης, καθώς και ως στυλοβάτης του κοινωνικού κράτους. Καθί-
σταται επομένως επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί περαιτέρω και στην Ελλάδα η αξία 
του προστατευτικού αυτού μηχανισμού και να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στην 
ορθή και σύμφωνη με τη «νομολογία» της Ε.Ε.Κ.Δ. ερμηνεία και εφαρμογή του από τον 
νομοθέτη και τα εθνικά δικαστήρια. 


