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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση του κατά πόσο η
οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, συμβαδίζει με τις θεμελιώδεις αρχές
και αξίες της Ένωσης, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με ισχύ πρωτογενούς δικαίου με τη
Συνθήκη της Λισαβόνας.
Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις εν λόγω αξίες της
Ένωσης καθώς και στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης που οδήγησε στην
αναγνώρισή τους, ενώ στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι
κυριότερες αλλαγές που συντελέσθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ καθώς και τα
κύρια στοιχεία των μηχανισμών σταθερότητας που δημιουργήθηκαν.
Ακολούθως, στο κύριο μέρος της εργασίας θα εξεταστεί κατά πόσο η οικονομική
διακυβέρνηση της Ένωσης σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές στις οποίες
εδράζεται η Ένωση και εν προκειμένω θα καταδειχθεί ότι, σε πολλές πτυχές της,
θέτει εύλογα ζητήματα ασυμβατότητάς της με τις απαιτήσεις των αξιών αυτών, όπως
ιδίως με την αρχή του κράτους δικαίου, τη δημοκρατική αρχή, την αρχή του
σεβασμού της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών καθώς και με τον σεβασμό των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου.

Σελίδα | 2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Α. Πλιάκο, για την ουσιαστική του
βοήθεια στην ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Σελίδα | 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................................. 2
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ............................................................................................................................... 3
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................... 5

2

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ............................................................... 6

3

2.1

Περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αξιών ............................................................... 6

2.2

Το ισχύον σύστημα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ............................................... 11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ..................................................................... 16
3.1

Η «σκληρή» πραγματικότητα .................................................................................. 16

3.2
Θέτοντας το πλαίσιο: η διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης .................................................................................................................... 22
3.2.1

Αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΣΣΑ) .................. 23

3.2.2
Θέσπιση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη
Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ (ΣΣΣΔ)...................................................................................... 26
3.2.3

Δημιουργία μηχανισμών σταθερότητας ......................................................... 29

3.2.4

Τραπεζική Ένωση............................................................................................. 35

4 Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ............................................................................................................................ 38
4.1
Η εφαρμογή της αρχής του κράτους δικαίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της Ένωσης στον τομέα της ΟΝΕ ......................................................................................... 38
4.1.1

Κράτος δικαίου: περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής...................................... 39

4.1.2
Τα Μνημόνια ενώπιον των δικαστηρίων: οι απορριπτικές αποφάσεις του ΔΕΕ
……………......... .................................................................................................................. 43
4.1.3

Τα Μνημόνια ενώπιον των δικαστηρίων: η μεταστροφή του ΔΕΕ ................. 58

4.1.4

Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων: η περίπτωση της Ελλάδος ..................... 67

4.1.5

Η συμβατότητα του ESM με το δίκαιο της Ένωσης ........................................ 71

4.1.6

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας του προγράμματος ΟΜΤ της ΕΚΤ.............. 92

4.2
Ζητήματα ασυμβατότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης με τις
απαιτήσεις των αρχών της δημοκρατίας & της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών 102
4.2.1

Εισαγωγικές παρατηρήσεις ........................................................................... 102

4.2.2
Διαχείριση της κρίσης: δημοκρατία και σεβασμός της εθνικής ταυτότητας των
κρατών μελών ............................................................................................................... 105
5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................... 117

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................... 124

Σελίδα | 4

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατράπηκε σε μία «ένωση
αξιών 1» καθώς αναγνωρίστηκαν ως πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης οι αξίες και οι
αρχές που είναι κοινές στα κράτη μέλη της, ενώ επίσης αναγνωρίστηκε η νομική
δεσμευτικότητα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από
τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».
Ωστόσο, η «κατάκτηση» αυτή της Ένωσης σύντομα επισκιάστηκε από την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία, όπως ήταν φυσικό, επηρέασε και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως ιδίως τις χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες εντέλει ήταν αυτές που
υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα.
Έτσι, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση στάθηκε αφορμή να αναδειχθούν με τον
πλέον χειρότερο τρόπο οι προϋπάρχουσες συστημικές αδυναμίες της θεσμικής
συγκρότησης της ΟΝΕ, με αποτέλεσμα την εκτενή αναδιαμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης καθώς και τη θέσπιση
διαφόρων μηχανισμών σταθερότητας, εν μέσω μάλιστα ασφυκτικών πιέσεων που
απειλούσαν το μεγαλύτερο εγχείρημα της Ένωσης: το κοινό της νόμισμα.
Ωστόσο, η νέα αυτή οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης έθεσε και εξακολουθεί να
θέτει κρίσιμα ζητήματα ασυμβατότητάς της με τις θεμελιώδεις αξίες της.
Έτσι, σύντομα η οικονομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ιδίως η κρίση
χρέους των κρατών μελών της Ευρωζώνης, μετατράπηκε σε μία «κρίση των αξιών»
της.
Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της
συμβατότητας της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης με τις θεμελιώδεις
αξίες της.
1

(Πλιάκος, 2017, σ. 705).
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2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2.1 Περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αξιών
Στα μέσα του 20ου αιώνα και μετά το τέλος δύο αιματηρών παγκόσμιων πολέμων και
των καταστροφικών τους συνεπειών, ο γάλλος διπλωμάτης Jean Monnet, όντας
σύμβουλος του γάλλου υπουργού εξωτερικών Robert Schuman, εκπόνησε ένα σχέδιο
βασισμένο στην πεποίθησή του ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών μέσω της άρσης του οικονομικού προστατευτισμού, η εδραίωση
της δημοκρατίας και η επανίδρυση των ευρωπαϊκών κρατών στη βάση ενός
οικονομικού και πολιτικού οργανισμού, μιας «ευρωπαϊκής οντότητας» όπως τη
χαρακτήρισε, θα έθεταν τις βάσεις για την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και
εντέλει για την αποτροπή μελλοντικών πολέμων 2.
Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη δημιουργία μιας ιδιότυπης κοινότητας κρατών,
καταρχάς μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας και με δυνατότητα προσχώρησης
και άλλων, στην οποία κυρίαρχα κράτη θα παραχωρούσαν «υπερεθνικές εξουσίες» σε
μία ανεξάρτητη αρχή, την Ανωτάτη Αρχή, οι αποφάσεις της οποίας θα ήταν
δεσμευτικές για τους συμβαλλόμενους, με στόχο, αφενός μεν, τη δημιουργία μιας
εσωτερικής αγοράς στον τομέα της παραγωγής του άνθρακα και του χάλυβα εντός
της οποίας θα αίρονταν τα οικονομικά εμπόδια και θα διευκολυνόταν η πρόσβαση
στα βασικά υλικά της βιομηχανικής τους παραγωγής (υλικά τα οποία λίγα χρόνια
πριν είχαν αποτελέσει τη βάση της πολεμικής τους βιομηχανίας), αφετέρου δε –και
κυριότερο, αυτή η κοινότητα των κρατών να συντελούσε στη θεμελίωση μιας
αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης των οικονομιών τους, γεγονός που
μακροπρόθεσμα, όπως πίστευε ο εμπνευστής του, θα τους ωθούσε στην επιδίωξη
εμβάθυνσης της ενοποίησής τους, η οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε στη
δημιουργία μιας πολιτικής και οικονομικής ένωσης και εντέλει μιας Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας, ως προϋπόθεση για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης στην
Ευρώπη 3.
Το σχέδιο του Monnet υπεβλήθη στον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Robert
Schuman, ο οποίος σε συνεργασία με τον Jean Monnet συνέταξαν το ιστορικής

2
3

(Monnet, 1943, σσ. 1 - 4).
(CVCE.EU by UNI.LU, 2016, σσ. 1 - 3).
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σημασίας «Σχέδιο Σουμάν», το οποίο διακηρύχτηκε στις 09 Μαΐου του 1950 4 και
έμελε να αποτελέσει την απαρχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθότι, βάσει αυτού,
ένα χρόνο μετά, στις 18 Απριλίου του 1951, έξι ευρωπαϊκές χώρες: η Γαλλία, η
Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία υπέγραψαν στο
Παρίσι τη Συνθήκη με την οποία δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 5.
Η ισχύς της ΕΚΑΧ ήταν εξαρχής προκαθορισμένη. Προοριζόταν να διαρκέσει 50
χρόνια από τη θέση της σε ισχύ το 1952, ως εκ τούτου το 2002 η ισχύς της έληξε και
οι αρμοδιότητές της μεταβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 6. Άξιο σχολιασμού
είναι το γεγονός ότι τα κύρια θεσμικά όργανα που θέσπισε: Ανωτάτη Αρχή,
Συμβούλιο Υπουργών, Κοινή Συνέλευση, Δικαστήριο μετεξελίχθηκαν σε κύρια
θεσμικά όργανα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης 7, γεγονός που αποδεικνύει τον
προσεχτικά μελετημένο αρχικό τους σχεδιασμό 8.
Ήδη, από την υπογραφή της Συνθήκης ΕΚΑΧ, συναντάμε ορισμένες από τις αξίες
και τους σκοπούς της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολυάριθμες αναφορές στο
προοίμιο της στη σημασία της διαφύλαξης και της προώθησης της ειρήνης, οι
αναφορές στην ανάγκη για ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των συμμετεχόντων
κρατών και στη δημιουργία κοινών βάσεων οικονομικής ανάπτυξης μέσω της
επίτευξης μιας πραγματικής αλληλεγγύης, φανερώνουν το όραμα των εμπνευστών
της και υποδηλώνουν τις προθέσεις των ιδρυτικών κρατών μελών να στηρίξουν το
εγχείρημα αυτό, αρχικά τουλάχιστον, μόνο σε μία διακήρυξη αρχών. Παρόμοιες
διατάξεις συναντάμε και στο κείμενο της Συνθήκης, όπως λόγω χάρη στο άρθρο 46,
παρ. 5 όπου γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της Ανωτάτης Αρχής να εκτιμήσει τη
δυνατότητα βελτίωσης των όρων διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού

Η «Διακήρυξη Σουμάν» αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση αλλά και
εφαλτήριο για περαιτέρω ολοκλήρωση και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την
Ευρώπη. Για αυτό άλλωστε η 9η Μαΐου ανακηρύχθηκε «Ημέρα της Ευρώπης» και έκτοτε γιορτάζεται
κάθε χρόνο.
5
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017): “Η Διακήρυξη Σουμάν - 9 Μαΐου
1950”.
6
(Σύνοψη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Συνθήκη
ΕΚΑΧ), 2017).
7
(Σύνοψη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Συνθήκη
ΕΚΑΧ), 2017).
88
(Μούσης, 2018): Κεφάλαιο 1.2. “Γέννηση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Kοινότητας/ Ένωσης”.
4
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στις βιομηχανίες της αρμοδιότητάς της καθώς και στο άρθρο 32β 9 όπου ορίζεται ότι
οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που
παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας.
Λίγα χρόνια αργότερα, τα ιδρυτικά μέλη της ΕΚΑΧ, έχοντας επιχειρήσει –και
αποτύχει, να εμβαθύνουν την ενοποίησή τους σε έναν ευαίσθητο για την εθνική
κυριαρχία τους τομέα, ήτοι την αμυντική τους πολιτική, αποφάσισαν να
προχωρήσουν την ενοποίησή τους μέσω, καταρχήν, της οικονομικής ολοκλήρωσης 10.
Έτσι, στις 25 Μαρτίου του 1957 υπογράφουν τη Συνθήκη της Ρώμης με την οποία
ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ/ΕΥΡΑΤΟΜ) με κύρια όργανα παρόμοια με αυτά της
ΕKAX. Οι Συνθήκες αυτές τέθηκαν σε εφαρμογή την 01 Ιανουαρίου του 1958, ενώ,
σε αντίθεση με ό,τι προβλεπόταν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ, δεν τέθηκε κάποιο χρονικό
όριο λήξης της ισχύος τους, ενδεικτικό της πρόθεσης των κρατών μελών να
δημιουργήσουν μόνιμους δεσμούς μεταξύ τους.
Η ΕΟΚ είχε ως κύρια αποστολή την εγκαθίδρυση μιας κοινής αγοράς εντός της
οποίας τα εμπορεύματα, τα πρόσωπα, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια θα
κυκλοφορούσαν ελεύθερα, με σκοπό να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη και η
αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κρατών μελών καθώς επίσης επιδίωκε την ολοένα
και στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης 11. Όσον αφορά στη συμβολή της στην
προώθηση των αξιών, η εν λόγω Συνθήκη κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με τη Συνθήκη
ΕΚΑΧ εμπλουτίζοντας τη διακήρυξη των προθέσεων των κρατών μελών με αναφορά
στην απόφασή τους να διαφυλάξουν την ελευθερία, να μειώσουν τις οικονομικές
ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και των λιγότερο ευνοημένων, καλώντας
τους λαούς της Ευρώπης που συμμερίζονταν τα ίδια ιδεώδη να συμμετάσχουν σε
αυτήν την προσπάθειά 12. Παράλληλα, η Συνθήκη ΕΟΚ θέσπισε κοινές πολιτικές σε
πλείστους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας καθιερώνοντας κοινωνικές
διατάξεις για την απασχόληση, το εργατικό δυναμικό και τους όρους εργασίας, την

Το άρθρο αυτό προστέθηκε μεταγενέστερα από το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α΄ της
συμβάσεως περί κοινών οργάνων (βλ. σχετικά Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη).
10
(Nugent, 2012, σ. 63).
11
Άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΟΚ.
12
Προοίμιο της Συνθήκης ΕΟΚ.
9
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επαγγελματική εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση καθώς επίσης εισήγαγε την
αρχή της ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών 13.
Έτσι λοιπόν ιδρύθηκαν οι τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οι οποίες κατόπιν
διαδοχικών προσχωρήσεων νέων κρατών μελών και εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης
μέσω διεύρυνσης των πολιτικών που ενέπιπταν στην αρμοδιότητά τους (σε βαθμό
μάλιστα η ΕΕ σήμερα να δραστηριοποιείται σχεδόν σε κάθε τομέα δημόσιας
πολιτικής αναλόγως των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από τα κράτη μέλη),
μετεξελίχθηκαν στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση 14· η οποία απαριθμεί πλέον 28
ευρωπαϊκά κράτη 15· έχει θεμελιώσει μία ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου
τα εμπορεύματα, τα πρόσωπα, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα·
έχει συνενώσει τα μέλη της σε μία Οικονομική & Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) εντός
της οποίας 19 κράτη έχουν θεσπίσει ως κοινό τους νόμισμα το ευρώ· και έχει πλέον
αξίες και στόχους, όπως αυτές εξελίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και εντέλει
εντάχθηκαν στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης.
Όλα αυτά τα χρόνια, αφενός μεν, από την ίδρυση των Κοινοτήτων έως την
αναθεώρησή τους το 1987 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, αφετέρου δε, από τη
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη
θεμελίωση της ΟΝΕ έως τις Συνθήκες που επακολούθησαν τη δημιουργία της και τη
θέση σε ισχύ το 2009 της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στην προώθηση της εν εξελίξει διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
και ελευθεριών, υπήρξε καταλυτικός.
Κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ήταν αυτό που επιχείρησε να αποσαφηνίσει τις
σχέσεις του δικαίου των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των εθνικών δικαίων.
Προς τούτο, στην περίφημη απόφασή του ΔΕΚ, 15.07.1964, 6/64, Costa κατά ENEL,
θεμελίωσε την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με την οποία, σε
Άρθρα 117 - 128 της Συνθήκης ΕΟΚ.
(Nugent, 2012, σ. 75).
15
Στις 29 Μαρτίου του 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ ενεργοποιώντας το άρθρο 50 της Συνθήκης της
Λισαβόνας (βλ. πληροφορίες για το αποκαλούμενο “Brexit” στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΕ:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_el.).
13
14
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περίπτωση σύγκρουσης των δύο αυτών εννόμων τάξεων, υπερέχει η έννομη τάξη της
Ένωσης στο βαθμό που θεσπίζει κανόνα δεσμευτικής ισχύος 16. Της απόφασης του
αυτής, προηγήθηκε η εξίσου σημαντική κρίση του στην υπόθεση ΔΕΚ, 05.02.1963,
26/62, Van Gend en Loos, με την οποία θεμελιώθηκε η αρχή του αμέσου
αποτελέσματος, δηλαδή η υπό προϋποθέσεις αναγνώριση αγώγιμων δικαιωμάτων
στους ιδιώτες απορρέοντα αποκλειστικά και μόνο από την έννομη τάξη της Ένωσης,
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τα επικαλούνται ενώπιον των εθνικών
δικαστηρίων 17. Μέσω της νομολογίας του, το Δικαστήριο –και πλέον βασιζόμενο σε
αυτές τις αρχές, συνέβαλε στην εμπέδωση της τότε Κοινότητας ως «κοινότητας
δικαίου», καθώς οι ανωτέρω αρχές επέτρεψαν την ομοιόμορφη ερμηνεία των κοινών
κανόνων από τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια 18.
Των αποφάσεων αυτών, και απουσία κοινοτικών τότε κανόνων προστασίας των
θεμελιωδών δικαιωμάτων (καθώς αρχικά οι Κοινότητες είχαν ιδρυθεί, κατά βούληση
των ιδρυτών τους, στη βάση της οικονομικής ενοποίησης), ακολούθησε η αντίδραση
ορισμένων συνταγματικών δικαστηρίων των κρατών μελών καθώς θεωρήθηκε ότι
θιγόταν το αποκλειστικό τους προνόμιο να κρίνουν επί αυτών των ζητημάτων,
γεγονός που ώθησε εντέλει το τότε ΔΕΚ και μετέπειτα το ΔΕΕ να αναγνωρίσει
σταδιακά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως γενική αρχή του
ενωσιακού δικαίου, ως βασική προϋπόθεση διατήρησης της αυτονομίας της έννομης
τάξης της Ένωσης και ομοιόμορφης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου 19.
Τέλος, ιδιαίτερη υπήρξε και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου 20, όπως και του δικαστηρίου που επιφορτίστηκε με την
ερμηνεία της, στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών.
Ήταν και αυτή άλλωστε την οποία επικαλέστηκε το ΔΕΚ όταν απουσία σχετικών
διατάξεων στις Συνθήκες κλήθηκε να κρίνει επί ζητημάτων που άπτονταν των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(Χριστιανός, 2011, σ. 156).
(Χριστιανός, 2011, σ. 159).
18
(Πλιάκος, 2012, σ. 222).
19
(Pliakos & Anagnostaras, 2015, σσ. 97 - 99).
20
Εφεξής ΕΣΔΑ.
16
17

Σελίδα | 10

2.2 Το ισχύον σύστημα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι γενικοί στόχοι της Ένωσης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση 21 όπου στην πρώτη παράγραφο ορίζονται οι πρωταρχικοί
και θεμελιώδεις στόχοι της, ήτοι: η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της
ευημερίας των λαών της.
Επιπρόσθετα, η Ένωση «εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο
ανάπτυξή της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη
σταθερότητα των τιμών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό
ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο,
και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της προστασίας του περιβάλλοντος.
Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. (…) καταπολεμά τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία,
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και
την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. (…) προάγει την οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. (…)
σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για
την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και πολιτιστικής κληρονομιάς 22».
Πέραν των ως άνω, η Ένωση φυσικά επιδιώκει πλείστους άλλους στόχους, πάντοτε
όμως με γνώμονα την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της βάσει της αρχής της δοτής
αρμοδιότητας και σύμφωνα με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της 23.
Όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας τις κατοχύρωσε νομικά
ανάγοντάς τες σε πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνοντας κατά
αυτόν τον τρόπο έναν «σκληρό πυρήνα αξιών 24» και αποτυπώνοντάς τες αμέσως
μετά το άρθρο 1 της ΣΕΕ, δηλαδή στην αρχή της Συνθήκης, προσδίδοντάς τους κατά
αυτόν τον τρόπο και τον αντίστοιχο συμβολισμό ενδεικτικό της σημασίας τους.
Το σχετικό λοιπόν άρθρο 2 της ΣΕΕ ορίζει ότι: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφεξής ΣΕΕ.
Άρθρο 3, παράγραφος 3 ΣΕΕ.
23
Άρθρο 3, παράγραφος 6 ΣΕΕ.
24
Βλ. σχετικά: Σημείωμα του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης: CONV 528/03, της 6ης
Φεβρουαρίου 2003, σελ. 11.
21
22

Σελίδα | 11

ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από
τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».
Όσον αφορά στην προστασία των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, σημαντικό
επίτευγμα της Συνθήκης της Λισαβόνας υπήρξε και η αναγνώριση της νομικής
δεσμευτικότητας του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 25, ο οποίος πλέον «έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες 26», ενώ
ιδιαίτερη σημασία έχει και η δήλωση της Ένωσης σχετικά με την προσχώρηση στην
ΕΣΔΑ 27, η οποία εντούτοις δεν πραγματοποιήθηκε καθώς το ΔΕΕ έκρινε ότι δεν είναι
συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης 28, υπό την έννοια ότι:
Πρώτον, «είναι ικανή να θίξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αυτονομία του
δικαίου της Ένωσης, στο μέτρο κατά το οποίο δεν διασφαλίζει τον συντονισμό
μεταξύ του άρθρου 53 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 53 του Χάρτη, δεν αποτρέπει τον
κίνδυνο να θιγεί η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών κατά
το δίκαιο της Ένωσης και δεν προβλέπει κανόνες που θα διέπουν τη σχέση μεταξύ
του μηχανισμού που καθιερώνει το πρωτόκολλο αριθ. 16 και της διαδικασίας
προδικαστικής παραπομπής κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ 29».
Δεύτερον, «είναι ικανή να επηρεάσει το άρθρο 344 ΣΛΕΕ, στο μέτρο κατά το οποίο
δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εισάγονται ενώπιον του ΕΔΔΑ ένδικες διαφορές
μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης που έχουν σχέση
με την εφαρμογή της ΕΣΔΑ εντός του καθ’ ύλην πεδίου εφαρμογής του δικαίου της
Ένωσης 30».
Τρίτον, «δεν προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για τη λειτουργία του μηχανισμού
παθητικής ομοδικίας και της διαδικασίας προηγούμενης εξετάσεως εκ μέρους του

Εφεξής ο Χάρτης.
Άρθρο 6, παράγραφος 3 ΣΕΕ.
27
Άρθρο 6, παράγραφος 2 ΣΕΕ.
28
Γνωμοδότηση 2/13 του Δικαστηρίου (ολομέλεια) της 18ης Δεκεμβρίου 2014.
29
Σκέψη 258, εδάφιο 2 της Γνωμοδότησης του ΔΕΕ.
30
Σκέψη 258, εδάφιο 3 της Γνωμοδότησης του ΔΕΕ.
25
26
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Δικαστηρίου

που

να

καθιστούν

δυνατή

τη

διαφύλαξη

των

ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών της Ένωσης και του δικαίου της Ένωσης 31».
Τέταρτον, «δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου της
Ένωσης όσον αφορά τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων, ενεργειών ή παραλείψεων
της Ένωσης στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, στο μέτρο κατά το οποίο αναθέτει τον
δικαστικό έλεγχο ορισμένων από τις εν λόγω πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις
αποκλειστικά σε εξωτερικό της Ένωσης όργανο 32».
Ως εκ τούτου, μέχρι και σήμερα, το κατεξοχήν νομικά δεσμευτικό για τα κράτη μέλη
και την Ένωση κείμενο στο οποίο περιέχονται συγκεντρωμένες και αναλύονται
διεξοδικά οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης είναι ο Χάρτης.
Ο Χάρτης ενσωμάτωσε σε ένα ενιαίο κείμενο τις διατάξεις σχετικά με την προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων 33 (ατομικών, κοινωνικών & πολιτικών), οι οποίες
προϋπήρχαν διάσπαρτες στη νομοθεσία της EE, στις εθνικές νομοθεσίες καθώς και σε
διάφορες διεθνείς συμβάσεις, ενώ παράλληλα εισήγαγε και νέα δικαιώματα, όπως
αυτά εξελίχθηκαν στην πάροδο των ετών ως αποτέλεσμα εξέλιξης της κοινωνίας, της
προόδου της τεχνολογίας και της επιστήμης 34, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο
ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς με τη μορφή ενός διαφανούς και εύληπτου
καταλόγου θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπου τόσο ο ενωσιακός όσο και ο εθνικός
νομοθέτης του κάθε κράτους μέλους μπορούν να προσφεύγουν για την προάσπιση
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όχι μόνο των ευρωπαίων πολιτών αλλά και των
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων που κατοικούν στην Ένωση 35.
Η αναγνώριση της νομικής δεσμευτικότητας του Χάρτη με ισχύ πρωτογενούς
ενωσιακού δικαίου σημαίνει ότι παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα μιας τέτοιας
πράξης, ήτοι παράγει άμεσο αποτέλεσμα χωρίς να εξαρτάται η ισχύς του από την
ενσωμάτωσή του στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών καθώς επίσης έχει

Σκέψη 258, εδάφιο 4 της Γνωμοδότησης του ΔΕΕ.
Σκέψη 258, εδάφιο 5 της Γνωμοδότησης του ΔΕΕ.
33
Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και πενήντα τέσσερα άρθρα που κατανέμονται σε επτά
κεφάλαια (Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, Ισότητα, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα των πολιτών, Δικαιοσύνη,
Γενικές διατάξεις).
34
(Τζέμος, 2015, σ. 8).
35
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυτές όπου γίνεται ρητή αναφορά σε δικαιώματα που απονέμονται
μόνο στους ευρωπαίους πολίτες.
31
32
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εφαρμογή η αρχή της υπεροχής του έναντι των εθνικών εννόμων τάξεων αλλά και
έναντι των υπολοίπων, κατώτερων ιεραρχικά, πράξεων του ενωσιακού και του
διεθνούς δικαίου 36.
Ωστόσο, ο Χάρτης, σε αντίθεση με τις αξίες που κατοχυρώθηκαν με το άρθρο 2 ΣΕΕ
(όπου αναγνωρίστηκαν συγκεκριμένες αξίες, οι οποίες όχι μόνο πρέπει να γίνονται
σεβαστές από την Ένωση και τα κράτη μέλη αλλά και από τα υποψήφια προς ένταξη
κράτη και οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής και οφείλουν να γίνονται σεβαστές σε
κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της Ένωσης, των οργάνων της και των κρατών
μελών), απευθύνεται «στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της
Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη,
μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης (…), σύμφωνα με τις αντίστοιχες
αρμοδιότητές τους και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της
απονέμονται από τις Συνθήκες 37», ως εκ τούτου, ο Χάρτης «δεν διευρύνει το πεδίο
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν
θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες 38».
Περαιτέρω, σε πλείστες διατάξεις των Συνθηκών (γενικές ή ειδικές) σχετικά με τις
πολιτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης συναντάμε τις ως άνω
θεμελιώδεις αξίες της, οι οποίες εξειδικεύονται αναλόγως με τους σκοπούς που
επιδιώκονται κάθε φορά 39.
Όσον αφορά στον τομέα της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, οι κατά το άρθρο 2
ΣΕΕ θεμελιώδεις αξίες και αρχές, όπως εν προκειμένω η αρχή της αλληλεγγύης,
αποτυπώνονται στο άρθρο 122 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο: « (…) το Συμβούλιο,
προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών
μελών, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης,
ιδίως εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα,
(Περάκης, 2015, σ. 68).
Άρθρο 51, παράγραφος 1 του Χάρτη.
38
Άρθρο 51, παράγραφος 2 του Χάρτη.
39
Βλέπε ενδεικτικά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 έως 17 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ). Οι επιμέρους διατάξεις εφαρμογής των αξιών της Ένωσης, όπως
εξειδικεύονται από τη ΣΛΕΕ, συναντώνται σε πλείστα άρθρα της Συνθήκης αναλόγως του τομέα
πολιτικής και δράσης της Ένωσης καθώς και των επιδιωκόμενων σκοπών της εκάστοτε πολιτικής ή
δράσης.
36
37
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ιδίως στον τομέα της ενέργειας 40», ενώ «όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει
δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες,
οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον
έλεγχό του, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του
χορηγήσει, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης (…) 41».
Πλέον λοιπόν η Ένωση έχει διαμορφώσει ένα πλήρες «σύστημα» για την προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών, το οποίο
φυσικά δεν υπήρξε δεδομένο αλλά εξελίχθηκε στην πάροδο των ετών, τόσο από την
ίδια την Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη.
Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η θεσμική συγκρότηση της ΟΝΕ και η
πρόσφατη διαχείριση της οικονομικής κρίσης από την Ένωση και τα κράτη μέλη της
καταδεικνύουν την ελλιπή εφαρμογή αυτών των αξιών στον τομέα της οικονομικής
και νομισματικής πολιτικής της Ένωσης.

40
41

Άρθρο 122 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.
Άρθρο 122 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.
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3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
3.1 Η «σκληρή» πραγματικότητα
Το 2007, όταν ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, η οποία μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του
2008 μετεξελίχθηκε στη χειρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση μετά το Κραχ του
29΄ 42, και προηγηθείσας μιας παρατεταμένης περιόδου οικονομικής άνθησης, τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου
κόσμου, ήταν βέβαιο ότι θα επηρέαζε και την Ευρώπη 43.
Η έντονη αλληλεξάρτηση των οικονομιών τους, τόσο σε εμπορικό επίπεδο 44 όσο και
σε επίπεδο αλληλεξάρτησης των χρηματοπιστωτικών τους αγορών 45, καθιστούσε τη
μετάδοσή της αναπόφευκτη..
Ειδικότερα, κατά τους Άγγελο Κότιο και Γιάννη Παυλίδη, υπάρχουν κάποιες βασικές
θέσεις «που μπορούν να διατυπωθούν με ασφάλεια,» 46, οι οποίες καταδεικνύουν
ορισμένους βασικούς διαύλους μετάδοσης των κρίσεων 47:
i.

«Οι οικονομικές κρίσεις έχουν εθνική ή περιφερειακή προέλευση, μπορούν
όμως τάχιστα να μεταδοθούν διεθνώς. Όσο πιο ισχυρή είναι η (εθνική ή
περιφερειακή) οικονομία, η οποία «παράγει» την κρίση, τόσο ισχυρότερη και η
διεθνής μετάδοση και επίδρασή της (…) .

ii.

Η ταχύτητα, η ένταση και οι δίαυλοι (μηχανισμοί) της διεθνούς μετάδοσης, η
οποία εξαρτάται από το είδος της κρίσης, έχουν μετεξελιχθεί μέσα στον χρόνο.
Ειδικά, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η διεθνοποίηση της παραγωγής
με τη δημιουργία παγκόσμιων δικτυώσεων και αλυσίδων έχει αυξήσει

(Bernanke, 2018, σ. 15).
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε ένα αρνητικό ιστορικό ρεκόρ
καθώς για πρώτη φορά, από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρουσίασε αρνητικό ρυθμό
μεταβολής του ΑΕΠ (βλέπε σχετικά: https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-09-12/2009global-gdps-negative-growth-rate, επίσημα στατιστικά στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG & επίσημα στατιστικά στοιχεία από το
ΔΝΤ: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD).
44
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), 2018).
45
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018).
46
(Κότιος & Παυλίδης, 2012, σ. 16).
47
(Κότιος & Παυλίδης, 2012, σσ. 16 - 17).
42
43
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τρομακτικά την αγωγιμότητα και την ταχύτητα των καναλιών διεθνούς
μετάδοσης κρίσεων.
iii.

Η διεθνής μετάδοση μιας κρίσης εξαρτάται καθοριστικά από το βαθμό της
διεθνούς ολοκλήρωσης των επί μέρους εθνικών οικονομιών: όσο πιο
εξωστρεφής είναι μία οικονομία και όσο πιο ενσωματωμένη στο διεθνές
σύστημα ανταλλαγών, εξειδίκευσης και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τόσο
πιο εκτεθειμένη είναι σε διεθνείς κρίσεις (…) ».

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ήταν βέβαιο ότι η κρίση θα μεταδιδόταν
στην Ευρώπη, όπως ήταν βέβαιο ότι θα μεταδιδόταν και ενδογενώς μεταξύ των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπερ και εγένετο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ήδη, κατά την περίοδο 2007 - 2008, η ΕΚΤ διέθεσε
τεράστια ποσά προκειμένου να παράσχει ρευστότητα στην τραπεζική αγορά καθώς
πολλά

πιστωτικά

και

επενδυτικά

ιδρύματα

αντιμετώπιζαν

άμεσο

κίνδυνο

κατάρρευσης, όπως ιδίως μεγάλες τράπεζες της Αγγλίας, της Γαλλίας & της
Γερμανίας 48.
Παράλληλα, το 2008, η Ουγγαρία και η Λετονία, επηρεαζόμενες από το διαρκές
επιδεινούμενο κλίμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην εν γένει οικονομία,
βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές χρηματοδοτικές δυσκολίες, καθώς η πρώτη
δυσκολευόταν να αναχρηματοδοτήσει το δημόσιο και εξωτερικό χρέος της, ενώ στη
δεύτερη εγείρονταν σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του τραπεζικού της
τομέα 49, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ζητήσουν βοήθεια από την ΕΕ μέσω της
ενεργοποίησης

ενός

μηχανισμού

προβλεπόμενου

για

τα

κράτη

μέλη

με

παρέκκλιση 50,51, ενώ, παράλληλα αιτήθηκαν βοήθεια από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια
(The Lauder Institute, Wharton Arts & Sciences, University of Pennsylvania, Author: Guillén, M.,
2009).
49
(Επίσημος διαδιικτακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2018):
“Χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ”
50
Άρθρο 143 ΣΛΕΕ.
51
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 για τη θέσπιση
ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών
χρησιμοποιήθηκε ως νομική βάση για την παροχή χρηματοδότησης στις εν λόγω χώρες, Ο
κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή μόνο στα κράτη μέλη με παρέκκλιση (κράτη μέλη εκτός
Ευρωζώνης).
48

Σελίδα | 17

Τράπεζα 52. Η βοήθεια (χρηματοδότηση) παρασχέθηκε, υπό την αίρεση, όμως, της
υπαγωγής τους σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και της υλοποίησης
οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 53.
Το 2009, υπάγεται στο ίδιο πρόγραμμα και η Ρουμανία 54, ενώ, το ίδιο έτος, η
Ευρωζώνη ως σύνολο, για πρώτη φορά στην ιστορία της, καταγράφει αρνητικούς
ρυθμούς μεταβολής του Α.Ε.Π. της τάξεως του -4,5% 55.
Το 2010, αυτό που αρχικά φαινόταν ως μία, κυρίως, χρηματοπιστωτική κρίση,
μετατρέπεται εντέλει σε κρίση χρέους των κρατών μελών της Ευρωζώνης.
Η αρχή έγινε από την Ελλάδα, η δημοσιονομική κατάσταση της οποίας εύλογα θα
αναρωτιόταν κανείς γιατί δεν είχε εγείρει σοβαρές ανησυχίες και πριν την έλευση της
κρίσης 56,57.
Έτσι, στις αρχές του 2010 η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με άμεσο κίνδυνο στάσης
πληρωμών καθώς είχε αποκοπεί η πρόσβασή της στις αγορές, δεδομένου ότι
αντιμετώπιζε απαγορευτικά επιτόκια δανεισμού της τάξεως του 10% και αργότερα
του 15% και ακόμη του 20% 58.
Υπό το βάρος της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας και των απρόβλεπτων
επιπτώσεων ενός τέτοιου ενδεχόμενου στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωζώνης 59,
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, με σχετική τους δήλωση, η
οποία δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Μαρτίου του 2010, αποφάσισαν τη
δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης για την Ελλάδα 60.
Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιήθηκε στις 11 Απριλίου του ίδιου έτους, ενώ τον
επόμενο μήνα καταρτίστηκε ένα κοινό πρόγραμμα (Μνημόνιο) μεταξύ της Ελλάδας,
Η Λετονία καθώς και η Ρουμανία αργότερα έλαβαν χρηματοδότηση και μέσω διμερών δανείων.
(Επίσημος διαδιικτακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2018):
“Χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ”.
54
(Επίσημος διαδιικτακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2018):
“Χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ”.
55
(International Monetary Fund, 2018).
56
(Baldwin & Wyplosz, 2017, σσ. 704 & 711).
57
(International Monetary Fund, 2018): “IMFDataMapper, World Economic Outlook (October 2018)”.
58
(Baldwin & Wyplosz, 2017, σσ. 660 & 704).
59
(Παπαδοπούλου, 2017, σ. 73).
60
(European Commission (Directorate-General for Economic and Financial Affairs), 2010).
52
53
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 61.
Ειδικότερα, ως προαπαιτούμενο για την παροχή χρηματοδότησης προς τη χώρα μας
καταρτίστηκε σχετικό Μνημόνιο Συνεννόησης αποτελούμενο από τρία επιμέρους
προγράμματα: το Μνημόνιο Οικονομικής & Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, το
Μνημόνιο για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής και το
Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης, το οποίο υπεγράφη στις 03 Μαΐου του 2010 μεταξύ
της Ελλάδος και των κρατών μελών της Ευρωζώνης εκπροσωπούμενων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ, λίγες μέρες αργότερα, στις 08 Μαΐου, υπεγράφη και η
Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης από τα ίδια συμβαλλόμενα μέρη και έτσι το
δάνειο χορηγήθηκε εντέλει στη χώρα μας σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάσει του Διακανονισμού Χρηματοδότησης Άμεσης
Ετοιμότητας 62.
Έκτοτε η χώρα μας ήρθε στο επίκεντρο της κριτικής αρκετών ευρωπαϊκών κρατών,
κριτική, η οποία, αν και βάσιμη, καθώς η κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η
χώρα μας σαφέστατα οφειλόταν, μεταξύ άλλων, σε χρόνιες αστοχίες στη διαχείριση
των δημοσίων οικονομικών της, στην απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
στη δημιουργία ενός προτύπου διαβίωσης το οποίο υπερέβαινε τις οικονομικές
δυνατότητές μας 63, ωστόσο δεν οφειλόταν αποκλειστικά σε αυτήν.
Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, πίσω από την κρίση χρέους της χώρας μας
υποκρύπτονταν οι συστημικές αδυναμίες της ΟΝΕ.
Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2010 συμφωνείται η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής και
στην Ιρλανδία, η οποία επίσης αιτήθηκε οικονομική βοήθεια, ενώ τα επόμενα χρόνια
ακολουθούν και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, η Πορτογαλία το 2011, η Ισπανία το
2012 και οι Κύπρος το 2013 64.

(European Commission (Directorate-General for Economic and Financial Affairs), 2010).
(European Commission (Directorate-General for Economic and Financial Affairs), 2010).
63
(Tsoukalis, 2014, σ. 35).
64
(Baldwin & Wyplosz, 2017, σ. 705).
61
62
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λουκάς Τσούκαλης 65:
« (…) πολλοί ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών διάλεξαν να πιστέψουν ότι η
περίπτωση της Ελλάδας ήταν μοναδική. Δυστυχώς όμως, σύντομα ακολούθησαν
και άλλες χώρες. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος προκειμένου οι πολιτικοί ηγέτες της
Ευρώπης να συνειδητοποιήσουν, αν και απρόθυμα, ότι στην κορυφή της
ελληνικής κρίσης ενυπήρχε μια συστημική κρίση της Ευρωζώνης. (…) Ήταν μια
οδυνηρή συνειδητοποίηση της οποίας προηγήθηκε μια περίοδος άρνησης».
Πέραν αυτών των χωρών, σημαντικά προβλήματα αντιμετώπισαν και άλλες χώρες
της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ ακόμη και η Γερμανία θα μπορούσε
να είχε εξωθηθεί «στη ζώνη κινδύνου 66» σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών
συνθηκών 67.
Στη βάση αυτής της «βοήθειας» για την Ελλάδα, η οποία δεν ήταν αποτέλεσμα
κάποιου σχεδιασμού εκ των προτέρων, αλλά, αντιθέτως, υπήρξε μία εν εξελίξει
διαπραγματευτική διαδικασία ανάμεσα, αρχικά, στην Ελλάδα, την ΕΕ και το ΔΝΤ,
δημιουργήθηκαν ex post μηχανισμοί δανειοδότησης και αναθεωρήθηκε ριζικά το
θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Οι όροι που
επιβλήθηκαν στις χώρες με τα μνημόνια, γνωστοί ευρέως με την αγγλική τους
ονομασία “conditionality 68”, προκειμένου αυτές να λάβουν τη χρηματοδοτική
συνδρομή, υπήρξαν πρωτοφανείς στην σκληρότητά τους, ενώ αμφισβητήθηκαν τόσο
ως προς τη νομιμότητα όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά τους.
Έκτοτε, η ευρωπαϊκή κρίση αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης, ως
αυτόνομης κρίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελετήθηκε σε οικονομικό, νομικό και
πολιτικό επίπεδο. Συνεπακόλουθα, εντοπίστηκαν πολλαπλά αιτία της κρίσης χωρίς να
είναι πάντα ευδιάκριτη η χρονική αντιστοιχία της σχέσης πρώτα αίτιο και μετά
αιτιατό, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί εντέλει να αποδειχθεί το αίτιο.
Ο Eric Jones, μελετώντας τη συλλογιστική μεγάλου μέρους της διεθνούς
βιβλιογραφίας, συνοψίζει τα προκρινόμενα ως κύρια αίτια της κρίσης στις ακόλουθες
(Tsoukalis, 2014, σ. 35).
(Baldwin & Wyplosz, 2017, σ. 714).
67
(Baldwin & Wyplosz, 2017, σσ. 713 - 714).
68
Μακροοικονομική αιρεσιμότητα.
65
66

Σελίδα | 20

κατηγορίες, ενώ ο ίδιος τονίζει τη σημασία της ιεράρχησης των προκρινόμενων
λύσεων, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής
ένωσης: λάθη στον σχεδιασμό της ευρωζώνης (μη άριστη νομισματική περιοχή,
ατελής οικονομική ένωση με ανεξάρτητη οικονομική πολιτική στα κράτη μέλη), το
κόστος που υπέστησαν σε όρους ανταγωνιστικότητας οι χώρες με προϋπάρχουσα
χαμηλή ανταγωνιστικότητα, άκαμπτες αγορές εργασίας και χαμηλή επένδυση σε
ανθρώπινο κεφάλαιο, μη μπορώντας να αντισταθμίσουν την απώλεια αυτή με
υποτίμηση του νομίσματός τους και την συνεπακόλουθη επίδραση στη διάρθρωση
της παραγωγής τους (κάποιες χώρες ανταγωνιστικές με εξαγωγικό προσανατολισμό
και κάποιες χώρες μη ανταγωνιστικές βασιζόμενες στις εισαγωγές), η συσσώρευση
υψηλού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και
ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ελλιπές ρυθμιστικό και εποπτικό
πλαίσιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ επισημαίνει και τον
ρόλο των επενδυτών στις διεθνείς αγορές ομολόγων, οι οποίοι φοβούμενοι τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης ρευστοποίησαν τα ομόλογα των ευρωπαϊκών
χωρών που κατά την εκτίμησή τους ήταν πιθανόν να πληγούν περισσότερο από
αυτήν, με αποτέλεσμα να προκληθεί εντέλει η κρίση, καθώς τα spreads των κρατικών
ομολόγων 69, κατ΄ αντιστοιχία του κινδύνου που αναλάμβαναν οι αγοραστές,
ανέβηκαν σε τόσο υψηλά επίπεδα που καθιστούσαν αδύνατο τον δανεισμό για τις
χώρες αυτές 70,71.
Οι Μούτος Θωμάς και Τσίτσικας Χρήστος, μελετώντας τα αίτια που οδήγησαν την
Ελλάδα σε κρίση, εστιάζουν στην ποιότητα των θεσμών και εν προκειμένω της
εκτελεστικής εξουσίας και των γραφειοκρατικών της μηχανισμών 72, καθώς αυτή η
ποιότητα, όπως και η συνολική ποιότητα των θεσμών και συνεπακόλουθα και της
κοινωνίας, καθορίζει την ορθή άσκηση της οικονομικής και της εν γένει συνολικής
πολιτικής, η οποία δεν εστιάζει στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και
ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων αλλά προκρίνει το δημόσιο συμφέρον ως
πρωταρχική επιδίωξη της πολιτείας.

Όπου στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά σε “spreads” αναφέρομαι στη διαφορά αποδόσεων
μεταξύ του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου και του αντίστοιχου γερμανικού.
70
(Jones, 2016).
71
(Jones, 2015).
72
(Moutos & Tsitsikas, 2010).
69
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Ανεξάρτητα από τα αίτια που οδήγησαν την Ευρώπη και ιδίως την Ευρωζώνη σε
κρίση, αυτό που εντέλει φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συνολική
ποιότητα των θεσμών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών,
καθώς πολλά από τα προαναφερθέντα αίτια της κρίσης μπορούν να εξεταστούν υπό
το πρίσμα της ορθής διακυβέρνησης, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε την
προαναφερθείσα αντιστροφή στη θεμελιώδη σχέση αιτίας και αιτιατού και εν
προκειμένω φαίνεται ότι τα αίτια αυτά, κάλλιστα, θα μπορούσαν να εξεταστούν ως
αποτελέσματα μιας κακής διακυβέρνησης.

3.2 Θέτοντας το πλαίσιο: η διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής
οικονομικής διακυβέρνησης
Η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης αναφέρεται στο σύστημα θεσμικών
οργάνων και διαδικασιών που θεσπίστηκε σταδιακά, αρχής γενομένης από τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ και μετά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης
στον οικονομικό τομέα, ήτοι ο συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών
πολιτικών των κρατών μελών 73.
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση στάθηκε αφορμή να αναδειχθούν με τον πλέον
χειρότερο τρόπο οι προϋπάρχουσες συστημικές αδυναμίες της θεσμικής συγκρότησης
της ΟΝΕ, οι οποίες, πέραν της κριτικής που έχει ασκηθεί στην Ευρωζώνη για το
γεγονός ότι δεν συνιστά μια άριστη νομισματική περιοχή (κριτική, η οποία
καταφανέστατα αποδείχθηκε βάσιμη), αφενός, σχετίζονταν, τόσο με την επιλογή των
κρατών μελών να παραχωρήσουν στην Ένωση την αρμοδιότητα άσκησης της
νομισματικής και συναλλαγματικής τους πολιτικής με την ταυτόχρονη διατήρηση
από μέρους τους της αποκλειστικής αρμοδιότητας της οικονομικής πολιτικής,
διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών τους πολιτικών, το
οποίο, αν και «ευαγγελιζόταν» τη δημοσιονομική πειθαρχία, αποδείχθηκε απόλυτα
ανεπαρκές να την επιβάλει, αφετέρου, σχετίζονταν με το γεγονός ότι δεν υπήρχε
κανένας μηχανισμός πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων 74.

(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιo), 2018):
“Οικονομική διακυβέρνηση”.
74
(Κότιος, Γαλανός, & Ρουκανάς, 2012, σσ. 5 - 7).
73
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Ως συνέπεια της κρίσης, το θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης αναδιαμορφώθηκε εκτενώς ενώ παράλληλα θεσπίστηκαν και
μηχανισμοί σταθερότητας για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.
3.2.1

Αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΣΣΑ)

Αρχικά, τον Νοέμβριο του 2011 υιοθετήθηκε μία δέσμη μέτρων αποτελούμενη από
πέντε κανονισμούς και μία οδηγία, γνωστή ευρέως ως εξάπτυχο (six-pack) 75.
Με τα μέτρα αυτά επιδιώχθηκε η ενίσχυση, τόσο του προληπτικού όσο και του
κατασταλτικού σκέλους του ΣΣΑ, καθώς και η εμβάθυνση του συντονισμού των
οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέφθηκαν ρυθμίσεις για τη διεύρυνση της εποπτείας επί του
συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών,
και δη πέραν του χρέους και του ελλείμματος (λ.χ. μέσω της θέσπισης της
διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών), καθιερώθηκε αυστηρότερο πλαίσιο
ελέγχου της τήρησης των προϋπαρχόντων και νέων κανόνων εποπτείας (καθιέρωση
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Μηχανισμού Επαγρύπνησης και του Πίνακα
Αποτελεσμάτων), ενισχύθηκε το κατασταλτικό μέρος του ΣΣΑ (εισαγωγή νέων
κυρώσεων, όπως λ.χ. για παραποίηση στατιστικών στοιχείων, αυτοματοποίηση της
διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων μέσω της εισαγωγής του συστήματος
αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας κ.ά.) 76.
Η δέσμη αυτή μέτρων περιελάμβανε τις κάτωθι νομικές πράξεις:


Κανονισμός (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της
δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ.



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για
τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην
ευρωζώνη.

75
76

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 306 της 23ης Νοεμβρίου του 2011 (σελ. 1, 8, 12, 25, 33, 41).
Βλ. σχετικά: (Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 75 - 93).
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της
δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών.



Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη
διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών.



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011,
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη
διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.



Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, τις 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών.

Περαιτέρω, τον Μάιο του 2013, υιοθετήθηκε και μία δεύτερη δέσμη μέτρων, γνωστή
ευρέως ως «δίπτυχο» (two-pack) 77, η οποία είχε ως στόχο τον αποτελεσματικότερο
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών ειδικά για τα κράτη μέλη με νόμισμα το
ευρώ.
Τα μέτρα αυτά υιοθετήθηκαν επί τη βάση της αναγνώρισης ότι η έντονη
αλληλεξάρτηση των οικονομιών τους απαιτούσε ένα αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας,
ικανό να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα ασκούν την
οικονομική και δημοσιονομική τους πολιτική εντός ενός αυστηρά οριοθετημένου και
εποπτευόμενου πλαισίου προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ενδεχόμενων
αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων για την οικονομική και δημοσιονομική
κατάσταση των υπολοίπων μελών της ζώνης του ευρώ.
Η δέσμη αυτή μέτρων περιελάμβανε τις κάτωθι νομικές πράξεις:


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ, τα οποία
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

77

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 140 της 17ης Μαΐου του 2013 (σελ. 1 & 11).
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με κοινές διατάξεις για την
παρακολούθηση

και

την

εκτίμηση

των

σχεδίων

δημοσιονομικών

προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού
ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ.
Με τις ως άνω δέσμες μέτρων («εξάπτυχο και «δίπτυχο»), το “Ευρωπαϊκό Εξάμηνο”
κατέστη πλέον το κύριο μέσο συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών
πολιτικών των κρατών μελών, στο οποίο μάλιστα προσδόθηκε δεσμευτική νομική
βάση.
Πλέον, μέσω του ετήσιου κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παρέχονται
κατευθυντήριες γραμμές στις χώρες της ΕΕ πριν αυτές λάβουν πολιτικές αποφάσεις
σε εθνικό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχονται στο πλαίσιο του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών
ανισορροπιών, ενώ ταυτοχρόνως εξυπηρετούνται και οι στόχοι της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»78.
O συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου λειτουργεί ως εξής 79:


Στα τέλη φθινοπώρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης, η οποία υπογραμμίζει τις γενικές οικονομικές
προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος.



Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης συζητείται από τα άλλα θεσμικά όργανα
και τροφοδοτεί τη συζήτηση οδηγώντας στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.



Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις ανά χώρα σχετικά με τις
γενικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε κάθε χώρα της ΕΕ. Για
ορισμένες χώρες στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη
επισκόπηση.



Τον Απρίλιο, οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν τα εθνικά προγράμματά τους. Η
Επιτροπή τότε, βάσει συνολικής αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης

(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex), 2018): ”Γλωσσάριο Σύνοψης:
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο”.
79
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex), 2018): ”Γλωσσάριο Σύνοψης:
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο”.
78
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κάθε χώρας, διατυπώνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις πολιτικής για την κάθε
χώρα.


Οι συστάσεις συζητούνται από το Συμβούλιο και επικυρώνονται από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο, πριν εγκριθούν οριστικά από τους
Υπουργούς Οικονομικών των χωρών.



Οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να ενσωματώσουν τις συστάσεις στα
δημοσιονομικά σχέδια και στα σχέδια πολιτικής τους για το επόμενο έτος, και
να τις εφαρμόσουν τους επόμενους 12 μήνες.

3.2.2

Θέσπιση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη
Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ (ΣΣΣΔ)

Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ,
γνωστή ευρέως ως «Δημοσιονομικό Σύμφωνο», αποτελεί μια διεθνή συνθήκη που
συνήφθη μεταξύ της πλειονότητας των κρατών μελών της Ένωσης 80 και τέθηκε σε
ισχύ τον Ιανουάριο του 2013.
Της σύναψής της είχε προηγηθεί η θέσπιση του Συμφώνου για το Ευρώ+ (Euro Plus
Pact) 81, το 2011, με το οποίο, για πρώτη φορά σε ένα ενωσιακό κείμενο, έγινε λόγος
για εσωτερίκευση στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της δημοσιονομικής
πειθαρχίας της ΣΛΕΕ 82 καθώς προβλέφθηκε η υποχρέωση των συμβαλλόμενων
μερών να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία τους δημοσιονομικούς κανόνες
του ΣΣΑ, στους οποίους μάλιστα κλήθηκαν να προσδώσουν έναν ισχυρά δεσμευτικό
και ταυτοχρόνως μόνιμο χαρακτήρα (λ.χ. μέσω της ενσωμάτωσής τους στο εθνικό
τους δίκαιο με συνταγματική διάταξη ή νόμο πλαίσιο) 83.
Ωστόσο, το γεγονός ότι ως άνω Σύμφωνο εμπεριείχε δεσμεύσεις κυρίως πολιτικού
χαρακτήρα (και ως εκ τούτου όχι τόσο νομικά δεσμευτικές) προκάλεσε την
αντίδραση της Γερμανίας, η οποία θέλοντας να προσδώσει στο ως άνω Σύμφωνο

Εκτός της Αγγλίας, της Τσεχίας και της Κροατίας.
Σύμφωνο για την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για την
ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση.
82
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 95).
83
(Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης - 25ης Μαρτίου 2011 (EUCO 10/11)).
80
81
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περισσότερο δεσμευτική ισχύ επεδίωξε την ενσωμάτωσή του στην έννομη τάξη της
Ένωσης 84.
Κάτι τέτοιο όμως προϋπόθετε τροποποίηση της ΣΛΕΕ και καθώς η Αγγλία δε
συναινούσε, επιλέχθηκε εντέλει η «λύση» μιας διεθνούς συνθήκης 85.
Έτσι προέκυψε η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση
στην ΟΝΕ (ΣΣΣΔ).
Με την εν λόγω Συνθήκη τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν «να ενισχύσουν τον
οικονομικό πυλώνα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, θεσπίζοντας ένα
σύνολο κανόνων που αποβλέπει στην προώθηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας
μέσω ενός δημοσιονομικού συμφώνου, στην ενίσχυση του συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών τους και στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ζώνης του
ευρώ, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υλοποίηση των στόχων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και
κοινωνική συνοχή 86».
Στόχος της ΣΣΣΔ είναι να ενισχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία των κυβερνήσεων
των κρατών μελών της Ευρωζώνης.
Στο πλαίσιο αυτό, το «δημοσιονομικό σύμφωνο 87» επιβάλλει στις χώρες της
Ευρωζώνης απαιτήσεις που αφορούν στις δημοσιονομικές τους πολιτικές, ενώ οι
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ μπορούν να συμπράξουν εφόσον το επιθυμούν.
Ειδικότερα, η ΣΣΣΔ θέτει τρεις κύριους στόχους 88:
1. Τη διασφάλιση ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών εθνικών προϋπολογισμών
Πρόκειται για τον κανόνα περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, ήτοι τον ευρέως
αποκαλούμενο «χρυσό κανόνα», σύμφωνα με τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 95).
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 95).
86
Άρθρο 1, παράγραφος 1 της ΣΣΣΔ.
87
Τίτλος ΙΙΙ της ΣΣΣΔ (άρθρα 3 - 8).
88
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2014): “Σύνοψη
της νομοθεσίας της ΕΕ: Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση”.
84
85
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πρέπει να διατηρούν τα ετήσια διαρθρωτικά ελλείμματά τους στο 0,5 % του Α.Ε.Π. ή
χαμηλότερα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων κρατών καλούνται να
θέσουν σε εφαρμογή έναν αυτόματο διορθωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα
ενεργοποιείται σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τον κανόνα περί ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό, εάν σημειωθεί απόκλιση του
ισοζυγίου του προϋπολογισμού από την προβλεπόμενη γραμμή, θα λαμβάνονται
αυτομάτως διορθωτικά μέτρα.
Η απαλλαγή των χωρών, σε προσωρινή βάση, από τον κανόνα περί ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως σε σοβαρή
οικονομική ύφεση. Επιπλέον, εάν το δημόσιο χρέος μιας κυβέρνησης κυμαίνεται σε
σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από την τιμή αναφοράς του ΣΣΑ (60 % του Α.Ε.Π.),
μπορεί να της επιτραπεί υψηλότερο διαρθρωτικό έλλειμμα έως και 1 % του Α.Ε.Π..
Οι χώρες της ΕΕ μπορεί να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Το Δικαστήριο
μπορεί να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις στις χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις
αποφάσεις του.
2. Την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά στον
αντίκτυπο των συστάσεων στις οποίες προβαίνει όταν τα δημόσια ελλείμματα
των χωρών της Ευρωζώνης καθίστανται ιδιαίτερα υψηλά
Πρόκειται για τη δέσμευση που επιβάλλεται στο Συμβούλιο της ΕΕ να εγκρίνει
αμετάβλητες τις προτάσεις και συστάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος, εκτός αν διαμορφώνεται ειδική πλειοψηφία μεταξύ των
μελών του κατά μιας τέτοιας απόφασης.
3. Τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών
Στο πλαίσιο βελτίωσης του συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών, τα
συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αναφέρουν εκ των προτέρων τα σχέδιά τους
όσον αφορά την έκδοση δημόσιου χρέους (συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω δανεισμού
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από ομολογιούχους) στην Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ, ενώ επίσης οφείλουν
να διασφαλίζουν ότι τα σχέδιά τους που αφορούν σε μείζονος σημασίας οικονομικές
μεταρρυθμίσεις θα συζητούνται εκ των προτέρων και θα συντονίζονται.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της βελτίωσης της διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη,
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών ή
κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωζώνης τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο 89.
3.2.3

Δημιουργία μηχανισμών σταθερότητας

Η απουσία μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων στη θεσμική συγκρότηση της ΟΝΕ
ήταν απόρροια δύο κύριων πεποιθήσεων που επικράτησαν κατά τη δημιουργία της 90:
Κατά πρώτον, της πεποίθησης ότι το ΣΣΑ και οι επιμέρους προβλέψεις των
Συνθηκών σχετικά με την οικονομική πολιτική θα εξασφάλιζαν έναν αποτελεσματικό
συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών,
γεγονός που με τη σειρά του θα διασφάλιζε την αναγκαία για τη σταθερότητα του
κοινού νομίσματος δημοσιονομική πειθαρχία.
Κατά δεύτερον, της πεποίθησης ότι η θέσπιση τέτοιων μηχανισμών, εκ μόνο του
λόγου της ύπαρξής τους, θα εξωθούσε τα κράτη μέλη σε ανεύθυνη δημοσιονομική
διαχείριση εκ μέρους τους καθώς θα θεωρούσαν ως δεδομένο ότι θα «σωζόντουσαν»
σε περίπτωση που αντιμετώπιζαν πρόβλημα 91.
Ωστόσο, όπως απεδείχθη εκ του αποτελέσματος, και η δημοσιονομική πειθαρχία δεν
επετεύχθη εντέλει και το γεγονός της μη επιβολής της ώθησε πολλά από τα κράτη
μέλη σε μια μη συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών τους.
Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν
αυτούς τους μηχανισμός μεσούσης της κρίσης και υπό το φόβο κατάρρευσης της
ίδιας της Ευρωζώνης.
Πρόκειται για τις Συνόδους Κορυφής για το Ευρώ.
Βλ. σχετικά για το πρόβλημα του “ηθικού κινδύνου” και τη διαχείριση της κρίσης της Ευρωζώνης:
(Frankel, 2018, σσ. 111-113), (Papadimitriou & Zartaloudis, 2015, σ. 37), (Bratsiotis & Cobham, 2017,
σσ. 97, 110-112).
91
Πρόκειται για το γνωστό στην Οικονομική Επιστήμη πρόβλημα του “ηθικού κινδύνου” για την
αντιμετώπιση του οποίου, άλλωστε, προβλέφθηκε και η εισαγωγή στη Συνθήκη ΛΕΕ της «ρήτρας μη
διάσωσης», ήτοι του άρθρου 125 ΣΛΕΕ.
89
90
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Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση αποφυγής του «ηθικού κινδύνου», η χρηματοδοτική
συνδρομή που παρασχέθηκε μέσω των μηχανισμών αυτών συνδέθηκε με την
λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα 92, ήτοι την τήρηση από μέρους των
δανειζόμενων κρατών ενός προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και
διαρθρωτικών αλλαγών το οποίο αποτυπώθηκε στα μνημόνια που σύναψαν μεταξύ
τους τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ωστόσο, οι όροι που τέθηκαν με τα μνημόνια στις χώρες που έλαβαν χρηματοδοτική
συνδρομή έθεσαν κρίσιμα ζητήματα ασυμβατότητάς τους με τις αξίες της Ένωσης,
όπως αυτές αποτυπώθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 2 ΣΕΕ 93.
Συνοπτικά, οι εν λόγω μηχανισμοί σταθερότητας που δημιουργήθηκαν από την
Ένωση και τα κράτη μέλη είναι οι εξής:
1. Μηχανισμός διμερών δανείων για την Ελλάδα
Όπως προελέχθη, τον Μάιο του 2010 δημιουργήθηκε ένας ad hoc μηχανισμός
χρηματοδότησης για την Ελλάδα, υπό τη μορφή μιας διεθνούς συμφωνίας, με την
οποία τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ συμφώνησαν να παράσχουν από κοινού με
το ΔΝΤ οικονομική βοήθεια ύψους 110 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα μέσω διμερών
δανείων.
Τα δάνεια αυτά παρασχέθηκαν υπό τον όρο εφαρμογής από την χώρα μας ενός
αυστηρού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που αποτυπώθηκε σε
σχετικό μνημόνιο συνεννόησης 94, την παρακολούθηση της ορθής τήρησης του
οποίου ανέλαβε η λεγόμενη Τρόικα, ήτοι η Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Όρος που είναι ευρέος γνωστός με την αγγλική ονομασία «conditionality».
Το εν λόγω ζήτημα θα αναλυθεί στα επόμενα κεφάλαια.
94
Πρόκειται για το Μνημόνιο Συνεννόησης (ήτοι το Μνημόνιο Οικονομικής & Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής, το Μνημόνιο για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής και το Τεχνικό
Μνημόνιο Συνεννόησης) που υπεγράφη στις 03 Μαΐου του 2010 μεταξύ της Ελλάδος και των κρατών
μελών της Ευρωζώνης. Λίγες μέρες αργότερα, στις 08 Μαΐου, υπεγράφη και η Σύμβαση Δανειακής
Διευκόλυνσης από τα ίδια συμβαλλόμενα μέρη ενώ τα δάνεια χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με τη
χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) βάσει του Διακανονισμού
Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας.
92
93
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2. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ)
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, γνωστός ευρέως με
την αγγλική του ονομασία EFSM 95, θεσπίστηκε με τον Κανονισμό 407/2010 του
Συμβουλίου 96

και

εν

αντιθέσει

με

όλους

τους

υπόλοιπους

μηχανισμούς

χρηματοδότησης που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης είναι ο
μόνος που θεσμικά εντάσσεται πλήρως εντός του νομικού πλαισίου της Ένωσης.
Ως νομική βάση για τη θέσπισή του EFSM επιλέχθηκε το άρθρο 122, παράγραφος 2
ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή
διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε
φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το
Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό
ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης (…)», ενώ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό θέσπισής του «τέτοιες δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε
σοβαρή

επιδείνωση

του

διεθνούς

οικονομικού

και

χρηματοπιστωτικού

περιβάλλοντος 97».
Σκοπός του EFSM είναι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω αυτού λαμβάνει τη
μορφή δανείου ή πιστωτικού ορίου 98 και συναρτάται με την επιβολή αυστηρών όρων
οικονομικής πολιτικής «με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων
οικονομικών του δικαιούχου κράτους μέλους 99».
Ο EFSM χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος αποτελεί και τον
εγγυητή του δανείου, ενώ, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να δανειστεί
συνολικά 60 δισ. ευρώ στις χρηματοπιστωτικές αγορές εκ μέρους της ΕΕ100.
Μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία για συνολικό
ποσό ύψους 46,8 δισ. ευρώ (22,5 δισ. ευρώ για την Ιρλανδία και 24,3 δισ. ευρώ για
European Financial Stabilisation Mechanism. Εφεξής EFSM.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη θέσπιση
ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης.
97
Σκέψη 2 του Προοιμίου του Κανονισμού.
98
Άρθρο 2 του Κανονισμού.
99
Σκέψη 7 του Προοιμίου του Κανονισμού.
100
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex), 2015): ”Σύνοψη της
νομοθεσίας της ΕΕ: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης”.
95
96
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την Πορτογαλία), τα οποία εκταμιεύτηκαν σε περίοδο 3 ετών (2011-2014), ενώ τον
Ιούλιο του 2015 χρησιμοποιήθηκε για την παροχή βραχυπρόθεσμης ενίσχυσης
(ενδιάμεσο δάνειο) ύψους 7,16 δισ. ευρώ στην Ελλάδα 101.
Δυνητικά και υπό προϋποθέσεις, όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης μπορούσαν να
αιτηθούν συνδρομή από τον EFSM.
Ωστόσο, μετά τη δημιουργία του ESM, ο οποίος αντικατέστησε τον EFSM, o EFSM
παραμένει σε ισχύ μόνο για συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως για την αντιμετώπιση
έκτακτων καταστάσεων στις οποίες για πρακτικούς, διαδικαστικούς ή οικονομικούς
λόγους απαιτείται η χρήση του, κατά κανόνα πριν από τη χρηματοδοτική συνδρομή
του ESM ή παράλληλα με αυτήν 102.
Έτσι, ο ESM αποτελεί πλέον τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης για τα κράτη μέλη της
Ευρωζώνης, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης μπορούν να αιτηθούν
συνδρομή από την ΕΕ μέσω του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης
του ισοζυγίου πληρωμών 103.
3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)
Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ),
γνωστού ευρέως με την αγγλική του ονομασία EFSF 104, αποφασίσθηκε λίγες μέρες
μετά την οργάνωση του ad hoc μηχανισμού για την Ελλάδα στην έκτακτη σύνοδο του
Συμβουλίου της 9ης Μαΐου του 2010 105, όπου επίσης αποφασίσθηκε η ίδρυση του
EFSM.
Το ταμείο EFSF συστάθηκε από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ ως προσωρινός
μηχανισμός χρηματοδότησης για τα εν λόγω κράτη με συνολική πραγματική
δανειοδοτική ικανότητα 440 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί μία ανώνυμη

(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex), 2015): ”Σύνοψη της
νομοθεσίας της ΕΕ: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης”.
102
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
“Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ”.
103
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2018): “European
Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)”.
104
European Financial Stability Facility. Εφεξής EFSF.
105
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010): “Ανακοινωθέν Τύπου 9596/10 (Presse 108)”.
101
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εταιρεία με μετόχους τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, η οποία υπάγεται στο
δίκαιο του Λουξεμβούργου 106.
Το ταμείο αυτό έχει παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιρλανδία, στην
Πορτογαλία και στην Ελλάδα 107, ενώ μετά τη δημιουργία του ESM παρέμεινε ενεργό
μόνο για τα υπό εξέλιξη προγράμματα συνδρομής των χωρών αυτών 108.
Όπως και στην περίπτωση του EFSM αλλά και του αρχικού προγράμματος
χρηματοδότησης μέσω διμερών δανείων της Ελλάδος, η παροχή χρηματοδοτικής
συνδρομής από το ταμείο EFSF συναρτήθηκε από την τήρηση συγκεκριμένων όρων
πολιτικής από μέρους του δανειζόμενου κράτους, οι οποίοι αποτυπώθηκαν σε σχετικό
μνημόνιο συνεννόησης.
Πλέον το EFSF δεν παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή καθώς με τη θέσπιση του ESM
το ταμείο αυτό όπως και ο EFSM αντικαταστάθηκαν από τον εν λόγω μόνιμο
μηχανισμό σταθερότητας 109.
4.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ)

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), γνωστός ευρέως με την αγγλική
του ονομασία ESM 110, τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2012 και αντικατέστησε
τους δύο προηγούμενους μηχανισμούς χρηματοδότησης, ενώ πλέον αποτελεί τον
μοναδικό και μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη της ζώνης του
Ευρώ 111.
Παρότι θεσμικά εντάσσεται εκτός του νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς η
σύστασή του πραγματοποιήθηκε μέσω διεθνούς συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωζώνης, εντούτοις έχει στενή σχέση με αυτό, καθώς, αφενός μεν επιδιώκει
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
“Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ”.
107
Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιήθηκε για την Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος
στήριξης [2ο Μνημόνιο: Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α’/14.2.2012)].
108
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
“Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ”.
109
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
“Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ”.
110
European Stability Mechanism. Εφεξής ESM.
111
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
”Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ”.
106
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την «εκπλήρωση μιας αποστολής ενωσιακής φύσεως 112», ήτοι τη διαφύλαξη της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της 113, αφετέρου
χρησιμοποιεί συγκεκριμένα θεσμικά όργανα της Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ
& Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) για την εκπλήρωση των στόχων που επιδιώκει αλλά και
για την εν γένει λειτουργία του 114.
Όσον αφορά στον σκοπό του ESM, αυτός συνίσταται «στην κινητοποίηση της
χρηματοδότησης και την παροχή στήριξης σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους,
κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής, προς όφελος των
μελών του που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα
χρηματοδότησης,

εφόσον

είναι

απαραίτητη

για

τη

διαφύλαξη

της

χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των
κρατών μελών της 115».
Προς τον σκοπό αυτό, ο ESM έχει το δικαίωμα να αντλεί κεφάλαια «με την έκδοση
χρηματοπιστωτικών τίτλων ή με τη σύναψη χρηματοοικονομικών ή λοιπών
συμφωνιών ή ρυθμίσεων με μέλη του ESM χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλα
τρίτα μέρη 116», ενώ η μέγιστη δανειοδοτική του δυνατότητα ορίστηκε αρχικά σε 500
δισεκατομμύρια ευρώ 117.
Η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής στα μέλη του ESM συναρτάται με την
αποδοχή και την τήρηση από μέρους τους συγκεκριμένων όρων πολιτικής, οι οποίοι
αποτυπώνονται σε σχετικό μνημόνιο συνεννόησης 118.
Μέχρι σήμερα, ο ESM έχει παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή στην Ισπανία, την
Κύπρο και την Ελλάδα 119.

(Παπαδοπούλου, 2017, σ. 94).
Άρθρο 3 της Συνθήκης ESM.
114
(Παπαδοπούλου, 2017, σ. 95).
115
Άρθρο 3 της Συνθήκης ESM.
116
Άρθρο 3 της Συνθήκης ESM.
117
Άρθρο 39 της Συνθήκης ESM.
118
Άρθρο 12 της Συνθήκης ESM.
119
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
“Χρηματοδοτική συνδρομή προς κράτη μέλη της ΕΕ”.
112
113
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Από την ίδρυση του ESM έχουν υπάρξει πολλές προτάσεις για ενσωμάτωσή του στο
ενωσιακό δίκαιο, κάτι που, όπως θα καταδειχθεί στο επόμενο κεφάλαιο, είναι
σύμφωνο με τις Συνθήκες και το δίκαιο της Ένωσης 120.
Στις 06 Δεκεμβρίου του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για την
ψήφιση κανονισμού από το Συμβούλιο με σκοπό την ενσωμάτωση του ESM στο
θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και τη μετεξέλιξή του σε ενωσιακό μηχανισμό μέσω της
ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου 121.
3.2.4

Τραπεζική Ένωση

Η Τραπεζική Ένωση δημιουργήθηκε ως «απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση»122
και αποτελεί ένα σύστημα τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης που λειτουργεί βάσει
κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλη της οποίας
είναι όλα τα κράτη της Ευρωζώνης καθώς και τα κράτη μέλη εκτός αυτής που
επιλέγουν να συμμετάσχουν 123.
Η θέσπισή της ήταν απόρροια της συνειδητοποίησης από την Ένωση, αφενός του
έντονου βαθμού αλληλοσύνδεσης των οικονομιών των κρατών μελών της, όπως ιδίως
των χωρών της Ευρωζώνης, αφετέρου του έντονου βαθμού αλληλοσύνδεσης των
δημόσιων οικονομικών μιας χώρας και του τραπεζικού της τομέα 124.
Οι κύριοι στόχοι της, είναι 125:


Να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες είναι ισχυρές και ικανές να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική κρίση στο μέλλον.

(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), Economic
Governance Support Unit, Directorate-General for Internal Policies, Authors: Zoppé A., Gasparotti A.,
2018).
121
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017): “Proposal for a Council Regulation on the establishment of the
European Monetary Fund (Brussels, 6.12.2017, COM(2017) 827 final)”.
122
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 2018):
“Τραπεζική Ένωση”.
123
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), 2018): “Τραπεζική ένωση”.
124
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Τραπεζική
Εποπτεία), 2018): ”Τραπεζική Ένωση”.
125
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), 2018): “Τραπεζική ένωση”.
120
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Να προληφθούν καταστάσεις όπου για τη διάσωση προβληματικών τραπεζών
χρησιμοποιούνται χρήματα των φορολογουμένων.



Να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς μέσω της εναρμόνισης των
κανόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα.



Να ενισχυθεί η δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη και την ΕΕ
συνολικά.

Αποτελείται από τα εξής τρία κύρια μέρη 126:
1. Το «Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων» 127
Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τραπεζικής ένωσης και,
γενικότερα, του ρυθμιστικού πλαισίου για το χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ.
Αποτελείται από δέσμη νομοθετικών κειμένων, τα οποία ισχύουν για όλα τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στην ΕΕ.
Ειδικότερα, οι κανόνες του περιλαμβάνουν κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες,
βελτιωμένα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και κανόνες για τη διαχείριση των
προβληματικών τραπεζών.
Σκοπός του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων είναι να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να
αποφευχθούν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί η δημοσιονομική
σταθερότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.
2. Τον «Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό» 128
Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός είναι το υπερεθνικό όργανο τραπεζικής εποπτείας
της ΕΕ, όπου την ευθύνη για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές.
Κύριος στόχος του μηχανισμού είναι να εξασφαλιστεί η ευρωστία του ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω τακτικών και εξονυχιστικών ελέγχων της
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), 2018): “Τραπεζική ένωση”.
127
Single Rulebook.
128
Single Supervisory Mechanism (SSM).
126
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οικονομικής κατάστασης των τραπεζών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται βάσει κοινών
κανόνων για όλες τις χώρες της ΕΕ.
3. Τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης 129
Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης συνιστά σύστημα για την αποτελεσματική και
ουσιαστική εξυγίανση των μη βιώσιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αποτελείται
από την κεντρική αρχή εξυγίανσης (το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης) και το ενιαίο
ταμείο εξυγίανσης. Το ταμείο θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση χρεωκοπίας τράπεζας
και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης.

129

Single Resolution Mechanism (SRM).
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4 Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4.1 Η εφαρμογή της αρχής του κράτους δικαίου κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στον τομέα της ΟΝΕ
Η αρχή του κράτους δικαίου και συνεπακόλουθα η προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου φάνηκαν να παραγκωνίζονται κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στον τομέα της ΟΝΕ, και ιδίως κατά τη
διαχείριση της οικονομικής κρίσης.
Οι στόχοι οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που προβλέφτηκαν στα
μνημόνια, προκειμένου οι χώρες που υπήχθησαν σε αυτά να μπορέσουν να λάβουν
την αναγκαία χρηματοδότηση για να μην καταρρεύσουν οι οικονομίες τους και ως εκ
τούτου να αποτραπεί μία ενδεχόμενη κατάρρευση της ίδιας της Ευρωζώνης,
ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν αυστηρές πολιτικές λιτότητας, οι
οποίες είχαν άμεση επίδραση σε θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως ιδίως στο
θεμελιώδες δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σε σειρά άλλων δικαιωμάτων,
κοινωνικών και ατομικών, με αποτέλεσμα η κρίση χρέους να μετατραπεί εντέλει σε
μία κρίση του κοινωνικού κράτους δικαίου· με σημαντική μείωση του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών· με την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και δη των
μακροπρόθεσμα ανέργων καθώς και της ανεργίας των νέων και των γυναικών· με την
υποβάθμιση βασικών δημοσίων αγαθών όπως αυτών της υγείας, της παιδείας και της
κοινωνικής ασφάλισης και εντέλει με ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να
βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών
δίχως να έχει πρόσβαση στις πλέον πρωταρχικές ανάγκες ενός ανθρώπου, όπως η
ανάγκη για στέγη, φαγητό & υγεία.
Το ζήτημα της καταπάτησης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπήρξε (και
παραμένει) εντονότερο στη χώρα μας λόγω του μεγαλύτερου εύρους της
δημοσιονομικής προσαρμογής που κλήθηκε να επιτύχει κατ΄ αντιστοιχία του
μεγέθους των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.
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4.1.1

Κράτος δικαίου: περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά χαρακτήρα κοινότητας δικαίου λόγω της έννομης τάξης
της, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι αρχές του κράτους δικαίου και της
δημοκρατίας, αρχές οι οποίες αποτελούν θεμέλια των συνταγματικών εννόμων
τάξεων όλων των κρατών μελών 130.
Όπως προελέχθη 131, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων συνιστούν αξίες κατοχυρωμένες στο πρωτογενές δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, το οποίο επίσης ορίζει
ότι oι αξίες αυτές «είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται
από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη,
την αλληλεγγύη (…) ». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 ΣΕΕ, η Ένωση
έχει σκοπό να προάγει αυτές τις αξίες, όπως επίσης την ειρήνη και την ευημερία των
λαών της.
Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις αξίες, πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχυρωμένη
στο άρθρο 2 ΣΕΕ αξία του κράτους δικαίου ή αρχή του κράτους δικαίου, όπως
αναφέρεται στο προοίμιο του Χάρτη, όπου στο 2ο εδάφιο ορίζεται ότι η Ένωση
«έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις
αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας,
της ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου (…) ».
Κατά το άρθρο 7, παρ. 1 ΣΕΕ, η αρχή του κράτους δικαίου, όπως και όλες οι, κατά το
άρθρο 2 ΣΕΕ, αξίες της Ένωσης οφείλουν να γίνονται σεβαστές από τα κράτη μέλη
ενώ σε περίπτωση που το Συμβούλιο διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς
παραβίασης των αξιών αυτών τότε δύναται να αποφασίσει την επιβολή κυρώσεων
στο εν λόγω κράτος. Επιπροσθέτως, το άρθρο 7 ΣΕΕ δίνει τη δυνατότητα στην
Ένωση να ελέγχει την τήρηση των αξιών αυτών και την ενδεχόμενη παραβίασή τους
από τα κράτη μέλη τόσο για πράξεις τους όσο και για παραλείψεις τους, καθώς

130
131

(Borchardt, 2017, σσ. 25 - 31, 93 - 94).
Βλ. σχετικά κεφάλαιο 2.
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επίσης αφορά στη δράση των κρατών μελών και στους τομείς που υπάγονται στην
αποκλειστική τους αρμοδιότητα 132.
Εν συνεχεία, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 3, εδάφιο 2 & 3 ΣΕΕ, όπου
θεμελιώνεται η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της
Ένωσης «τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει
την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από
πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την
Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε
μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».
Από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 4 ΣΕΕ, προκύπτει ότι τα κράτη μέλη
οφείλουν να σέβονται τις αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της
Ένωσης. 133
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 1 ΣΕΕ: «Κάθε ευρωπαϊκό κράτος, το
οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προάγει,
μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης».
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυασμένη ανάγνωση των διατάξεων του άρθρου 7 και 49
ΣΕΕ συνάγεται ότι ο σεβασμός των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ δεν
αφορά στα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης αλλά αφορά και
στην εξ ορισμού αυτόνομη δράση των υποψήφιων προς ένταξη στην Ένωση κρατών
όσο και στην αυτόνομη δράση των κρατών μελών 134.
Επιπροσθέτως, οι αρχές αυτές, πόσο μάλλον η αρχή του κράτους δικαίου,
λαμβάνονται υπόψη από την Ένωση στις σχέσεις της με τρίτα κράτη ή διεθνείς
οργανισμούς. Σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 ΣΕΕ, σύμφωνα με το
οποίο η Ένωση «αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο
την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις
αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες
στη συνεργασία». Εξάλλου, η δράση της ένωσης στη διεθνή σκηνή «έχει ως γνώμονα
και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που
(Περάκης, 2015, σ. 51).
(Πλιάκος, 2012, σ. 55).
134
(Πλιάκος, 2012, σσ. 55 - 56).
132
133
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έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία της 135», καθώς επίσης «βάσει αυτών των αρχών (…)
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τα στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους της
Ένωσης 136».
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στο κράτος δικαίου και αυτοδεσμεύεται μέσω
αυτού καθότι όλες οι ενέργειές της, ως έχουσα η ίδια νομική προσωπικότητα 137,
καθώς και οι ενέργειες των οργάνων της βασίζονται στις Συνθήκες τις οποίες τα ίδια
τα κράτη μέλη υπέγραψαν αυτοβούλως παραχωρώντας στην Ένωση και τα όργανά
της εξουσίες λήψης αποφάσεων που τα δεσμεύουν 138.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την τελική δικαιοδοσία να κρίνει επί
των ζητημάτων τήρησης του δικαίου «κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των
Συνθηκών 139», δρώντας «εντός των ορίων που του ανατίθενται από τις Συνθήκες 140».
Μάλιστα το Δικαστήριο οφείλει να αυτοπεριορίζεται χάριν της δημοκρατικής αρχής
της διάκρισης των εξουσιών 141.
Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
αποφαίνεται σύμφωνα με τις Συνθήκες 142:
i.

επί την προσφυγών που ασκούνται από κράτος μέλος, θεσμικό όργανο,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ii.

προδικαστικώς, κατόπιν αιτήματος εθνικών δικαστηρίων, επί της ερμηνείας
του δικαίου της Ένωσης ή επί του κύρους πράξεων που εκδόθηκαν από τα
θεσμικά όργανα,

iii.

επί των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από τις Συνθήκες.

Μέσω της τήρησης του ενωσιακού δικαίου από όλους: την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τα ίδια τα κράτη μέλη, και με γνώμονα της
δράσης της Ένωσης το δίκαιο και τις αξίες της, διαφαίνεται τόσο η τυπική έννοια της
αρχής του κράτους δικαίου όσο και η ουσιαστική.
Άρθρο 21, παράγραφος 1 ΣΕΕ.
Άρθρο 22, παράγραφος 1 ΣΕΕ.
137
Άρθρο 47 ΣΕΕ.
138
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018): “H ΕΕ με λίγα λόγια”.
139
Άρθρο 19, παράγραφος 1 ΣΕΕ.
140
Άρθρο 13, παράγραφος 2 ΣΕΕ.
141
(Πλιάκος, 2012, σ. 94).
142
Άρθρο 19, παράγραφος 3 ΣΕΕ.
135
136
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Με την τυπική έννοια του όρου το κράτος δικαίου αναφέρεται στην τήρηση του
δικαίου

βάσει

δημοκρατικά

θεσμοθετημένων

κανόνων

μέσω

των

οποίων

διασφαλίζεται η διάκριση των εξουσιών, η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα
των κανόνων, η αποτελεσματική δικαστική προστασία, η ασφάλεια του δικαίου
καθώς και μια σειρά αρχών και δικαιωμάτων προστατευόμενων από τον Χάρτη, όπως
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, η αρχή της
νομιμότητας και της αναλογικότητας καθώς και το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, ενώ
ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο σεβασμός των αρχών της θεσμικής αυτονομίας και
της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών καθώς η έννομη τάξη της Ένωσης και η
έννομη τάξη των κρατών μελών οφείλουν να συνυπάρχουν εξυπηρετώντας, αφενός
μεν, τους σκοπούς και τις αξίες της Ένωσης, αφετέρου δε, μη θίγοντας το εσωτερικό
δίκαιο των κρατών μελών όσον αφορά στους τομείς πολιτικής που τα ίδια τα κράτη
μέλη δεν θέλησαν να παραχωρήσουν στην Ένωση, σεβόμενες δηλαδή την ίδια την
υπόσταση των κρατών μελών ως κυρίαρχων κρατών 143.
Με την ουσιαστική έννοια του όρου η αρχή του κράτους δικαίου λειτουργεί ως ένας
σύνδεσμος μεταξύ της τυπικής διάστασης της ίδιας της αρχής και του σεβασμού των
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποσκοπώντας εντέλει να διαφυλάξει όλες
αυτές τις αρχές και τα δικαιώματα που προστατεύουν την ίδια την υπόσταση του
ανθρώπου, όπως είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του και ιδίως τον
πυρήνα των δικαιωμάτων του: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 144.
Τέλος, όσον αφορά στο εύρος της προστασίας και στο πεδίο εφαρμογής της αρχής
του κράτους δικαίου στο πλαίσιο εφαρμογής του Χάρτη, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν
οι ακόλουθες επισημάνσεις:
i.

Οι διατάξεις του Χάρτη «απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και
τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας,
καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης
(…), σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και εντός των ορίων των
αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέμονται από τις Συνθήκες 145», ως
εκ τούτου, ο Χάρτης «δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της

(Πλιάκος, 2012, σσ. 92 - 97).
(Pech, 2009, σσ. 56 - 57).
145
Άρθρο 51, παράγραφος 1 του Χάρτη.
143
144
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Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες
αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες 146».
ii.

Καμία διάταξη του Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται «ως περιορίζουσα ή
θίγουσα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που
αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής από το δίκαιο της Ένωσης,
το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες είναι μέρη
η Ένωση, ή όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγματα των κρατών μελών 147».

iii.

Οι διατάξεις του Χάρτη που περιέχουν αρχές «μπορούν να εφαρμόζονται με
νομοθετικές και εκτελεστικές πράξεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και
οργανισμών της Ένωσης και με πράξεις των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν
το δίκαιο της Ένωσης, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.
Η επίκληση των διατάξεων αυτών ενώπιον δικαστηρίου είναι παραδεκτή
μόνον για την ερμηνεία των εν λόγω πράξεων και τον έλεγχο της νομιμότητάς
τους 148».

4.1.2

Τα Μνημόνια ενώπιον των δικαστηρίων: οι απορριπτικές αποφάσεις του
ΔΕΕ

Τα εθνικά δικαστήρια κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να κρίνουν επί προσφυγών πολιτών
& διαφόρων ενώσεων προσώπων (συνδικαλιστικών φορέων, συλλόγων κ.ά.) κατά
πόσο τα μέτρα που έλαβαν οι εθνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής
προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής (μειώσεις μισθών, συντάξεων,
ρυθμίσεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις κ.ά.) ήταν συμβατά με την ΕΣΔΑ και
τον Χάρτη.
Η Ρουμανία, έχοντας υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ήδη από
το 2009, ήταν από τις πρώτες χώρες που κλήθηκε να λάβει μέτρα μείωσης της
δημοσιονομικής δαπάνης του κράτους εφαρμόζοντας σχετικό πρόγραμμα λιτότητας.
Τα μέτρα αυτά αμφισβητήθηκαν από πλήθος πολιτών οι οποίοι προσέφυγαν στα
εθνικά δικαστήρια με το σκεπτικό ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις έθιγαν δικαιώματά τους
Άρθρο 51, παράγραφος 2 του Χάρτη.
Άρθρο 53 του Χάρτη.
148
Άρθρο 52, παράγραφος 5 του Χάρτη.
146
147
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προστατευόμενα τόσο στο εθνικό δίκαιο όσο και στο πλαίσιο της Ένωσης καθώς και
από την ΕΣΔΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ρουμανικό δικαστήριο Tribunalul Dâmboviţa παρέπεμψε
σχετικό ζήτημα στο ΔΕΕ ζητώντας του να αποφανθεί επί αιτήσεως προδικαστικής
αποφάσεως κατόπιν σχετικής προσφυγής υπαλλήλου ενός δημοτικού θεάτρου, ο
οποίος είχε υποστεί σημαντική μείωση στο μισθό του έπειτα από ψήφιση νόμου που
προέβλεπε τη μείωση των αποδοχών πολλών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων κατά
25%.
Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: i) εάν έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του πρόσθετου
πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ με το οποίο προστατεύεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και
ii) εφόσον η απάντηση ήταν καταφατική, εάν το δικαίωμα στο μισθό είναι απόλυτο
και δεν χωρεί περιορισμό από το κράτος.
Το ΔΕΕ 149, αφού επεσήμανε ότι η αρμοδιότητά του δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ
είναι «να ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που
απονέμονται στην Ένωση από τις Συνθήκες 150» καθώς και ότι από τα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη του «δεν προκύπτει ότι η εν λόγω ρύθμιση του νόμου αποσκοπούσε
στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης 151», απεφάνθη ότι ήταν «προδήλως
αναρμόδιο 152» να απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήματα που του απηύθυνε το
ρουμανικό δικαστήριο.
Ανάλογη υπήρξε η απάντησή του ΔΕΕ 153 και σε προδικαστικό ερώτημα έτερου
ρουμανικού δικαστηρίου κατόπιν προσφυγής του Εθνικού Σώματος Αστυνομικών και
των υπηρετούντων αστυνομικών στην Επιθεώρηση Αστυνομίας της Περιφέρειας
Alba, οι οποίοι, επίσης, είχαν υποστεί μειώσεις μισθών στο πλαίσιο της προσπάθειας
της ρουμανικής κυβέρνησης να μειώσει τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.
Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Tribunalul
Dâmboviţa (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Victor Cozman κατά Teatrul
Municipal Târgovişte - (C-462/11).
150
Σκέψη 12 της Απόφασης.
151
Σκέψη 15 της Απόφασης.
152
Σκέψη 16 της Απόφασης.
153
Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Tribunalul Alba
(Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Corpul Naţional al Poliţiştilor κατά
Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR),
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba (IPJ)] - (Υπόθεση C-434/11).
149
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Επιπρόσθετα, εφαρμόζοντας το ίδιο σκεπτικό και σε μεταγενέστερο προδικαστικό
ερώτημα και άλλου ρουμανικού δικαστηρίου, με ανάλογο αντικείμενο διαφοράς της
κύριας δίκης, το ΔΕΕ 154 αρνήθηκε να δεχτεί ότι τα μέτρα που έλαβε η ρουμανική
κυβέρνηση ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης καθώς έκρινε ότι
οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στους εν λόγω νόμους αφορούσαν σε τομείς
πολιτικής που άνηκαν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών (όπως η
δημοσιονομική πολιτική) και ως εκ τούτου δεν είχε εφαρμογή το δίκαιο της Ένωσης,
όπως ιδίως ο Χάρτης 155, ο οποίος, όπως κατ΄ επανάληψη είχε επισημάνει το
Δικαστήριο σε πλείστες αποφάσεις του, “δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των
αρμοδιοτήτων της Ένωσης κατά ρητή επιταγή των αρχών της επικουρικότητας και
της δοτής αρμοδιότητας ενώ ισχύει για τα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το
δίκαιο της Ένωσης”. Όσον αφορά στο ερώτημα του ρουμανικού δικαστηρίου για το
εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 15 της
ΕΣΔΑ 156, ήτοι κατά πόσο η ρουμανική κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να λάβει τα εν
λόγω μέτρα επικαλούμενη περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, το Δικαστήριο,
επικαλούμενο το άρθρο 267 ΣΛΕΕ (δηλαδή τα όρια των αρμοδιοτήτων του) και
εφαρμόζοντας το ίδιο ως άνω σκεπτικό με τις προηγούμενες υποθέσεις, έκρινε το ίδιο
αναρμόδιο να αποφανθεί επί της ερμηνείας των διατάξεων του διεθνούς δικαίου
καθώς, όπως επεσήμανε, σε αυτήν την περίπτωση η δράση των κρατών μελών δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης 157.
Περαιτέρω, το πορτογαλικό δικαστήριο Tribunal do Trabalho do Porto, κατόπιν
σχετικής προσφυγής διαφόρων συνδικαλιστικών φορέων των τραπεζών καθώς και
ενός ιδιώτη, απηύθυνε ανάλογα προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ 158, τα οποία
αφορούσαν σε ρυθμίσεις νόμου σε εκτέλεση προγράμματος δημοσιονομικής

Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 10ης Μαΐου 2012 [αίτηση του Curtea de Apel
Constanţa (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea κατά
Corpul Naţional al Poliţiştilor - Biroul Executiv Central - (Υπόθεση C-134/12).
155
Σκέψη 13 της Απόφασης.
156
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παράγραφοι 1 & 3 της ΕΣΔΑ, η ρουμανική κυβέρνηση,
εφόσον ενεργούσε κατά παρέκκλιση (ήτοι δυνάμει έκτακτης ανάγκης), θα ήταν υποχρεωμένη να
κοινοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης την πρόθεσή της να λάβει τα εν
λόγω μέτρα και να καθορίσει τη διάρκεια της εφαρμογής τους.
157
Σκέψεις 14 & 15 της Απόφασης.
158
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal do Trabalho do
Porto (Πορτογαλία) στις 8 Μαρτίου 2012 - Sindicato dos Bancários do Norte κ.λπ. κατά BPN - Banco
Português de Negócios, SA - (Υπόθεση C-128/12).
154
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προσαρμογής της Πορτογαλίας, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπονταν μειώσεις σε
μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και περικοπές διαφόρων επιδομάτων.
Σε απάντηση όλων των υποβληθέντων ερωτημάτων του αιτούντος δικαστηρίου, ήτοι
αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, παράγραφος 1 του
Χάρτη, στο οποίο ορίζεται ότι «κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του»
καθώς και αναφορικά με την ερμηνεία της αρχής της ίσης μεταχείρισης από την
οποία απορρέει η απαγόρευση των διακρίσεων και δη στην προκειμένη περίπτωση
εάν μπορεί να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται στους εργαζομένους του
δημόσιου τομέα και συνεπακόλουθα εάν η μείωση των μισθών που τους επεβλήθη
αντιβαίνει στην αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων στοιχειοθετώντας διάκριση
εις βάρος των εργαζομένων του δημοσίου τομέα λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της
εργασιακής σχέσεως, το ΔΕΕ 159, και αυτή τη φορά, απήντησε σύμφωνα με το
σκεπτικό που προεκτέθηκε προηγουμένως και απέρριψε την αίτηση του αιτούντος
δικαστηρίου καθώς έκρινε το ίδιο προδήλως αναρμόδιο να αποφανθεί επ΄ αυτής 160.
Όσον αφορά στη χώρα μας, από τις πρώτες προσφυγές που ασκήθηκαν ήταν αυτή της
ΑΔΕΔΥ, του πρόεδρου και του γενικού γραμματέας αυτής, οι οποίοι άσκησαν
προσφυγή ακυρώσεως στο ΔΕΕ με αίτημα την ακύρωση της απόφασης 2010/320/ΕΕ
του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010, διά της οποίας η Ελλάδα καλείτο να λάβει
κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση υπερβολικού
ελλείμματος στην οποία είχε περιέλθει καθώς και της απόφασης 2010/486/ΕΕ του
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, που τροποποιούσε την πρώτη 161.
Προς στήριξη των ισχυρισμών τους, οι προσφεύγοντες προέβαλαν, μεταξύ άλλων, τα
κάτωθι επιχειρήματα 162:

159

Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του tribunal do Trabalho do
Porto (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Sindicato dos Bancários do Norte,
Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues
Teixeira de Melo κατά BPN - Banco Português de Negócios SA - (Υπόθεση C-128/12).
160
Σκέψη 14 της Απόφασης.
161
Βλ. σχετικά την απόφαση του Δικαστηρίου επί της προσφυγής: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου
της 27ης Νοεμβρίου 2012 - ADEDY κ.λπ. κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - (Υπόθεση T541/10).
162
Προσφυγή της 22ας Νοεμβρίου 2010 - AΔΕΔΥ κ.ά. κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση T-541/10).
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Πρώτον, τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο και συμπεριελήφθησαν
στις εν λόγω αποφάσεις αυτού ήταν συγκεκριμένα, ρητά και απαρέγκλιτα
προβλεπόμενα και ως εκ τούτου η Ελλάδα κλήθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, τα
οποία ήταν εξειδικευμένα και λεπτομερή, κατά παράβαση της αρχής της δοτής
αρμοδιότητας υπό την έννοια της υπέρβασης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης όσον
αφορά στους τομείς της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που υπάγονται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Δεύτερον, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εισάγοντας περικοπές μισθών και
συντάξεων έθιγαν περιουσιακά κατοχυρωμένα δικαιώματα τους και ως εκ τούτου
είχαν εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ με το οποίο προστατεύεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες, πέραν του ότι ζητούσαν την ακύρωση των δύο ως άνω
αποφάσεων του Συμβουλίου στο σύνολό τους, επεσήμαιναν ότι η προκληθείσα βλάβη
σε αυτούς συνίστατο, αφενός, στη μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και
των επιδομάτων αδείας όπως και στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
στη μείωση των συντάξεων καθώς και στην υποβάθμιση της λειτουργίας των
δημοσίων

υπηρεσιών

λόγω

των

περιορισμών

στην

αντικατάσταση

των

αποχωρούντων δημοσίων υπαλλήλων 163, αφετέρου, επικαλούνταν πλείστες άλλες
διατάξεις των προσβαλλόμενων πράξεων, όπως την κατάργηση των φοροαπαλλαγών
και

των

αυτόνομων

συμπεριλαμβανομένων

φορολογικών
των

διατάξεων

εισοδημάτων

από

στο
τα

φορολογικό
ειδικά

σύστημα

επιδόματα

που

καταβάλλονταν στους δημοσίους υπαλλήλους 164.
Το Συμβούλιο υποστηριζόμενο από την Επιτροπή προέβαλε το επιχείρημα ότι η
προσφυγή ήταν απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης των
προσφευγόντων, υπό την έννοια του άρθρου 263, τέταρτο εδάφιο της ΣΛΕΕ καθώς οι
προσβαλλόμενες πράξεις δεν τους αφορούσαν ατομικά ενώ η Επιτροπή ζήτησε
επιπροσθέτως να εξεταστεί από το Δικαστήριο κατά πόσον οι πράξεις αυτές τους
αφορούσαν άμεσα.

163
164

Σκέψη 67 της Απόφασης.
Σκέψη 82 της Απόφασης.
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Το Δικαστήριο εξέτασε καταρχάς το παραδεκτό της προσφυγής σε σχέση με τις δύο
προσβαλλόμενες πράξεις, ήτοι από την άποψη της ενεργητικής νομιμοποίησης των
προσφευγόντων.
Κατά το άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί
(…) να ασκεί προσφυγή κατά των πράξεων των οποίων είναι αποδέκτης ή που το
αφορούν άμεσα και ατομικά, καθώς και κατά των κανονιστικών πράξεων που το
αφορούν άμεσα χωρίς να περιλαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα».
Πρώτον, ως προς τη συνδρομή του κριτηρίου ότι οι πράξεις πρέπει να αφορούν
άμεσα τους προσφεύγοντες, το Δικαστήριο επεσήμανε τα εξής:
Κατά πάγια νομολογία η προϋπόθεση κατά την οποία η προσβαλλόμενη με την
προσφυγή πράξη πρέπει να αφορά άμεσα ορισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτεί
τη σωρευτική συνδρομή δύο κριτηρίων: πρώτον, το αμφισβητούμενο μέτρο να έχει
άμεσα αποτελέσματα στην έννομη κατάσταση του ιδιώτη, δεύτερον, να μην
καταλείπει καμία εξουσία εκτίμησης στους αποδέκτες του, οι οποίοι είναι
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του, για τον λόγο ότι η εφαρμογή αυτή έχει καθαρά
αυτόματο χαρακτήρα και απορρέει αποκλειστικά από τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης χωρίς εφαρμογή άλλων ενδιάμεσων κανόνων 165.
Όσον αφορά στις μειώσεις των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και των επιδομάτων
αδείας, το Δικαστήριο, αφού παρέθεσε απόσπασμα από τον κανονισμό 2010/320/ΕΕ,
στον οποίο οριζόταν ότι η Ελλάδα «θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα πριν από τα τέλη
Ιουνίου του 2010: « (…) μείωση των δώρων που καταβάλλονται στους δημοσίους
υπαλλήλους με στόχο την εξοικονόμηση 1.500 εκατ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.100
εκατ. ευρώ το 2010) 166», επεσήμανε ότι η διάταξη αυτή «είναι ασαφής στον βαθμό
που δεν προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της προβλεπόμενης μείωσης, τον τρόπο με τον
οποίο η μείωση αυτή θα επέλθει και τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων τους
οποίους θα αφορά. Αντιθέτως, (…) καθορίζει ένα σαφή στόχο ο οποίος πρέπει να
επιτευχθεί μέσω της μείωσης των επιδομάτων που καταβάλλονται στους δημοσίους
υπαλλήλους, δηλαδή την εξοικονόμηση ορισμένων πόρων ανά έτος. Ειδικότερα, η
διάταξη αυτή δεν εμποδίζει ιδίως την Ελληνική Δημοκρατία να αποκλείσει από τον
165
166

Σκέψη 64 της Απόφασης.
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κανόνα της μείωσης των επιδομάτων ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων,
υπό τον όρο ότι ο στόχος της εξοικονόμησης πόρων μπορεί να επιτευχθεί. Εξ αυτού
έπεται ότι η διάταξη καταλείπει στις ελληνικές αρχές περιθώριο εκτίμησης για τον
προσδιορισμό όλων των λεπτομερειών σχετικά με τη μείωση των επιδομάτων μέσω
εθνικών μέτρων εφαρμογής τα οποία ενδεχομένως θα αφορούν άμεσα την έννομη
κατάσταση των προσφευγόντων 167».
Περαιτέρω, το Δικαστήριο εφήρμοσε κατά βάση το ίδιο σκεπτικό και στις υπόλοιπες
αιτιάσεις των προσφευγόντων, προσθέτοντας ιδίως ότι «όσον αφορά τις ενδεχόμενες
δυσμενείς επιπτώσεις των διατάξεων αυτών για τους προσφεύγοντες και τους
δημοσίους υπαλλήλους εν γένει ως μέλη της ΑΔΕΔΥ, από οικονομική άποψη ή από
άποψη συνθηκών απασχόλησης, (…) οι διατάξεις αυτές αφορούν όχι την έννομη
κατάστασή τους αλλά αποκλειστικά την πραγματική τους κατάσταση 168», για να
καταλήξει εντέλει ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν αφορούσαν άμεσα τους
προσφεύγοντες 169.
Δεύτερον, ως προς τη συνδρομή του κριτηρίου ότι οι πράξεις πρέπει να αφορούν
ατομικά τους προσφεύγοντες, το Δικαστήριο κατέληξε ότι παρέλκυε η εξέτασή του
καθότι εφόσον δεν συνέτρεχε η πρώτη εξεταζόμενη προϋπόθεση και δεδομένου ότι οι
προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, ουσιαστικά εκ μόνο του λόγου ότι οι
προσβαλλόμενες πράξεις δεν αφορούσαν άμεσα τους προσφεύγοντες, αυτομάτως
καθίστατο απαράδεκτη η προσφυγή τους κατ΄ άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ 170.
Τέλος, το Δικαστήριο απεφάνθη και επί έτερης αιτίασης των προσφευγόντων, ήτοι
στο επιχείρημά τους ότι, εάν οι προσφυγή τους κρινόταν απαράδεκτη θα στερούνταν
του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.
Επικαλούμενο τα άρθρα 263 ΣΛΕΕ, 277 ΣΛΕΕ και το άρθρο 267 ΣΛΕΕ επεσήμανε
ότι «η Συνθήκη έχει καθιερώσει ένα πλήρες σύστημα ένδικων βοηθημάτων και
διαδικασιών για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των θεσμικών
οργάνων 171», συνεπώς έκρινε ότι η εν λόγω προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή και
Σκέψη 70 της Απόφασης.
Σκέψη 85 της Απόφασης.
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παρέπεμψε τους προσφεύγοντες στα εθνικά δικαστήρια, τονίζοντας ότι «εν
προκειμένω, δεδομένου ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις καθιστούν αναγκαία τη λήψη
μέτρων εφαρμογής από την Ελληνική Δημοκρατία, οι προσφεύγοντες έχουν τη
δυνατότητα να προσβάλουν τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής ενώπιον των εθνικών
δικαστηρίων και στο πλαίσιο των σχετικών διαφορών να επικαλεστούν το ανίσχυρο
των προσβαλλόμενων πράξεων ζητώντας από το επιληφθέν εθνικό δικαστήριο να
υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο 172».
Περαιτέρω, το Δικαστήριο 173, επίσης, απεφάνθη επί αγωγής αποζημίωσης 174 ελλήνων
συνταξιούχων του ΟΤΕ κατά του Συμβουλίου, με αίτημα την αποκατάσταση της
ζημίας που υπέστησαν από τη μείωση των συντάξεών τους καθώς και από σειρά
άλλων παρεμβάσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδος, στο πλαίσιο
συμμόρφωσής της με διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει των οποίων η
Ελλάδα ειδοποιείτο να λάβει σειρά μέτρων που το Συμβούλιο έκρινε αναγκαία
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος στην οποία
είχε περιέλθει.
Οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι τα μέτρα που προβλέπονταν στις εν λόγω αποφάσεις175
ήταν παράνομα καθόσον παραβίαζαν κανόνες του ενωσιακού δικαίου και γεννούσαν
εξ αυτού του λόγου εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
αποκαταστήσει τη ζημία που τους προκάλεσαν τα θεσμικά της όργανα και εν
προκειμένω το Συμβούλιο.
Προς στήριξη των ισχυρισμών τους, προέβαλαν τα κάτωθι επιχειρήματα 176:
Πρώτον, όπως και στην προσφυγή που υπέβαλε η ΑΔΕΔΥ, υποστήριξαν ότι οι
επίμαχες αποφάσεις του Συμβουλίου προέβλεπαν τη θέσπιση λεπτομερειακών
μέτρων, πολιτικών και παρεμβάσεων σε τομείς που υπάγονταν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Ελλάδος, όπως ρυθμίσεις αναφορικά με το κοινωνικοασφαλιστικό
Σκέψη 80 της Απόφασης.
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Μαΐου 2017 - Σωτηροπούλου κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Υπόθεση T-531/14).
174
Βλ. σχετικά: άρθρο 268 ΣΛΕΕ.
175
Αποφάσεις του Συμβουλίου: 2010/320/ΕΕ, της 10ης Μαΐου 2010 (1), 2010/486/ΕΕ, της 7ης
Σεπτεμβρίου 2010 (2), 2011/57/ΕΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 2010 (3), 2011/257/ΕΕ, της 7ης Μαρτίου
2011 (4), 2011/734/ΕΕ, της 12ης Ιουλίου 2011 (5), 2011/791/ΕΕ, της 8ης Νοεμβρίου 2011 (6),
2012/211/ ΕΕ, της 13ης Μαρτίου 2012 (7), και 2013/6/ΕΕ, της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (8).
176
Αγωγή της 15ης Ιουλίου 2014 - Σωτηροπούλου κ.λπ. κατά Συμβουλίου - (Υπόθεση T-531/14).
172
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και συνταξιοδοτικό της σύστημα (μέτρα τα οποία ο Έλληνας νομοθέτης υποχρεώθηκε
να θεσπίσει, κατ΄ εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων, υπό την απειλή επιβολής σε
βάρος της χώρας των κυρώσεων του άρθρου 126, παράγραφοι 9 και 11 της ΣΛΕΕ)177,
και ως εκ τούτου παραβίαζαν τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της
επικουρικότητας, καθ’ υπέρβαση των εκ της Συνθήκης αναγνωριζόμενων
αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.
Δεύτερον, οι επίμαχες αποφάσεις επέβαλαν στην Ελλάδα τη λήψη μέτρων που
συνετέλεσαν στην υποβάθμιση της ασφαλιστικής προστασίας που τους παρείχε μέχρι
τότε η ελληνική πολιτεία καθώς και στη ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού τους
επιπέδου ως συνταξιούχων, γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με δικαιώματά
τους κατοχυρωμένα στον Χάρτη 178, όπως το δικαίωμά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
το δικαίωμά τους, ως ηλικιωμένων προσώπων, να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη
ζωή καθώς και το δικαίωμά τους για πρόσβαση στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης
και στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Δεδομένων των αιτιάσεων των προσφευγόντων, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ως άνω
αγωγή ενέπιπτε στην αρμοδιότητά του καθώς η εξέταση ύπαρξης ουσιώδους
συνάφειας μεταξύ των επίμαχων αποφάσεων και των προβαλλόμενων ζημιών
αφορούσε στην ουσία της διαφοράς και ως εκ τούτου το ζήτημα του καταλογισμού
της ζημίας έπρεπε να εξεταστεί στο πλαίσιο των προϋποθέσεων στοιχειοθέτησης της
εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης 179.
Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η στοιχειοθέτηση
εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης λόγω παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων
της εξαρτάται από τη συνδρομή ενός συνόλου προϋποθέσεων που συνίστανται «στο
παράνομο της συμπεριφοράς που προσάπτεται στα όργανα, στο υποστατό της ζημίας
και στην ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της συμπεριφοράς αυτής και της
προβαλλόμενης ζημίας 180», ενώ, «αν μία από τις τρεις αυτές προϋποθέσεις δεν

Σκέψη 55 της Απόφασης.
Άρθρα 1, 25 και 34 του Χάρτη.
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πληρούται, η αγωγή πρέπει να απορρίπτεται στο σύνολό της, χωρίς να χρειάζεται να
εξεταστούν οι λοιπές προϋποθέσεις 181».
Αρχικά το Δικαστήριο εξέτασε εάν οι επίμαχες αποφάσεις ήταν παράνομες με την
έννοια ότι κατάφωρα παραβίαζαν κανόνα δικαίου προβλεπόμενο από το δίκαιο της
Ένωσης, ο οποίος μάλιστα απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες 182.
Κατά πρώτον, επεσήμανε ότι «οι αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της
επικουρικότητας διέπουν, αντιστοίχως, την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
κρατών μελών και της Ένωσης και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απονέμουσες δικαιώματα στους ιδιώτες 183», ενώ,
ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι οι επίμαχες αποφάσεις
παραβίαζαν τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας, καθόσον
αυτές εκδόθηκαν με σκοπό την εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας και
προκειμένου να ειδοποιηθεί η Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την
αντιμετώπιση της κατάστασης του υπερβολικού δημοσιονομικού της ελλείμματος,
αρμοδιότητες που απονέμονται ρητώς στο Συμβούλιο με το άρθρο 126, παράγραφος
9 και το άρθρο 136 ΣΛΕΕ 184.
Κατά δεύτερον, δεν θα ίσχυε το ίδιο, ήτοι οι επίμαχες αποφάσεις θα ήταν παράνομες
αν είχαν εκδοθεί κατά παράβαση όχι μόνον της κατανομής των αρμοδιοτήτων αλλά
επίσης και των ουσιαστικών διατάξεων ενός υπέρτερου κανόνα δικαίου που
προστατεύει τους ιδιώτες 185.

Όσον αφορά στην εξέταση αυτού του κριτηρίου,

δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η εξέταση του κατά πόσον οι περικοπές των
συντάξεων ήταν υπερβολικές και δυσανάλογες με την έννοια ότι δεν τηρούσαν τη
δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 1,
25 και 34 του Χάρτη, ήτοι του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, του
δικαιώματος πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και του δικαιώματος
στις κοινωνικές υπηρεσίες, το ΔΕΕ επεσήμανε τα κάτωθι:
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Όσον αφορά στην προϋπόθεση του κατάφωρου χαρακτήρα της παράβασης, η
στοιχειοθέτηση εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης λαμβάνει ιδίως υπόψη «την
πολυπλοκότητα των προς ρύθμιση καταστάσεων, τις δυσχέρειες εφαρμογής ή
ερμηνείας των διατάξεων και, ειδικότερα, τα περιθώρια εκτιμήσεως που διαθέτει η
εκδούσα την αμφισβητούμενη πράξη αρχή 186», ενώ το αποφασιστικό κριτήριο για να
την στοιχειοθέτηση ύπαρξης κατάφωρης παραβίασης του δικαίου της Ένωσης είναι
«η πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση από το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο των ορίων
που επιβάλλονται στη διακριτική του ευχέρεια 187».
Όσον αφορά στην προϋπόθεση της πρόδηλης και σοβαρής παραβίασης των ορίων της
διακριτικής ευχέρειας που επιβάλλονται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, εφόσον το
ΔΕΕ δεν δέχτηκε ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβίαζαν τις αρχές της δοτής
αρμοδιότητας και της επικουρικότητας, τόνισε ότι αυτές εξεδόθησαν προκειμένου να
λάβει η Ελλάδα την αναγκαία χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη της ζώνης του
ευρώ καθόσον τα δημόσια οικονομικά της χώρας απειλούσαν τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα τόσο της ίδιας όσο και της ζώνης του ευρώ συνολικά, ενώ, σε αυτό το
πλαίσιο, τα δημοσιονομικά μέτρα που προέβλεπαν οι επίμαχες αποφάσεις
συζητήθηκαν διεξοδικά με την Ελληνική Κυβέρνηση και συμφωνήθηκαν από κοινού
από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, όπως ιδίως η περικοπή των συντάξεων και η
κατάργηση των επιδομάτων που προβλέφθηκαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης που
υπογράφηκε στις 03 Μαΐου του 2010 188, ως εκ τούτου, υπό το πρίσμα των ανωτέρω,
«δεν ήταν προδήλως αδικαιολόγητο να προβλεφθεί η λήψη διαφόρων μέτρων
εξοικονόμησης δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών 189» και εν
προκειμένω το ΔΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση
των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του Συμβουλίου 190.
Περαιτέρω, το ΔΕΕ επεσήμανε ότι η εξέταση του κριτηρίου της αιτιώδους συνάφειας
μεταξύ της προσβαλλομένης πράξης του θεσμικού οργάνου και της συντελεσθείσας
ζημιάς στους ιδιώτες, ακόμη και εάν εξεταζόταν, δεν θα υφίστατο παράβαση των
επικαλούμενων από τους ενάγοντες άρθρων του Χάρτη, καθόσον τα δικαιώματα στις
παροχές κοινωνικής ασφάλισης και τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν συνιστούν απόλυτα
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προνόμια και ως εκ τούτου δύναται να περιοριστούν υπό το πρίσμα των σκοπών
γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση 191, καθώς επίσης τα μέτρα για τη
μείωση των συντάξεων ανταποκρίνονται σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που
αφορούν στο κράτος μέλος, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης,
στη μείωση των δημόσιων δαπανών και στη στήριξη του συνταξιοδοτικού
συστήματος του συγκεκριμένου κράτους μέλους, όπως επίσης ανταποκρίνονται σε
σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι στη διασφάλιση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και
στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ ως
σύνολο 192.
Τελικώς, το ΔΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, απέρριψε την αγωγή στο
σύνολό της καθόσον κατέληξε ότι δεν στοιχειοθετείται η πρώτη εκ των
προϋποθέσεων για την ύπαρξη εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης, ήτοι η
κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες 193.
Απορριπτικές και με ανάλογο σκεπτικό υπήρξαν πλείστες άλλες αποφάσεις του ΔΕΕ
σε αγωγές αποζημιώσεως και σε προσφυγές ακυρώσεως που τέθηκαν στην κρίση του
και αφορούσαν στην αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα 194 αλλά και
στο PSI αυτό καθεαυτό.
Ως προς την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα, το ΔΕΕ, κατ΄
αντιστοιχία και των προηγούμενων αποφάσεών του, έκρινε ότι το μνημόνιο
κατανόησης που συνήφθη μεταξύ της Κύπρου και του ESM δεν ήταν πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς εν προκειμένω, αφενός μεν, δεν ήταν πράξη ούτε της
Επιτροπής ούτε της ΕΚΤ (δεδομένου ότι στα καθήκοντα που ανατίθενται στην
Επιτροπή και στην ΕΚΤ στο πλαίσιο της Συνθήκης για τον ESM δεν περιλαμβάνεται
η παροχή ιδίας εξουσίας λήψεως αποφάσεων και ότι δεσμεύεται μόνο ο ESM), αλλά

Σκέψη 88 της Απόφασης.
Σκέψη 89 της Απόφασης.
193
Σκέψεις 92 - 93 της Απόφασης.
194
Απόφαση του Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 - Κωνσταντίνος Μαλλής (C-105/15 P),
Έλλη Κωνσταντίνου Μαλλή (C-105/15 P), Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Τραπέζης Κύπρου (C-106/15
P), Πέτρος Χατζηθωμά (C-107/15 P), Ελενίτσα Χατζηθωμά (C-107/15 P), Λέλλα Χατζηιωάννου (C108/15 P), Μαρίνος Νικολάου (C-109/15 P) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-105/15 έως C-109/15 P).
191
192
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ούτε και άλλου οργάνου της ΕΕ, όπως ιδίως του ESM, καθώς αυτός δεν
περιλαμβάνεται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης 195.
Όσον αφορά στο ρόλο της Ευρωομάδας, το ΔΕΕ ξεκαθάρισε τη νομική φύση της
ίδιας, επισημαίνοντας ότι «η Ευρωομάδα είναι φόρουμ συζητήσεων, σε υπουργικό
επίπεδο, των αντιπροσώπων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και όχι όργανο
που λαμβάνει αποφάσεις 196» και ως εκ τούτου οι δηλώσεις της δεν παράγουν έννομα
αποτελέσματα έναντι τρίτων 197.
Στην προσφυγή - αγωγή πλείστων επενδυτών κατά της ΕΚΤ στο πλαίσιο εφαρμογής
του PSI, το ΔΕΕ, όπως και στις προηγούμενες αποφάσεις του που εξετέθησαν
παραπάνω, αρνήθηκε να προσάψει παράνομη συμπεριφορά στην ΕΚΤ και
συνεπακόλουθα θεμελίωση ευθύνης της Ένωσης βάσει του άρθρου 340 ΣΛΕΕ198,
τονίζοντας ιδίως ότι «η ζημία την οποία υπέστησαν το 2012 οι ιδιώτες κάτοχοι
ελληνικών χρεογράφων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους του Ελληνικού
Δημοσίου δεν μπορεί να καταλογιστεί στην ΕΚΤ, αλλά είναι απόρροια των
οικονομικών

κινδύνων

που

είναι

εγγενείς

στις

δραστηριότητες

του

χρηματοπιστωτικού κλάδου 199».
Επίσης, αρνήθηκε ότι υπήρξε παραβίαση εκ μέρους της Ένωσης της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί με τα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη, καθώς,
όπως επεσήμανε «οι ενάγοντες, ως ιδιώτες επενδυτές που αγόρασαν ελληνικά
χρεόγραφα αποκλειστικά με γνώμονα το ιδιωτικό περιουσιακό συμφέρον τους,
ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου κινήτρου των επενδυτικών αποφάσεών τους,
βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική από αυτή των κεντρικών τραπεζών του
Ευρωσυστήματος, των οποίων η επενδυτική απόφαση είναι απόρροια αποκλειστικά
και μόνο των σκοπών γενικού συμφέροντος, όπως είναι αυτοί που διαλαμβάνονται
στο άρθρο 127, παράγραφοι 1 και 2, ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 282,
παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, καθώς και στο άρθρο 18, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση,
του καταστατικού. Επομένως, δεδομένου ότι οι επίμαχες καταστάσεις δεν είναι
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 44/16 της 21 Απριλίου 2016.
Σκέψη 47 της Απόφασης του ΔΕΕ της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C105/15 P έως C-109/15 P.
197
Σκέψη 49 της παραπάνω Απόφασης του ΔΕΕ.
198
Σκέψεις 64 - 69, 71 - 72 & 116 της Απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 Alessandro Accorinti κ.λπ. κατά EKT - (Υπόθεση T-79/13).
199
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 119/15 της 7ης Οκτωβρίου 2015.
195
196

Σελίδα | 55

παρεμφερείς, η σύναψη και η εφαρμογή της συμφωνίας ανταλλαγής της 15ης
Φεβρουαρίου 2012 δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 200».
Όσον αφορά στο ΕΔΔΑ 201, θα πρέπει να λεχθεί ότι και αυτό κλήθηκε να κρίνει επί
προσφυγών κατά ρυθμίσεων των μνημονίων στο πλαίσιο εξέτασης της συμμόρφωσής
τους με την ΕΣΔΑ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της απόφασής του 202 επί προσφυγής ελληνίδας
δικηγόρου και της ΑΔΕΔΥ, όπου το ΕΔΔΑ απέρριψε τις αιτιάσεις των
προσφευγόντων ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τον έλληνα νομοθέτη (μειώσεις
μισθών και συντάξεων, περικοπές επιδομάτων κ.λπ.) στο πλαίσιο, κατά βάση,
συμμόρφωσης της Ελλάδας με όρους του πρώτου μνημονίου παραβίαζαν διατάξεις
της ΕΣΔΑ και ειδικότερα το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου καθώς και τα
άρθρα 6 παράγραφος 1, 8, 13, 14 και 17 της Σύμβασης.
Το εν λόγω Δικαστήριο, αφού πρώτα έκανε μνεία της ευρείας διακριτικής ευχέρειας
των συμβαλλόμενων κρατών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, η οποία μάλιστα
καθίσταται ακόμη πιο ευρεία όταν εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τη χρήση των
περιορισμένων πόρων του κράτους 203, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:
Πρώτον, το άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο
προστατεύεται το δικαίωμα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στο σεβασμό της
περιουσίας του, «απαιτεί, πριν και πάνω από όλα, μία επέμβαση της δημόσιας αρχής
στην απόλαυση του δικαιώματος στον σεβασμό της περιουσίας να είναι νόμιμη και
να επιδιώκει ένα θεμιτό σκοπό δημοσίας ωφελείας. Μία τέτοια επέμβαση πρέπει
επίσης να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ήτοι την επίτευξη δίκαιης
ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος της κοινότητας και της
επιτακτικής ανάγκης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου 204».

Σκέψη 92 της Απόφασης.
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (αποκαλούμενο και ως Δικαστήριο του
Στρασβούργου).
202
Απόφαση υπ΄ αριθ. 163, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Πρώτο
Τμήμα), της 7ης Μαΐου 2013, επί των προσφυγών υπ’ αρ. 57665/12 και 57657/12, Ιωάννα Κουφάκη
κατά Ελλάδας και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας (Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά No. Φ.092.22/3475 από
τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας).
203
Σκέψη 31 της Απόφασης.
204
Σκέψη 32 της Απόφασης.
200
201
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Δεύτερον, η ως άνω διάταξη της ΕΣΔΑ «δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ότι δίδει
δικαίωμα σε σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 205».
Τρίτον, αναφερόμενο (και δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα) στην εισαγωγική έκθεση του
νόμου 3833/2010 καθώς και στο σκεπτικό της απόφασης αριθ. 668/2012 του
Συμβουλίου της Επικρατείας 206, τόνισε ότι καταρχήν η λήψη των επίδικων μέτρων
«αιτιολογείτο από την ύπαρξη μιας έκτακτης και πρωτοφανούς κρίσης στην
πρόσφατη ιστορία της Ελλάδος 207».
Τέταρτον, επεσήμανε ότι οι επίμαχοι στην παρούσα δίκη νόμοι της Ελλάδος, πέραν
των μισθολογικής φύσεως μέτρων που προέβλεπαν, εισήγαγαν και μέτρα με σκοπό,
μεταξύ άλλων, «την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης και συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, την αναθεώρηση των
διαδικασιών επαλήθευσης και ελέγχου των δημοσίων οικονομικών, το άνοιγμα
ορισμένων

κλειστών

επαγγελμάτων

και

την

εξυγίανση

των

δημοσίων

επιχειρήσεων 208».
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι εν προκειμένω ο
έλληνας νομοθέτης, αποφασίζοντας τη μείωση των αποδοχών και των συντάξεων,
εξυπηρετούσε σκοπούς δημοσίας ωφελείας 209.
Τέλος, όσον αφορά στην εξέταση του κριτηρίου διατήρησης μιας δίκαιης ισορροπίας
μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος της κοινότητας και της ανάγκης
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επεσήμανε ότι, ιδίως στην περίπτωση της
πρώτης προσφεύγουσας της οποίας ο καθαρός μισθός μειώθηκε από 2.435,83 ευρώ
σε 1.885,79 ευρώ «η μείωση δεν είναι τέτοιου βαθμού που να θέτει την
προσφεύγουσα αντιμέτωπη με δυσκολίες διαβίωσης 210».
Εν κατακλείδι, από όλες τις προαναφερθείσες αποφάσεις καθίσταται σαφές ότι το
ΔΕΕ εξέτασε τις υποθέσεις που εισήχθησαν σε αυτό με γνώμονα την οριοθέτηση των
Σκέψη 33 της Απόφασης.
Η εν λόγω Απόφαση του ΣΤΕ θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας.
207
Σκέψη 37 της Απόφασης.
208
Σκέψη 40 της Απόφασης.
209
Σκέψη 41 της Απόφασης.
210
Σκέψη 46 της Απόφασης.
205
206
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αρμοδιοτήτων της Ένωσης σε εφαρμογή της αρχής της δοτής αρμοδιότητας 211,
σύμφωνα με την οποία η Ένωση «ενεργεί μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων
που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που
οι Συνθήκες ορίζουν», καθώς «κάθε αρμοδιότητα που δεν απονέμεται στην Ένωση με
τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη». Εξέτασε δηλαδή κατά πόσο η δράση των
κρατών μελών ενέπιπτε σε τομέα πολιτικής που ρυθμίζεται από το ενωσιακό δίκαιο
και εν προκειμένου κατέδειξε ότι όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο συμμόρφωσής τους με όρους που
περιλαμβάνονται στα μνημόνια ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης των εθνικών τους
αρμοδιοτήτων στον τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και ως εκ
τούτου δεν έχει εφαρμογή το δίκαιο της Ένωσης και συνεπακόλουθα οι διατάξεις του
Χάρτη.
Εντούτοις, τίθεται ένα εύλογο ερώτημα ως προς το εύρος της προστασίας που
παρέχεται από την αναγνώριση της νομικής δεσμευτικότητας των αξιών της Ένωσης
όπως αυτές κατοχυρώθηκαν στο άρθρο 2 ΣΕΕ, οι οποίες οφείλουν να γίνονται
σεβαστές από τα κράτη μέλη ακόμη και στο πλαίσιο της αυτόνομης δράσης τους 212.
Βεβαίως το ΔΕΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει των Συνθηκών, δεν θα
μπορούσε να είχε ερμηνεύσει τις εν λόγω διατάξεις των εθνικών νόμων που τέθηκαν
υπόψη του βάσει αυτών των αξιών, καθότι, εφόσον έκρινε ότι τα κράτη μέλη
ενεργούσαν σε τομείς της αποκλειστικής τους αρμοδιότητας, το ίδιο θα ήταν
αναρμόδιο να αποφανθεί επί της τήρησης ή μη των αξιών της Ένωσης.
4.1.3

Τα Μνημόνια ενώπιον των δικαστηρίων: η μεταστροφή του ΔΕΕ

Σε μεταγενέστερο προδικαστικό ερώτημα έτερου εθνικού δικαστηρίου της Ρουμανίας
αναφορικά με εθνικές ρυθμίσεις σε εφαρμογή του μνημονίου της χώρας, το ΔΕΕ, εν
αντιθέσει με τις προηγούμενες αποφάσεις του, προσέγγισε εντελώς διαφορετικά
πολλά από τα ανωτέρω ζητήματα.

211
212

Άρθρο 5 παρ. 1 & 2 ΣΕΕ
(De Witte & Toggenburg, 2004, σσ. 59 - 82).
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Πρόκειται για μία πολύ σημαντική απόφαση του ΔΕΕ 213 όσον αφορά στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς κρίθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα
σχετιζόμενα, αφενός μεν, με τη νομική φύση των μνημονίων που συνήφθησαν στο
πλαίσιο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, τα οποία αναγνώρισε ως πράξεις
των θεσμικών της οργάνων, αφετέρου δε, έκρινε διαφορετικά εν αντιθέσει με
προηγούμενες αποφάσεις του, και δη ότι οι διατάξεις του Χάρτη τυγχάνουν
εφαρμογής σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν
εθνική νομοθεσία σε τομείς που υπάγονται στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα,
ενεργώντας όμως σε συμμόρφωσή με τους όρους και προς επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί σε αυτά.
Η εν λόγω απόφαση καταδεικνύει τη σημασία της επιλογής λύσεων εντός του
θεσμικού πλαισίου της Ένωσης καθώς τα μνημόνια που σύναψαν τα κράτη μέλη με
παρέκκλιση (εκτός Ευρωζώνης), κατ΄ εφαρμογή διατάξεων των Συνθηκών, παρέχουν
εντέλει ευρύτερο πεδίο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τα
αντίστοιχα μνημόνια που σύναψαν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, καθώς στα πρώτα,
τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται μπορούν να ελεγχθούν από το ΔΕΕ βάσει των
διατάξεων του Χάρτη, γεγονός που δεν υφίσταται στην περίπτωση των χωρών της
Ευρωζώνης όπως θα αναλυθεί λίγο παρακάτω.
Ειδικότερα, και σε αυτήν την υπόθεση, οι θιγόμενοι ιδιώτες προσέφυγαν στα εθνικά
δικαστήρια κατά συγκεκριμένων διατάξεων εθνικού νόμου 214 που είχε εκδοθεί σε
συμμόρφωση της Ρουμανίας με συγκεκριμένους όρους των μνημονίων, όπως αυτοί
τέθηκαν στη χώρα με σχετικές αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο το 2009 215.

213 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 13ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του
Curtea de Apel Alba Iulia (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Eugenia Florescu
κ.λπ. κατά Casa Judeţeană de Pensii Sibiu κ.λπ. - (Υπόθεση C-258/14).
214
Οι προσφεύγοντες ήταν δικαστικοί λειτουργοί καθώς και κληρονόμοι αυτών οι οποίοι ζητούσαν,
μεταξύ άλλων, να εξεταστεί κατά πόσο συγκεκριμένος ρουμανικός νόμος, ο οποίος απαγόρευε τη
σώρευση της καθαρής συντάξεως με τα εισοδήματα από δραστηριότητες που ασκούνται σε
δημόσιους φορείς όταν το ύψος της συντάξεως αυτής υπερέβαινε το ύψος του μέσου ακαθάριστου
εθνικού μισθού, αντίβαινε στις διατάξεις του Χάρτη και συγκεκριμένα στο άρθρο 17 παράγραφος 1
με το οποίο προστατεύεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
215
Απόφαση 2009/458/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την παροχή αμοιβαίας
συνδρομής στη Ρουμανία δυνάμει του άρθρου 143 ΣΛΕΕ & Απόφαση 2009/459/ΕΚ του Συμβουλίου,
της 6ης Μαΐου του 2009, για τη χορήγηση κοινοτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής
στη Ρουμανία.
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Το ΔΕΕ κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά προδικαστικών ερωτημάτων που τέθηκαν
από το Εφετείο της Ρουμανίας, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής:
1ον: Το μνημόνιο συμφωνίας μπορεί να θεωρηθεί πράξη θεσμικού οργάνου της
Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, η οποία είναι δυνατόν να υποβληθεί
στην ερμηνεία του Δικαστηρίου; 216
Το ΔΕΕ, αφού επεσήμανε ότι, κατά πρώτον, το μνημόνιο συμφωνίας συνήφθη μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή και της Ρουμανίας
έχοντας ως νομική βάση το άρθρο 143 ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει στην Ένωση την
αρμοδιότητα να χορηγεί αμοιβαία συνδρομή σε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα
δεν είναι το ευρώ και το οποίο αντιμετωπίζει δυσχέρειες ή σοβαρή απειλή
δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών του 217, κατά δεύτερον, ο κανονισμός 332/2002
καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στον μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής, τον
οποίο προβλέπει το άρθρο 143 ΣΛΕΕ 218, και, κατά τρίτον, παραπέμποντας στις
προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, όπου τονιζόταν ότι το μνημόνιο συμφωνίας
αποτελεί την εξειδίκευση δεσμεύσεως μεταξύ της Ένωσης και κράτους μέλους
σχετικά με οικονομικό πρόγραμμα δυνάμει του οποίου το οικείο κράτος μέλος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τους προκαθορισμένους οικονομικούς
στόχους προκειμένου να μπορέσει να τύχει, υπό την επιφύλαξη τηρήσεως της
δεσμεύσεως αυτής, της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 219, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι «το μνημόνιο συμφωνίας πρέπει να θεωρηθεί πράξη θεσμικού
οργάνου της Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ 220».
2ον: Το μνημόνιο συμφωνίας έχει την έννοια ότι επιβάλλει τη θέσπιση εθνικής
νομοθεσίας όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη; 221
Το ΔΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη του ότι, στο πλαίσιο της απαντήσεως που δόθηκε στο
πρώτο ερώτημα το μνημόνιο συμφωνίας αποτελεί την εξειδίκευση δεσμεύσεως
μεταξύ της Ένωσης και κράτους μέλους σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα το
οποίο το οικείο κράτος μέλος δεσμεύεται να ακολουθήσει προκειμένου να λάβει τη
Σκέψη 29 της Απόφασης.
Σκέψη 31 της Απόφασης.
218
Σκέψη 32 της Απόφασης.
219
Σημείο 52 των Προτάσεων του γενικού εισαγγελέα Yves Bot της 21ης Δεκεμβρίου 2016.
220
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χρηματοδοτική συνδρομή, η χορήγηση της οποίας εξαρτάται από ειδικά
δημοσιονομικά ή ποιοτικά κριτήρια οικονομικής πολιτικής τα οποία εξειδικεύονται
στο μνημόνιο και τα οποία πρέπει να πληροί η Ρουμανία στο πλαίσιο των στόχων του
προγράμματος αυτού 222, και καθώς εν προκειμένω το μνημόνιο προβλέπει ότι το
συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να μεταρρυθμιστεί, ιδίως με μέτρα όπως η αύξηση
του ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως ή η αναπροσαρμογή του ύψους των εν λόγω
συντάξεων του δημόσιου τομέα βάσει των καταναλωτικών τιμών 223, εντούτοις όμως,
εναπόκειται στις ρουμανικές αρχές να εφαρμόσουν, εντός των ορίων των ως άνω
κριτηρίων, συγκεκριμένες οικονομικές λύσεις που θα καταστήσουν δυνατή την
επίτευξη των στόχων αυτών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί
από κοινού με τα όργανα της Ένωσης 224, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μνημόνιο
συμφωνίας «είναι μεν δεσμευτικό, αλλά δεν περιέχει καμία ειδική διάταξη
επιβάλλουσα τη θέσπιση της επίμαχης στην κύρια δίκη εθνικής νομοθεσίας 225».
3ον: Το άρθρο 6 ΣΕΕ και το άρθρο 17 του Χάρτη έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε
εθνική νομοθεσία όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη;
Το ΔΕΕ καταρχάς δέχθηκε ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Χάρτη, κατά την
έννοια του άρθρου 51, παρ. 1 και εν

προκειμένω το άρθρο 17, παρ. 1 περί

προστασίας του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.
Το σκεπτικό του ήταν ότι ο εν λόγω εθνικός νόμος εκδόθηκε με σκοπό τη
συμμόρφωση της Ρουμανίας προς τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι της
Ένωσης με το μνημόνιο 226, το οποίο έθετε ως στόχο τη μείωση των μισθολογικών
δαπανών του δημόσιου τομέα με σκοπό τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των δημοσίων
οικονομικών 227. Ακολούθως, έκρινε ότι το επίμαχο στην κύρια δίκη μέτρο επεδίωκε
την επίτευξη αμφότερων των ανωτέρω στόχων ενώ αποσκοπούσε στην υλοποίηση
των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ρουμανία με το μνημόνιο συμφωνίας 228, το οποίο,
σύμφωνα με το σκεπτικό του ΔΕΕ στην παρούσα απόφασή του «αποτελεί μέρος του
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δικαίου της Ένωσης 229», ως εκ τούτου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εφόσον οι
στόχοι που τέθηκαν ήταν αρκούντως λεπτομερείς και σαφείς και παρότι το μνημόνιο
συμφωνίας κατέλειπε στη Ρουμανία ένα περιθώριο επιλογής των καταλληλότερων
μέτρων για την τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων, εντούτοις όμως, όπως επεσήμανε
«όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο της εξουσίας εκτιμήσεως που
του παρέχεται από πράξη του δικαίου της Ένωσης, πρέπει να θεωρηθεί ότι εφαρμόζει
το δίκαιο αυτό κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1 του Χάρτη», η
απορρέουσα από τον επίμαχο εθνικό νόμο διάταξη είχε ως σκοπό την εφαρμογή του
ως άνω μνημονίου και συνεπώς του δικαίου της Ένωσης 230.
Έχοντας ως δεδομένο ότι τυγχάνει εφαρμογής ο Χάρτης στην προκειμένη περίπτωση,
το ΔΕΕ απέρριψε την αιτίαση των προσφευγόντων ότι η εθνική νομοθεσία ήταν
αντίθετη με το άρθρο 17 του Χάρτη, καθόσον, κατά πρώτον, επεσήμανε ότι το
δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν μπορεί να έχει την έννοια ότι παρέχει δικαίωμα συντάξεως
ορισμένου ποσού,231 κατά δεύτερον, δεν θίγει το ουσιώδες περιεχόμενο του
δικαιώματος ιδιοκτησίας καθώς έχει έκτακτο χαρακτήρα και προσωρινή ισχύ ενώ
επίσης δεν θίγει το κατ’ αρχήν δικαίωμα συντάξεως καθεαυτό αλλά περιορίζει την
άσκησή του υπό σαφώς προσδιορισμένες και οριοθετημένες συνθήκες, ήτοι όταν ο
συνταξιούχος ασκεί συγχρόνως δραστηριότητα σε δημόσιους φορείς και όταν η
σύνταξη υπερβαίνει ορισμένο ύψος 232, κατά τρίτον, το εν λόγω δικαίωμα δεν έχει
απόλυτο χαρακτήρα με την έννοια ότι η άσκησή του μπορεί να υπόκειται σε
περιορισμούς, οι οποίοι δικαιολογούνται από σκοπούς γενικού συμφέροντος που
επιδιώκει η Ένωση 233 καθώς επίσης, όσον αφορά στην καταλληλότητα και την
αναγκαιότητα της επίμαχης στην κύρια δίκη νομοθεσίας, το ΔΕΕ έκρινε ότι,
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών, τα κράτη μέλη
διαθέτουν ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως όταν λαμβάνουν αποφάσεις οικονομικού
περιεχομένου και είναι τα πλέον αρμόδια να καθορίσουν ποια μέτρα είναι κατάλληλα
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού 234.
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Μια εξίσου σημαντική απόφαση του ΔΕΕ εξεδόθη στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016,
εξίμιση χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου από την Ελλάδα και την
επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Το ΔΕΕ, ερμηνεύοντας τον Χάρτη κατά τρόπο διαφορετικό σε σχέση με
προηγούμενες αποφάσεις του, έθεσε τις βάσεις για μια πιο δημοκρατική και συμβατή
με τις αξίες της Ένωσης προσέγγιση των μνημονίων, ακόμη και στις περιπτώσεις
αυτές που τα μνημόνια δεν συνήφθησαν στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης.
Στην εν λόγω απόφασή του 235 απεφάνθη επί προσφυγής αναίρεσης που άσκησαν
διάφοροι κύπριοι ιδιώτες και εταιρεία με έδρα την Κύπρο κατά των πρωτόδικων
αποφάσεων του Δικαστηρίου 236, με τις οποίες είχαν απορριφθεί τα αιτήματά τους,
πρώτον, επί προσφυγής ακυρώσεως συγκεκριμένων διατάξεων του μνημονίου που
είχε συναφθεί μεταξύ της Κύπρου και του ESM, με τις οποίες είχε προβλεφθεί το
«κούρεμα» καταθέσεων στην Κύπρο και, δεύτερον, επί αγωγής αποζημιώσεως λόγω
εξωσυμβατικής ευθύνης της ΕΕ θεμελιωμένη στο γεγονός ότι το μνημόνιο
συνυπογράφτηκε από την Επιτροπή, και ειδικότερα αποκατάστασης της ζημίας που
υπέστησαν λόγω του «κουρέματος» των καταθέσεών τους στις κυπριακές τράπεζες
που αναδιαρθρώθηκαν.
Ειδικότερα, το Δικαστήριο, αφού επεσήμανε, πρώτον, ότι η Επιτροπή και η ΕΚΤ
διαπραγματεύτηκαν με την Κύπρο ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής,
το οποίο συγκεκριμενοποιήθηκε από το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης, παρέχοντας
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, συμβουλές και καθοδήγηση, ενεργώντας δηλαδή εντός
των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει η Συνθήκη για τον ESM 237,
δεύτερον, ότι η Επιτροπή υπέγραψε το μνημόνιο αυτό εξ ονόματος του ESM και
μόνο, καθώς, παρότι η Συνθήκη για τον ESM αναθέτει στην Επιτροπή και την ΕΚΤ
ορισμένα καθήκοντα τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή των σκοπών της
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20ης Σεπτεμβρίου 2016 – [Ledra
Advertising Ltd (C-8/15 P), Ανδρέας Ελευθερίου (C-9/15 P), Ελένη Ελευθερίου (C-9/15 P), Λίλια
Παπαχριστοφή (C-9/15 P), Χρήστος Θεοφίλου (C-10/15 P), Ελένη Θεοφίλου (C-10/15 P)] κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - (Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P
έως C-10/15 P).
236
Διατάξεις του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Νοεμβρίου 2014 – [Ledra Advertising κατά Επιτροπής
και ΕΚΤ (T-289/13), Ελευθερίου κ.λπ. κατά Επιτροπής και ΕΚΤ (T-291/13) και Θεοφίλου κατά
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Συνθήκης αυτής, εντούτοις όμως, τα καθήκοντα αυτά δεν τους παρέχουν ιδία εξουσία
λήψεως αποφάσεων 238, ενώ οι ενέργειές τους στο πλαίσιο της ως άνω Συνθήκης
δεσμεύουν μόνον τον ESM 239, τρίτον, το γεγονός ότι η Επιτροπή και η ΕΚΤ είχαν τον
ως άνω ρόλο στο πλαίσιο της Συνθήκης ESM αυτό δεν μεταβάλλει τη φύση των
πράξεων του ESM οι οποίες βρίσκονται εκτός της έννομης τάξης της Ένωσης 240,
τελικώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή των ως άνω θεσμικών οργάνων
της Ένωσης στη διαδικασία η οποία κατέληξε στην υπογραφή του μνημονίου «δεν
αρκεί προκειμένου αυτό να μπορεί να χαρακτηριστεί ως πράξη δυνάμενη να τους
αποδοθεί 241».
Όσον αφορά στην κρίση του Δικαστηρίου επί των αγωγών αποζημίωσης λόγω
εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης, το Δικαστήριο απεφάνθη ως ακολούθως:
Αφού επεσήμανε, πρώτον, την υποχρέωση της Επιτροπής να προάγει το κοινό
συμφέρον της Ένωσης καθώς και να επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της
Ένωσης 242, δεύτερον, ότι η Επιτροπή, βάσει των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί
από τον ESM, έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη συμβατότητα με το δίκαιο της
Ένωσης των μνημονίων κατανόησης που συνάπτονται από τον ESM 243, τρίτον, το
γεγονός ότι η ίδια η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τον
ESM, διατηρεί τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και ότι επομένως θα
έπρεπε να μην υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης για τη συμβατότητα του οποίου
με το δίκαιο της Ένωσης διατηρεί αμφιβολίες 244, τελικώς προχώρησε στην εξέταση
των προϋποθέσεων εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης.
Ως προς την πρώτη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση εξωσυμβατικής ευθύνης της
Ένωσης, ήτοι τον παράνομο χαρακτήρα της προσαπτόμενης στα όργανα της Ένωσης
συμπεριφοράς, το Δικαστήριο ανέπτυξε το ακόλουθο σκεπτικό:
Καταρχάς εξέτασε εάν υπήρξε κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που να απονέμει
δικαιώματα σε ιδιώτες.
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Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των προσφευγόντων η παράνομη συμπεριφορά
προσαπτόταν στην Επιτροπή, η οποία υπογράφοντας το εν λόγω μνημόνιο παραβίαζε
διατάξεις του Χάρτη και συγκεκριμένα το άρθρο 17, παρ. 1, το οποίο προστατεύει το
δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
Το ΔΕΕ καταρχάς επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη το δικαίωμα
στην ιδιοκτησία δεν είναι απόλυτο και ως εκ τούτου δύναται να υπόκειται σε
περιορισμούς που δικαιολογούνται από σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει
η Ένωση, αρκεί αυτοί οι περιορισμοί να μην συνιστούν, σε σχέση προς τον
επιδιωκόμενο σκοπό, δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη επέμβαση θίγουσα την ίδια την
υπόσταση του δικαιώματος 245.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο, αφού έκανε μνεία, πρώτον, του
γεγονότος ότι η αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεων μίας ή περισσοτέρων
τραπεζών θα ενείχε τον κίνδυνο εξαπλώσεως στις λοιπές τράπεζες, είτε στο οικείο
κράτος μέλος είτε σε άλλα κράτη μέλη, με συνέπεια τον κίνδυνο αρνητικών
δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας, δεύτερον, του άμεσου
κινδύνου οικονομικής ζημίας τον οποίο θα διέτρεχαν οι καταθέτες των οικείων
τραπεζών που αναδιαρθρώθηκαν σε περίπτωση πτωχεύσεως αυτών και, τρίτον, του
σκοπού γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι τη διασφάλιση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της,
έκρινε τελικώς ότι οι διατάξεις του μνημονίου που προέβλεπαν το «κούρεμα» των
καταθέσεων ανταποκρίνονταν σε σκοπό γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η
Ένωση και ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, δεν δύναται να
θεωρηθούν ως αδικαιολόγητοι περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας 246.
Συνεπώς το ΔΕΕ, και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε προηγούμενες υποθέσεις
που τέθηκαν ενώπιον του και άπτονταν ζητημάτων σχετικά με τους όρους που
ορίζονταν στα μνημόνια και έθιγαν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών των χωρών
που είχαν υπαχθεί σε αυτά, προέταξε τους γενικότερους σκοπούς της ένωσης, όπως
ιδίως τη σταθερότητα της ζώνης του Ευρώ στο σύνολό της, προκειμένου να
αιτιολογήσει ως θεμιτό τον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών.
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Αυτή η απόφαση του, εάν δεν υπήρχε μία άλλη σκέψη του Δικαστηρίου, θα ήταν
άλλη μία απογοητευτική απόφαση όσον αφορά στην προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς, κατά πάγια νομολογία του, από το
ξεκίνημα της κρίσης έως και την εν λόγω απόφασή του, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε
σύνδεση μεταξύ των μνημονίων των χωρών της Ευρωζώνης και του Χάρτη,
απαλλάσσοντας τα θεσμικά όργανα της Ένωσης από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση
με τη συμμετοχή τους σε αυτά.
Εντούτοις όμως, αυτή τη φορά, το Δικαστήριο έδωσε απάντηση σε ένα πολύ
σημαντικό ερώτημα: Μπορεί να ελεγχθεί η δράση των θεσμικών οργάνων της
Ένωσης όσον αφορά στην ενεργό συμμετοχή τους στα μνημόνια με βάση τον Χάρτη;
Το Δικαστήριο, παραθέτοντας τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα, επεσήμανε ότι
«μολονότι, ασφαλώς, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης στο
πλαίσιο της Συνθήκης για τον ESM, και επομένως ότι ο Χάρτης δεν απευθύνεται σε
αυτά στο ως άνω πλαίσιο 247, αντιθέτως, ο Χάρτης απευθύνεται στα θεσμικά όργανα
της Ένωσης ακόμη και στην περίπτωση που αυτά ενεργούν εκτός του νομικού
πλαισίου της Ένωσης 248».
Με την ως άνω επισήμανσή του, το Δικαστήριο έθεσε τα θεσμικά όργανα της
Ένωσης προ των ευθυνών τους όσον αφορά στην εφαρμογή του Χάρτη, ακόμη και
όταν ενεργούν εκτός του νομικού πλαισίου της Ένωσης, όπως όταν η Επιτροπή
συνυπογράφει μνημόνια εξ ονόματος του ESM, διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο
το πεδίο προστασίας που παρέχει ο Χάρτης και δίδοντας τη δυνατότητα στα κράτη
μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή από τους διακυβερνητικούς μηχανισμούς
που δημιουργήθηκαν καθόλη τη διάρκεια της κρίσης να αμφισβητούν τη νομιμότητα
των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να στρέφονται παραδεκτά κατά των
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, στο βαθμό που τα θεσμικά αυτά όργανα
συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διαπραγμάτευση όσο και στην υπογραφή των
μνημονίων αλλά και στη μετέπειτα εποπτεία της εφαρμογής τους, βασιζόμενα στην

Βλ. σχετικά την απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, σκέψεις
178 έως 181.
248
Σκέψη 67 της Απόφασης.
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εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 340, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ,
και αξιώνοντας την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από τα θεσμικά αυτά
όργανα, έχοντας ως δεδομένο ότι η δράση τους ελέγχεται με βάση τον Χάρτη σε κάθε
περίπτωση, είτε αυτά ενεργούν εντός ή εκτός νομικού πλαισίου της Ένωσης.
Βεβαίως, η στοιχειοθέτηση της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης απαιτεί τη
συνδρομή συγκεκριμένων και αυστηρά προκαθορισμένων προϋποθέσεων, οι οποίες
μάλιστα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη
την ευδοκίμηση μιας τέτοιας αγωγής στο πλαίσιο εξέτασης της νομιμότητας των
πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως κιόλας εάν λάβουμε υπόψη μας
ότι πολλά από τα δικαιώματα που προστατεύονται από τον Χάρτη δεν είναι απόλυτα,
με την έννοια ότι δύναται να περιοριστούν αρκεί αυτοί οι περιορισμοί να
ανταποκρίνονται σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση και να μη
συνιστούν δυσανάλογη επέμβαση που να θίγει την ίδια την υπόστασή τους.
Μέχρι και σήμερα πάντως το Δικαστήριο έχει τηρήσει την ίδια στάση απέναντι στα
μέτρα λιτότητας που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν οι χώρες που υπήχθησαν σε
μνημόνια, καθώς έχει αποφανθεί ότι, μέτρα όπως οι περικοπές μισθών, συντάξεων,
επιδομάτων, οι αναδιαρθρώσεις των τραπεζών μέσω «κουρέματος» των καταθέσεων,
το PSI κ.ά. δεν συνιστούν δυσανάλογη επέμβαση σε κατοχυρωμένα είτε στον Χάρτη
είτε στην ΕΣΔΑ δικαιώματα των πολιτών, καθώς, αφενός μεν, δεν συνιστούν
απόλυτα δικαιώματα, αφετέρου δε, εξυπηρετούν σκοπούς γενικού συμφέροντος που
επιδιώκει η Ένωση και δη στην προκειμένη περίπτωση τη διασφάλιση της
σταθερότητας της ζώνης του Ευρώ στο σύνολό της.
Από την άλλη μεριά, οι προσφυγές ακύρωσης με αίτημα την κατάργηση όρων των
μνημονίων που υπέγραψαν οι χώρες της Ευρωζώνης είναι καταδικασμένες να
απορριφθούν καθώς τα μνημόνια αυτά αποτελούν διεθνείς συμβάσεις και όχι πράξεις
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
4.1.4

Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων: η περίπτωση της Ελλάδος

Όπως καταδείχθηκε παραπάνω, η άσκηση των προσφυγών ακύρωσης ή των αγωγών
αποζημίωσης ως μέσο προστασίας των ιδιωτών έναντι των όρων που προβλέπονται
στα μνημόνια είναι εξαιρετικά δύσκολο να ευδοκιμήσει ενώπιον του ΔΕΕ, τόσο λόγω
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των περιοριστικών όρων για την άσκησή τους όσο και της γενικότερης θεώρησης του
Δικαστηρίου όσον αφορά στη στάθμιση της σπουδαιότητας των στόχων γενικότερου
συμφέροντος της Ένωσης από τη μία και της προσβολής των δικαιωμάτων των
πολιτών από την άλλη. Άλλωστε, η επιλογή των χωρών της Ευρωζώνης να
καταφύγουν στη θέσπιση διακυβερνητικής φύσεως μηχανισμών έθεσε αυτούς εκτός
της έννομης τάξης της Ένωσης, με αποτέλεσμα οι πράξεις τους να μην αποτελούν
πράξεις ενωσιακών οργάνων που να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων
και ως εκ τούτου μη δυνάμενες να τεθούν στην κρίση του ΔΕΕ προκειμένου να
ελεγχθεί η νομιμότητά τους βάσει του Χάρτη, ενώ η προσφυγή των ιδιωτών στα
εθνικά δικαστήρια και συνεπακόλουθα η προδικαστική παραπομπή των υποθέσεων
αυτών από τα εθνικά δικαστήρια στο ΔΕΕ αντιμετωπίστηκε, κατά βάση, με την ίδια
συλλογιστική.
Βεβαίως οι δύο υποθέσεις που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο αποτελούν
ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και εν προκειμένω μιας πιο συμβατής
με τις αξίες της Ένωσης οικονομικής διακυβέρνησης, εντούτοις, όμως, καθίσταται
σαφές ότι τα πλέον αρμόδια να αποφαίνονται επί της νομιμότητας ή μη των
μνημονίων είναι τα εθνικά δικαστήρια.
Το 2012, το ΣΤΕ 249 στις πρώτες υποθέσεις που τέθηκαν στην κρίση του και
αφορούσαν σε μέτρα λιτότητας, όπως λ.χ. μειώσεις μισθών και συντάξεων,
επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση της
χώρας και την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης δημοσιονομικής κρίσης των
τελευταίων δεκαετιών 250, υιοθέτησε την ίδια συλλογιστική με το ΔΕΕ 251 όσον αφορά
στη στάθμιση της σπουδαιότητας του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος από τη μία
και του περιορισμού των δικαιωμάτων των πολιτών από την άλλη και έκρινε

Ολ. ΣτΕ 668/2012 και Ολ. ΣτΕ 1285/2012.
Σκέψη 10 της Απόφασης.
251
Το ΣτΕ πρόταξε το δημόσιο συμφέρον της χώρας ως θεμιτό λόγο περιορισμού ορισμένων
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως λ.χ. του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, καθώς έκρινε
ότι με τις προβλέψεις του πρώτου μνημονίου, και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εξαιρετικά δεινή
οικονομική κατάσταση της χώρας μας, δεν θιγόταν ο «πυρήνας» των εν λόγω δικαιωμάτων. Το ίδιο
σκεπτικό είχε αναπτύξει και το ΔΕΕ σε διάφορες υποθέσεις που τέθηκαν στην κρίση του, ιδίως όσον
αφορά στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το οποίο σύμφωνα με τον Χάρτη δεν είναι απόλυτο δικαίωμα
και ως εκ τούτου δύναται να περιοριστεί υπό προϋποθέσεις.
249
250
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συνταγματικά και συμβατά με την ΕΣΔΑ τα μέτρα που ελήφθησαν κατ΄ εφαρμογή
δεσμεύσεων της χώρας με το πρώτο μνημόνιο 252.
Ακολούθως, το 2014, με την ίδια, κατά βάση, συλλογιστική, έκρινε 253 επίσης
συνταγματικό 254 και συμβατό τόσο με την ΕΣΔΑ όσο και με το δίκαιο της Ένωσης
και το δεύτερο μνημόνιο 255, με το οποίο εισήχθησαν πλείστες παρεμβάσεις στην
αγορά εργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, μειώσεις στους κατώτατους μισθούς, μείωση
της διάρκειας ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της μετενέργειάς τους
κ.ά,, ενώ τη ίδια χρονιά έκρινε 256 επίσης συνταγματικό και το PSI 257.
Ωστόσο, την ίδια χρονιά, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές μειώσεις
αποδοχών των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας 258
καθώς και τις περικοπές των αποδοχών και των επιδομάτων των πανεπιστημιακών 259,
ενώ, την ίδια στάση τήρησε και το Μισθοδικείο για τους δικαστικούς, καθώς με
σχετική του απόφαση 260, η οποία εξεδόθη το 2013, έκρινε αντισυνταγματικές και
αντίθετες προς την ΕΣΔΑ τις αναδρομικές μειώσεις μισθών στους δικαστικούς.
Οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ όσο και η απόφαση του Μισθοδικείου, αν και
καλοδεχούμενες ως προς την κρίση του Δικαστηρίου για την αντισυνταγματικότητα
ορισμένων διατάξεων του δεύτερου μνημονίου, εντούτοις, όμως, διαχώριζαν τους
πολίτες σε δύο κατηγορίες: αυτούς για τους οποίους το δεύτερο μνημόνιο ήταν
παράνομο και αυτούς, ήτοι την πλειονότητα των μισθωτών και των συνταξιούχων,
για τους οποίους ήταν νόμιμο, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για το σεβασμό της
θεμελιώδους αρχής της ισότητας 261, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο από το Σύνταγμα
της Ελλάδος 262 όσο και από το ενωσιακό δίκαιο 263 και την ΕΣΔΑ 264.
Το πρώτο μνημόνιο προσαρτήθηκε στο ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) ενώ της έκδοσής του
είχε προηγηθεί η έκδοση του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.03.2010). Οι προσφεύγοντες ζήτησαν την
ακύρωση διαφόρων εκτελεστικών αποφάσεων που εξεδόθησαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των
ανωτέρω νόμων.
253
Ολ. ΣτΕ 2307/2014.
254
Βλ. σκέψεις 31 - 34 της Απόφασης βάσει των οποίων η κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς
προσφυγής στη διαιτησία κρίθηκε αντισυνταγματική.
255
Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.02.2012).
256
Ολ. ΣτΕ 1116/2014, Ολ. ΣτΕ 1117/2014.
257
Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α΄ 36/23.02.2012).
258
Ολ. ΣτΕ 2194/2014.
259
Ολ. ΣτΕ 4741/2014.
260
Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο), Αριθμός απόφασης 88/2013.
261
(Ανθόπουλος, 2014).
262
Βλ. άρθρα του Συντάγματος: 4 παρ. 1 (αρχή της ισότητας), παρ. 5 (αρχή της ισότητας έναντι των
δημοσίων βαρών) & 25 παρ. 1 (αρχή της αναλογικότητας).
252
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Εντούτοις, τον επόμενο χρόνο, το ΣτΕ άλλαξε στάση και εντέλει έκρινε265
αντισυνταγματικές και αντίθετες με την ΕΣΔΑ συγκεκριμένες διατάξεις του δεύτερου
μνημονίου κατ΄ εφαρμογή του οποίου είχαν πραγματοποιηθεί μειώσεις στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις. Επικαλούμενο καταρχάς θεμελιώδεις διατάξεις του
Συντάγματος, όπως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της
ισότητας, της αναλογικότητας και του κοινωνικού κράτους δικαίου, και τονίζοντας
ότι «σε κάθε δε περίπτωση, η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει
αυτό που αποτελεί (…) τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού
δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του
επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια» 266 και κάνοντας ειδικώς μνεία των ειδικών,
εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που επέβαλαν τη λήψη μέτρων περιστολής των
δαπανών με το πρώτο μνημόνιο 267, εντέλει κατέληξε στην κρίση του με το σκεπτικό
ότι στο δεύτερο μνημόνιο «ο νομοθέτης δεν εδικαιολογείτο πλέον να προχωρήσει σε
σχετικές ρυθμίσεις χωρίς ειδική έρευνα του αντικειμένου αυτών, αλλά όφειλε (…) να
προβεί σε εμπεριστατωμένη μελέτη, προκειμένου να διαπιστώσει και να αναδείξει
τεκμηριωμένα ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων ήταν συμβατή με τις σχετικές
συνταγματικές δεσμεύσεις, τις απορρέουσες, μεταξύ άλλων, από το θεσμό της
κοινωνικής ασφαλίσεως, τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και την
προστασία της αξίας του ανθρώπου 268».
Έκτοτε εξεδόθησαν πλείστες άλλες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, οι οποίες
ακολούθησαν, κατά βάση, το ίδιο σκεπτικό με τις υπ΄ αριθ. 2287/2015, 2288/2015,
2289/2015 & 2290/2015 ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ 269, γεγονός σαφέστατα
ενθαρρυντικό για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Βλ. το άρθρο 2 ΣΕΕ & το άρθρο 20 του Χάρτη.
Βλ. το προοίμιο της ΕΣΔΑ και το άρθρο 1 της ΕΣΔΑ.
265
Ολ. ΣτΕ: 2287/2015, 2288/2015, 2289/2015 & 2290/2015.
266
Σκέψη 7 των Αποφάσεων.
267
Βλ. ενδεικτικά Σκέψη 11 της Απόφασης Ολ. ΣτΕ 2287/2015, Σκέψη 14 της Απόφασης Ολ. ΣτΕ
2289/2015.
268
Σκέψη 24 της Απόφασης Ολ. ΣτΕ 2287/2015.
269
Βλ. ενδεικτικά: Ολ. ΣτΕ 431/2018, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις αυτές
του ν. 4093/2012 (δεύτερο μνημόνιο) με τις οποίες θεσπίστηκαν αναδρομικές μειώσεις των
αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017, με
την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συνταξιούχους του
δημοσίου, η οποία είχε επιβληθεί κατ΄ εφαρμογή του πρώτου μνημονίου, υπ’ αριθ. Αποφάσεις:
7/2016 Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, 467/2016 Ειρηνοδικείου Λαμίας, 16/2017 Ειρηνοδικείου
Αμαρουσίου, 608/2017, 619/2017, 1093/2017, 287/2018 και 892/2018 Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τις
263
264
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4.1.5

Η συμβατότητα του ESM με το δίκαιο της Ένωσης

Ήδη από την επιχείρηση για τη διάσωση της Ελλάδος και μετά είχε πλέον καταστεί
σαφές ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ, όπως ιδίως είχε εκφραστεί μέσω του
ΣΣΑ, είχε αποτύχει στο να διασφαλίσει την απαραίτητη για τη σταθερότητα της
Ευρωζώνης δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ οι προσωρινοί μηχανισμοί που είχαν
δημιουργηθεί (EFSF, EFSM) δεν αρκούσαν για να αντιμετωπιστεί η κρίση,
δεδομένης της διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης και άλλων χωρών
της Ευρωζώνης 270,271.
Ο κίνδυνος της εξάπλωσης της κρίσης και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωζώνης
ανάγκασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναθεωρήσει τις μέχρι τότε πεποιθήσεις του
περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και να αναγνωρίσει την ανάγκη δημιουργίας ενός
μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, ικανού να διασφαλίζει τη σταθερότητα
της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.
Έτσι, στις 29 Οκτωβρίου του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε την ανάγκη
δημιουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού, προβάλλοντας ως κύρια επιχειρήματα για τη
θέσπισή του, την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της
ζώνης του ευρώ συνολικά καθώς και την εν γένει αντιμετώπιση των κινδύνων που
εξακολουθούσαν να υφίσταντο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι κίνδυνοι για τη
χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα, η ατελής αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού
τομέα, η υψηλή ανεργία, το ευμετάβλητο των παγκόσμιων τιμών των βασικών
προϊόντων και η επανεμφάνιση παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών 272.
Ωστόσο η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, εφόσον θα αποτελούσε ενωσιακό
μηχανισμό, θα ερχόταν σε αντίθεση με τη «ρήτρα μη διάσωσης», όπως αυτή
κατοχυρώνεται στο άρθρο 125, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, καθώς, κατά ρητή πρόβλεψης
της εν λόγω Συνθήκης, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν ευθύνονται για τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές, τοπικές

οποίες επιδικάστηκε η καταβολή των δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα καθώς και του επιδόματος
αδείας σε εν ενεργεία υπαλλήλους του δημοσίου.
270
(Πλιάκος, 2012, σσ. 690 - 691).
271
(Περάκης, 2013, σσ. 573 - 574).
272
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2010): “EUCO 25/10: Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης 29ης Οκτωβρίου του 2010”.
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ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις
των κρατών μελών, ούτε τις αναλαμβάνουν.
Η λύση δόθηκε μέσω, καταρχάς, της απλοποιημένης διαδικασίας αναθεώρησης της
Συνθήκης, η οποία είχε προβλεφθεί από τη Συνθήκη τη Λισαβόνας 273, καθώς η
προσφυγή στο άρθρο 122, παράγραφος 2 ΣΕΕ δεν θεωρήθηκε πρόσφορη, δεδομένου
ότι αυτός ο μηχανισμός θα αποτελούσε έναν μόνιμο μηχανισμό ο οποίος θα
αποσκοπούσε στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ευρωζώνης
συνολικά και όχι στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών ενός μεμονωμένου
κράτους μέλους 274.
Ακολούθως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να παράσχει τη νομική βάση
θέσπισης αυτού του μηχανισμού και να τον συνδέσει με το ενωσιακό δίκαιο 275, με
σχετική του Απόφαση η οποία εξεδόθη τον Μάρτιο του 2011 276, αποφάσισε την
τροποποίηση του άρθρου 136 ΣΛΕΕ, στο οποίο προστέθηκε η εξής τρίτη
παράγραφος: «Τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμό
σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειμένου
να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή
τυχόν απαιτούμενης χρηματοοικονομικής συνδρομής δυνάμει του μηχανισμού θα
υπόκειται σε αυστηρούς όρους». Με την ως άνω Απόφασή του, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο όρισε ότι η έναρξη ισχύος της τροποποίησης αυτής θα ήταν η 1η
Ιανουαρίου του 2013.
Εντέλει, η συμφωνία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) υπογράφτηκε στις 02 Φεβρουαρίου του 2012, ενώ τέθηκε σε ισχύ στις 03
Οκτωβρίου του ίδιου έτους, μετά την κύρωσή της από όλα κοινοβούλια των κρατών
μελών της Ευρωζώνης 277.

Άρθρο 48, παράγραφος 6 της ΣΕΕ.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2011): “EUCO 30/1/10 REV1: Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 16ης - 17ης Δεκεμβρίου του 2010”.
275
(Παπαδοπούλου, 2017, σ. 91).
276
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011 που τροποποιεί το άρθρο 136 της
ΣΛΕΕ σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.
277
Η Εσθονία ήταν η τελευταία χώρα που κύρωσε τη Συνθήκη ESM στις 03 Οκτωβρίου του 2012.
Έκτοτε η Συνθήκη έχει εφαρμογή σε όλες της χώρες της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα η Συνθήκη
κυρώθηκε με τον ν. 4063/2012 (ΦΕΚ Α΄71 της 30.03.2012).
273
274
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Από απόψεως νομικής φύσεως, η Συνθήκη ESM αποτελεί μια διεθνή συνθήκη μεταξύ
των κρατών μελών της Ευρωζώνης ενώ η θέση της σε ισχύ πριν την έναρξη ισχύος
της τροποποίησης του άρθρου 136 ΣΛΕΕ επιβεβαιώνει τη νομική της φύση ως μία
πράξη διεθνούς και όχι ενωσιακού δικαίου, η οποία όμως δημιουργεί έναν διεθνή
οργανισμό, τον ESM, ο οποίος έχει ως αποστολή του έναν ενωσιακό στόχο, ήτοι τη
διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, καθώς επίσης
αναθέτει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης συγκεκριμένες αρμοδιότητες, γεγονός που
εκ των πραγμάτων τον συνδέει με το δίκαιο της Ένωσης 278.
Ο ESM, αντικατέστησε τους δύο προσωρινούς μηχανισμούς χρηματοδότησης (EFSF,
EFSM) 279 και αποτελεί πλέον έναν μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης για τα κράτη
μέλη της ζώνης του ευρώ, με συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο 700 δις ευρώ, ενώ,
από την 01 Μαρτίου του 2013, η χορήγηση χρηματοπιστωτικής συνδρομής από αυτόν
συναρτάται με την προϋπόθεση της κύρωσης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος της
Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ), γεγονός που, κατά τις προβλέψεις της
Συνθήκης θέσπισής του, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας εντός
της ζώνης του ευρώ με σκοπό να διασφαλιστεί μια βιώσιμη, υγιής και εύρωστη
διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και επομένως να αντιμετωπιστεί μία από τις
κύριες αιτίες της χρηματοοικονομικής αστάθειας 280.
Η Συνθήκη ESM, κάνοντας ειδικώς μνεία της ισχυρής αλληλεξάρτησης εντός της
ζώνης του ευρώ, ως συνέπεια της οποίας τυχόν σοβαροί κίνδυνοι για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο
σύνολό της, προβλέπει την παροχή συνδρομής βάσει αυστηρών όρων 281,282, καθώς
επίσης καθιερώνει επίσημα τη στενή συνεργασία με το ΔΝΤ, η ενεργή συμμετοχή του
οποίου θα επιδιώκεται από τον ESM, τόσο σε τεχνικό όσο και σε χρηματοοικονομικό
επίπεδο 283.

(Παπαδοπούλου, 2017, σσ. 91, 94-95).
Σκέψη 1 της Συνθήκης ESM.
280
Σκέψη 5 της Συνθήκης ESM.
281
Σκέψη 6 της Συνθήκης ESM.
282
Άρθρο 12 της Συνθήκης ESM.
283
Σκέψη 8 της Συνθήκης ESM.
278
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οικείας Συνθήκης, ο σκοπός του ESM είναι «η
κινητοποίηση της χρηματοδότησης και η παροχή στήριξης σταθερότητας, υπό
αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής,
προς όφελος των μελών του (…) που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά
προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της
χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των
κρατών μελών της».
Προς τον σκοπό αυτό, ο ESM έχει το δικαίωμα να αντλεί κεφάλαια «με την έκδοση
χρηματοπιστωτικών τίτλων ή με τη σύναψη χρηματοοικονομικών ή λοιπών
συμφωνιών ή ρυθμίσεων με μέλη του ESM χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή άλλα
τρίτα μέρη 284», ενώ η μέγιστη δανειοδοτική του δυνατότητα ορίστηκε αρχικά σε 500
δισεκατομμύρια ευρώ 285.
Η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει αυστηρών όρων πολιτικής και υπό την
προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής,
αφενός μεν, κρίθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι συμμορφώνεται με τις
προβλέψεις του νέου αναθεωρημένου άρθρου 136 ΣΛΕΕ καθώς ο μηχανισμός αυτός
ενεργοποιείται μόνο εφόσον τηρηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και με σκοπό τη
διαφύλαξη «της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό
της και των κρατών μελών της», αφετέρου δε, κατά αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να
παρακάμψουν τις απαγορεύσεις που θέτει η ρήτρα μη διάσωσης, χωρίς όμως να την
παραβιάσουν 286, καθώς η συνδρομή αυτή δεν παρέχεται χαριστικά αλλά αντιθέτως
παρέχεται υπό τη μορφή δανείων και υπόκειται σε αυστηρούς όρους. 287
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμών να προσδώσουν στον ESM
την κατάλληλη νομική βάση προκειμένου να είναι συμβατός με το δίκαιο της ένωσης,
εντούτοις η νομιμότητά του αμφισβητήθηκε ενώπιον του ΔΕΕ, το οποίο σε μία
θεμελιώδους σημασίας για την ΟΝΕ απόφασή του αποσαφήνισε κρίσιμα ζητήματα
που αφορούν τόσο τη νομιμότητα του ίδιου του μηχανισμού όσο και γενικότερα
ζητήματα ερμηνείας του δικαίου της ένωσης, όπως ιδίως την ερμηνεία της ρήτρας μη
διάσωσης.
Άρθρο 3 της Συνθήκης ESM.
Άρθρο 39 της Συνθήκης ESM.
286
Άρθρο 125, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.
287
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 135-136).
284
285
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Η υπόθεση 288 αφορούσε σε προδικαστικό ερώτημα του Supreme Court της Ιρλανδίας
κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως που είχε καταθέσει ο ιρλανδός βουλευτής Thomas
Pringle κατά της πρωτόδικης αποφάσεως του High Court της Ιρλανδίας, με την οποία
είχε απορριφθεί το αίτημά του να κηρυχθεί παράνομη η επικύρωση της Συνθήκης
ESM από τη χώρα του.
Εν προκειμένω, ο προσφεύγων προέβαλε τις ακόλουθες αιτιάσεις:
Πρώτον, ότι η απόφαση 2011/199/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης
Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ σχετικά με την πρόβλεψη
στη ΣΛΕΕ της δυνατότητας των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ να θεσπίζουν
μηχανισμό

σταθερότητας,

εκδόθηκε

παρανόμως

βάσει

της

απλοποιημένης

διαδικασίας αναθεωρήσεως του άρθρου 48, παράγραφος 6 ΣΕΕ, δεδομένου ότι
συνεπάγεται μεταβολή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και είναι αντίθετη προς τις
διατάξεις του ως άνω άρθρου της ΣΕΕ, καθώς και ότι η εν λόγω απόφαση είναι
ασύμβατη τόσο προς τις διατάξεις των Συνθηκών ΕΕ και ΛΕΕ σχετικά με την
οικονομική και τη νομισματική πολιτική όσο και προς τις γενικές αρχές του δικαίου
της Ένωσης 289.
Δεύτερον, ότι η επικύρωση από την Ιρλανδία της Συνθήκης ESM επιβάλλει
υποχρεώσεις στη χώρα τόσο στο τομέα της οικονομικής όσο και της νομισματικής
πολιτικής, οι οποίες είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ένωσης (ΣΕΕ & ΣΛΕΕ),
καθώς επίσης σφετερίζεται ευθέως την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης
σχετικά με τη νομισματική πολιτική 290.
Τρίτον, ότι η Συνθήκη ESM είναι παράνομη καθώς με αυτήν τα κράτη μέλη με
νόμισμα το ευρώ επιχειρούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς και τις

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ολομέλεια) της 27ης Νοεμβρίου 2012
[αίτηση του Supreme Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Thomas Pringle
κατά Government of Ireland, Ireland και Attorney General (C-320/12).
289
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλετο Supreme Court
(Ιρλανδία) στις 3 Αυγούστου 2012 -Thomas Pringle κατά Ιρλανδικής Κυβερνήσεως, Ιρλανδίας και
Attorney General (Υπόθεση C-370/12) & σκέψεις 1-2 & 24 της Απόφασης.
290
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλετο Supreme Court
(Ιρλανδία) στις 3 Αυγούστου 2012 -Thomas Pringle κατά Ιρλανδικής Κυβερνήσεως, Ιρλανδίας και
Attorney General (Υπόθεση C-370/12) & σκέψεις 1-2 & 25 της Απόφασης.
288
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απαγορεύσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική και
νομισματική πολιτική 291.
Τέταρτον, ότι η Συνθήκη ESM αναθέτει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης νέες
αρμοδιότητες και καθήκοντα, τα οποία είναι ασύμβατα προς την αποστολή που τους
ανατίθεται βάσει των Συνθηκών ΕΕ και ΛΕΕ 292.
Πέμπτον, ότι η Συνθήκη ESM είναι ασύμβατη προς τη γενική αρχή της
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 47
του Χάρτη, καθώς και προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου 293.
Το ΔΕΕ, κατ΄ αντιστοιχία της σπουδαιότητας της υποθέσεως, συνήλθε σε ολομέλεια
ενώ υπήγαγε την υπόθεση στην ταχεία διαδικασία.
Ακολούθως, έντεκα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατέθεσαν παρατηρήσεις.
Ι. Ως προς την εγκυρότητα της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 136 ΣΛΕΕ με την προσφυγή στην απλοποιημένη
διαδικασία του άρθρου 48, παράγραφος 6 ΣΕΕ, το ΔΕΕ έκρινε ως ακολούθως:
Καταρχάς, το Δικαστήριο, αφού διαπίστωσε ότι η εν λόγω αναθεώρηση αφορούσε σε
τροποποίηση του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ, ήτοι τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις
της Ένωσης, και ως εκ τούτου πληρούσε την πρώτη τυπική προϋπόθεση που τίθεται
με το άρθρο 48, παράγραφος 6 ΣΕΕ, εξέτασε επιπρόσθετα κατά πόσον η εν λόγω
αναθεώρηση της ΣΛΕΕ επηρέαζε διατάξεις του πρώτου μέρους της Συνθήκης αυτής,
ήτοι κατ΄ ουσίαν εάν έθιγε την αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα της
νομισματικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών των κρατών μελών, επεκτείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις αρμοδιότητες
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Supreme Court
(Ιρλανδία) στις 3 Αυγούστου 2012 -Thomas Pringle κατά Ιρλανδικής Κυβερνήσεως, Ιρλανδίας και
Attorney General (Υπόθεση C-370/12) & σκέψεις 1-2 & 25 της Απόφασης.
292
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Supreme Court
(Ιρλανδία) στις 3 Αυγούστου 2012 -Thomas Pringle κατά Ιρλανδικής Κυβερνήσεως, Ιρλανδίας και
Attorney General (Υπόθεση C-370/12) & σκέψεις 1-2 & 25 της Απόφασης.
293
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Supreme Court
(Ιρλανδία) στις 3 Αυγούστου 2012 -Thomas Pringle κατά Ιρλανδικής Κυβερνήσεως, Ιρλανδίας και
Attorney General (Υπόθεση C-370/12) & σκέψεις 1-2 & 25 της Απόφασης.
291
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της Ένωσης όπως αυτές οριοθετούνται από τις Συνθήκες, γεγονός που, εάν
συνέβαινε, θα καθιστούσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άκυρη,
καθόσον μια τέτοια τροποποίηση θα μπορούσε να γίνει μόνο με τη συνήθη
διαδικασία αναθεωρήσεως που προβλέπεται από το άρθρο 48, παράγραφοι 2 έως 5
ΣΕΕ 294.
Ακολούθως, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι:
Πρώτον, η ΣΛΕΕ δεν περιέχει κάποιον συγκεκριμένο ορισμό της νομισματικής
πολιτικής αλλά οι διατάξεις της αναφέρονται μάλλον στους σκοπούς παρά στα μέσα
άσκησης της εν λόγω πολιτικής 295.
Δεύτερον, όσον αφορά στον επιδιωκόμενο από τον εν λόγω μηχανισμό σκοπό, ο
οποίος συνίσταται «στη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο
σύνολό της», αυτός διακρίνεται σαφώς από τον σκοπό της «διατηρήσεως της
σταθερότητας των τιμών» 296 που συνιστά τον πρωταρχικό σκοπό της νομισματικής
πολιτικής της Ένωσης. Ως εκ τούτου, μολονότι η επιδίωξη του στόχου της
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της μπορεί να έχει επιπτώσεις στη
σταθερότητα του ευρώ, εντούτοις ένα μέτρο οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να
εξομοιωθεί με ένα μέτρο νομισματικής πολιτικής απλώς και μόνο επειδή ενδέχεται να
έχει έμμεσες συνέπειες για τη σταθερότητα του ευρώ, ενώ, όσον αφορά στα μέσα που
προβλέπονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η επίμαχη απόφαση ορίζει απλώς
ότι

ο

μηχανισμός

σταθερότητας

θα

παρέχει

την

τυχόν

απαιτούμενη

χρηματοοικονομική συνδρομή, χωρίς να προβλέπει οτιδήποτε άλλο σχετικά με τη
λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού. Η παροχή, ωστόσο, χρηματοοικονομικής
συνδρομής σε κράτος μέλος δεν εμπίπτει προφανώς στη νομισματική πολιτική 297.
Τρίτον, ο μηχανισμός σταθερότητας, του οποίου η θέσπιση προβλέπεται από την
επίμαχη απόφαση, συνιστά συμπληρωματική πτυχή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για
την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, ήτοι αποτελεί μέρος μιας
ευρύτερης δέσμης μέτρων της Ένωσης με τα οποία επιδιώκεται ο στενότερος
συντονισμός και η επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών που
Σκέψεις 46 - 52 της Απόφασης.
Σκέψη 53 της Απόφασης.
296
Άρθρα 127, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και 282, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.
297
Σκέψεις 56 - 57 της Απόφασης.
294
295
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εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και τα οποία αποσκοπούν στο να παγιωθεί η
μακροοικονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών 298.
Επιπρόσθετα, τα εν λόγω μέτρα συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών
πολιτικών καθώς και οι σχετικές με την οικονομική πολιτική διατάξεις της ΣΛΕΕ,
όπως ιδίως αυτές των άρθρων 123 έως 125 ΣΛΕΕ, έχουν προληπτικό χαρακτήρα και
αποσκοπούν στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κρίσεων δημοσίου χρέους, ενώ,
αντιθέτως, η θέσπιση του επίμαχου μηχανισμού αποσκοπεί στη διαχείριση
χρηματοοικονομικών κρίσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να εμφανιστούν παρά τα
λήψη των ως άνω προληπτικών μέτρων 299.
Αφού ανέπτυξε τις ανωτέρω σκέψεις του, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η θέσπιση του εν λόγω μηχανισμού ενέπιπτε στον τομέα της οικονομικής
πολιτικής και ως εκ τούτου δεν έθιγε την αποκλειστική αρμοδιότητα που
αναγνωρίζεται στην Ένωση στον τομέα της νομισματικής πολιτικής για τα κράτη
μέλη με νόμισμα το ευρώ 300.
Περαιτέρω, το Δικαστήριο, προκειμένου να αποφανθεί επί της εγκυρότητας της
επίμαχης αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εξέτασε επιπρόσθετα και το
ζήτημα του κατά πόσον η επίμαχη απόφαση έθιγε την αρμοδιότητα της Ένωσης στον
τομέα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών.
Ως προς αυτό το ζήτημα αυτό, το Δικαστήριο, επεσήμανε τα ακόλουθα:
Κατά πρώτον, από καμία διάταξη των Συνθηκών δεν προκύπτει ότι η Ένωση έχει
ειδική αρμοδιότητα για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας όπως αυτός που
προβλέπεται από την εν λόγω απόφαση 301.
Κατά δεύτερον, καμία άλλη διάταξη της ΣΛΕΕ δεν θα μπορούσε να είχε
χρησιμοποιηθεί ως νομικό έρεισμα θέσπισης του επίμαχου μηχανισμού.
Ειδικότερα, το άρθρο 122, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ δεν θα ήταν κατάλληλο καθόσον ο
επίμαχος μηχανισμός έχει μόνιμο χαρακτήρα και οι ενέργειες που αναλαμβάνονται

Σκέψη 58 της Απόφασης.
Σκέψη 59 της Απόφασης.
300
Σκέψεις 60 & 63 της Απόφασης.
301
Σκέψη 64 της Απόφασης.
298
299
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στο πλαίσιο αυτού αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής
σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, ενώ αντίθετα, σύμφωνα με το εν
λόγω άρθρο η Ένωση έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί χρηματοοικονομική
συνδρομή ad hoc σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να
αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες
περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του 302.
Ομοίως, το άρθρο 352 ΣΛΕΕ, επίσης δεν θα ήταν κατάλληλο, καθώς δεν επιβάλλει
καμία υποχρέωση προς ενέργεια στην Ένωση 303, ενώ, όσον αφορά στο άρθρο 143,
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, αυτό αφορά μόνο στα κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης 304.
Εντέλει, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι, αφενός μεν, τα κράτη μέλη με νόμισμα το
ευρώ έχουν αρμοδιότητα για τη σύναψη μεταξύ τους συμφωνίας σχετικά με τη
θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας, όπως αυτός που προβλέπεται από το άρθρο 1 της
αποφάσεως 2011/199 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός φυσικά που δεν τα
απαλλάσσει από την υποχρέωση τηρήσεως του δικαίου της Ένωσης κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους στον τομέα αυτόν, όπως άλλωστε υποδεικνύουν οι αυστηροί
όροι από τους οποίους εξαρτάται η συνδρομή αυτή 305, αφετέρου δε, με την εν λόγω
τροποποίηση ουδεμία νέα αρμοδιότητα ανατίθεται στην Ένωση, καθώς αυτή απλώς
επιβεβαιώνει την ύπαρξη αρμοδιότητας των κρατών μελών για τη θέσπιση
μηχανισμού σταθερότητας ενώ δεν δημιουργεί νέα νομική βάση με σκοπό να
καταστεί δυνατή η ανάληψη από την Ένωση δράσης η οποία δεν ήταν δυνατή πριν
από την έναρξη ισχύος της τροποποιήσεως της ΣΛΕΕ 306.
ΙΙ. Ως προς τα ζητήματα που άπτονταν της σύναψης και επικύρωσης από τα κράτη
μέλη με νόμισμα το ευρώ της Συνθήκης ESM, το Δικαστήριο απήντησε στα
ακόλουθα ερωτήματα:
α) Ο μηχανισμός σταθερότητας που θεσπίζει η Συνθήκη ESM εμπίπτει στη
νομισματική πολιτική και συνεπακόλουθα στην αποκλειστική αρμοδιότητας της
Ένωσης;
Σκέψη 65 της Απόφασης.
Σκέψη 67 της Απόφασης.
304
Σκέψη 66 της Απόφασης.
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Το Δικαστήριο, προτού προβεί στην κρίση του, επεσήμανε τα ακόλουθα:
Δυνάμει των άρθρων 3 και 12 της Συνθήκης ESM, ο σκοπός του ESM δεν είναι η
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, που είναι στόχος της νομισματικής
πολιτικής της Ένωσης, αλλά η κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των μελών
του, ήτοι των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται
από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη για τη
διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό
της καθώς και των κρατών μελών της, που είναι στόχος οικονομικής πολιτικής 307.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο ESM έχει το δικαίωμα να αντλεί κεφάλαια με
την έκδοση χρηματοπιστωτικών τίτλων ή με τη σύναψη χρηματοοικονομικών ή
λοιπών συμφωνιών ή ρυθμίσεων με τα μέλη του, χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή
άλλα τρίτα μέρη 308, ενώ δεν εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό των βασικών
επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, ούτε για την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ
καθόσον αυτές οι αρμοδιότητες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ένωσης στον τομέα της νομισματικής πολιτικής 309.
Επιπρόσθετα, παρόλο που η επιδίωξη επίτευξης του στόχου του ESM να διασφαλίζει
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ μπορεί να έχει έμμεσες επιπτώσεις στη
σταθερότητα του νομίσματος που χρησιμοποιείται στη ζώνη αυτή, αυτό δεν αναιρεί
το γεγονός ότι η επίτευξη του στόχου αυτού εμπίπτει στον τομέα της οικονομικής
πολιτικής 310.
Τελικώς, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, απεφάνθη ότι η
Συνθήκη ESM δεν αντιβαίνει προς την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης στον
τομέα της νομισματικής πολιτικής καθόσον τόσο ο σκοπός που επιδιώκει όσο και οι
ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής αφορούν στον τομέα της
οικονομικής πολιτικής 311.

Σκέψεις 95 - 96 της Απόφασης.
Άρθρο 3 της Συνθήκης ESM.
309
Σκέψη 96 της Απόφασης.
310
Σκέψεις 56 & 97 της Απόφασης.
311
Σκέψη 98 της Απόφασης.
307
308
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β) Δύναται η διεθνής συμφωνία με την οποία θεσπίστηκε ο ESM να επηρεάσει
κοινούς κανόνες της Ένωσης στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής
πολιτικής;
Το Δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε στο άρθρο 3, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με
το οποίο η Ένωση διαθέτει «αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς
συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή (…) ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή
να μεταβάλει την εμβέλειά τους 312» και αφού επεσήμανε ότι η Συνθήκη ESM, παρότι
διαδέχθηκε τον EFSM και ανέλαβε το έργο που είχε ανατεθεί σε αυτόν τον
προσωρινό εξαρχής μηχανισμό χρηματοδότησης ο οποίος θεσπίστηκε βάσει του
άρθρου 122, παράγραφος ΣΛΕΕ (δηλαδή για τις περιπτώσεις αυτές που ένα κράτος
μέλος αντιμετωπίζει ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές
δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που
εκφεύγουν από τον έλεγχό του), εντούτοις, από καμία διάταξη των Συνθηκών ΛΕΕ
και ΣΛΕΕ δεν προκύπτει ότι η Ένωση έχει ειδική αρμοδιότητα για τη θέσπιση
μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας όπως ο ESM, εντέλει κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ έχουν αρμοδιότητα να θεσπίζουν έναν τέτοιο
μηχανισμό, γεγονός που, αφενός μεν, δεν θίγει την ως άνω αρμοδιότητα της Ένωσης
βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ ούτε και τον σκοπό που επιδιώκει ο μηχανισμός που
θεσπίσθηκε στο πλαίσιο του άρθρου αυτού 313, αφετέρου δε, δεν εμποδίζει την Ένωση
να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για την προάσπιση του κοινού συμφέροντος 314.
γ) Η Συνθήκη ESM συνιστά ουσιώδη τροποποίηση και ανατροπή της έννομης τάξεως
που διέπει την ΟΝΕ, ασύμβατη προς το δίκαιο της Ένωσης;
Στο πλαίσιο εξέτασης αυτού του ερωτήματος, το Δικαστήριο χρειάστηκε να
ερμηνεύσει πλείστες διατάξεις της ΣΛΕΕ που διέπουν τις αρμοδιότητες της Ένωσης
στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, με την σημαντικότερη όλων να είναι η
ερμηνεία του επί του άρθρου 125 ΣΛΕΕ, καθώς αυτή η ερμηνεία του Δικαστηρίου
υπερκέρασε ένα από τα σημαντικότερα νομικά εμπόδια στη θέσπιση ενός μόνιμου
μηχανισμού χρηματοδότησης όπως ο ESM, μη αποκλείοντας, ως εκ τούτου, τη

Σκέψη 100 της Απόφασης.
Το Δικαστήριο αναφέρεται στον EFSM.
314
Σκέψεις 100 & 103 - 106 της Απόφασης.
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313
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μελλοντική του ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο ως μόνιμου μηχανισμού
αντιμετώπισης κρίσεων 315.
i.

Ως προς την ερμηνεία των άρθρων 2, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, 119 έως 121
ΣΛΕΕ και 126 ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική πολιτική της Ένωσης

Καταρχάς, το Δικαστήριο, αναφερόμενο σε προηγούμενη διαπίστωσή του 316,
επεσήμανε ότι τα κράτη μέλη έχουν αρμοδιότητα για τη σύναψη μεταξύ τους
συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση του εν λόγω μηχανισμού σταθερότητας υπό την
προϋπόθεση ότι οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν στο πλαίσιο αυτής της
συμφωνίας είναι συμβατές με το δίκαιο της Ένωσης 317.
Ακολούθως, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι, αφενός μεν, ο σκοπός του ESM δεν είναι
ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών αλλά η συγκέντρωση
των απαιτούμενων πόρων και η στήριξη της οικονομικής σταθερότητας των μελών
του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή διατρέχουν τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν σοβαρά
προβλήματα χρηματοδότησης, αφετέρου δε, η παροχή χρηματοπιστωτικής συνδρομής
εκ μέρους του ESM υπόκειται σε αυστηρούς όρους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τη
μορφή προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, προκειμένου αυτή η
συνδρομή να είναι συμβατή με τα μέτρα συντονισμού που θεσπίζει η Ένωση και
ιδίως με το άρθρο 125 ΣΛΕΕ, ως εκ τούτου οι όροι αυτοί δεν συνιστούν μέσο
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών αλλά σκοπούν στη
διασφάλιση της συμβατότητας των ενεργειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του
ESM με το δίκαιο της Ένωσης 318.
Περαιτέρω, η παροχή χρηματοοικονομικής συνδρομής από τον ESM στα μέλη του
δεν θίγει την αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απευθύνει
συστάσεις βάσει του άρθρου 126 ΣΛΕΕ σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει
υπερβολικό έλλειμμα, καθώς, αφενός μεν, ο ESM δεν διαθέτει τέτοια αρμοδιότητα,
αφετέρου δε, οι όροι που επιβάλλονται στα κράτη μέλη που λαμβάνουν
χρηματοοικονομική συνδρομή από τον ESM οφείλουν να συνάδουν με τις συστάσεις

(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 136-137 & 145-147).
Σκέψη 68 της Απόφασης.
317
Σκέψη 109 της Απόφασης.
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Σκέψεις 110 - 111 της Απόφασης.
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τις οποίες ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
βάσει των εν λόγω διατάξεων της ΣΛΕΕ 319.
Εντέλει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η
σύναψη της Συνθήκης ESM δεν αντιβαίνει προς τις επίμαχες διατάξεις της ΣΛΕΕ
σχετικά με τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 320.
ii.

Επί της ερμηνείας του άρθρου 122 ΣΛΕΕ

Δυνάμει του άρθρου 122, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίσει, σε
πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, τα κατάλληλα μέτρα για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, ιδίως εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες
στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα και ιδίως στον τομέα της ενέργειας.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Συνθήκη ESM δεν θίγει την ως άνω εξουσία του
Συμβουλίου, καθώς, ούτως ή άλλως, η θέσπισή της δεν είχε ως νομικό έρεισμα την
ως άνω διάταξη της ΣΛΕΕ.
Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 122, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί,
υπό ορισμένους όρους, να χορηγήσει ενίσχυση σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει
δυσκολίες ή διατρέχει τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες
σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του.
Όσον αφορά την ως άνω διάταξη της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο, αφού επεσήμανε ότι η
άσκηση από την Ένωση της ως άνω αρμοδιότητάς της δεν θίγεται από τη θέσπιση του
ESM, καθώς το άρθρο 122 ΣΛΕΕ έχει αποκλειστικώς ως αντικείμενό του τη
χρηματοπιστωτική ενίσχυση χορηγούμενη από την Ένωση και όχι από τα κράτη
μέλη, ενώ, από κανένα στοιχείο του άρθρου 122 ΣΛΕΕ δεν προκύπτει ότι η Ένωση
είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση χρηματοοικονομικής ενίσχυσης σε
κράτος μέλος, κατέληξε εντέλει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να θεσπίζουν μηχανισμό σταθερότητας όπως ο ESM, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός
ο μηχανισμός θα τηρεί το δίκαιο της Ένωσης και ιδίως τα μέτρα που θεσπίζει η

319
320

Σκέψη 113 της Απόφασης.
Σκέψη 114 της Απόφασης.
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Ένωση στο πλαίσιο του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών
μελών 321.
iii.

Επί της ερμηνείας του άρθρου 123 ΣΛΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 123 ΣΛΕΕ η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών
μελών απαγορεύεται να προβαίνουν σε υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους
πιστωτικές διευκολύνσεις προς τις αρχές και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου της
Ένωσης και των κρατών μελών ενώ επίσης απαγορεύεται να προβαίνουν σε
απευθείας αγορά χρεογράφων από τους οργανισμούς ή τους φορείς αυτούς.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Συνθήκη ESM δεν αντιβαίνει προς τον εν λόγω άρθρο
καθώς, αφενός μεν, οι διατάξεις του απευθύνονται αποκλειστικά στην ΕΚΤ και στις
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, συνεπώς η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά
στην παροχή χρηματοοικονομικής συνδρομής από ένα κράτος μέλος ή μια ομάδα
κρατών μελών προς άλλο κράτος μέλος, αφετέρου δε, από κανένα στοιχείο δεν
συνάγεται ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι που διατίθενται από τα μέλη του ESM
στον οικείο μηχανισμό ενδέχεται να προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα όπως
αυτά που απαγορεύονται από το άρθρο 123, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ 322.
iv.

Επί της ερμηνείας της «ρήτρας μη διάσωσης» του άρθρου 125 ΣΛΕΕ

Καταρχάς, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι ο σκοπός του άρθρου 125 ΣΛΕΕ δεν είναι
να απαγορεύσει στην Ένωση και στα κράτη μέλη την παροχή οποιασδήποτε
χρηματοοικονομικής συνδρομής σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που επιβεβαιώνεται
και από τις διατάξεις των λοιπών άρθρων της ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική
πολιτική, όπως ιδίως από τα άρθρα 122 ΣΛΕΕ και 123 ΣΛΕΕ 323 .
Συγκεκριμένα, κατά το Δικαστήριο, εάν το άρθρο 122 ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι
η Ένωση μπορεί να χορηγεί χρηματοοικονομική συνδρομή ad hoc σε κράτος μέλος
που αντιμετωπίζει ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες,
οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον
έλεγχό του, είχε την έννοια ότι απαγορεύει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική
Σκέψεις 119 - 121 της Απόφασης.
Σκέψεις 125 - 128 της Απόφασης.
323
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321
322
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συνδρομή χορηγούμενη από την Ένωση ή τα κράτη μέλη, τότε θα έπρεπε να
προσδιορίζει ότι συνιστά παρέκκλιση από το άρθρο 125 ΣΛΕΕ 324, κάτι τέτοιο όμως
δεν υφίσταται, ούτε έχει προβλεφθεί σε άλλο άρθρο της ΣΛΕΕ, όπως ιδίως στο άρθρο
123 ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών
απαγορεύεται να προβαίνουν σε υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους
πιστωτικές διευκολύνσεις προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη, γεγονός που επίσης
επιβεβαιώνει ότι η επιβαλλόμενη με αυτό απαγόρευση δεν σκοπεί στο να αποκλείσει
οποιαδήποτε χρηματοοικονομική συνδρομή υπέρ συγκεκριμένου κράτους μέλους 325.
Εν συνεχεία, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του τον σκοπό του άρθρου 125
ΣΛΕΕ και εν προκειμένω δίνοντας τη δική του ερμηνεία επ΄ αυτού, καθόρισε τις
μορφές χρηματοοικονομικής συνδρομής που συνάδουν με το άρθρο 125 ΣΛΕΕ.
Αναφερόμενο στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία εισήχθη η αρχή της μη
διάσωσης στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι το άρθρο
125 ΣΛΕΕ εντέλει σκοπεί στο να διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα
της νομισματικής ένωσης μέσω της τήρησης από τα κράτη μέλη μιας υγιούς
δημοσιονομικής πολιτικής, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω του δανεισμού τους
βάσει της λογικής της αγοράς που τα ωθεί στην τήρηση της απαιτούμενης για τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ένωσης δημοσιονομικής πειθαρχίας 326.
Υπό το πρίσμα του ανωτέρω επιδιωκόμενου από το άρθρο 125 ΣΛΕΕ σκοπού, το
Δικαστήριο επεσήμανε ότι ο ESM είναι συμβατός με το εν λόγω άρθρο καθώς η
χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω αυτού, αφενός μεν, έχει ως σκοπό τη διατήρηση
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της,
αφετέρου δε, υπάγεται σε αυστηρές προϋποθέσεις και όρους, η φύση των οποίων
είναι τέτοια ώστε να ωθεί τα κράτη μέλη στο να εφαρμόζουν υγιή δημοσιονομική
πολιτική, ενώ, επιπρόσθετα, ο ESM δεν εγγυάται για τα χρέη κανενός κράτους
μέλους του καθώς αυτά εξακολουθούν να ευθύνονται έναντι των πιστωτών τους για
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 327.

Σκέψη 131 της Απόφασης.
Σκέψη 132 της Απόφασης
326
Σκέψη 135 της Απόφασης.
327
Σκέψεις 136 - 137 της Απόφασης.
324
325
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Άλλωστε, κατά το Δικαστήριο, το γεγονός ότι ο ESM δεν εγγυάται για τα χρέη του
κράτους μέλους που λαμβάνει τη συνδρομή από αυτόν προκύπτει και από τα μέσα
στηρίξεως της σταθερότητας που χρησιμοποιεί ο εν λόγω μηχανισμός 328.
Έτσι, η παροχή χρηματοοικονομικής συνδρομής από τον ESM με τη μορφή
πιστωτικού ορίου, με τη μορφή δανείου και με τη μορφή αγοράς ομολόγων από τον
ίδιο τον μηχανισμό στην πρωτογενή αγορά, δεν σημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός
αναλαμβάνει τα υφιστάμενα χρέη κράτους μέλους του, αλλά, αντιθέτως, το κράτος
μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται τόσο για τα παλιότερα χρέη έναντι των πιστωτών
του όσο και για τα νέα χρέη έναντι του ESM 329.
Όσον αφορά στην αγορά ομολόγων μέλους του ESM στη δευτερογενή αγορά, το
Δικαστήριο επεσήμανε ότι, και στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος εκδόσεως
αυτών εξακολουθεί να ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του έναντι του ESM καθώς το
εν λόγω τίμημα στη δευτερογενή αγορά εξαρτάται από τον νόμο της προσφοράς και
της ζήτησης και ως εκ τούτου ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από την αξία της
απαίτησης που ενσωματώνεται στον εν λόγω τίτλο 330.
Περαιτέρω, όσον αφορά στους κανόνες σχετικά με την πρόσκληση καταβολής
κεφαλαίου που προβλέπονται στη Συνθήκη ESM, ήτοι όταν κάποιο κράτος μέλος
αδυνατεί να καλύψει την απαιτούμενη πληρωμή μετά από σχετική πρόσκληση
καταβολής κεφαλαίου που έχει ως αποτέλεσμα ο ESM να απευθύνει αναθεωρημένη
αυξημένη απαίτηση καταβολής κεφαλαίου σε όλα τα λοιπά μέλη, το Δικαστήριο
επεσήμανε ότι, και στην περίπτωση αυτή το εν λόγω κράτος μέλος εξακολουθεί να
ευθύνεται για την καταβολή του μεριδίου του στο κεφάλαιο και ως εκ τούτου τα
λοιπά μέλη του ESM δεν εγγυώνται για το χρέος του μέλους που δεν
συμμορφώνεται 331.
Τελικώς, το Δικαστήριο διέσωσε νομικά τον ESM καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι τόσο οι σκοποί που επιδιώκονται από αυτόν όσο και τα προβλεπόμενα μέσα
χρηματοδοτικής συνδρομής που αυτός χρησιμοποιεί είναι συμβατά με τη ρήτρα μη
διάσωσης, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο με το άρθρο 125 ΣΛΕΕ,
Σκέψη 138 της Απόφασης.
Σκέψεις 139 - 140 της Απόφασης.
330
Σκέψη 141 της Απόφασης.
331
Σκέψη 145 της Απόφασης.
328
329
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καθώς και με τις προβλέψεις της Συνθήκης ΛΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών.
v.

Επί της ερμηνείας της «αρχής της καλόπιστης συνεργασίας» του άρθρου 4,
παράγραφος 3 ΣΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3 ΣΕΕ, τα κράτη μέλη διευκολύνουν την
Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε
μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης.
Το Δικαστήριο, αναφερόμενο στα συμπεράσματά του στην παρούσα απόφασή του,
ήτοι, κατά πρώτον, στο γεγονός ότι ο ESM δεν θίγει τις διατάξεις της Συνθήκης ΛΕΕ
σχετικά με την οικονομική και νομισματική πολιτική και, κατά δεύτερον, ότι ο εν
λόγω μηχανισμός περιέχει διατάξεις που διασφαλίζουν την εκ μέρους του τήρηση του
δικαίου της Ένωσης κατά την εκπλήρωση της αποστολής του, απεφάνθη τελικώς ότι
ο ESM είναι εν προκειμένω συμβατός με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας 332.
vi.

Επί της ερμηνείας του άρθρου 13 ΣΕΕ:

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 ΣΕΕ, κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης δρα
εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις Συνθήκες, σύμφωνα
με τις διαδικασίες, τους όρους και τους σκοπούς τους οποίους οι Συνθήκες
προβλέπουν.
Σε αυτήν την περίπτωση, το Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει στο προδικαστικό
ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου σχετικά με το εάν η ανάθεση από τη Συνθήκη
ESM νέων αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΕΕ συνάδει με τις
αρμοδιότητες των εν λόγω θεσμικών οργάνων της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στις
Συνθήκες.
Καταρχάς το Δικαστήριο εξέτασε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και της ΕΚΤ στο
πλαίσιο του ESM.

332

Σκέψεις 93 - 98, 108 - 147 & 151 - 152 της Απόφασης.
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Όσον αφορά στην Επιτροπή, τα καθήκοντα αυτά συνίστανται στην εκτίμηση των
αιτήσεων χορηγήσεως στήριξης σταθερότητας 333, στην εκτίμηση της υπάρξεως
εκτάκτου ανάγκης 334, στη διαπραγμάτευση μνημονίου κατανόησης στο οποίο
περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση
χρηματοπιστωτικής συνδρομής 335, στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς
τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής 336 και
στη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διοικητών και του συμβουλίου
διευθυντών υπό την ιδιότητα του παρατηρητή 337.
Όσον αφορά στην ΕΚΤ, τα καθήκοντα αυτά συνίστανται στην εκτίμηση του
επείγοντος των αιτήσεων χορηγήσεως στήριξης σταθερότητας 338, στη συμμετοχή στις
συνεδριάσεις του συμβουλίου διοικητών και του συμβουλίου διευθυντών υπό την
ιδιότητα του παρατηρητή 339, και, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εκτίμηση των
αιτήσεων χορηγήσεως στήριξης σταθερότητας 340, στη διαπραγμάτευση μνημονίου
κατανόησης 341 και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που
συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής 342.
Ακολούθως, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι, κατά πάγια νομολογία του, προκύπτει ότι
τα κράτη μέλη, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ένωσης, μπορούν, εκτός του πλαισίου της Ένωσης, να αναθέτουν καθήκοντα στα
θεσμικά όργανα, όπως τον συντονισμό μιας συλλογικής δράσεως την οποία
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ή τη διαχείριση χρηματοοικονομικής συνδρομής, υπό
τον όρο ότι τα καθήκοντα αυτά δεν αλλοιώνουν τις αρμοδιότητες τις οποίες οι
Συνθήκες ΕΕ και ΛΕΕ αναθέτουν στα εν λόγω θεσμικά όργανα 343.
Περαιτέρω, το Δικαστήριο προέβη στις εξής διαπιστώσεις:

Άρθρο 13, παράγραφος 1, της Συνθήκης ESM.
Άρθρο 4, παράγραφος 4, της Συνθήκης ESM.
335
Άρθρο 13, παράγραφος 3, της Συνθήκης ESM.
336
Άρθρο 13, παράγραφος 7, της Συνθήκης ESM.
337
Άρθρα 5, παράγραφος 3, και 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης ESM.
338
Άρθρο 4, παράγραφος 4, της Συνθήκης ESM.
339
Άρθρα 5, παράγραφος 3, και 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης ESM.
340
Άρθρο 13, παράγραφος 1, της Συνθήκης ESM.
341
Άρθρο 13, παράγραφος 3, της Συνθήκης ESM.
342
Άρθρο 13, παράγραφος 7, της Συνθήκης ESM.
343
Σκέψη 158 της Απόφασης.
333
334
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Πρώτον, επανέλαβε τις διαπιστώσεις του στην παρούσα απόφασή του σχετικά με το
γεγονός ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ESM ανάγονται σε
έναν τομέα που η Ένωση δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, ήτοι στην
οικονομική πολιτική 344.
Δεύτερον, επεσήμανε ότι, αφενός μεν, τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Επιτροπή
και στην ΕΚΤ στο πλαίσιο της Συνθήκης ESM, όσο σημαντικά και αν είναι, δεν
παρέχουν ιδία εξουσία λήψεως αποφάσεων, αφετέρου δε, οι ενέργειες των εν λόγω
δύο οργάνων στο πλαίσιο της ως άνω Συνθήκης δεσμεύουν μόνον τον ESM 345.
Τρίτον, επεσήμανε ότι, τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Επιτροπή και την ΕΚΤ
στο πλαίσιο της Συνθήκης ESM δεν αλλοιώνουν τις αρμοδιότητες, τις οποίες οι
Συνθήκες ΕΕ και ΛΕΕ αναθέτουν στα εν λόγω θεσμικά όργανα 346.
Εντέλει, το Δικαστήριο, αφού επεσήμανε ότι τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ,
ενεργώντας στο πλαίσιο του ESM, δεν θα μπορούσαν να καθιερώσουν μεταξύ τους
ενισχυμένη συνεργασία, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 1 ΣΕΕ, η
καθιέρωση τέτοιας συνεργασίας είναι δυνατή μόνο όταν η Ένωση είναι αρμόδια να
ενεργεί στον τομέα τον οποίο αφορά η συνεργασία αυτή, απεφάνθη ότι, τόσο η
Επιτροπή, η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον ESM
επιτελεί τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών υπό την έννοια ότι μεριμνά
για τη συμβατότητα των μνημονίων κατανόησης που συνάπτονται από τον ESM με
το δίκαιο της Ένωσης, όσο και η ΕΚΤ, η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που
της ανατίθενται από τον ESM υποστηρίζει τις γενικές πολιτικές που εφαρμόζονται
στην Ένωση, ενήργησαν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται
από τις Συνθήκες 347.
Όσον αφορά στο ρόλο του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της Συνθήκης ESM, το
Δικαστήριο απεφάνθη ότι στην προκειμένη περίπτωση ενεργεί εντός των ορίων των
ανατεθεισών από τις Συνθήκες αρμοδιοτήτων του, και συγκεκριμένα βάσει του
άρθρου 273 ΣΛΕΕ, καθώς, αφενός μεν, οι διαφορές που υποβάλλονται στη
δικαιοδοσία του δυνάμει της Συνθήκης ESM παρουσιάζουν συνάφεια με το
Σκέψη 160 της Απόφασης.
Σκέψη 161 της Απόφασης.
346
Σκέψη 162 της Απόφασης.
347
Σκέψεις 164 - 169 της Απόφασης.
344
345
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αντικείμενο των Συνθηκών κατά την έννοια του άρθρου 273 ΣΛΕΕ, αφετέρου δε, οι
διαφορές αυτές αφορούν σε διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης 348.
vii.

Επί της ερμηνείας της γενικής αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας

Στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα κρίσιμο
ερώτημα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας
του ESM, ήτοι εάν η σύσταση του εν λόγω μηχανισμού εκτός της έννομης τάξεως της
Ένωσης ενείχε τον κίνδυνο εξαιρέσεώς του από το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη.
Σε αυτήν την περίπτωση το Δικαστήριο υπήρξε λακωνικό.
Καταρχάς αναφέρθηκε στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη, ήτοι ότι οι διατάξεις του εν
λόγω Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο
της Ένωσης, καθώς και ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο
Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των
αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την
Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται από τις
Συνθήκες.
Ακολούθως, απεφάνθη ότι, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης,
κατά την έννοια του άρθρου 51, παράγραφος 1, του Χάρτη, στην περίπτωση που
ιδρύουν μηχανισμό σταθερότητας όπως ο ESM, καθώς, όπως το ίδιο το Δικαστήριο
έκρινε στην παρούσα απόφασή του 349, τα κράτη μέλη ενεργούν σε έναν τομέα δικής
τους αρμοδιότητας, ήτοι στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, όπου οι Συνθήκες ΕΕ
και ΛΕΕ δεν αναθέτουν ειδική αρμοδιότητα στην Ένωση 350.
δ) Μπορούσαν τα κράτη μέλη να συνάψουν και να επικυρώσουν τη Συνθήκη ESM
πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης 2011/199 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 136 ΣΛΕΕ;
Στο τελευταίο αυτό ερώτημα η απάντηση του Δικαστηρίου ήταν καταφατική.

Σκέψεις 171 - 176 της Απόφασης.
Σκέψη 105 της Απόφασης.
350
Σκέψη 180 της Απόφασης.
348
349
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Κατά το Δικαστήριο, το δικαίωμα κράτους μέλους να συνάψει και να επικυρώσει μια
συνθήκη όπως η Συνθήκη ESM δεν εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της απόφασης
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθόσον, αφενός μεν, η τροποποίηση που επήλθε στο
άρθρο 136 ΣΛΕΕ δυνάμει αυτής της αποφάσεως είναι απλώς επιβεβαιωτική της
αρμοδιότητας των κρατών μελών να συνάπτουν μία τέτοια συμφωνία, αφετέρου δε, η
απόφαση αυτή δεν αναθέτει καμία νέα αρμοδιότητα στα κράτη μέλη 351.
Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση του ESM παρατηρούμε ότι για πρώτη φορά
εγκαθιδρύεται, έστω και εκτός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης, ένας μόνιμος
μηχανισμός αλληλεγγύης και αντιμετώπισης κρίσεων, κάτι που πριν την έλευση της
κρίσης ήταν αδιανόητο να συμβεί, όπως άλλωστε πιστοποιεί και η απαγόρευση του
άρθρου 125 ΣΛΕΕ, ενώ οι όροι που τίθενται στα κράτη μέλη του προκειμένου αυτά
να τύχουν της χρηματοοικονομικής συνδρομής καθώς και η στενή διασύνδεση αυτού
με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, αφενός μεν, ενισχύουν τη δημοσιονομική πειθαρχία
μεταξύ των κρατών μελών, αφετέρου δε, θέτουν και τα όρια της αλληλεγγύης της
Ένωσης 352.
Επιπρόσθετα, η επιλογή των κρατών μελών να θέσουν τον ESM εκτός του θεσμικού
πλαισίου της Ένωσης, και ως εκ τούτου εκτός του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη, τους
αποστέρησε τη δυνατότητα να τύχουν της ενωσιακής προστασίας των θεμελιωδών
δικαιωμάτων

των

πολιτών

τους,

γεγονός

που

εγείρει

σοβαρά

ζητήματα

ασυμβατότητάς του με τις πρόσφατα κατοχυρωμένες στο άρθρο 2 ΣΕΕ αξίες της
Ένωσης 353.
Ωστόσο, η ερμηνεία του Δικαστηρίου επί της ρήτρας μη διάσωσης δίνει πλέον τη
δυνατότητα στα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τον ESM στο θεσμικό πλαίσιο της
Ένωσης 354.
Είναι, συνεπώς, θέμα πολιτικής βούλησης των κρατών μελών, όπως ιδίως της
Γερμανίας και της Γαλλίας, η πολιτική επιρροή των οποίων είναι σαφώς μεγαλύτερη
σε σχέση με άλλες χώρες, να ενσωματώσουν τον ESM στο ενωσιακό δίκαιο και με
αυτόν τον τρόπο να σεβαστούν τις αξίες και της αρχές που εντέλει διαφοροποιούν την
Σκέψεις 184 - 185 της Απόφασης.
(Reestman, 2017, σσ. 243-244).
353
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 245-250).
354
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 145-146)
351
352

Σελίδα | 91

Ένωση από άλλους διεθνείς οργανισμούς και της προσδίδουν τον χαρακτήρα μιας
«κοινότητας δικαίου» η οποία σέβεται εμπράκτως τα θεμελιώδη δικαιώματα των
πολιτών της.
4.1.6

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας του προγράμματος ΟΜΤ της ΕΚΤ

Στις 26 Ιουλίου του 2012, μεσούσης της διαρκώς επιδεινούμενης κρίσης χρέους της
Ευρωζώνης και υπό τη σκιά των συζητήσεων για το Grexit, ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario Dragi ανακοίνωσε ότι η ΕΚΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, «θα κάνει
οτιδήποτε χρειαστεί για να διαφυλάξει το ευρώ 355».
Λίγο αργότερα, στις 06 Σεπτεμβρίου του 2012, η ΕΚΤ έκανε πράξη τις δηλώσεις της
και ανακοίνωσε τη δημιουργία του προγράμματος ΟΜΤ (Outright Monetary
Transactions), σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ), εφόσον χρειαζόταν, θα αγόραζε στις δευτερογενείς αγορές ομόλογα των
κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, μη δεσμευόμενο εκ των προτέρων από
ποσοτικούς περιορισμούς όσον αφορά στον όγκο των εν λόγω συναλλαγών, υπό τη
βασική προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θα υπάγονταν σε σχετικό πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής του EFSF ή του ESM, το οποίο θα έπαιρνε είτε τη
μορφή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής είτε
ενός προληπτικού προγράμματος πιστωτικής γραμμής με ενισχυμένους όρους
(Enhanced Conditions Credit Line) 356.
Η δήλωση αυτή του Dragi όσο και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ,
με την οποία θεσπίστηκε το πρόγραμμα ΟΜΤ, αφενός μεν, εκλήφθηκαν από τις
αγορές ως προαναγγελία ότι εφεξής η ΕΚΤ θα λειτουργούσε ως δανειστής έσχατης
ανάγκης για τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, αφετέρου δε, κατάφεραν να έχουν τα
αποτελέσματα που τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής απέτυχαν να
αποφέρουν: τα spreads άρχισαν να πέφτουν και η οικονομική κατάσταση στο σύνολο

(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), 2012):
“Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment
Conference in London 26 July 2012”.
356
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), 2012):
“European Central Bank Press Release: Technical features of Outright Monetary Transactions”.
355
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της Ευρωζώνης ομαλοποιήθηκε 357, χωρίς, μάλιστα, να έχει ξοδευτεί ούτε ένα
ευρώ 358.
Ωστόσο, η νομιμότητα του προγράμματος ΟΜΤ αμφισβητήθηκε από μερίδα πολιτών
στη Γερμανία, οι οποίοι προσέφυγαν στο γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο
ζητώντας την ακύρωσή του 359.
Το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, για πρώτη φορά στην ιστορία του 360,
απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ, ζητώντας του, κατά βάση, να
αποφανθεί, πρώτον, για το εάν η ΕΚΤ είχε υπερβεί τις αρμοδιότητες της βάσει των
Συνθηκών, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ εντασσόταν στην οικονομική και
όχι στη νομισματική πολιτική και ως εκ τούτου η ΕΚΤ ήταν αναρμόδια να προβεί σε
αυτή την πράξη, και, κατά δεύτερον, για το εάν το πρόγραμμα ΟΜΤ παραβίαζε την
απαγόρευση του άρθρου 123 ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η απαγόρευση
της νομισματικής χρηματοδοτήσεως των κρατών μελών 361.
Το Δικαστήριο σε αυτήν την ιστορικής σημασίας για την ΟΝΕ απόφασή του 362, στην
οποία, κατ΄ αντιστοιχία της σπουδαιότητάς της, κατέθεσαν παρατηρήσεις έντεκα
κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και η ΕΚΤ, απεφάνθη για τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα δίδοντας
απαντήσεις τόσο για ουσιώδη ζητήματα σχετιζόμενα με τον ρόλο της ΕΚΤ στην ΟΝΕ
και την ερμηνεία του άρθρου 123 ΣΛΕΕ όσο και με ζητήματα θεσμικής φύσεως
σχετιζόμενα με το πνεύμα συνεργασίας που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ του
ΔΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών 363.
Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστούν, αφενός, τα ζητήματα που σχετίζονται με τον
ρόλο της ΕΚΤ όσον αφορά το πρόγραμμα ΟΜΤ, αφετέρου, τα ζητήματα σχετικά με
τη συμβατότητα του εν λόγω προγράμματος με το δίκαιο της Ένωσης.
(Baldwin & Wyplosz, 2017, σσ. 716 & 722-723).
(Cœuré, 2013): “Speech by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, at the
conference “The ECB and its OMT programme”: Outright Monetary Transactions, one year on”.
359
BVerfG, Order of the Second Senate of 14 January 2014 - 2 BvR 2728/13.
360
(Graig & Markakis, 2016, σσ. 1, 5).
361
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverfassungsgericht (Γερμανία)
στις 10 Φεβρουαρίου 2014 - Peter Gauweiler κ.λπ. (Υπόθεση C-62/14).
362
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Ιουνίου 2015 [αίτηση του
Bundesverfassungsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Peter Gauweiler
κ.λπ. κατά Deutscher Bundestag (Υπόθεση C-62/14).
363
(Adamski, 2015, σσ. 1451 - 1453).
357
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Τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκε να απαντήσει το ΔΕΕ ήταν, πρώτον, εάν η ΕΚΤ,
αποφασίζοντας για το πρόγραμμα ΟΜΤ, είχε υπερβεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει
των άρθρων 119 ΣΛΕΕ, 123, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και 127, παράγραφοι 1 και
2, ΣΛΕΕ, καθώς και των άρθρων 17 έως 24 του Πρωτοκόλλου περί του ΕΣΚΤ και
της ΕΚΤ, σφετεριζόμενη ως εκ τούτου την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον
τομέα της οικονομικής πολιτικής, και, δεύτερον, εάν το πρόγραμμα ΟΜΤ παραβίαζε
την απαγόρευση του άρθρου 123 ΣΛΕΕ 364.
Το ΔΕΕ καταρχάς επεσήμανε ότι κατά τα άρθρα 127, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και 282,
παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, πρωταρχικός σκοπός της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης
είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, καθώς και ότι, με την επιφύλαξη του
σκοπού αυτού, το ΕΣΚΤ, δυνάμει των ως άνω άρθρων και του Πρωτοκόλλου περί
του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, αποσκοπεί κυρίως στην εξασφάλιση της σταθερότητας των
τιμών καθώς επίσης αποσκοπεί στο να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές
στην Ένωση, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών αυτής, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 ΣΕΕ 365.
Ακολούθως, το ΔΕΕ τόνισε ότι η εξέταση των επιδιωκόμενων σκοπών ενός μέτρου,
όπως το επίμαχο στην εν λόγω δίκη καθώς και των μέσων για την επίτευξή τους
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το Δικαστήριο να είναι σε θέση να
αποφανθεί για το εάν ένα μέτρο εμπίπτει στη νομισματική ή την οικονομική
πολιτική 366.
Όσον αφορά στην οριοθέτηση της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης, το ΔΕΕ,
αφού τόνισε ότι, όσον αφορά στους σκοπούς του προγράμματος ΟΜΤ, αυτοί
συνίστανται στη διασφάλιση της ορθής μεταδόσεως της νομισματικής πολιτικής και
του ενιαίου χαρακτήρα της, γεγονός που συμβάλλει στην υλοποίηση της κύριας
επιδιώξεως της νομισματικής πολιτικής που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των
τιμών 367, έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverfassungsgericht (Γερμανία)
στις 10 Φεβρουαρίου 2014 - Peter Gauweiler κ.λπ. (Υπόθεση C-62/14).
365
Σκέψεις 43 - 44 της Απόφασης.
366
Σκέψη 46 της Απόφασης.
367
Σκέψεις 47 & 49 της Απόφασης.
364
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α) Επανέλαβε τις διαπιστώσεις του στην υπόθεση Pringle, τονίζοντας ότι, το γεγονός
ότι ένα πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα ΟΜΤ δύναται ενδεχομένως να συντελεί
επίσης στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, που εμπίπτει στην οικονομική πολιτική,
δεν το εξομοιώνει εξ αυτού του λόγου και μόνο, ήτοι επειδή ενδέχεται να έχει
έμμεσες συνέπειες για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, με μέτρο οικονομικής
πολιτικής, ενώ το γεγονός ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος εξαρτάται από
την πλήρη τήρηση των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής του EFSF ή
του ESM, που μπορεί να ενισχύσει, παρεμπιπτόντως, τα κίνητρα για την τήρηση των
προγραμμάτων αυτών προσαρμογής και να ευνοήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε
ορισμένο βαθμό, την επίτευξη των σκοπών οικονομικής πολιτικής που αυτά
επιδιώκουν δεν δύναται να τροποποιήσει το συμπέρασμα αυτό 368.
β) Τόνισε ότι, για την επίτευξη των σκοπών του ΕΣΚΤ και την εκτέλεση των
καθηκόντων του, όπως αυτά προκύπτουν από το πρωτογενές δίκαιο, η ΕΚΤ και οι
εθνικές

κεντρικές

τράπεζες

μπορούν,

καταρχήν,

να

συναλλάσσονται

στις

χρηματαγορές, αγοράζοντας και πωλώντας με οριστικές πράξεις διαπραγματεύσιμους
τίτλους, εκφρασμένους σε ευρώ, συνεπώς οι πράξεις στις οποίες δύναται να
προβαίνει η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος ΟΜΤ χρησιμοποιούν ένα από τα μέσα της
νομισματικής πολιτικής που προβλέπει το πρωτογενές δίκαιο με σκοπό να
διορθώσουν τις διαταραχές του μηχανισμού μεταδόσεως της νομισματικής πολιτικής
που προκλήθηκαν από την ειδική κατάσταση των κρατικών ομολόγων που εξέδωσαν
ορισμένα κράτη μέλη 369.
γ) Επεσήμανε τη διαφορά μεταξύ των σκοπών που επιδιώκει ο ESM και το
πρόγραμμα ΟΜΤ, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι ο ESM, παρότι και αυτός
προβαίνει σε αγορά ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές, έχει ως σκοπό τη
διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ που εμπίπτει στην οικονομική
πολιτική, εν αντιθέσει με το πρόγραμμα ΟΜΤ το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση της
σταθερότητας των τιμών που εμπίπτει στη νομισματική πολιτική 370.
Εντέλει, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ εμπίπτει στη νομισματική
πολιτική και αποσκοπεί στην ορθή μετάδοσή της, εντούτοις όμως δεν πρέπει να
Σκέψεις 51 - 52 & 57 - 58 της Απόφασης.
Σκέψεις 54 - 55 της Απόφασης.
370
Σκέψεις 63 - 64 της Απόφασης.
368
369
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υποκαθιστά τη δράση του ESM αλλά πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ανεξάρτητο με
γνώμονα τους σκοπούς του, ενώ, όσον αφορά στην τήρηση από το οικείο κράτος
μέλος των υποχρεώσεων που απορρέουν από ένα πρόγραμμα προσαρμογής η ΕΚΤ
δύναται να παρεμβαίνει μόνο εάν υπάρχει κίνδυνος μη ορθής μετάδοσης της
νομισματικής πολιτικής ή προσβολής του ενιαίου χαρακτήρα αυτής 371.
Όσον αφορά στο ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου για το εάν το πρόγραμμα ΟΜΤ
είναι αναλογικό σε σχέση με τον σκοπό που καλείται να επιτελέσει, το Δικαστήριο,
αφού επεσήμανε ότι στις περιπτώσεις στις οποίες τα θεσμικά όργανα της Ένωσης
διαθέτουν ευρεία εξουσία εκτιμήσεως, όπως συμβαίνει με το εν λόγω πρόγραμμα
ΟΜΤ, όπου οι πράξεις ανοικτής αγοράς στις οποίες δύναται να προβαίνει η ΕΚΤ
συνίστανται σε επιλογές τεχνικής φύσεως και σύνθετες εκτιμήσεις, ο έλεγχος της
τηρήσεως ορισμένων διαδικαστικών εγγυήσεων έχει θεμελιώδη σημασία, προέβη
στις ακόλουθες διαπιστώσεις 372:
α) Καταρχάς, το ΔΕΕ τόνισε ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ στηρίχθηκε στην ανάλυση της
οικονομικής καταστάσεως της ζώνης του ευρώ, σύμφωνα με την οποία, κατά την
ημερομηνία της ανακοινώσεως του εν λόγω προγράμματος, τα επιτόκια των
κρατικών ομολόγων των διαφόρων κρατών της ζώνης του ευρώ είχαν παρουσιάσει
έντονες διακυμάνσεις και ακραίες αποκλίσεις, οι οποίες, κατά την ΕΚΤ,
προέρχονταν, εν μέρει, από την απαίτηση υπερβολικών ασφαλίστρων κινδύνου για τα
ομόλογα που είχαν εκδώσει ορισμένα κράτη μέλη, ασφάλιστρα που αποσκοπούσαν
στην κάλυψη του κινδύνου διάλυσης της ζώνης του ευρώ, και ως εκ τούτου η
πρωτοβουλία αυτή της ΕΚΤ αποσκοπούσε στο να αποτρέψει το ενδεχόμενο η
διακύμανσή τους και το επίπεδό τους να παρακωλύσουν τη μετάδοση των
αποτελεσμάτων των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής του ΕΣΚΤ στην οικονομία
και να θίξουν τον ενιαίο χαρακτήρα της 373.
β) Ακολούθως, το ΔΕΕ τόνισε ότι, το πρόγραμμα ΟΜΤ επιτρέπει την αγορά
κρατικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές μόνο στον βαθμό που αυτή είναι
αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος αυτού και ότι οι σχετικές
παρεμβάσεις θα παύσουν μόλις επιτευχθούν οι εν λόγω σκοποί, συνεπώς το δυνητικό
Σκέψεις 62 & 65 της Απόφασης.
Σκέψεις 68 - 69 της Απόφασης.
373
Σκέψεις 72 - 73 & 76 - 78 της Απόφασης.
371
372
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εύρος του εν λόγω προγράμματος περιορίζεται πολλαπλώς, καθώς, αφενός μεν
αφορά μόνο σε ένα περιορισμένο τμήμα κρατικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από
τα κράτη της ζώνης του ευρώ, οπότε οι δεσμεύσεις που η ΕΚΤ δύναται να αναλάβει
κατά την εφαρμογή του είναι, εκ των πραγμάτων, οριοθετημένες και περιορισμένες,
αφετέρου δε, μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον όταν η κατάσταση ορισμένων από τα
κράτη έχει ήδη δικαιολογήσει παρέμβαση του ESM 374.
γ) Όσον αφορά στο βαθμό επιλεκτικότητας του προγράμματος ΟΜΤ, το ΔΕΕ
επεσήμανε ότι, δοθείσας της οικονομικής κατάστασης της Ευρωζώνης που
περιγράφηκε παραπάνω, το ΕΣΚΤ εκτίμησε ότι ένα επιλεκτικό πρόγραμμα όπως το
ΟΜΤ θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αποκατασταθούν οι διαταραχές αυτές
επικεντρώνοντας τη δράση του στα τμήματα αυτά της ζώνης του ευρώ που
επηρεάζονται περισσότερο από τις διαταραχές αυτές, αποφεύγοντας, ως εκ τούτου, να
αυξήσει άσκοπα το εύρος του προγράμματος πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο
για την επίτευξη των σκοπών του ή να μειώσει την αποτελεσματικότητά του 375.
δ) Τέλος, το ΔΕΕ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα ομόλογα που δύναται να
αγοράζονται από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος δεν θα
αγοράζονται αυθαίρετα, αλλά, αντιθέτως, θα αγοράζονται βάσει κριτηρίων
συνδεόμενων με τους σκοπούς που επιδιώκονται με το πρόγραμμα αυτό 376.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το ΔΕΕ τελικά απεφάνθη ότι, το πρόγραμμα ΟΜΤ
είναι αναλογικό ως προς τον σκοπό που καλείται να επιτελέσει 377.
Τέλος, όσον αφορά στο ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου για το εάν το
πρόγραμμα ΟΜΤ είναι συμβατό με το άρθρο 123, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, το
Δικαστήριο έκρινε ως ακολούθως:
α) Καταρχάς, επεσήμανε ότι, παρότι το άρθρο 123, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ απαγορεύει
στην ΕΚΤ και στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών τις υπεραναλήψεις ή
οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις προς τις αρχές και τους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου της Ένωσης και των κρατών μελών καθώς και την
Σκέψεις 82, 85 & 87 - 88 της Απόφασης.
Σκέψη 89 της Απόφασης.
376
Σκέψη 90 της Απόφασης.
377
Σκέψη 92 της Απόφασης.
374
375
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απευθείας αγορά χρεογράφων από τους οργανισμούς ή τους φορείς αυτούς,
εντούτοις, δεν αποκλείει, γενικώς, την ευχέρεια του ΕΣΚΤ να επαναγοράζει από τους
πιστωτές κράτους μέλους χρεόγραφα που αυτό έχει προηγουμένως εκδώσει, αρκεί
αυτή η επαναγορά να μην γίνεται υπό συνθήκες που θα μπορούσαν να προσδώσουν
στην εν λόγω πράξη να μην έχει αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο της απευθείας
αγοράς κρατικών ομολόγων 378.
β) Ακολούθως, το ΔΕΕ προσδιόρισε τις μορφές κρατικών ομολόγων που είναι
συμβατές προς τη διάταξη του άρθρου 123 ΣΛΕΕ, εξετάζοντας προς τούτο τους
σκοπούς που εξυπηρετεί το πρόγραμμα ΟΜΤ.
Πρώτον, επεσήμανε ότι, οι αγορές που πραγματοποιούνται στη δευτερογενή αγορά
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη του σκοπού που επιδιώκεται
με το άρθρο 123 ΣΛΕΕ, συνεπώς, όταν η ΕΚΤ προβαίνει στην αγορά κρατικών
ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές πρέπει να εξασφαλίζει ότι η παρέμβασή της δεν
αντιβαίνει προς την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδοτήσεως που απορρέει από
το εν λόγω άρθρο 379.
Δεύτερον, θεώρησε ως δεδομένο ότι η παρέμβαση του ΕΣΚΤ θα μπορούσε να έχει,
στην πράξη, αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο της απευθείας αγοράς κρατικών
ομολόγων αν οι δυνάμενοι να αγοράσουν κρατικά ομόλογα στην πρωτογενή αγορά
συναλλασσόμενοι είχαν τη βεβαιότητα ότι το ΕΣΚΤ θα προβεί στην επαναγορά των
ομολόγων αυτών εντός προθεσμίας και υπό όρους που θα παρέχουν τη δυνατότητα
στους συναλλασσόμενους αυτούς να ενεργήσουν, de facto, ως ενδιάμεσοι του ΕΣΚΤ
για την απευθείας αγορά των εν λόγω ομολόγων από τις αρχές και τους οργανισμούς
δημοσίου δικαίου του οικείου κράτους μέλους 380.
Τρίτον, επεσήμανε ότι, προς αποφυγή του ανωτέρω κινδύνου, η ΕΚΤ μελετά, αφενός,
την τήρηση μιας ελάχιστης προθεσμίας μεταξύ της εκδόσεως ενός χρεογράφου στην
πρωτογενή αγορά και της επαναγοράς του στις δευτερογενείς αγορές και, αφετέρου,

Σκέψεις 94 - 95 & 97 της Απόφασης
Σκέψεις 101 - 102 της Απόφασης.
380
Σκέψη 104 της Απόφασης.
378
379
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τον αποκλεισμό της εκ των προτέρων ανακοινώσεως της αποφάσεώς της να προβεί
σε τέτοιες επαναγορές ή του όγκου των μελετώμενων επαναγορών 381.
Κατά το ΔΕΕ, οι ανωτέρω παρεμβάσεις που μελετά η ΕΚΤ παρέχουν εγγυήσεις ως
προς την αποφυγή του εν λόγω κινδύνου, χωρίς ωστόσο να τον εξαλείφουν, καθώς
κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, δεδομένου ότι, παρά τις εγγυήσεις αυτές, η παρέμβαση
του ΕΣΚΤ εξακολουθεί να μπορεί να ασκεί ορισμένη επιρροή στη λειτουργία των
πρωτογενών και δευτερογενών αγορών του δημοσίου χρέους, κάτι που όμως συνιστά
αποτέλεσμα συμφυές των αγορών τίτλων στις δευτερογενείς αγορές τις οποίες
επιτρέπει η Συνθήκη ΛΕΕ 382.
Τέταρτον, επεσήμανε ότι, το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ προβλέπει την αγορά
κρατικών ομολόγων μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του
μηχανισμού μεταδόσεως της νομισματικής πολιτικής και του ενιαίου χαρακτήρα της
πολιτικής αυτής καθώς και ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα παύσουν μόλις
επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί, συντελεί, αφενός μεν, στο να μην μπορούν τα κράτη
μέλη να καθορίσουν τη δημοσιονομική τους πολιτική βασιζόμενα στη βεβαιότητα της
μελλοντικής επαναγοράς των κρατικών τους ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές
από το ΕΣΚΤ και, αφετέρου, στο να μην μπορεί το εν λόγω πρόγραμμα να τεθεί σε
εφαρμογή κατά τρόπο που να συνεπάγεται εναρμόνιση των επιτοκίων που
εφαρμόζονται στα κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ
ανεξάρτητα από τις διαφορές που οφείλονται στη μακροοικονομική ή δημοσιονομική
κατάστασή τους 383.
Τέταρτον, το ΔΕΕ παρέθεσε τις εγγυήσεις που παρέχονται από το πρόγραμμα ΟΜΤ,
οι οποίες, κατά την κρίση του, συντελούν στο να αποφεύγεται ο κίνδυνος μη τήρησης
μιας υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής από τα κράτη μέλη.
Εν προκειμένω, οι εγγυήσεις αυτές είναι:
Το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ περιορίζει τις παρεμβάσεις που μπορούν να
γίνουν μέσω αυτού σε ορισμένα είδη ομολόγων, εκδοθέντων μόνο από εκείνα τα
κράτη μέλη που υπάγονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, περιορίζει
Σκέψη 106 της Απόφασης.
Σκέψη 108 της Απόφασης.
383
Σκέψεις 112 - 113 της Απόφασης.
381
382
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το εύρος των συνεπειών του επί των όρων χρηματοδοτήσεως των κρατών μελών της
ζώνης του ευρώ 384.
Περαιτέρω, η ευχέρεια του ΕΣΚΤ να επαναπωλεί τα αγορασθέντα ομόλογα ανά πάσα
στιγμή του παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το πρόγραμμά ΟΜΤ ανάλογα με
τη στάση των οικείων κρατών μελών 385.
Ακολούθως, παρότι το ΕΣΚΤ έχει τη δυνατότητα να διακρατεί τα αγορασθέντα
ομόλογα μέχρι τη λήξη τους, αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΣΚΤ θα κάνει χρήση της
ευχέρειάς του αυτής, γεγονός που αποτρέπει τον κίνδυνο να θεωρηθεί δεδομένη η
πράξη του αυτή από τα κράτη μέλη και να τα ωθήσει στο να μην τηρήσουν μια υγιή
δημοσιονομική πολιτική 386.
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ προβλέπει μόνο την αγορά
κρατικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη που έχουν εκ νέου
πρόσβαση στην αγορά ομολόγων, αποκλείει, στην πράξη, από το πρόγραμμα αυτό τα
κράτη μέλη των οποίων η δημοσιονομική κατάσταση είναι τόσο δυσμενής ώστε δεν
είναι πλέον σε θέση να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την αγορά 387.
Τέλος, το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ εξαρτά την εφαρμογή του από την τήρηση
από τα κράτη μέλη σχετικού προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής συντελεί στο
να αποθαρρύνει τα οικεία κράτη από το να παραιτηθούν από την εξυγίανση των
δημοσίων οικονομικών τους στηριζόμενα στις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις που θα
μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος 388.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το ΔΕΕ, προτού καταλήξει στην κρίση του,
έκανε κάποιες επισημάνσεις όσον αφορά τον κίνδυνο στον οποίο υποβάλλεται η ΕΚΤ
με το εν λόγω πρόγραμμα, ήτοι:

Σκέψη 116 της Απόφασης.
Σκέψη 117 της Απόφασης.
386
Σκέψη 118 της Απόφασης.
387
Σκέψη 119 της Απόφασης.
388
Σκέψη 120 της Απόφασης.
384
385
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Πρώτον, μια κεντρική τράπεζα όπως η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει
αποφάσεις οι οποίες, όπως οι πράξεις ανοικτής αγοράς, ενέχουν αναπόφευκτα για
αυτήν έναν κίνδυνο ζημιών 389.
Δεύτερον, το πρόγραμμα ΟΜΤ μπορεί να εκθέσει την ΕΚΤ σε σημαντικό κίνδυνο
ζημιών, ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ
αποδυναμώνει τα κίνητρα των κρατών μελών όσον αφορά στην τήρηση μιας υγιούς
δημοσιονομικής πολιτικής 390, καθόσον, μάλιστα, οι εγγυήσεις που παρέχονται από το
εν λόγω πρόγραμμα δύνανται να μειώσουν τον εν λόγω κίνδυνο 391.
Εντέλει, το Δικαστήριο έκρινε ότι το πρόγραμμα ΟΜΤ είναι συμβατό με το άρθρο
123 ΣΛΕΕ, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.
Η εν λόγω απόφαση του ΔΕΕ, η οποία αποτελεί τρόπον τινά τη συνέχεια της Pringle,
διέσωσε νομικά το πρόγραμμα ΟΜΤ, αποσαφηνίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο τον
ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν τα θεσμικά όργανα μέσω των νέων μηχανισμών
που αναγκάστηκε η Ένωση να εφεύρει προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση όσο
και τη σχέση μεταξύ του νομισματικού και του οικονομικού σκέλους της ΟΝΕ 392.
Περαιτέρω, ο τρόπος που ο ενωσιακός δικαστής ερμήνευσε τις απαγορεύσεις που
έθεταν τόσο η αρχή της μη νομισματικής χρηματοδότησης του άρθρου 123 ΣΛΕΕ
όσο και η αρχή της μη διάσωσης του άρθρου 125 ΣΛΕΕ, αφενός, έδωσε τη
δυνατότητα στα κράτη μέλη αλλά και στην Ένωση να διατηρήσουν τους ήδη
υπάρχοντες μηχανισμούς που δημιούργησαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την
κρίση χρέους της Ευρωζώνης, αφετέρου, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο δημιουργίας
νέων μηχανισμών παρόμοιας ή άλλης φύσεως 393.

Σκέψη 125 της Απόφασης.
Σκέψη 123 της Απόφασης.
391
Σκέψη 124 της Απόφασης.
392
(Παπαδοπούλου, 2017, σσ. 130, 133).
393
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 145).
389
390
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4.2 Ζητήματα ασυμβατότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Διακυβέρνησης με τις απαιτήσεις των αρχών της δημοκρατίας
& της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών
4.2.1

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Από την ίδρυση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων τη δεκαετία του 1950 έως και σήμερα
υφίσταται μια εκτενής θεωρητική συζήτηση γύρω από την αντιμετώπιση του
λεγόμενου «δημοκρατικού ελλείμματος» της Ένωσης 394.
Το «δημοκρατικό έλλειμμα» αναφέρεται, αφενός στην έλλειψη δημοκρατικής
νομιμοποίησης και στην πολυπλοκότητα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των
διαδικασιών λήψης των αποφάσεών τους, αφετέρου στην απουσία μιας ευρωπαϊκής
κυβέρνησης η οποία να εκπροσωπεί τον λαό και τα συμφέροντά του και η οποία να
λογοδοτεί σε αυτόν μέσω των εκλογών 395.
Η μεταβίβαση ολοένα και περισσότερων αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη στην
Ένωση και η διεύρυνση των πολιτικών που ενέπιπταν στην αρμοδιότητά της ώθησε
σταδιακά τα κράτα μέλη στο να ενισχύσουν τη δημοκρατική αρχή στην Ένωση 396.
Η δημοκρατική αρχή πρωτοεμφανίστηκε στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης με τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, ενώ, το 2009, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
αναγορεύτηκε πλέον σε αξία, η οποία οφείλει να γίνεται σεβαστή τόσο από την
Ένωση και τα κράτη μέλη της όσο και από τα κράτη τα οποία επιθυμούν να
ενταχθούν σε αυτήν.
Η έννοια της δημοκρατικότητας της Ένωσης δεν θα πρέπει να συγχέεται με την
έννοια της δημοκρατίας όπως αυτή νοείται στο πλαίσιο του έθνους - κράτους,
συνεπώς ο όρος «δημοκρατικό έλλειμμα» δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική
διάσταση του ζητήματος καθώς συγκρίνει ανόμοια πράγματα και εξομοιώνει το κατά
βάση κοινοβουλευτικό έλλειμμα της Ένωσης με το έλλειμμα δημοκρατίας όπως αυτό
νοείται για ένα κράτος 397.

(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 235 - 236).
(Επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex), 2018): “Γλωσσάριο Σύνοψης:
Δημοκρατικό Έλλειμμα”.
396
(Πλιάκος, 2012, σσ. 69 & 73-74).
397
(Πλιάκος, 2012, σσ. 73 - 74).
394
395
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Η δημοκρατική αρχή ως αρχή της Ένωσης συντίθεται από τα ακόλουθα στοιχεία,
όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην έως τώρα μορφή τους με τη Συνθήκη της
Λισαβόνας:
Πρώτον, από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία 398, σύμφωνα με την οποία
εκφράζεται η «διπλή νομιμοποιητική δράση της Ένωσης» 399, καθώς οι πολίτες
«εκπροσωπούνται

άμεσα

στο

επίπεδο

της

Ένωσης

από

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο 400,401», ενώ τα κράτη μέλη «εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συμβούλιο από τις
κυβερνήσεις τους, οι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών
τους κοινοβουλίων είτε έναντι των πολιτών τους 402».
Περαιτέρω, «κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της
Ένωσης 403», ενώ «οι αποφάσεις λαμβάνονται «όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και
εγγύτερα στους πολίτες 404».
Δεύτερον, από τη συμμετοχική δημοκρατία 405, σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά
όργανα οφείλουν να «διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών 406» δίδοντάς τους «τη
δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε
όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης 407».
Επιπρόσθετα, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας εισήχθη η δυνατότητα των ευρωπαίων
πολιτών να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση υπό την
προϋπόθεση της συγκέντρωσης τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υπογραφών από ένα
σημαντικό αριθμό κρατών μελών 408.

Άρθρο 10 ΣΕΕ.
(Πλιάκος, 2012, σ. 75).
400
Άρθρο 10, παράγραφος 2 ΣΕΕ.
401
Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3 ΣΕΕ, «τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εκλέγονται» από τους ευρωπαίους πολίτες «για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη και
μυστική ψηφοφορία».
402
Άρθρο 10, παράγραφος 2 ΣΕΕ.
403
Άρθρο 10, παράγραφος 3 ΣΕΕ.
404
Άρθρο 10, παράγραφος 3 ΣΕΕ.
405
Άρθρο 11 ΣΕΕ.
406
Άρθρο 11, παράγραφος 2 ΣΕΕ.
407
Άρθρο 11, παράγραφος 1 ΣΕΕ.
408
Άρθρο 11, παράγραφος 4 ΣΕΕ.
398
399
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Οι διατάξεις της ΣΕΕ περί συμμετοχικής δημοκρατίας ενισχύουν τον νομιμοποιητικό
ρόλο

της

Ένωσης

και

συμβάλλουν

στην

εμπέδωση

μιας

δημοκρατικής

διακυβέρνησης, η οποία εστιάζει στη διαφάνεια και ενισχύει τον ρόλο των πολιτών
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 409.
Τρίτον, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αναβαθμίστηκε ο ρόλος των εθνικών
κοινοβουλίων στο θεσμικό σύστημα της Ένωσης, τα οποία πλέον καλούνται να
«συμβάλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης 410».
Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται να μεριμνούν για την τήρηση της
αρχής της επικουρικότητας 411, διαβουλεύονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο412,
συμμετέχουν στις διαδικασίες αναθεώρησης των Συνθηκών 413, ενημερώνονται
σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην Ένωση 414.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
μετέχουν στους μηχανισμούς αξιολόγησης και υλοποίησης των πολιτικών της
Ένωσης και συμπράττουν στον πολιτικό έλεγχο της Europol και στην αξιολόγηση
των

δραστηριοτήτων

της

Ευρωπαϊκής

Μονάδας

Δικαστικής

Συνεργασίας

(Eurojust) 415.
Περαιτέρω, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να κοινοποιούν στα εθνικά
κοινοβούλια τα σχέδια των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε σχετικό πρωτόκολλο προσαρτημένο στη Συνθήκη ΛΕΕ 416.
Η αρχή της δημοκρατίας στην Ένωση συνδέεται στενά τόσο με την αρχή του
σεβασμού της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών, η οποία για πρώτη φορά
προσδιορίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 417, όσο και με την αρχή της ισότητας,
και φυσικά με την αρχή του κράτους δικαίου.

(Πλιάκος, 2012, σ. 76).
Άρθρο 12, πρώτο εδάφιο ΣΕΕ.
411
Άρθρο 12, περίπτωση β ΣΕΕ.
412
Άρθρο 12, περίπτωση στ ΣΕΕ.
413
Άρθρο 12, περίπτωση δ ΣΕΕ.
414
Άρθρο 12, περίπτωση ε ΣΕΕ.
415
Άρθρο 12, περίπτωση γ ΣΕΕ.
416
Άρθρο 12, περίπτωση α ΣΕΕ.
417
(Πλιάκος, 2012, σσ. 72 & 321).
409
410
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Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 ΣΕΕ, η Ένωση «σέβεται την ισότητα των
κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την εθνική τους ταυτότητα που
είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις ουσιώδεις
λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση
της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της
εθνικής ασφάλειας».
Είναι γεγονός ότι όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου το
λεγόμενο «δημοκρατικό έλλειμμα» της Ένωσης αμβλύνεται, σε κάποιο, έστω,
βαθμό 418.
Προς τούτου, η συνεισφορά της Συνθήκης της Λισαβόνας υπήρξε ιδιαιτέρως
σημαντική, καθώς, εκτός των ανωτέρω λεχθέντων, η αύξηση των εξουσιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας και η κατοχύρωση της αρχής της δοτής αρμοδιότητας, που
συντελέσθηκαν με τις τροποποιήσεις που επέφερε η εν λόγω Συνθήκη,
επιβεβαιώνουν το ανωτέρω συμπέρασμα.
Ωστόσο, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία: να
αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ 419.
Έτσι, η πρόσφατη διαχείριση της οικονομικής κρίσης από την Ένωση και τα κράτη
μέλη της κατέδειξε το σοβαρό «δημοκρατικό έλλειμμα» της ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης 420.
4.2.2

Διαχείριση της κρίσης: δημοκρατία
ταυτότητας των κρατών μελών

και

σεβασμός

της

εθνικής

Η χρήση διακυβερνητικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους των
χωρών της Ευρωζώνης (ad hoc μηχανισμός χρηματοδότησης για την Ελλάδα, EFSF,
ESM), η οποία αρχικά υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο της
ΟΝΕ, αφενός απαγόρευε τη διάσωση των κρατών μελών (αρχή της μη διάσωσης,
απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης), αφετέρου δεν προέβλεπε κανέναν
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 236).
(Ruffert, 2011, σσ. 1777 - 1778).
420
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 236).
418
419
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μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, απομάκρυνε τα κράτη μέλη από την «κοινοτική
μέθοδο», η οποία, κατά γενική ομολογία, παρέχει υψηλά εχέγγυα δημοκρατικότητας,
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, ενώ ταυτοχρόνως εξασφαλίζει την τήρηση των
θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ένωσης όπως αυτές αποτυπώθηκαν με τη Συνθήκη
της Λισαβόνας στο άρθρο 2 ΣΕΕ 421,422.
Μια σημαντική «επιπλοκή» της επιλογής των κρατών μελών και της Ένωσης να
στηρίξουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωζώνης
μέσω δημιουργίας μηχανισμών εκτός της έννομης τάξης της Ένωσης ήταν ότι έθεσε
αυτούς εκτός του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη και στέρησε από τους πολίτες τους τη
δυνατότητα να τύχουν της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους που αυτός
προσφέρει. 423.
Έτσι οι πολίτες των χωρών της Ευρωζώνης υπέστησαν τις συνέπειες της λογικής των
πολιτικών λιτότητας στον υπέρτατο βαθμό, μιας λογικής μάλιστα που, όπως φάνηκε
εντέλει, αναγορεύτηκε τρόπον τινά σε ένα είδος «συνταγματικού καθεστώτος 424» για
την Ένωση.
Περαιτέρω, όπως παρατηρεί ο Μιχάλης Χρυσομάλλης:
«με την εμφάνιση και υπερ-δραστηριοποίηση οργάνων διακυβερνητικής
συνθέσεως, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Euro Summit, το Eurogroup (..)
ανετράπη η θεσμική ισορροπία της Ένωσης υπέρ των διακυβερνητικών
οργάνων 425».
Τα διακυβερνητικά αυτά όργανα, όπως ιδίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, απέκτησαν
ιδιαίτερα αυξημένη επιρροή στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ
καθώς και στην εν γένει διαχείριση της κρίσης, γεγονός που συνετέλεσε τόσο στον
παραμερισμό της Επιτροπής, η οποία ουσιαστικά κατά τη διαχείριση της κρίσης
απώλεσε μεγάλο μέρος από τον πρωταρχικό της ρόλο ως «εισηγητή και υπευθύνου
ανάπτυξης πολιτικών 426» όσο και στον παραμερισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
(Χρυσομάλλης, 2015, σσ. 20, 66).
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 236 - 237)
423
Βλ. προηγούμενα κεφάλαια 4.1.2 & 4.1.3.
424
(Dawson & De Witte, 2013, σ. 826).
425
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 242).
426
(Nugent, 2012, σ. 188).
421
422
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το οποίο, όπως ιδίως καταδεικνύει τόσο ο ρόλος που του επιφυλάσσει το
Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ο οποίος είναι κατά βάση συμβουλευτικός 427, όσο και η
ανύπαρκτη εμπλοκή του στην επεξεργασία και εφαρμογή των μνημονίων ουσιαστικά
το μετέτρεψε από συνομοθέτη της Ένωσης και εκφραστή της βούλησης των
ευρωπαϊκών λαών σε έναν απλό παρατηρητή τετελεσμένων γεγονότων και
εξελίξεων 428.
Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 21 Ιανουαρίου
2016 απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων των πολιτικών ομάδων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίσθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφεξής θα
συμμετείχε από κοινού με τους «θεσμούς»429 (Επιτροπή, ΕΚΤ, ESM, ΔΝΤ) στην
παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής
της Ελλάδος, όπως αυτό είχε τεθεί με το τρίτο μνημόνιο, ασκώντας καταρχήν
εποπτική αρμοδιότητα τήρησης της δημοκρατικής αρχής μέσω του κοινοβουλευτικού
ελέγχου της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και μέσω των τακτικών συνεδριάσεων
της νεοσυσταθείσας από την εν λόγω απόφαση ομάδας 30 ευρωβουλευτών 430 με τους
«θεσμούς».
Η εν λόγω συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην εφαρμογή του μνημονίου, αν και
σαφέστατα αποτελεί μια θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση εκδημοκρατισμού της
νέας διακυβέρνησης της Ένωσης, ωστόσο δεν αρκεί ώστε να μπορεί να τεθεί το
ζήτημα μιας επαρκούς δημοκρατικής νομιμοποίησης των «θεσμών», κάτι που
άλλωστε είχε επισημάνει το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο από αρκετά νωρίς, ενώ, το
2014, το ίδιο εξέδωσε Ψήφισμα σχετικά με τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας
(Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ), όπου επεσήμανε τους προβληματισμούς του σχετικά με την
τήρηση τόσο της αρχής της δημοκρατίας όσο και της αρχής του κράτους δικαίου 431.

Άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου.
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 240 - 243).
429
Με την εισαγωγή του ESM στην επιτήρηση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, η
λεγόμενη Τρόικα (Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ) μετονομάστηκε σε Κουαρτέτο (Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ, ESM).
430
Financial Assistance Working Group (FAWG).
431
(Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014: "Σχετικά με τη διερευνητική
έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της
ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής", 2014).
427
428
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Σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, τα οποία τέθηκαν με σχετική Έκθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 432, η οποία προηγήθηκε του ως άνω Ψηφίσματός του, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε τα ακόλουθα:
Επεσήμανε ότι τα στοιχεία που παρείχε η Τρόικα όσον αφορά τα προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής δεν συνιστούσαν επαρκή μέτρα λογοδοσίας καθώς δεν
έδωσαν τη δυνατότητα στην κοινή γνώμη να σχηματίσει μια συνολική εικόνα για τις
διαπραγματεύσεις 433, και εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη
μεγαλύτερη

συμμετοχή

των

εθνικών

κοινοβουλίων

στα

προγράμματα

χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς επίσης επεσήμανε την ανάγκη τα μέλη της
Τρόικας, που ανήκουν στο θεσμικό σύστημα της Ένωσης, να υπόκεινται σε
δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωκοινοβούλιο τόσο για τις ενέργειες τους στο
πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής όσο και πριν
την ανάληψη των καθηκόντων τους 434, ενώ, επίσης, εξέφρασε την αποδοκιμασία του
για το γεγονός ότι η Τρόικα «εξαιτίας της δομής της, δεν διαθέτει μέσα δημοκρατικής
νομιμοποίησης σε επίπεδο ΕΕ 435».
Διαπίστωσε ότι υπήρξε αδιαφάνεια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που
προηγήθηκαν της σύναψης των μνημονίων συνεννόησης μεταξύ των κρατών και της
Τρόικας, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει πώς
διεξήχθησαν στην πράξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τρόικας και του εκάστοτε
κράτους μέλους και ότι, επιπλέον, δεν επικρατεί διαφάνεια σχετικά με το κατά πόσον
το κράτος μέλος που ζήτησε συνδρομή είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων 436», ενώ, περαιτέρω, ζήτησε να αξιολογηθεί
κατά πόσο τα επίσημα έγγραφα κοινοποιούνταν με σαφήνεια και εξετάζονταν
εγκαίρως από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ποιο
βαθμό συζητούνταν επαρκώς με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς, όπως επεσήμανε,
«οι πρακτικές αυτές, που σημαίνουν ότι οι πληροφορίες παραμένουν πίσω από
κλειστές πόρτες, ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των

(Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2014: "Σχετικά με τη διερευνητική
έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της
ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής", 2014).
433
Σκέψη 39 της Έκθεσης.
434
Παράγραφος κ΄ της Έκθεσης.
435
Σκέψη 59 της Έκθεσης.
436
Παράγραφος ιβ΄ της Έκθεσης.
432
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πολιτών, στη σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης των εμπλεκόμενων χωρών και
στην εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα 437».
Αμφισβήτησε τον διπλό ρόλο της Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως εκπροσώπου των
κρατών μελών όσο και ως θεσμικού οργάνου της ΕΕ καθώς, όπως επεσήμανε, το
γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο της σύγκρουσης συμφερόντων στην Επιτροπή
ανάμεσα στον ρόλο της στην Τρόικα και την ευθύνη της ως θεματοφύλακα των
Συνθηκών και του κοινοτικού κεκτημένου 438, ενώ, επίσης, επεσήμανε ότι ο ρόλος της
ΕΚΤ στην Τρόικα «δεν είναι επαρκώς καθορισμένος 439», ιδίως στο πλαίσιο
συμμετοχής της στον ESM όπου, σύμφωνα με τον κανονισμό 472/2013, αναφέρεται
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σε συνεργασία με την ΕΚΤ 440.
Όσον αφορά στη συμμετοχή του ΔΝΤ στην Τρόικα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
επίσης, διέγνωσε έλλειμμα λογοδοσίας, καθώς, βάσει του καταστατικού του, το ΔΝΤ
δεν μπορεί να εμφανισθεί επισήμως ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε να τους απευθύνει επισήμως έκθεση 441.
Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Eurogroup, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζήτησε να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας δημοκρατικής
λογοδοσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ, επιπρόσθετα, ζήτησε
να καταρτιστούν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για κατάλληλο δημοκρατικό
έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη
την ποιότητα της απασχόλησης, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την
εκπαίδευση και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στα κοινωνικοπρονοιακά
συστήματα 442.
Κάλεσε το Eurogroup, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβουν
πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες της Τρόικας 443, τονίζοντας ότι «η δημοκρατική
νομιμοποίηση της Τρόικας σε εθνικό επίπεδο πηγάζει από την πολιτική ευθύνη των

Σκέψη 30 της Έκθεσης.
Σκέψη 53 της Έκθεσης.
439
Σκέψη 55 της Έκθεσης.
440
Σκέψη 55 της Έκθεσης.
441
Σκέψη 57 της Έκθεσης.
442
Σκέψη 101 της Έκθεσης.
443
Σκέψη 102 της Έκθεσης.
437
438
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μελών της Ευρωομάδας και του ECOFIN έναντι των εθνικών κοινοβουλίων τους 444»,
ενώ, επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup όσο και οι
υπουργοί οικονομικών πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 445.
Περαιτέρω, ζήτησε τη θέσπιση «σαφούς, διαφανούς και δεσμευτικού εσωτερικού
κανονισμού για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων εντός της Τρόικας και
τον καταμερισμό καθηκόντων και ευθυνών στο πλαίσιο αυτό 446», με σκοπό την
ενίσχυση της διαφάνειας και τον αποτελεσματικότερο δημοκρατικό έλεγχο των
δραστηριοτήτων της Τρόικας 447.
Επεσήμανε ότι τα κράτη μέλη που έχουν συνάψει μνημόνια συνεννόησης
«εξαιρούνται από όλες τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, περιλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων για τους στόχους
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και δεν λαμβάνουν
ειδικές κατά χώρα συστάσεις, εκτός αυτών που σχετίζονται με την εφαρμογή των
μνημονίων

συνεννόησής

τους 448»

ενώ,

επίσης,

τόνισε

ότι

«χρειάζεται

αναπροσαρμογή των μνημονίων συνεννόησης προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις
πρακτικές και τους θεσμικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης των μισθών και το εθνικό
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση 449», σύμφωνα με το
άρθρο 7, παράγραφος 1 του κανονισμό 472/2013.
Στο πλαίσιο αυτό, και αφού τόνισε ότι «έχει δοθεί υπερβολικά μικρή προσοχή στην
άμβλυνση των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των στρατηγικών
προσαρμογής στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 450», ζήτησε την ένταξη
των μνημονίων στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης, καθώς, όπως επεσήμανε, αυτό θα
συνέβαλε σε «μια αξιόπιστη και βιώσιμη στρατηγική εξυγίανσης, η οποία θα
υπηρετεί επίσης τους στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης και τους

Σκέψη 59 της Έκθεσης.
Σκέψη 102 της Έκθεσης.
446
Σκέψη 66 της Έκθεσης.
447
Σκέψη 66 της Έκθεσης.
448
Σκέψη 31 της Έκθεσης.
449
Σκέψη 31 της Έκθεσης.
450
Σκέψη 45 της Έκθεσης.
444
445
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δεδηλωμένους στόχους για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση 451», ενώ,
επίσης, ζήτησε «να υποβάλλονται σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι
διαπραγματευτικές εντολές και να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου για τα
προκύπτοντα μνημόνια συνεννόησης, προκειμένου τα προγράμματα παροχής
συνδρομής να διαθέτουν επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση 452».
Όσον αφορά στον ESM, πρώτον, ζήτησε την ένταξή του στην έννομη τάξη της
Ένωσης και ως εκ τούτου στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη, κάτι που άλλωστε,
σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Pringle, είναι πλέον συμβατό με το
δίκαιο της Ένωσης, δεύτερον, τόνισε την ανάγκη να λογοδοτεί ο ESM στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ιδίως σχετικά με αποφάσεις
χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής, και, τρίτον, ζήτησε να υπάρχει μεγαλύτερη
διαφάνεια των συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου 453.
Όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ, επεσήμανε
ότι αυτές πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συνθήκη ΕΕ, καθώς,
όπως ανέφερε, «οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο με αυξημένη
χρήση

διακυβερνητικών

συμφωνιών

(όπως,

για

παράδειγμα,

συμβατικών

δεσμεύσεων) διαιρεί, αποδυναμώνει και θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ 454».
Τέλος πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο
«θα συνδυάζει τα χρηματοδοτικά μέσα του ESM και τους ανθρώπινους πόρους που
απέκτησε η Επιτροπή κατά τα τελευταία χρόνια (…), επιτρέποντας σε αυτήν να
ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΕΕ και, ειδικότερα, να είναι ο θεματοφύλακας
των Συνθηκών 455», κάτι που άλλωστε προτάθηκε και αργότερα, το 2017, στο πλαίσιο
του Χάρτη Πορείας που εξέδωσε η Επιτροπή για την εμβάθυνση της ΟΝΕ 456.
Πέραν των ανωτέρω ζητημάτων που επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τίθεται
και το ζήτημα της πολυπλοκότητας του νέου θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ και ως εκ
Σκέψη 109 της Έκθεσης.
Σκέψη 109 της Έκθεσης.
453
Σκέψη 32 & 106 - 107 της Έκθεσης.
454
Σκέψη 110 της Έκθεσης.
455
Σκέψη 115, παράγραφος α΄ της Έκθεσης.
456
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017): “Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Η
συμβολή της Επτροπής στο θεματολόγιο των ηγετών): Ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο”.
451
452
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τούτου της συνεπαγόμενης αδιαφάνειας που αυτή η πολυπλοκότητα ενέχει 457, όπως
επίσης και της επικράτησης ενός «τεχνοκρατικού αυτοματισμού 458» στο συντονισμό
και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, ο οποίος, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μιχάλης Χρυσομάλλης 459:
«βασίζεται σε τεχνικές μακροοικονομικές αναλύσεις, που είναι ελάχιστα
νομιμοποιημένες και αξιόπιστες αφού δεν συμμορφώνονται επαρκώς στις αρχές
μιας χρηστής διοίκησης» με αποτέλεσμα «να παραμερίζεται εντελώς ο πολιτικός
διάλογος και η σύγκρουση των πολιτικών ιδεών σχετικά με την οικοδόμηση της
ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και την επεξεργασία και εφαρμογή των πολιτικών
της Ένωσης. Η έλλειψη του πολιτικού διαλόγου στις διαδικασίες παραγωγής
πολιτικής της Ένωσης δεν επιτρέπει, εξάλλου, την παραγωγή εναλλακτικών
λύσεων μεταξύ των οποίων οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επιλέξουν ενώ,
παράλληλα, αυτοί στερούνται του δημοκρατικού δικαιώματος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο να αποπέμψουν τους υπευθύνους για την αποτυχία των πολιτικών που
αυτοί επέλεξαν, όπως συμβαίνει στα πολιτικά συστήματα των Κρατών - μελών
κατ΄ εφαρμογή της θεμελιώδους δημοκρατικής αρχής»
Όλα τα ανωτέρω ζητήματα αποτελούν σημεία τριβής του νέου πλαισίου της
οικονομικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ με τις αξίες της Ένωσης, όπως, ιδίως, με τη
δημοκρατία, την αρχή της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών και την αρχή του
κράτους δικαίου.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο οι προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, οι
οποίες, εν μέρει έγιναν δεκτές (όπως λ.χ. συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην
εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής), εν μέρει αποτελούν
άμεση προτεραιότητα για την Ένωση (όπως λ.χ. η πρόταση της Επιτροπής για τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου) όσο και ο Κανονισμός
472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της
οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα
οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 239 - 240).
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 243).
459
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 244).
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«οποιοδήποτε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του οικείου κράτους μέλους στο
πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση 460», ενώ
περαιτέρω, τονίζει ότι η Ένωση «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των
πολιτικών και των δράσεών της, πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται
με την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και
προστασίας της ανθρώπινης υγείας 461», αποτελούν θετικά βήματα προς την
κατεύθυνση μιας πιο συμβατής με τις αξίες της Ένωσης οικονομικής διακυβέρνησης.
Βέβαια, οι ως άνω προβλέψεις του εν λόγω Κανονισμού δεν φάνηκε να έτυχαν
εφαρμογής στην πράξη, όπως ιδίως στη χώρα μας, καθόσον η χώρα μας, όπως και
άλλα κράτη μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή από τους μηχανισμούς
σταθερότητας που δημιουργήθηκαν συνεπεία της κρίσης, κλήθηκε να λάβει μέτρα
που κάθε άλλο παρά συνετέλεσαν στην «προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου
απασχόλησης», «στη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας», «στην
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού» καθώς και στην «επίτευξη ενός
υψηλού επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,
όπως πολύ σωστά προβλέφθηκε στον εν λόγω Κανονισμό.
Παρά ταύτα, όσον αφορά στο σεβασμό της αρχής της εθνικής ταυτότητας των
κρατών μελών, ήτοι του σεβασμού από την Ένωση των θεμελιωδών πολιτικών τους,
όπως λ.χ. της παιδείας, της υγείας και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
(πολιτικές, άλλωστε, οι οποίες ενέχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος για τις χώρες),
ο Κανονισμός 472/2013 φαίνεται να διαμορφώνει μια θετική κατάσταση ως προς το
σεβασμό της ως άνω αρχής (ή τουλάχιστον φαίνεται να διαμορφώνει τη δυνατότητα
για την επίτευξη μιας τέτοιας κατάστασης), στο βαθμό που περιλαμβάνει ρυθμίσεις
σχετικά με τη δυνατότητα αξιολόγησης από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την
ΕΚΤ, της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους των κρατών μελών που έχουν υπαχθεί
σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

460
461

Παράγραφος 4 του Προοιμίου του Κανονισμού.
Παράγραφος 2 του Προοιμίου του Κανονισμού, όπου παρατίθεται το άρθρο 9 ΣΛΕΕ.
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Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω Κανονισμού, όπου ορίζεται ότι «όταν ένα
κράτος μέλος αιτείται χρηματοδοτική συνδρομή από τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το
ΕΤΧΣ, η Επιτροπή εκτιμά, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι δυνατόν, με
το ΔΝΤ, τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους του εν λόγω κράτους μέλους και τις
τρέχουσες ή ενδεχόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του (…) », η αναδιάρθρωση του
χρέους των κρατών μελών που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή μπορεί να εξεταστεί
υπό το πρίσμα της αξιολόγησης της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους τους και εν
προκειμένω αυτό δίνει τη δυνατότητα στα εν λόγω κράτη μέλη να διαπραγματευτούν
σχετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με την μελλοντική αποπληρωμή των
δανειακών τους υποχρεώσεων.
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται κατηγορηματικά
οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ονομαστική απομείωση του χρέους της χώρας
μας, παρότι έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για το ύψος του, όπως άλλωστε έχει
εκφράσει και το ΔΝΤ για τη βιωσιμότητά του, το οποίο κατά καιρούς έχει ταχθεί
εντόνως υπέρ της ονομαστικής του απομείωσης, χωρίς όμως να αποκλείει άλλους
τρόπους ελάφρυνσής του, όπως η παράταση των περιόδων χάριτος και
αποπληρωμής 462.
Εν προκειμένω, στις 22 Ιουνίου 2018 το Eurogroup συμφώνησε ότι «η δέσμη μέτρων
ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα για την
εξασφάλιση ισχυρής και συνεχούς εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών μέτρων που
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, ορισμένα από
τα συμφωνηθέντα μέτρα για το χρέος θα τεθούν στη διάθεση της Ελλάδας σε
εξαμηνιαία βάση έως τα μέσα του 2022, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής της με
τις δεσμεύσεις της σχετικά με τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
και βάσει θετικών εκθέσεων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνουν i) την επιστροφή των ποσών ισοδύναμου εσόδων που προήλθαν από
την κατοχή ελληνικών ομολόγων των κεντρικών τραπεζών στο πλαίσιο του
προγράμματος για τις αγορές τίτλων και της συμφωνίας για τα καθαρά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και ii) την απαλλαγή από την προσαύξηση
Βλ. σχετικά: Δήλωση της συνόδου για το ευρώ, Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 (διαθέσιμη στη
διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/media/20336/20150712-eurosummitstatement-greece_el.pdf) καθώς και τη Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα της 22 Ιουνίου 2018
(διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/el/press/pressreleases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/).
462
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του επιτοκίου για μέρος των δανείων που χορηγήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Τα δύο μέτρα ανέρχονται αντιστοίχως σε 1,3
δισ. EUR και 0,2 δισ. EUR ετησίως 463».
Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι στις 20 Αυγούστου του 2018 η
Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας δυνάμει του οποίου
έλαβε χρηματοδοτική συνδρομή από τον ESM και πλέον έχει υπαχθεί σε καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας.
Το καθεστώς αυτό, το οποίο προβλέπεται από τον Κανονισμό 472/2013, από τη μία
εγείρει ζητήματα συμβατότητάς του με τις αξίες της Ένωσης, ενώ, από την άλλη
περιλαμβάνει ρυθμίσεις ενισχυτικές του σεβασμού των ως άνω αξιών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσόμαλλη 464:
«Είναι φανερό ότι η Ενισχυμένη Εποπτεία τόσο ως προς τη συγκρότηση του
εποπτικού μηχανισμού (Επιτροπή, ΕΚΤ, ΕΜΣ και ΔΝΤ) όσο και ως περιεχόμενό
της συνιστά μεταφορά και ενσωμάτωση στην ενωσιακή έννομη τάξη και
μετατροπή από διεθνή υποχρέωση (άρθρο 13 παρ. 7 Συνθ.ΕΜΣ) σε τέτοια
ενωσιακού χαρακτήρα της ελεγκτικής πρακτικής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
των ευρωπαϊκών μηχανισμών χρηματοδοτικής συνδρομής, που επικράτησε να
αποκαλείται «τρόικα» (σήμερα «κουατρέτο»), με ότι αυτό συνεπάγεται. Η
Ενισχυμένη Εποπτεία τόσο ως προς το εύρος της εποπτείας όσο και ως προς τα
μέσα δεν διαφέρει από την πρακτική της τρόικα. Έτσι, και πρόγραμμα, η πιστή
εφαρμογή

του

οποίου

ελέγχεται,

υπάρχει

(Μεσοπρόθεσμο

Πλαίσιο

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 – 2021), και επικαιροποιήσεις (λήψη
πρόσθετων μέτρων) επιβάλλονται (…). Το θετικό της ενσωμάτωσης της
πρακτικής της τρόικα στην ενωσιακή έννομη τάξη με τη μορφή της Ενισχυμένης
Εποπτείας είναι ότι η υπαγωγή σε αυτή αποτελεί πλέον υποχρέωση από το δίκαιο
της Ένωσης, με αποτέλεσμα τόσο τα Κράτη-μέλη όσο βέβαια και τα θεσμικά
όργανα της Ένωσης κατά την εφαρμογή της είναι υποχρεωμένα να σέβονται τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεγχόμενα από το

Βλ. σχετικά: Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ενισχυμένη εποπτεία - Ελλάδα, Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου
2018, COM (2018) 808 final, σελ. 2.
464
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 4 - 5).
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Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο
περιορισμός του άρθρου 51 παρ. 1 του Χάρτη, σύμφωνα με το οποίο τα Κράτημέλη δεσμεύονται από τον Χάρτη μόνο όταν εφαρμόζουν δίκαιο της Ένωσης. Ο
περιορισμός αυτός απέκλειε μέχρι σήμερα τη σχετική δραστηριότητα του
διακυβερνητικού ΕΜΣ από τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου (…)».
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίστηκαν ως πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης
οι αξίες και οι αρχές που είναι κοινές στα κράτη μέλη της, ενώ επίσης αναγνωρίστηκε
η νομική δεσμευτικότητα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σχετικά
σύντομης ιστορίας της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ:
«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που
ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας
που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την
ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών».
Ωστόσο, λίγο μετά από την «κατάκτηση» αυτή της Ένωσης, ξέσπασε η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία, κατά γενική ομολογία, εξελίχθηκε στη χειρότερη
οικονομική κρίση μετά το Κραχ του 29΄.
Όπως ήταν φυσικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έμεινε αλώβητη από την παγκόσμια
αυτή κρίση, εντούτοις, όμως, δεν επηρεάστηκαν όλα τα κράτη μέλη της στον ίδιο
βαθμό: οι χώρες της Ευρωζώνης ήταν αυτές που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα.
Έτσι, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση στάθηκε αφορμή να αναδειχθούν με τον
πλέον χειρότερο τρόπο οι προϋπάρχουσες συστημικές αδυναμίες της θεσμικής
συγκρότησης της ΟΝΕ, οι οποίες, πέραν της κριτικής που έχει ασκηθεί στην
Ευρωζώνη για το γεγονός ότι δεν συνιστά μια άριστη νομισματική περιοχή (κριτική,
η οποία καταφανέστατα αποδείχθηκε βάσιμη), αφενός σχετίζονταν με την επιλογή
των κρατών μελών να παραχωρήσουν στην Ένωση την αρμοδιότητα άσκησης της
νομισματικής και συναλλαγματικής τους πολιτικής με την ταυτόχρονη διατήρηση
από μέρους τους της αποκλειστικής αρμοδιότητας της οικονομικής πολιτικής,
διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών τους πολιτικών, το
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οποίο, αν και «ευαγγελιζόταν» τη δημοσιονομική πειθαρχία, αποδείχθηκε απόλυτα
ανεπαρκές να την επιβάλει, αφετέρου σχετίζονταν με το γεγονός ότι δεν υπήρχε
κανένας μηχανισμός πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων 465.
Ως συνέπεια της κρίσης, το θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης αναδιαμορφώθηκε εκτενώς, ενώ παράλληλα θεσπίστηκαν και
μηχανισμοί σταθερότητας για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. με τις κυριότερες
αλλαγές να συνίστανται στην ενίσχυση τόσο του προληπτικού όσο και του
κατασταλτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με την
ταυτόχρονη βελτίωση του συντονισμού και της εποπτείας των οικονομικών
πολιτικών, στη θέσπιση της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη
διακυβέρνηση στην ΟΝΕ (ΣΣΣΔ) καθώς και του Συμφώνου για την ενίσχυση του
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση
(Σύμφωνο για το Ευρώ+), στη θέσπιση των βασικών πυλώνων της Τραπεζικής
Ένωσης και στη δημιουργία, αρχικά προσωρινών μηχανισμών σταθερότητας στην ΕΕ
και τη ζώνη του ευρώ [ad hoc μηχανισμός χρηματοδότησης για την Ελλάδα,
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ/EFSM),
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ/EFSF)] και τέλος στη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ/ESM), ο οποίος πλέον
αποτελεί τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας και αντιμετώπισης κρίσεων για τα
κράτη μέλη της Ευρωζώνης.
Η νέα αυτή διαμορφωθείσα οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, σε πολλές πτυχές
της, θέτει εύλογα ζητήματα ασυμβατότητάς της με τις απαιτήσεις των αξιών της,
όπως ιδίως με την αρχή του κράτους δικαίου, τη δημοκρατική αρχή, την αρχή του
σεβασμού της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών και τέλος με τον σεβασμό των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, από την παρούσα εργασία εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα:
Η χρήση διακυβερνητικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους των
χωρών της Ευρωζώνης απομάκρυνε τα κράτη μέλη από την «κοινοτική μέθοδο», η
οποία, κατά γενική ομολογία, παρέχει υψηλά εχέγγυα δημοκρατικότητας, διαφάνειας

465

(Κότιος, Γαλανός, & Ρουκανάς, 2012, σσ. 5 - 7).

Σελίδα | 118

και αποτελεσματικότητας ενώ ταυτοχρόνως εξασφαλίζει την τήρηση των θεμελιωδών
αρχών και αξιών της Ένωσης 466,467.
Μια σημαντική «επιπλοκή» της επιλογής των κρατών μελών και της Ένωσης να
στηρίξουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωζώνης
μέσω δημιουργίας μηχανισμών εκτός της έννομης τάξης της Ένωσης ήταν ότι έθεσε
αυτούς εκτός του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη και στέρησε από τους πολίτες τους τη
δυνατότητα να τύχουν της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους που αυτός
προσφέρει, ενώ οι στόχοι οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που
προβλέφτηκαν στα μνημόνια, προκειμένου οι χώρες που υπήχθησαν σε αυτά να
μπορέσουν να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση για να μην καταρρεύσουν οι
οικονομίες τους, ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν αυστηρές πολιτικές
λιτότητας, οι οποίες είχαν άμεση επίδραση σε θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών,
όπως ιδίως στο θεμελιώδες δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σε σειρά
άλλων δικαιωμάτων, κοινωνικών και ατομικών, με αποτέλεσμα η κρίση χρέους να
μετατραπεί εντέλει σε μία κρίση του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Έτσι οι πολίτες των χωρών της Ευρωζώνης υπέστησαν τις συνέπειες της λογικής των
πολιτικών λιτότητας στον υπέρτατο βαθμό, μιας λογικής μάλιστα που, όπως φάνηκε
εντέλει, αναγορεύτηκε τρόπον τινά σε ένα είδος «συνταγματικού καθεστώτος 468» για
την Ένωση.
Το ζήτημα της καταπάτησης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε και
παραμένει εντονότερο στη χώρα μας λόγω του μεγαλύτερου εύρους της
δημοσιονομικής προσαρμογής που κλήθηκε να επιτύχει κατ΄ αντιστοιχία του
μεγέθους των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.
Εν προκειμένω, από την παρούσα εργασία καταδείχθηκε η σημασία της επιλογής
«λύσεων»

εντός

του

θεσμικού

πλαισίου

της

Ένωσης,

συμπέρασμα

που

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα μνημόνια που σύναψαν τα κράτη μέλη με
παρέκκλιση (εκτός Ευρωζώνης), κατ΄ εφαρμογή διατάξεων των Συνθηκών, δύνανται
να παράσχουν ευρύτερο πεδίο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση

(Χρυσομάλλης, 2015, σσ. 20, 61).
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 236-237)
468
(Dawson & De Witte, 2013, σ. 826).
466
467
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με τα αντίστοιχα μνημόνια που σύναψαν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, καθώς στα
πρώτα, τα εθνικά μέτρα (όπως εντέλει απεφάνθη το ΔΕΕ 469) μπορούν να ελεγχθούν
βάσει των διατάξεων του Χάρτη, γεγονός που δεν υφίσταται στην περίπτωση των
χωρών της Ευρωζώνης 470.
Ωστόσο, το ΔΕΕ στις θεμελιώδους σημασίας για την ΟΝΕ αποφάσεις του επί της
υπόθεσης “Pringle” 471 και της υπόθεσης “Gauweiler’’472, έθεσε τα θεμέλια για μια πιο
συμβατή με τις αξίες της Ένωσης οικονομική διακυβέρνηση, καθόσον:
Κατά πρώτον, έθεσε τα θεσμικά όργανα της Ένωσης προ των ευθυνών τους όσον
αφορά στην εφαρμογή του Χάρτη, ακόμη και όταν αυτά ενεργούν εκτός του νομικού
πλαισίου της Ένωσης, όπως λ.χ. όταν η Επιτροπή συνυπογράφει μνημόνια εξ
ονόματος του ESM, διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το πεδίο προστασίας που
παρέχει ο Χάρτης και δίδοντας ως εκ τούτου τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που
έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή από τους διακυβερνητικούς μηχανισμούς που
δημιουργήθηκαν καθόλη τη διάρκεια της κρίσης να αμφισβητούν τη νομιμότητα των
πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, που αφορούν τόσο στη
διαπραγμάτευση όσο και στην υπογραφή των μνημονίων αλλά και στη μετέπειτα
εποπτεία της εφαρμογής τους.
Κατά δεύτερον, ο τρόπος που ο ενωσιακός δικαστής ερμήνευσε τις απαγορεύσεις που
έθεταν η αρχή της μη νομισματικής χρηματοδότησης του άρθρου 123 ΣΛΕΕ και η
αρχή της μη διάσωσης του άρθρου 125 ΣΛΕΕ, αφενός έδωσε τη δυνατότητα στα
κράτη μέλη αλλά και στην Ένωση να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς
που δημιούργησαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους της
Ευρωζώνης, όπως επίσης και να την «θωρακίσουν» μελλοντικά, αφετέρου δεν
αποκλείει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσής τους εντός της έννομης τάξης της Ένωσης,

Βλ. σχετικά το κεφάλαιο 4.1.3 και εν προκειμένω την Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος
συνθέσεως) της 13ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Curtea de Apel Alba Iulia (Ρουμανία) για την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως] – Eugenia Florescu κ.λπ. κατά Casa Judeţeană de Pensii Sibiu κ.λπ.
(Υπόθεση C-258/14).
470
Βλ. σχετικά τα κεφάλαια 4.1.2 & 4.1.3. της παρούσας εργασίας.
471
Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ολομέλεια) της 27ης Νοεμβρίου 2012
[αίτηση του Supreme Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Thomas Pringle
κατά Government of Ireland, Ireland και Attorney General (C-320/12).
472
Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 16ης Ιουνίου 2015 [αίτηση του
Bundesverfassungsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Peter Gauweiler
κ.λπ. κατά Deutscher Bundestag (Υπόθεση C-62/14).
469
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όπως ειδικότερα του ESM, που πλέον αποτελεί τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας
και αντιμετώπισης κρίσεων των κρατών μελών της Ευρωζώνης.
Περαιτέρω, επιπρόσθετο σημείο τριβής με τη δημοκρατική αρχή και το κράτος
δικαίου αποτέλεσε και το γεγονός ότι τα διακυβερνητικά όργανα της Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Euro Summit, Eurogroup) απέκτησαν ιδιαίτερα αυξημένη
επιρροή στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ καθώς και στην εν
γένει διαχείριση της κρίσης, γεγονός το οποίο συνετέλεσε τόσο στον παραμερισμό
της Επιτροπής, η οποία αν και απέκτησε νέες εξουσίες στο νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο,
όπως ιδίως καταδεικνύει ο ρόλος που της επιφυλάσσει το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»,
εντούτοις, όμως, ταυτόχρονα απώλεσε μεγάλο μέρος από τον πρωταρχικό της ρόλο
ως «εισηγητή και υπευθύνου ανάπτυξης πολιτικών 473», όσο και στον παραμερισμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, όπως ιδίως καταδεικνύει, αφενός ο ρόλος
που του επιφυλάσσει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ο οποίος είναι κατά βάση
συμβουλευτικός 474, αφετέρου η αρχικά 475 ανύπαρκτη εμπλοκή του στην επεξεργασία
και εφαρμογή των μνημονίων, ουσιαστικά το μετέτρεψε από συνομοθέτη της Ένωσης
και εκφραστή της βούλησης των ευρωπαϊκών λαών σε έναν απλό παρατηρητή
τετελεσμένων γεγονότων και εξελίξεων 476.
Ειδικότερα, όσον αφορά στη δράση του Eurogroup, αυτή χαρακτηρίστηκε από
αδιαφάνεια και έλλειψη επαρκούς λογοδοσίας, ενώ το ίδιο σαφώς χαρακτήρισε στον
υπέρτατο βαθμό και τη δράση της «Τρόικας», η οποία φάνηκε να στερείται μέσων
επαρκούς δημοκρατικής νομιμοποίησης σε επίπεδο ΕΕ 477.

(Nugent, 2012, σ. 188).
Άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου.
475
Σύμφωνα με την από 21 Ιανουαρίου του 2016 απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων των
πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίσθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εφεξής θα συμμετείχε από κοινού με το «Κουαρτέτο» (Επιτροπή, ΕΚΤ, ESM, ΔΝΤ) στην
παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος,
όπως αυτό είχε τεθεί με το τρίτο μνημόνιο, ασκώντας καταρχήν εποπτική αρμοδιότητα τήρησης της
δημοκρατικής αρχής μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και
μέσω των τακτικών συνεδριάσεων της νεοσυσταθείσας από την εν λόγω απόφαση ομάδας 30
ευρωβουλευτών με το «Κουαρτέτο».
476
(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 240 - 243).
477
(Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2014: "Σχετικά με τη διερευνητική
έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της
ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής", 2014).
473
474
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Τέλος, η πολυπλοκότητα του νέου θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ και ως εκ τούτου της
συνεπαγόμενης αδιαφάνειας που αυτή η πολυπλοκότητα ενέχει 478, όπως επίσης και η
επικράτηση ενός «τεχνοκρατικού αυτοματισμού 479» στο συντονισμό και την εποπτεία
των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, όπως και ο παραμερισμός του
πολιτικού διαλόγου κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή των πολιτικών της
Ένωσης στον τομέα της ΟΝΕ (γεγονός που, αφενός στερεί από τους ευρωπαίους
πολίτες το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ εναλλακτικών «λύσεων», αφετέρου δεν
τους δίνει τη δυνατότητα να επιρρίψουν ευθύνες στους υπευθύνους εφαρμογής των
πολιτικών αυτών 480), αποτελούν σημαντικά σημεία τριβής με τη δημοκρατική αρχή
και αυξάνουν το λεγόμενο «δημοκρατικό έλλειμμα» της Ένωσης, το οποίο στον
τομέα της ΟΝΕ παρουσιάζεται να είναι σοβαρότερο.
Εν κατακλείδι, φαίνεται πως πλέον το ζητούμενο για το μέλλον της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης θα είναι ο συγκερασμός των δύο, φαινομενικά τουλάχιστον,
«αντίθετων κόσμων»: της οικονομικής σταθερότητας από τη μία και του σεβασμού
των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από την άλλη.
Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση
αναδιαμορφώθηκε, αφενός με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της εποπτείας
των οικονομικών πολιτικών και εντέλει την επίτευξη και διατήρηση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας, αφετέρου «εξοπλίστηκε» με το κατάλληλο θεσμικό
πλαίσιο προκειμένου να προλαμβάνει κρίσεις αλλά και να τις αντιμετωπίζει, μπορεί
να συντελέσει στην επίτευξη αυτού του συγκερασμού.
Έτσι, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα, αφενός θα πρέπει να αλληλοσυνδέονται
άρρηκτα, αφετέρου θα πρέπει να συντελούν στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης
που είναι σύμφυτοι με τους σκοπούς που επεδίωξαν τα κράτη μέλη με την είσοδό
τους σε αυτήν.
Στο βαθμό που αυτό δεν συμβεί, το μέλλον της Ευρώπης και του ευρώ ειδικότερα θα
είναι επισφαλές.

(Χρυσομάλλης, 2018, σσ. 239 - 240).
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 243).
480
(Χρυσομάλλης, 2018, σ. 244).
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Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο επιβλέπων την παρούσα εργασία
καθηγητής κ. Αστέρης Πλιάκος 481:
«Η αρμονική συμφιλίωση των ρητρών της σταθερότητας και της αλληλεγγύης
συνιστά πλέον το μέγα ζητούμενο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
στην οποία εκχωρήθηκαν μεγάλα τμήματα εθνικής κυριαρχίας, στο όνομα
καλύτερης προστασίας της δημοκρατίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης.
Διαφορετικά θα αναβιώσει αργά ή γρήγορα η ανάγκη εθνικής προστασίας, κατά
μείζονα λόγο που η αρχή της προστασίας της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας
αποτελεί και αρχή της Ένωσης».

481

(Πλιάκος, 2017, σ. 720).
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