Κυκλοφόρησε εντός του 2019 από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, το βιβλίο της
συναδέλφου Πρωτοδίκη Δ.Δ. Χαρούλας Πόνη με τίτλο “Στοιχεία Δικαίου Κοινωνικής
Ασφάλισης”.
Το έργο έκτασης 154 σελίδων διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια :
α) στο πρώτο κεφάλαιο εισαγωγικά, επιχειρείται μια προσέγγιση των βασικών εννοιών,
τοποθετείται η θεματική στην ιστορική της βάση, αναλύεται η συνταγματική κατοχύρωση της
και η επιρροή σε αυτή της κοινοτικής νομοθεσίας,
β) στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης,
γ) το τρίτο κεφάλαιο περιέχει την ανάλυση των κύριων ασφαλιστικών κινδύνων,
δ) στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται λοιπά είδη ασφάλισης,
ε) το πέμπτο κεφάλαιο καταγράφει της υποχρεώσεις του εργοδότη,
στ) το τελευταίο κεφάλαιο αναλύει τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών ενώπιον της
διοίκησης και ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Η δημοσιονομική κρίση και οι ισχνές προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
επανατοποθετούν σε νέες βάσεις το ζήτημα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος
με την ταυτόχρονη επίτευξη αναλογικών και αξιοπρεπών παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Η
συγγραφέας καταφέρνει να εισάγει τον αναγνώστη στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο και
στους σύγχρονους θεωρητικούς προβληματισμούς γύρω από αυτόν τον δικαιικό κλάδο που
βρίσκεται σε πλήρη και διαρκή μετασχηματισμό.
Ταυτόχρονα το γεγονός ότι απέμειναν, βασικά, μετά τις συγχωνεύσεις, ένα ταμείο κύριας και
ένα ταμείο επικουρικής ασφάλισης, ο Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αντίστοιχα, καθόλου δεν
συνεπάγεται την αυτόματη απλοποίηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών της κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν μια απαιτητική εξίσωση για τον
εφαρμοστή του δικαίου. Η συνάδελφος και μέσα από την εμπειρία της ως δικαστή, είναι σε
θέση να αντιλαμβάνεται στην πράξη τις προκλήσεις του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
και να προτείνει λύσεις για αυτές.
Η θεωρητική και πρακτική επισκόπηση, μαζί με την παράθεση σχετικής αρθρογραφίας
και νομολογίας καθιστούν πληρέστατη την εν λόγω μελέτη, χρήσιμη και αξιόλογη προσθήκη
στη βιβλιοθήκη κάθε νομικού που ασχολείται με το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης.
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