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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα µέτρα
εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011” και της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 ‘Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015’ και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015” και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Με το άρθρο πρώτο του Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, κυρώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 16.12.2011 υπό τον τίτλο «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του Κρατικού
Προϋπολογισµού Έτους 2011» (ΦΕΚ Α΄ 262), η οποία διαρθρώνεται σε οκτώ
άρθρα. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 της ως άνω Πράξης αναστέλλονται, από 1.1.2012 έως
31.12.2012, οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση
απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ. Με το άρθρο 2 θεσπίζονται ρυθµίσεις για το Έκτακτο Ειδικό
τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Με το
άρθρο 3 τροποποιείται σειρά διατάξεων του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226), ιδίως αναφορικώς προς ζητήµατα συνταξιοδοτικά, ενιαίου µισθολογίου και
εργασιακής εφεδρείας. Με το άρθρο 4 ρυθµίζονται επείγοντα ζητήµατα ε-
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φαρµογής του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Με το άρθρο 5 θεσπίζονται ρυθµίσεις που αφορούν τη µισθοδοσία του προσωπικού και τα έσοδα
των Δήµων και των Περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, καθώς και
ζητήµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Το άρθρο 6 περιλαµβάνει κυρίως ρυθµίσεις που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), το άρθρο 7 ρυθµίζει ιδίως ζητήµατα διαχείρισης του Εθνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και την ίδρυση νέων εταιρειών διανοµής φυσικού αερίου, ενώ µε το άρθρο 8 ορίζεται ότι η ισχύς της υπό κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αρχίζει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Με το άρθρο δεύτερο του Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, κυρώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 31.12.2011 υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
εφαρµογής του ν. 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015” και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015» (ΦΕΚ Α΄ 268), η οποία διαρθρώνεται σε έξι άρθρα. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 της ως άνω Πράξης ρυθµίζονται ιδίως επιµέρους ζητήµατα
κατάργησης και συγχώνευσης φορέων, και αποδοχών των δηµοσιογράφων
που απασχολούνται στα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
εισάγονται εξαιρέσεις από τα ανώτατα όρια µηνιαίων τακτικών αποδοχών
και ειδικές ρυθµίσεις για επιδόµατα, αποζηµιώσεις, αµοιβές κ.λπ., καθώς και
για νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή εργασία σε εξαιρέσιµες ηµέρες και
ώρες σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, διευρύνονται αναδροµικώς οι εξαιρέσεις από τον θεσµό της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας και της εργασιακής εφεδρείας, και ρυθµίζονται ζητήµατα δαπανών
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής. Με το άρθρο 2
θεσπίζονται ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (συµψηφισµός οφειλών ΟΤΑ προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, θέµατα
προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
παράταση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» έως την 31η Δεκεµβρίου 2012, παράταση Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως την 30ή Ιουνίου 2012 και χρηµατοδότησή του, παράταση συµβάσεων µεταφοράς µαθητών κ.λπ.). Με το
άρθρο 3 εισάγονται ρυθµίσεις θεµάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
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τους, της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, µε το άρθρο 4
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ιδίως θέµατα αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής
χρήσης του ν. 4014/2011, αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρείας «Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. κ.λπ.). Με το άρθρο 5 αντιµετωπίζονται επείγοντα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
(κυρίως η παράταση της θητείας των µελών όλων των συµβουλίων επιλογής
στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και η παράταση της θητείας των διορισµένων µελών όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έως την 31ή Δεκεµβρίου 2012, η
µετάθεση για τρεις µήνες του χρόνου κατάργησης του Οργανισµού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων κ.λπ.), ενώ µε το άρθρο 6 ορίζεται ότι η ισχύς της υπό κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Γ. Με το άρθρο τρίτο αναριθµούνται οι δύο τελευταίες παράγραφοι του
άρθρου 5 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου του άρθρου δεύτερου σε
4 και 5, αντιστοίχως, δεδοµένου ότι, συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση (σελ. 7), «εκ παραδροµής αριθµήθηκαν στην ΠΝΠ ως παράγραφοι 3 και
4».
Δ. Με το άρθρο τέταρτο ρυθµίζονται θέµατα παραβατικών συµπεριφορών
ιατρών, οι οποίοι δεν συµµορφώνονται προς τους κανονισµούς του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδίως ως προς ζητήµατα συνταγογράφησης, υπερβολικής ή κατευθυνόµενης διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων, άρνησης εξυπηρέτησης ασφαλισµένων και λήψης αµοιβής πέραν της νόµιµης.
Ε. Με το άρθρο πέµπτο ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος Νσχ.
ΙΙ. Γενικώς περί των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Το Σύνταγµα, αναγνωρίζοντας το δίκαιο της ανάγκης, ορίζει στο άρθρο 44
παρ. 1 ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκδίδει, µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε περιπτώσεις
εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Οι Πράξεις αυτές θεσπίζουν κανόνες δικαίου τυπικής ισχύος ίσης µε του νόµου και, συνεπώς, µε
αυτές δύνανται να τροποποιούνται ή να καταργούνται υφιστάµενες νοµοθετικές διατάξεις (βλ. ΣτΕ [Ολ] 1250/2003, ΣτΕ [Ολ] 3612/2002, ΣτΕ [Ολ]
3636/1989, βλ. και Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 13η
έκδοση, 2010, σελ. 48 επ.).
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ΙΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Η εκτίµηση των προϋποθέσεων κύρωσης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ανήκει στην αρµοδιότητα της Βουλής. Με την κύρωσή της, η Πράξη ισχύει και εφεξής. Κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η
συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος δεν
υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, διότι συνδέεται µε την εκτίµηση της ανάγκης λήψης αυτού του µέτρου, η οποία ανάγεται στη σφαίρα της πολιτικής
ευθύνης των πολιτειακών οργάνων που, κατά το Σύνταγµα, ασκούν τη νοµοθετική εξουσία (βλ. ΣτΕ [Ολ] 1250/2003, ΣτΕ [Ολ] 3612/2002, ΣτΕ [Ολ]
3636/1989, ΣτΕ 2289/1987). Ο δικαστής είναι αρµόδιος να ελέγξει, αφενός
µεν την τήρηση των διαδικαστικών προϋποθέσεων έκδοσης των Πράξεων
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΣτΕ [Oλ] 1250/2003), την έγκαιρη, δηλαδή, κατά το Σύνταγµα, υποβολή τους προς κύρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της
Βουλής (άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο 72
παρ. 1 του Συντάγµατος), αφετέρου δε το περιεχόµενό τους από την άποψη
της συνταγµατικότητας. Ο έλεγχος αυτός λαµβάνει ιδίως χώρα επ’ ευκαιρία
της προσβολής µε αίτηση ακυρώσεως διοικητικών (ατοµικών ή κανονιστικών) πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. π., σελ. 103-104, Γλ. Σιούτη σε Απ. Γέροντα/Σ. Λύτρα/Π. Παυλόπουλου/Γλ. Σιούτη/Σπ. Φλογαΐτη, Διοικητικό Δίκαιο,
β΄ έκδοση, 2010, σελ. 168).
ΙV. Προθεσµίες
Κατά το Σύνταγµα, οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου υποβάλλονται
στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα ηµερών από την έκδοσή τους ή εντός
σαράντα ηµερών από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Πρέπει δε να κυρωθούν από τη Βουλή µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου αποβάλλουν την ισχύ τους εφεξής και, συνεπώς, ισχύουν για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευσή τους µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας για την κύρωσή τους ή την
απόφαση της Βουλής να µην τις κυρώσει (βλ. ΣτΕ 3636/1989). Εποµένως, εάν οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου εγκριθούν από την Ολοµέλεια εµπροθέσµως, δεν χάνουν την τυπική ισχύ του νόµου. Εάν δεν υποβληθούν
στη Βουλή ή δεν εγκριθούν από αυτήν εµπροθέσµως, η ισχύς τους λήγει.
Πάντως, η αναδροµική κατάργηση ή τροποποίησή τους είναι δυνατή µόνο µε
νοµοθετική πράξη ή κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. π., σελ. 60).
V. Επιµέρους παρατηρήσεις
Α. Επί των προς κύρωση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Με το προς ψήφιση Νσχ κυρώνονται α) η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 16.12.2011 υπό τον τίτλο «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Με-
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σοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του Κρατικού Προϋπολογισµού Έτους 2011» και β) η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της
31.12.2011 υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής
του ν. 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015” και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
α. Το Υπουργικό Συµβούλιο επικαλείται, στο προοίµιο της πρώτης υπό κύρωση Πράξης, ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των
πλειστηριασµών από τα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να προστατευθούν, εν όψει της συνεχιζόµενης κρίσης και ύφεσης της οικονοµίας, οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, β) να διευκρινιστούν τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του
Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν. 4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, γ) αα. να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν
την αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και των
υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, που συµπληρώνουν
35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου, ββ. να συµπληρωθούν άµεσα οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχετικά
µε τη θέση σε εφεδρεία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δ) να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα στην
εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων
συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και
η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε., ε) αα. να διασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, τόσο στο µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που µετατάχθηκε σε Δήµους, µε την δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό Προϋπολογισµό, ββ. να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και
στοιχείων των φορολογουµένων και µετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 ν. 3888/2010 (Α΄
175), µέχρι την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας ενσωµάτωσης
των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις
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της φορολογίας εισοδήµατος ή σε άλλο φορολογικό νόµο, γγ. να παραταθεί
η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δδ. να θεσπιστεί άµεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυµάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, οι σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισµός του ανταλλάγµατος και µεταβίβαση) να χωρούν µε βάση προσωρινή αποτίµηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, στ) αα. να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο
της πρώτης λειτουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ (ν. 3918/2011 άρθρο 17),
για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, της οµαλής καταβολής των αποδοχών του συνόλου του προσωπικού που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης
των ασφαλισµένων στους κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ, ββ.
να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)
φαρµακευτικών σκευασµάτων, µε συµψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και
υποχρεώσεων µεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δηµόσιων νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και φαρµακευτικών εταιρειών, ζ) να
ρυθµιστούν περαιτέρω θέµατα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφ’ ενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθµιση της αγοράς µε τη
θέσπιση ευρύτερων κανόνων εύρυθµης λειτουργίας και αφ’ ετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του οφέλους για το Δηµόσιο κατά τον πλέον συµφέροντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας τρόπο».
β. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπό κύρωση Πράξη, το Υπουργικό Συµβούλιο
επικαλείται στο προοίµιό της, ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων που ανέδειξε η εφαρµογή του ν. 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015”, καθώς και όµοιας φύσεως θεµάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, τα οποία αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και ειδικότερα: α) να προωθηθούν οι άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), µε σκοπό να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του, β) να βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο εξυγίανσης
των δήµων µε τη δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών τους προς το Δηµόσιο

7
και τα ασφαλιστικά ταµεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι 30.6.2012, γ) να ρυθµιστούν επείγοντα φορολογικά θέµατα, καθώς και θέµατα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, που έχουν προκύψει από τη µέχρι σήµερα
λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου του, δ) να ρυθµιστούν κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µεταξύ των οποίων και θέµατα εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
γ. Όσον αφορά το έγκαιρο της υποβολής της πρώτης προς κύρωση Πράξης, σηµειώνεται ότι η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου εκδόθηκε την
16.12.2011 και υποβλήθηκε στη Βουλή εγκαίρως, την 19.1.2012, ήτοι πριν από τη συµπλήρωση της τασσόµενης από το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος τεσσαρακονθήµερης προθεσµίας από την έκδοσή της, και πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή της.
Όσον αφορά το έγκαιρο της υποβολής της δεύτερης προς κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σηµειώνεται ότι η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου εκδόθηκε την 31.12.2011 και υποβλήθηκε στη Βουλή εγκαίρως,
την 19.1.2012, ήτοι πριν από τη συµπλήρωση της τασσόµενης από το άρθρο
44 παρ. 1 του Συντάγµατος τεσσαρακονθήµερης προθεσµίας από την έκδοσή της, και πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή της.
Επισηµαίνεται ότι οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µετά την εµπρόθεσµη κύρωσή τους, ισχύουν και εφεξής ως νόµος.
Β. Επί του άρθρου τέταρτου
Συµφώνως προς το άρθρο τέταρτο, µε απόφαση του Προέδρου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται απαγόρευση συνταγογράφησης σε ιατρούς που παραβιάζουν τους κανονισµούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι παραπέµπονται στα
αρµόδια πειθαρχικά όργανα για παραβάσεις που αφορούν ιδίως υπερσυνταγογράφηση, υπερβολική διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, άρνηση εξυπηρέτησης ασφαλισµένων, λήψη αµοιβής πέραν της νόµιµης κλπ. Η απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται, αφού προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή έγγραφων εξηγήσεων, οι οποίες κατατίθενται εντός 5 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, και δεν αναστέλλεται. Στο κείµενο της Αιτιολογικής Έκθεσης που συνοδεύει το υπό ψήφιση
Νσχ, αναφέρεται ότι «επιχειρείται, αφενός µεν να οριοθετηθούν µε σαφήνεια και πληρότητα οι ενδεχόµενες παραβατικές συµπεριφορές των ιατρών
σε βάρος τόσο των ασφαλισµένων, όσο και των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, αφετέρου δε να νοµιµοποιηθούν οι άµεσες ενέργειες των φορέ-
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ων κοινωνικής ασφάλισης, προκειµένου αυτοί να περιορίσουν την οικονοµική ζηµία που υφίστανται από παραβατικές συµπεριφορές ιατρών, αφού αυτοί οφείλουν να συµµορφώνονται στους κανονισµούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που έχουν σχέση µε τη συνταγογράφηση ιδίως των γενοσήµων φαρµάκων».
Προβληµατισµό δηµιουργεί η ρύθµιση συµφώνως προς την οποία, «Η Απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν αναστέλλεται». Συγκεκεριµένως,
ερωτάται εάν καταλαµβάνει και τη χορήγηση αναστολής µε δικαστική απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωρινής δικαστικής προστασίας. Υπό
την εκδοχή ότι καταλαµβάνει και την περίπτωση αυτή, η προτεινόµενη ρύθµιση συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος για πλήρη και αποτελεσµατική δικαστική προστασία, στην οποία περιλαµβάνεται προεχόντως και η προσωρινή δικαστική προστασία προκειµένου να αποσοβηθεί η µαταίωση του σκοπού για τον οποίο παρέχεται το κύριο ένδικο βοήθηµα (ενδεικτικώς ΣτΕ [ΕΑ]
718/1993, 496/2011) και, ως εκ τούτου, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Αθήνα, 8.2.2012
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