ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή
την 18.5.2016, όπως διαµορφώθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου, και Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, διαρθρώνεται σε πέντε
Μέρη και 238 άρθρα.
Το Πρώτο Μέρος (άρθρα 1-64) περιλαµβάνει δύο Κεφάλαια.
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-43) αφορά τη σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής, χωρίς νοµική προσωπικότητα, συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, υπό την επωνυµία «Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων» (εφεξής «Αρχή»), µε σκοπό τον προσδιορισµό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµοσίων εσόδων που άπτονται του πεδίου των αρµοδιοτήτων της, η οποία απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας, και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του υποκεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-2) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη σύσταση, τον σκοπό και τις αρµοδιότητες της
Αρχής. Στο υποκεφάλαιο Β΄ (άρθρα 3-6) περιέχονται ρυθµίσεις σχετικώς
προς τη λειτουργική ανεξαρτησία της Αρχής, τις σχέσεις της µε τη Βουλή
και άλλες διοικητικές Αρχές, τον Υπουργό Οικονοµικών και λοιπούς κυβερ-
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νητικούς φορείς. Επίσης, ορίζεται ότι τα ζητήµατα εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας της ρυθµίζονται από τον Οργανισµό και Εσωτερικούς Κανονισµούς της. Το υποκεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 7-17) περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικώς προς τα όργανα διοίκησης της Αρχής (Συµβούλιο Διοίκησης, Διοικητής), τις αρµοδιότητες, τη διαδικασία επιλογής, διορισµού, παύσης ή αποδοχής της παραίτησής τους, τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας του Συµβουλίου Διοίκησης και, επίσης, τον ορισµό των οργανικών µονάδων της Αρχής. Με το υποκεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 18-19) ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στους στόχους είσπραξης εσόδων, καθώς και ζητήµατα προϋπολογισµού και οικονοµικής διαχείρισης της Αρχής. Το υποκεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 2023) περιλαµβάνει διατάξεις για την υποβολή των εκθέσεων και σχεδίων δράσης της Αρχής και τη δηµοσιότητά τους, καθώς και της στοχοθεσίας των οργανικών µονάδων της. Με το υποκεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 24-31) ρυθµίζονται
ζητήµατα του προσωπικού της Αρχής και, ειδικότερα, ζητήµατα που αφορούν στις οργανικές θέσεις και τη στελέχωση της Αρχής, την εσωτερική και
εξωτερική κινητικότητα του προσωπικού, την επιλογή και αξιολόγηση προϊσταµένων, την τοποθέτηση, τη θητεία τους και τη λήξη της, τα συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης, το µισθολογικό καθεστώς και την επιπλέον ανταµοιβή
του προσωπικού της, καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια,
τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης και τα λοιπά συλλογικά όργανα της Αρχής. Με το υποκεφάλαιο Ζ΄ (άρθρα 32-37) ρυθµίζονται ζητήµατα απορρήτου, ευθύνης, υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και σύγκρουσης συµφερόντων του προσωπικού της Αρχής, δικαστικής εκπροσώπησης
της Αρχής, καθώς και διαχείρισης των δεδοµένων και των Συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αρχής. Το Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 38-43) περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις ως προς το προσωπικό της
Αρχής, τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλιά της και τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, καθώς και ως προς οικονοµικά και λοιπά θέµατα. Επίσης,
ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις και η έναρξη ισχύος των διατάξεων.
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 44-64) του Πρώτου Μέρους περιλαµβάνει ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του υποκεφαλαίου Α΄ (άρθρο 44) τροποποιούνται διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, ως προς ζητήµατα φορολόγησης
παροχών σε είδος, αγροτικού εισοδήµατος και µερισµάτων. Με το υποκεφάλαιο Β΄ (άρθρα 45-49) τροποποιούνται διατάξεις των ν. 3371/2005,
2778/1999 και 4099/2012 και θεσπίζεται ελάχιστος συντελεστής φορολογίας (από 0,025% έως 0,375%) επί του ενεργητικού των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ΟΣΕΚΑ). Με τις διατάξεις του υποκεφαλαίου
Γ΄ (άρθρα 50-51) τροποποιούνται διατάξεις σχετικώς προς τον Ενιαίο Φόρο

3
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ορίζεται
δε, µεταξύ άλλων, ότι, από 1.1.2016, αυξάνονται οι συντελεστές του κύριου
φόρου επί των οικοπέδων, οι κλιµακωτοί συντελεστές του συµπληρωµατικού φόρου των φυσικών προσώπων ο οποίος πλέον επιβάλλεται και επί των
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, καθώς και οι αναλογικοί συντελεστές του συµπληρωµατικού φόρου των νοµικών προσώπων ο οποίος πλέον
επιβάλλεται και επί των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων. Με τις διατάξεις
του υποκεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 52-57), µεταξύ άλλων, αυξάνεται ο κανονικός
συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24% (άρθρο 52) και επιβάλλεται, από
1.1.2018, «φόρος διαµονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και στα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα (άρθρο 53), από 1.6.2016,
«τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση» (άρθρο 54) και, από 1.7.2017, «τέλος
συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας» (άρθρο 55). Επίσης, αυξάνεται κλιµακωτά η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στο µεικτό κέρδος των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων (άρθρο 56) και
καταργείται ο φόρος επί του ζύθου (άρθρο 57). Με τις διατάξεις του υποκεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 58-62) τροποποιούνται, συµπληρώνονται και καταργούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και στον καφέ (άρθρο 58), ορίζονται νέοι συντελεστές
για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης στα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα (άρθρο 59), αυξάνονται οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα, στην αιθυλική αλκοόλη, στη µπύρα, καθώς και σε ορισµένα ενεργειακά προϊόντα (άρθρο 60), θεσπίζεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το φυσικό αέριο
που χρησιµοποιείται αποκλειστικώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αναπροσαρµόζονται οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης
φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης (άρθρο 61), και
ρυθµίζονται φορολογικά ζητήµατα της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή χρεών προς πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ή προς Εταιρείες
Διαχείρισης ή Μεταβίβασης Απαιτήσεων από µη Εξυπηρετούµενα Δάνεια
(άρθρο 62). Με το υποκεφάλαιο Ζ΄ (άρθρα 63-64) ρυθµίζονται ζητήµατα στελέχωσης του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, καθώς
και περιορισµού πρόσληψης προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 για τα έτη 2017 (µια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και 2018 (µια πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις).
Το Δεύτερο Μέρος (άρθρα 65-158) περιλαµβάνει διατάξεις σχετικώς µε
τους τοµείς της οικονοµίας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρο 65) ρυθµίζονται θέµατα του Υ-
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πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Μεταξύ άλλων, τροποποιείται η έννοια του όρου «επαγγελµατίας αγρότης». Εφεξής ως επαγγελµατίας αγρότης θεωρείται εκείνος ο οποίος, εκτός των άλλων προϋποθέσεων
που πρέπει να πληροί, λαµβάνει από την ενασχόλησή του µε αγροτικές δραστηριότητες τουλάχιστον το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του
(άρθρο 65 παρ. 1). Περαιτέρω, ορίζεται ότι από τη δηµοσίευση του παρόντος
παύει η ισχύς του διορισµού των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.). Οι αρµοδιότητες των εκκαθαριστών περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της ανατίθεται στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
(άρθρο 65 παρ. 4).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 66-69) ρυθµίζονται, ιδίως, θέµατα που αφορούν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ καθώς και θέµατα ΕΣΠΑ
2014-2020 (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης). Με τις διατάξεις
του άρθρου 68 δηµιουργείται νέα υποκατηγορία φαρµάκων εντός της κατηγορίας των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), τα Γενικής
Διάθεσης Φάρµακα (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), η λιανική πώληση των οποίων θα µπορεί να
γίνεται και εκτός φαρµακείων, σε συγκεκριµένα σηµεία πώλησης, τα οποία
θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα. Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται τα κριτήρια κατάταξης των φαρµάκων στην εν λόγω κατηγορία και ορίζεται ότι η σχετική κατάταξη θα γίνεται
από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκου (Ε.Ο.Φ.) κατά την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας των φαρµάκων. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας για την περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων κατάταξης των
φαρµάκων στην κατηγορία των Φαρµάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), για
τον καθορισµό των συνθηκών ασφαλούς φύλαξής τους, της διακίνησης και
της διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και για την ενηµέρωση και δηµοσίευση
του καταλόγου των φαρµάκων που κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία,
µε την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Τέλος, µεταξύ άλλων,
προβλέπεται ότι ειδικότερα θέµατα τα οποία αφορούν τις προϋποθέσεις, τις
διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, πραγµατοποίηση ή άλλη συναφή
ενέργεια που συνδέεται µε την πραγµατοποίηση πράξεων οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραµµάτων του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταµείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραµµάτων,
µπορεί να ρυθµίζονται µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (άρθρο
69).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄, µεταξύ άλλων, µεταρρυθµίζεται το
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θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των απαιτήσεων από δάνεια που έχουν χορηγήσει χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αδειοδοτούµενα από την Τράπεζα της
Ελλάδος, κατ’ αντικατάσταση των σχετικών άρθρων 1 έως 3 του ν.
4354/2015. Στο πλαίσιο της «Εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους» (τίτλος του Κεφαλαίου), προβλέπεται ότι η διαχείριση και
µεταβίβαση των ως άνω απαιτήσεων διενεργείται από «Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.)» και προς «Εταιρίες
Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)», αντιστοίχως. Οι εν λόγω εταιρείες είναι ανώνυµες, «ειδικού και αποκλειστικού σκοπού», καταχωρισµένες, ειδικώς οι Ε.Δ.Α.Δ.Π., «σε ειδικά Μητρώα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), και αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ορίζεται, εξ άλλου, ότι η έδρα Ε.Α.Α.Δ.Π. δεν
µπορεί να βρίσκεται σε κράτος µε «προνοµιακό φορολογικό καθεστώς» ή
«µη συνεργάσιµο», κατά την έννοια του ν. 4172/2013, και τίθεται ως προϋπόθεση του κύρους της µεταβίβασης, αποκλειστικώς λόγω πώλησης, ως άνω απαιτήσεων η προηγούµενη υπογραφή συµφωνίας ανάθεσης διαχείρισης µεταξύ Ε.Α.Α.Δ.Π. και Ε.Δ.Α.Δ.Π. Καθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των εν λόγω εταιρειών, καθώς και το περιεχόµενο της
σχετική εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, προβλέπεται ότι νέα
δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες χορηγούνται, µε αποκλειστικό σκοπό
την αναχρηµατοδότηση των δανείων τους ή την αναδιάρθρωση, βάσει συγκεκριµένου και συµφωνηµένου σχεδίου, δανειολήπτριας επιχείρησης, µόνον από Ε.Δ.Α.Δ.Π., και ρυθµίζονται οι συµβάσεις διαχείρισης και µεταβίβασης δανείων και πιστώσεων (Υποκεφάλαιο Α΄- άρθρα 70 και 71 του Νσχ). Εν
συνεχεία, ανασυγκροτείται το «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) του ν. 4224/2013, και ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες
και η λειτουργία του. Το διυπουργικό αυτό όργανο, µεταξύ άλλων, «ορίζει µε
απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» µε βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ». Τα ανωτέρω ενσωµατώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ως άνω νόµου, «προκειµένου να αξιοποιηθούν στις
απόπειρες εξωδικαστικού συµβιβασµού και ενώπιον δικαστηρίων» (Υποκεφάλαιο Β΄ - άρθρα 70-74). Περαιτέρω, συνιστώνται: α) «Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους», της οποίας καθορίζονται η
συγκρότηση και οι αρµοδιότητες, καθώς και οι αρµοδιότητες των Διοικητικών και Τοµεακών Γραµµατέων που την αποτελούν (Υποκεφάλαιο Γ΄-άρθρα
75-77), και β) υπαγόµενη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), της οποίας καθορίζονται η αποστολή, οι αρµοδιότητες, η διάρθρωση και η στελέχωση, και η οποία περιλαµβάνει και «Κέ-
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ντρα Ενηµέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών», περιφερειακές υπηρεσίες,
επιπέδου Τµήµατος (Υποκεφάλαιο Δ΄- άρθρα 78-95).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄(άρθρα 103-106) ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν την τροποποίηση διατάξεων του ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, ιδίως όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τις επιβαλλόµενες ποινές από το Πειθαρχικό Συµβούλιο (άρθρο 103).
Επίσης, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την αµοιβή εξωτερικού δικηγόρου στον οποίο ανατίθενται υποθέσεις της Επιτροπής, οι υποχρεώσεις του, καθώς και οι δραστηριότητες οι οποίες είναι ασυµβίβαστες
προς την ανάθεση σε αυτόν υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού
(άρθρο 104). Περαιτέρω, παρέχεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού η δυνατότητα να θεσπίσει (µε απόφαση της Ολοµέλειας) διαδικασία διευθέτησης διαφορών, για τις επιχειρήσεις οι οποίες παραδέχονται τη συµµετοχή τους σε
οριζόντια σύµπραξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, το οποίο αφορά τις απαγορευµένες συµπράξεις, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα (άρθρο 105).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 107-132) επιχειρείται η µεταρρύθµιση του Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιµενικού
Συστήµατος (τίτλος του Κεφαλαίου Ζ΄) µε την κατάργηση του άρθρου 43
του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» σχετικώς µε τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.), η οποία είχε συσταθεί ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία, και τον εκ νέου καθορισµό των αρµοδιοτήτων της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) και των
κατά τόπους λιµενικών αρχών (Αιτιολογική Έκθεση επί του Κεφαλαίου Ζ΄
παρ. 6, 7 και 8). Συγκεκριµένως, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, µεταξύ άλλων, ορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (άρθρο 107). Συνιστάται εκ νέου η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ως Ανεξάρτητη Αρχή και επανακαθορίζονται οι
αρµοδιότητές της. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την κατοχύρωση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών της, καθώς
και τον έλεγχο της Αρχής από τη Βουλή των Ελλήνων συµφώνως προς τον
Κανονισµό της. Ακόµη, παρέχεται εξουσιοδότηση για την τροποποίηση του
«Κανονισµού Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)» (π.δ. 19/2016) και την προσαρµογή του στις διατάξεις
του παρόντος διά της έκδοσης προεδρικού διατάγµατος (άρθρο 108). Περαι-
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τέρω, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της
Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, τον τρόπο επιλογής των µελών της και τις ασυµβίβαστες προς την ιδιότητά τους δραστηριότητες (άρθρο 109). Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την πειθαρχική ευθύνη των µελών της, τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου και τη συγκρότηση και λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου (άρθρα 110-111). Περαιτέρω, καθορίζονται οι κανονιστικές
(άρθρο 112) και οι ρυθµιστικές (άρθρο 113) αρµοδιότητες της Αρχής. Μεταξύ άλλων, η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων είναι αρµόδια να λαµβάνει ρυθµιστικά
µέτρα για την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και των διατάξεων
των Συµβάσεων Παραχώρησης που αφορούν τους λιµένες, καθώς και την άσκηση των δικαιωµάτων του ελληνικού δηµοσίου που απορρέουν από Συµβάσεις Παραχώρησης στο όνοµα και για λογαριασµό του, συµφώνως προς
τα οριζόµενα στο παρόν (άρθρο 113). Περαιτέρω, θεσπίζεται διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών για παραβάσεις οι οποίες αφορούν κάθε θέµα το οποίο εµπίπτει στις αρµοδιότητές της, και ορίζονται οι ενέργειες στην οποίες
δύνανται να προβούν τα µέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής κατά την άσκηση
των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων τους (άρθρο 114). Επίσης, ορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Αρχής (άρθρο 115) και ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και τη λήψη των αποφάσεων της
Αρχής (άρθρα 116 -121). Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής
ουσίας κατά των αποφάσεων της Αρχής ενώπιον του διοικητικού Εφετείου
(άρθρο 122), και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την οργάνωση και το
προσωπικό της αρχής (άρθρο 123), τους πόρους (άρθρο 124), τον προϋπολογισµό, την οικονοµική διαχείριση, καθώς και τη διαχείριση του υλικού και
της περιουσίας της (άρθρα 125-126). Περαιτέρω, ιδρύεται Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.), ως αποκεντρωµένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή
µονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία απολαύει διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθορίζονται τα όργανα Διοίκησής της, τα οποία είναι το Συµβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής, και οι αρµοδιότητές τους, η συγκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας του (άρθρο 127). Ακόµη, καθορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (άρθρο 128), οι πόροι της (άρθρο 129) καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών της, και ρυθµίζονται θέµατα του προσωπικού της (άρθρο 130). Τέλος, προβλέπεται η ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Πειραιά (Δ.Α.Λ.-Π.) και καθορίζονται οι αρµοδιότητές του. Συγκεκριµένως, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η Δ.Α.Λ.-Π. ασκεί όλες τις εξουσίες, αρµοδιότητες και ευχέρειες, που περιέχονται ειδικά στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάµει του νόµου που κυρώνει τη Σύµ-
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βαση παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ανώνυµης εταιρείας υπό την επωνυµία «οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» (Ο.Λ.Π.
Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη διάταξη νόµου ή απόφαση του
Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα». Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και άλλων Περιφερειακών Γραφείων της Δ.Α.Λ. µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού (άρθρο 131). Τέλος, το άρθρο 132 περιλαµβάνει τελικές και
µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή του κεφαλαίου Ζ΄.
Στο Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 133-152) προτείνεται µηχανισµός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., µέσω δηµοπρασιών προθεσµιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, κατά τις προβλέψεις
της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουλίου 2009 (Υποκεφάλαιο Α΄, άρθρα 133-141), επιχειρείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός (ownership unbundling) της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.)
από την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως εναλλακτικό, προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΑΕ, σχέδιο, προς εκπλήρωση της σχετικής διεθνούς υποχρέωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κατά τα προβλεπόµενα στην υποπαράγραφο 4.3 της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων (MoU), η οποία υπεγράφη δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Υποκεφάλαιο Β΄, άρθρα 142-149), και
θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για τη θέσπιση «Μεταβατικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας» (Υποκεφάλαιο Γ΄, άρθρα 150-152).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ εµπλουτίζονται και εξειδικεύονται οι ισχύουσες ρυθµίσεις που διέπουν την κατάρτιση δασικών χαρτών, κατ’ αντικατάσταση άρθρων του Κεφαλαίου Β΄, «Επιτάχυνση και απλούστευση της
διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών», του ν. 3889/2010 (Υποκεφάλαιο Α΄- άρθρα 153-155), καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος επιβλεπόντων µηχανικών του ν. 4030/2011 για παραβάσεις που αφορούν µελέτη ή εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, την κτήση της ιδιότητας του ελεγκτή
δόµησης και το ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων του ν. 4014/2011 (Υποκεφάλαιο Β΄- άρθρα 156-158).
Το Τρίτο Μέρος (άρθρα 159-183) περιλαµβάνει τρία Κεφάλαια.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι΄ (άρθρα 159-169) προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση της εν λόγω
Γενικής Γραµµατείας, η οποία αποτελεί αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία υπαγόµενη απευθείας στον Πρωθυπουργό, και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της
(άρθρα 159-160). Επίσης, συνιστάται θέση Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής
Πολιτικής µε τετραετή θητεία και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τρό-
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πο διορισµού του, τη φύση της εργασιακής του σχέσης, τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητές του (άρθρο 161). Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα διάρθρωσης
της συνιστώµενης Γενικής Γραµµατείας σε οργανικές µονάδες (άρθρο 162)
και στελέχωσής της (άρθρο 164), και καθορίζονται οι αρµοδιότητες των επιµέρους οργανικών µονάδων (άρθρο 163). Προβλέπεται η σύσταση Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συµβουλίου (άρθρο 165) και ρυθµίζονται θέµατα δαπανών λειτουργίας και ελέγχου της συνιστάµενης υπηρεσίας (άρθρο 166).
Τέλος, στα άρθρα 167 και 168 περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις καθώς και οι τροποποιούµενες και καταργούµενες διά του παρόντος κεφαλαίου διατάξεις. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για την κατάρτιση του Οργανισµού της Γενικής Γραµµατεία Ψηφιακής µε προεδρικό διάταγµα (άρθρο
167 παρ. 1), και καθορίζονται εκ νέου θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση
και τη λειτουργία του Υπηρεσιακό Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας του
Πρωθυπουργού (άρθρο 169).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 159-169) τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του ν. 4369/2016 για την επιλογή επιτελικών στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης και ρυθµίζονται σχετικά θέµατα. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, συνιστώνται θέσεις Αναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων Υπουργείων, Τοµεακών Γραµµατέων και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα. Σηµειώνεται ότι οι θέσεις των Διοικητικών Γραµµατέων προβλέπονται, ήδη, στο τροποποιούµενο δια του παρόντος άρθρο 6 του ν. 4369/2016. Τα ανωτέρω επιτελικά στελέχη επιλέγονται
από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό και τον τρόπο άσκησης
των αρµοδιοτήτων τους διά της έκδοσης προεδρικού διατάγµατος (άρθρο
170). Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων (άρθρο 171).
Με το Κεφάλαιο ΙΒ΄ (άρθρα 172 -183) τροποποιείται σε επιµέρους διατάξεις του ο ν. 3213/2003 ως προς τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και
τις δηλώσεις οικονοµικών συµφερόντων, προς τον σκοπό, ιδίως, την αποφόρτισης της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει σήµερα, την πλήρη υιοθέτηση των συστάσεων της Οµάδας Κρατών
κατά της διαφθοράς (GRECO), τον πληρέστερο καθορισµό των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και την ενίσχυση, σε προσωπικό, της Γ΄ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008. Έτσι, µεταξύ άλλων, θεσπίζεται, υποχρέωση των
τραπεζικών ιδρυµάτων να υποβάλλουν βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των
καταθέσεων των υπόχρεων την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους
(άρθρο 172 παρ. 5), αναδιατυπώνεται η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου
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2 του ν. 3213/2003 και επαναπροσδιορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης όλων των υπόχρεων (άρθρο 173 παρ. 1), ορίζεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1
παρ. 1 του ν. 3213/2003, δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής
µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής και ότι η δηµοσιοποίηση των δηλώσεων διαρκεί όσο η θητεία των υπόχρεων συν τρία έτη από την λήξη της
(άρθρο 173 παρ. 3), αυξάνεται ο αριθµός των µελών της ανεξάρτητης, και έχουσας οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια, Επιτροπής του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 από επτά σε εννιά, µε τη συµµετοχή ενός Συµβούλου της Επικρατείας, ως τακτικού µέλους, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται
µε απόφαση των Ανωτάτων Δικαστικών Συµβουλίων των οικείων δικαστηρίων µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη, ως τακτικού µέλους, µε
τον αναπληρωτή του, ενώ χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελεί, εφεξής, ο Προέδρος της Ειδικής Μόνιµής Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής (άρθρο 175 παρ. 2) και αυξάνονται τα µέλη της Γ΄ Μονάδας της
Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 από 12 σε 14, προτείνεται δε η ενίσχυσή της µε επιπλέον εξειδικευµένο προσωπικό προκειµένου να ανταποκριθεί στο έργο της, δεδοµένου ότι, εφεξής, καθίσταται αρµόδια για την παραλαβή και επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης δεκάδων
χιλιάδων δηλώσεων περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 182).
Με τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους (άρθρα 184-232) ρυθµίζονται, ιδίως, ζητήµατα σχετικά µε την ίδρυση ανώνυµης εταιρείας υπό την επωνυµία η «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», η οποία δεν ανήκει στον δηµόσιο ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, και λειτουργεί προς
εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου σκοπού, και καθορίζονται η έδρα, η διάρκεια,
οι θυγατρικές εταιρείες, τα όργανά της και οι αρµοδιότητές τους, και κυρώνεται το καταστατικό της (άρθρα 184-214).
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους κυρώνονται δύο συµβάσεις παραχώρησης και ρυθµίζονται συναφή ζητήµατα (άρθρα 215-230).
Πρόκειται για: α. τη «Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου», και β. τη «Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου», µεταξύ i. του Ελληνικού Δηµοσίου, ii. του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. (Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε.), και iii. της Α.Ε. υπό
την επωνυµία «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόµια της Ελλάδας Α Ανώνυµη
Εταιρεία» και των µετόχων της, και iii. της Α.Ε. υπό την επωνυµία «Fraport
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Περιφερειακά Αεροδρόµια της Ελλάδας Β Ανώνυµη Εταιρεία» και των µετόχων της, αντιστοίχως.
Περαιτέρω, θεσπίζεται αυτόµατος µηχανισµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής του Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισµού, εν σχέσει προς το πραγµατοποιηθέν το προηγούµενο οικονοµικό έτος
αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 233), τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4387/2016 περί Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας (άρθρο 234), τίθεται σε βαθµιαία εθνική εφαρµογή το πρόγραµµα Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (άρθρο 235), αναστέλλεται, από
1.1.2017 έως 31.12.2018, κάθε µισθολογική ωρίµανση και προαγωγή των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια
(άρθρο 236) και ρυθµίζεται η απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και η απορρόφησή του από την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης
Σιδηροδροµικού Υλικού (ΕΕΣΤΥ ΑΕ).
Τέλος, µε τις διατάξεις του Πέµπτου Μέρους (άρθρο 238) καθορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 44
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου
13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) ως προς το ζήτηµα
της φορολόγησης, ως παροχής σε είδος, της αγοραίας αξίας της παραχώρησης, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οχηµάτων προς εργαζοµένους, εταίρους ή µετόχους τους. Συγκεκριµένως, αυξάνεται από 30% σε 80% το κόστος απόσβεσης, τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων ή µίσθωσης
των οχηµάτων που παραχωρούνται προς τα ανωτέρω πρόσωπα, το οποίο θεωρείται ότι συνιστά φορολογητέο εισόδηµά τους. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω ρύθµιση δεν φαίνεται να τελεί σε αρµονία µε την αρχή της φορολόγησης µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα, διότι το ποσοστό της χρήσης του παραχωρούµενου οχήµατος που λογίζεται ότι δεν γίνεται για τις ανάγκες της
επιχείρησης που το παραχωρεί, και το οποίο δεν συνιστά εισόδηµα (πρβλ.
άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2336/1995), αλλά για την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών του χρήστη (οπότε και συνιστά παροχή σε είδος), υπερβαίνει τα δεδοµένα της κοινής πείρας.
2. Επί του άρθρων 54 και 55
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου «τέλος
στη συνδροµητική τηλεόραση» (άρθρο 54) και «τέλος συνδροµητών σταθε-
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ρής τηλεφωνίας» (άρθρο 55). Ορίζεται δε ότι τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται από τις επιχειρήσεις που παρέχουν τη σχετική υπηρεσία και αποδίδονται «στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις, που υποβάλλονται
µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από την έκδοση κάθε λογαριασµού,
ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασµού». Επισηµαίνεται ότι ο ως άνω προσδιορισµός του χρόνου απόδοσης του φόρου δεν φαίνεται
απολύτως αναγκαίος, δεδοµένου ότι µε την παράγραφο 4 των ανωτέρω άρθρων παρέχεται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων νοµοθετική εξουσιοδότηση να καθορίσει µε απόφασή του τον «χρόνο και [τη] διαδικασία
επιβολής και απόδοσης» των επιβαλλόµενων τελών.
3. Επί του άρθρου 56
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο 50 παρ. 5 του ν.
4002/2011, συµφώνως προς το οποίο, η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στο µεικτό κέρδος των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων ανέρχεται σε 30%, και θεσπίζονται προοδευτικοί, κλιµακωτοί συντελεστές αναλόγως του ύψους του µεικτού κέρδους των ανωτέρω
επιχειρήσεων και, συγκεκριµένως, 30% επί του κλιµακίου µεικτού κέρδους
µέχρι 100.000.000 ευρώ, 32,5% επί του κλιµακίου µεικτού κέρδους από
100.000.001 ευρώ έως και 200.000.000 ευρώ, και 35% επί του κλιµακίου µεικτού κέρδους που υπερβαίνει τα 200.000.001 ευρώ.
Παρατηρείται ότι η ως άνω θέσπιση προοδευτικών συντελεστών για τη
φορολόγηση νοµικών προσώπων ενδεχοµένως δεν βρίσκεται σε αρµονία µε
την αρχή της φορολογικής ισότητας, λαµβανοµένου υπόψη ότι επί νοµικών
προσώπων δεν υφίσταται κατ’ αρχήν δικαιολογητική βάση διαφοροποίησης
του συντελεστή φορολόγησης αναλόγως του ύψους των µικτών κερδών
τους, κυρίως όταν η κλιµάκωση αρχίζει από µεικτό κέρδος υπερβαίνον τα
100.000.000 ευρώ. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η θέσπιση προοδευτικής φορολογίας επί νοµικών προσώπων παρέχει ευχέρεια καταστρατήγησης των
σχετικών διατάξεων, δια της σύστασης περισσότερων του ενός νοµικών
προσώπων µε το αυτό αντικείµενο, στα οποία και θα κατανέµεται το φορολογητέο έσοδο, ούτως ώστε η φορολόγησή του να γίνεται µε τον εκάστοτε
ισχύοντα χαµηλότερο συντελεστή.
Από διαδικαστικής πλευράς, και δεδοµένου ότι οι ανωτέρω κλιµακωτοί συντελεστές διαµορφώνονται βάσει του ετήσιου µεικτού κέρδους, ενώ ο φόρος αποδίδεται σε µηνιαία βάση, σηµειώνεται ότι δεν είναι σαφές πώς θα
προσδιορίζεται ο φορολογικός συντελεστής στις ανωτέρω µηνιαίες δηλώσεις. Για τον λόγο αυτό, σκόπιµο είναι να προβλεφθεί ότι, για την εξεύρεση
του συντελεστή, είτε θα γίνεται αναγωγή του µεικτού κέρδους που έχει
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προκύψει µέχρι τον µήνα υποβολής της δήλωσης σε ετήσια βάση, είτε θα
λαµβάνεται υπόψη το µεικτό κέρδος του προηγούµενου έτους, καθώς και ότι µε τη δήλωση του τελευταίου µήνα του ηµερολογιακού έτους θα γίνεται
εκκαθάριση του φόρου που οφείλεται σε ετήσια βάση, και η προκύπτουσα
χρεωστική ή πιστωτική διαφορά θα αποδίδεται ή θα συµψηφίζεται, κατά περίπτωση.
4. Επί του άρθρου 58
Με την προτεινόµενη διάταξη προστίθεται νέο άρθρο 53Α στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001), δια του οποίου επιβάλλεται ειδικός φόρος
κατανάλωσης στον καφέ και στα υγρά αναπλήρωσης τα οποία περιέχονται
στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Η προτεινόµενη ρύθµιση εντάσσεται µεν νοµοτεχνικώς στο τµήµα Α΄ (Πεδίο Εφαρµογής) του κεφαλαίου Α΄ (Γενικές Διατάξεις) του τρίτου µέρους
(Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, πλην όµως
περιλαµβάνει αυτοτελείς ρυθµίσεις, ουσιαστικές (ορισµοί, αντικείµενο του
φόρου, συντελεστές) και διαδικαστικές (τρόπος και χρόνος βεβαίωσης και
είσπραξης του φόρου, ειδικό καθεστώς αναβολής του φόρου), ως προς το
ρυθµιζόµενο ζήτηµα. Εξ άλλου, δεν παραπέµπει για την εφαρµογή της σε
άλλες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, µε την εξαίρεση της παραγράφου 5 η οποία παραπέµπει συγκεκριµένως στο άρθρο 56, αναφορικώς
προς το απαιτητό του φόρου κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση, και στο άρθρο 109 του Κώδικα, αναφορικώς προς τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για
τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. Συναφώς παρατηρείται ότι αν, ως
προς τον επιβαλλόµενο φόρο, σκοπός του νοµοθέτη είναι η εφαρµογή και
άλλων διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επί παραδείγµατι των
άρθρων 66, 67, 68 ή 70, πρέπει αυτό να προβλεφθεί ρητώς.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 9 ορίζεται ότι «µε τον φόρο κατανάλωσης
των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγµή, ο αναλογών Φ.Π.Α.». Από τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης δεν καθίσταται σαφές αν η ταυτόχρονη είσπραξη του ΦΠΑ αφορά µόνο τις περιπτώσεις εισαγωγής προϊόντων υποκείµενων στον επιβαλλόµενο
φόρο ή και περιπτώσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης ή παράδοσης στο εσωτερικό της χώρας.
5. Επί του άρθρου 60
Με την προτεινόµενη παράγραφο 4 ορίζεται ότι, έως την έναρξη ισχύος
(1.1.2017) των νέων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, οι υπόχρεοι για την καταβολή του ανωτέρω
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φόρου «θέτουν κάθε µήνα σε ανάλωση ποσότητα των εν λόγω προϊόντων,
όχι µεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί στον µέσο όρο των µηνιαίων αναλώσεών τους κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού». Συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, ο ως άνω περιορισµός τίθεται «προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα αποθεµατοποίησης τα οποία θα οδηγήσουν σε µεγάλη καθυστέρηση
στην είσπραξη των αναµενόµενων δηµοσίων εσόδων». Παρατηρείται ότι, ανεξαρτήτως του σκοπού δηµοσίου συµφέροντος που εξυπηρετεί η ως άνω
ρύθµιση, µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να συνιστά δυσανάλογο περιορισµό
του, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, δικαιώµατος συµµετοχής
στην οικονοµική ζωή της χώρας για τις ήδη δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις στη συγκεκριµένη αγορά. Περαιτέρω, ο κατ’ ουσίαν αποκλεισµός της
δυνατότητας εισόδου στη συγκεκριµένη αγορά νέων επιχειρήσεων κατά τη
µεταβατική περίοδο έως την 1.1.2017 δηµιουργεί, οµοίως, προβληµατισµό
ως προς τη συµβατότητα της προτεινόµενης ρύθµισης προς την ανωτέρω
συνταγµατική διάταξη, καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης ή κυκλοφορίας των εµπορευµάτων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να παρασχεθεί δυνατότητα να χορηγείται εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισµό, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου της τελωνειακής Αρχής.
6. Επί του άρθρου 62
Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι η «ωφέλεια νοµικού πρόσωπου, νοµικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα … ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α’176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος». Παρατηρείται ότι από τη
διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης δεν αποκλείεται η εφαρµογή του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), συµφώνως προς το οποίο, «στην έννοια
του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα … εµπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων».
Επίσης, συµφώνως προς τις παραγράφους 2, 3 και 5, οι φορολογικές ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 4 εφαρµόζονται µόνο για διαγραφές χρέους
από οφειλές που την 31.3.2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες
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ή ρυθµισµένες, για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που θα συναφθούν µέχρι και την 31.12.2017, για διαγραφές χρέους που έχουν γίνει µετά την 1.1.2016, καθώς επίσης και για διαγραφές χρέους σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί µετά την 1.1.2016 ή για αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων που υποβάλλονται µέχρι και την 31.12.2017. Επισηµαίνεται ότι ο ως άνω τιθέµενος χρονικός περιορισµός δεν φαίνεται να συνάδει
µε την αρχή της φορολογικής ισότητας, διότι εισάγει διακριτική µεταχείριση
ουσιωδώς όµοιων καταστάσεων, χωρίς η αιτιολογική έκθεση να επικαλείται
κάποιον λόγο δηµοσίου συµφέροντος που να την δικαιολογεί.
7. Επί του άρθρου 70
Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 προστίθεται νέο άρθρο 3Α στον ν.
4354/2015 και θεσπίζονται ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις που αφορούν τη
διαχείριση και µεταβίβαση απαιτήσεων στις εταιρείες του ανωτέρω νόµου.
Ως προς τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 3, παρατηρείται ότι στερούνται αντικειµένου, δεδοµένου ότι παραπέµπουν στις ήδη ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) και του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000), χωρίς να εισάγουν νέα ρύθµιση. Ως προς την προτεινόµενη µε την παράγραφο 4 απαλλαγή από το τέλος χαρτόσηµου για συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτίζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, και εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι οι συγκεκριµένες συµβάσεις δεν απαλλάσσονται του χαρτοσήµου κατ’ εφαρµογή των άρθρων 22 παρ. 1 περ.
κγ΄ και 63 παρ. 1 περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, η ρύθµιση πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσµα των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
8. Επί των άρθρων 75-79, 83-85, 88, 90, 94 και 97
Επισηµαίνεται ότι η αναφορά σε πλείστες παραγράφους των εν λόγω άρθρων σε «περίπτωση 0», «παράγραφο 0» και σε «περίπτωση 0 της παραγράφου 0» επί µέρους άρθρων του νοµοσχεδίου πρέπει να διορθωθεί.
9. Επί του άρθρου 93 παρ. 1
Κατά την προτεινόµενη διάταξη, «Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενηµέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νοµικών προσώπων (νοικοκυριών και µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων), µε την παροχή οικονοµικών
και νοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών (…)».
Επισηµαίνεται συναφώς ότι, κατ’ άρθρο 36 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων
(ν. 4194/2013), «Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει
και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπη-
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ρεσίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα
πειθαρχικά και υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και η κατάθεση σηµάτων και
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης η παροχή νοµικών συµβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωµοδοτήσεων προς οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και Αρχή. Στο έργο αυτού
περιλαµβάνεται και η διαµεσολάβηση για την αναζήτηση συµβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόµου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας (…)». Στο πλαίσιο αυτό, η ανάθεση της παροχής νοµικών συµβουλών σε µη δικηγόρους, χωρίς τις
εγγυήσεις που περιβάλλουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος
(βλ., ιδίως άρθρα 1 έως 5 του Κώδικα Δικηγόρων), θα εξασθένιζε, ενδεχοµένως, την προστασία των δικαιωµάτων των δανειοληπτών.
10. Επί του άρθρου 106
Με το προτεινόµενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.
3959/2011 και ορίζεται ότι, όταν εξοφληθεί ολοσχερώς το πρόστιµο που έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και 25α, εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκληµάτων του παρόντος νόµου και των συρρεόντων εγκληµάτων που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων και τελούνται χωρίς την χρήση βίας ή απειλής. Εν προκειµένω, η εξάλειψη του αξιοποίνου των συρρεόντων εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας ή
της περιουσίας δεν συνδέεται λειτουργικώς µε την καταβολή του προστίµου, το οποίο και αφορά αποκλειστικώς τις παραβάσεις του ν. 3959/2011. Εξ
άλλου, τα λοιπά εγκλήµατα θα συρρέουν κατά κανόνα αληθώς και πραγµατικώς µε τις παραβάσεις του ν. 3959/2011, διότι θα τιµωρούν διαφορετικές
µορφές συµπεριφοράς. Περαιτέρω, οι αξιόποινες πράξεις του ν. 3959/2011
είναι πληµµελήµατα ενώ τα συρρέοντα εγκλήµατα µπορεί να είναι, του νόµου µη διακρίνοντος, και κακουργήµατα, και µάλιστα να στρέφονται κατά
του Δηµοσίου, οπότε ενδεχοµένως συντρέχουν και οι επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950. Σηµειωτέον ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
(Π.Κ.) για την ικανοποίηση του παθόντος (384, 406Α Π.Κ.) και η αντίστοιχη
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για την ποινική συνδιαλλαγή αποκλείουν τα
εγκλήµατα που στρέφονται κατά του Δηµοσίου.
11. Επί του άρθρου 109 παρ. 2
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, «[ο] Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη και οι Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Βουλή, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό της Βουλής, διορίζονται δε µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
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(15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Επιτροπής».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς την παρ. 3 του άρθρου 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο αφορά τις ειδικές µόνιµες επιτροπές
της Βουλής, στις οποίες ανήκει και η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, «[ο]ι
ειδικές µόνιµες επιτροπές ή υποεπιτροπές τους µπορούν να αποφασίζουν ή
να προτείνουν ή να διατυπώνουν γνώµη, εφόσον αποφασίζεται κάθε φορά
να ανατεθεί το έργο τούτο σε αυτές από τη Διάσκεψη των Προέδρων και για
όσα θέµατα προβλέπεται από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή νόµο σχετική
αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 49A».
Επίσης, συµφώνως προς το άρθρο 14 περ. η) του Κανονισµού της Βουλής
(σχετικώς µε τις αρµοδιότητες της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής) η
Διάσκεψη των Προέδρων «[α]ποφασίζει, προτείνει ή διατυπώνει γνώµη ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής για όσα θέµατα προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της ρητά από το Σύνταγµα, τον Kανονισµό ή νόµο». Τέλος, ως προς τις
αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, ο Κανονισµός της Βουλής ορίζει
ότι αυτές λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις του Συντάγµατος, του
Κανονισµού ή νόµου, που έχει δηµοσιευθεί πριν από την έναρξη εφαρµογής
του Κανονισµού (άρθρο 13 παρ. 5).
Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι ο κοινός νοµοθέτης µπορεί, κατά ρητή πρόβλεψη του Κανονισµού, να αναθέσει στη Διάσκεψη των Προέδρων την πρόταση για διορισµό µελών και άλλων, πλην των
εκ του Συντάγµατος προβλεπόµενων, ανεξαρτήτων αρχών. Στις περιπτώσεις
αυτές, η απαιτούµενη πλειοψηφία είναι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Διάσκεψης.
Υπό το φως των ανωτέρω, η επιλογή των ως άνω προσώπων, µετά από τη
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, θα γίνει από την Διάσκεψη
των Προέδρων ή από άλλο όργανο της Βουλής στο οποίο πιθανώς η Διάσκεψη των Προέδρων θα αναθέσει την εν λόγω αρµοδιότητά της.
12. Επί του άρθρου 109 παρ. 10
Στο προτελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης η φράση «[η] απαγόρευση αυτή είναι απρόθεσµη αναφορικά µε υποθέσεις που (…)» πρέπει
να αντικατασταθεί ως εξής: «[η] απαγόρευση αυτή δεν υπόκειται σε προθεσµία αναφορικώς µε υποθέσεις που (…)».
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13. Επί του άρθρου 124 παρ. 1
Στο τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης ορίζεται ότι «[υ]πό την
επιφύλαξη διαφορετικής ρύθµισης, µε απόφαση των ανωτέρω Υπουργών,
για τα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους
αυτού εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην µε αρ. 340/2014 (Β΄924) Κοινή
απόφαση των υπουργών οικονοµικών, εσωτερικών και ναυτιλίας και Αιγαίου
και ισχύοντα για τη Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013».
Για λόγους συντακτικής και νοηµατικής αρτιότητας, η εν λόγω διάταξη
πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης
στο προηγούµενο εδάφιο κοινής υπουργικής απόφασης, για τα θέµατα που
αφορούν τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω τέλους εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 340/2014 (Β΄ 924) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός τέλους για τη χρηµατοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)», η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του
άρθρου 43 του ν. 4150/2013, όπως ισχύει».
14. Επί του άρθρου 131 παρ. 4 και 5 περ. β)
Στο πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης γίνεται αναφορά «στο
πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 21» του παρόντος νόµου». Δεδοµένου ότι το
άρθρο 21 του παρόντος νόµου δεν έχει συναφές περιεχόµενο, η παραποµπή
στο άρθρο 21 πρέπει να διορθωθεί.
Για τον ίδιο λόγο, στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 5 περ. β) του υπό
ψήφιση νοµοσχεδίου πρέπει να διορθωθεί η παραποµπή στο άρθρο «21 του
παρόντος που αφορά τον Λιµένα Πειραιά».
15. Επί των άρθρων 142 έως 149
α. Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός (ownership unbundling) της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) από την εταιρεία
Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως εναλλακτικό, προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Α.Δ.Μ.Η.Ε.
ΑΕ, σχέδιο, προς εκπλήρωση της σχετικής διεθνούς υποχρέωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κατά τα προβλεπόµενα στην υποπαράγραφο 4.3 της
Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
(MoU), η οποία υπεγράφη δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου
3 του ν. 4336/2015. Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση επί του Νσχ
(σελ. 40), κατ’ αυτόν τον τρόπο «διασφαλίζονται ισοδύναµα αποτελέσµατα
ως προς τον ανταγωνισµό και τις προοπτικές επενδύσεων και σύµφωνα ε
τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές», η προτεινόµενη δε δοµή «διασφαλίζει
τη διατήρηση του δηµόσιου ελέγχου επί του στρατηγικής σηµασίας φυσικού
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µονοπωλίου του εθνικού συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
που ανήκει στην Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΑΕ, προβλέποντας παράλληλα τη δυνατότητα
εισόδου στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής ενός στρατηγικού εταίρου µε εµπειρία στη διαχείριση και τη λειτουργία αντίστοιχων υποδοµών στην Ευρώπη,
επιτυγχάνοντας κατά το βέλτιστο τρόπο την ελεύθερη και ισότιµή πρόσβαση στο σύστηµα, την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισµού, την
περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος και των διεθνών διασυνδέσεων της
χώρας προς επίτευξη των στόχων του εθνικού ενεργειακού σχεδιασµού και
της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Συµφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ) [πρώην άρθρο 14 παρ. 2 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣυνθΕΚ)], ως εσωτερική αγορά νοείται χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, η δε δηµιουργία ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς (για τη νοµική θεµελίωση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της ενέργειας βλ., ενδεικτικώς, Δ. Νίκα, Third Party Access και εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ΕλλΔνη, 1999, [40], σελ. 1488 επ. και Μ.-Θ. Μαρίνο, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο – Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 2003, σελ.
22 επ.).
Κατά την πρώτη φάση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας η κοινοτική νοµοθεσία αρκέσθηκε στον συντονισµό της σχετικής πολιτικής διά της έκδοσης της Οδηγίας 90/377/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29.6.1990
ως προς µε τη διαφάνεια των τιµών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον
τελικό βιοµηχανικό καταναλωτή (EE L 185 της 17.7.1990, σελ. 16-24). Διά
της έκδοσης της Οδηγίας 96/92/ΕΚ (EE L 27 της 30.1.1997, σελ. 20-29) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ως προς τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιήθηκε το
δεύτερο βήµα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η
ανάγκη, όµως, επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της εν λόγω αγοράς επέβαλε
την αναθεώρηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου διά της έκδοσης νέας
Οδηγίας Επιτάχυνσης (Acceleration Directive) ― την 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 176
της 15.7.2003, σελ. 37–55) ― που εισήγαγε τις αναγκαίες δοµικές µεταρρυθµίσεις.
Εν τούτοις, οι κανόνες νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού που προβλέπονταν σε αυτή, δεν επέφεραν αποτελεσµατικό διαχωρισµό ούτε των δι-

20
κτύων µεταφοράς ούτε των δικτύων διανοµής ενέργειας, από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας. Έτσι, το µεν Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει νοµοθετικές προτάσεις για τον «αποτελεσµατικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων προµήθειας και παραγωγής από
τις επιχειρήσεις δικτύου» [Προοίµιο της Οδηγίας 2009/72, σηµείο (10)], το
δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήµανε, διά του ψηφίσµατος της 10.7.2007
σχετικώς προς τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ότι ο διαχωρισµός παραγωγής ή προµήθειας ενέργειας και ιδιοκτησίας δικτύου µεταφοράς της αποτελεί το πιο αποτελεσµατικό µέσο
«για την προώθηση των επενδύσεων σε υποδοµή χωρίς διακρίσεις, τη δίκαιη
πρόσβαση των νεοεισερχοµένων στο δίκτυο και τη διαφάνεια της αγοράς»
[Προοίµιο της Οδηγίας, σηµείο (11)]. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η ανωτέρω
Οδηγία 2009/72/ΕΚ, διά της οποίας, ιδίως, ενισχύεται η νοµική και λειτουργική ανεξαρτησία των διαχειριστών των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των παραγωγών ή προµηθευτών.
Η ελληνική έννοµη τάξη ενσωµάτωσε την ως άνω Οδηγία διά των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους της Ενότητας Α΄ (άρθρα 94-143) του ν.
4001/2011. Ειδικότερα, η διαχείριση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) ανατέθηκε σε «Ανεξάρτητο Διαχειριστή
Μεταφοράς» (Independent Transmission Operator), κατ’ εφαρµογή του αποτελεσµατικού διαχωρισµού των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ενέργειας
από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας [βλ. Προοίµιο Οδηγίας,
σηµεία (9) επ.]. Ο εν λόγω Διαχειριστής συνεστήθη ως θυγατρική εταιρεία
της Δ.Ε.Η. ΑΕ, υπό την επωνυµία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) ΑΕ». Ο νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. πιστοποιήθηκε από τη Ρ.Α.Ε.
(Απόφαση 672/2012), συµφώνως προς τα άρθρα 19 και 113 του ν. 4001/2011
και τα άρθρα 9 παρ. 10 και 10 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εισέφερε στην εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. τον κλάδο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς, µε απόσχιση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Δ.Ε.Η.
Α.Ε., τα οποία αποτελούσαν τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης
Μεταφοράς της Δ.Ε.Η. A.E. και, ιδίως, των παγίων, που αποτελούσαν το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 98). Κατά τον ίδιο τρόπο, η
εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΕ» (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., π.δ. 328/2000) µεταφέρει τον Κλάδο Μεταφοράς µε
τα αντίστοιχα πάγια (άρθρο 99).
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Σηµειώνεται ότι η Οδηγία 2009/72/ΕΚ δεν επιβάλλει στις εθνικές κυβερνήσεις τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό (άρθρο 9, ownership unbundling) διά της
δηµιουργίας πλήρως ανεξάρτητης εταιρείας για τον Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς (Transmission System Operator), εφόσον στις 3.9.2009
(άρθρο 8 παρ. 9 της Οδηγίας) το σύστηµα µεταφοράς ανήκε σε καθέτως ολοκληρωµένη επιχείρηση (όπως, εν προκειµένω, η Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, το κράτος µέλος δύναται να υιοθετήσει είτε το, κατά το άρθρο
13 της Οδηγίας, υπόδειγµα του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήµατος
(Independent System Operator) ― έτσι λειτούργησε η εταιρεία Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
Α.Ε. υπό το καθεστώς του π.δ. 328/2000, την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της οποίας κατείχε το Δηµόσιο ―, είτε το υπόδειγµα του ανεξάρτητου διαχειριστή µεταφοράς (Independent Transmission Operator), το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, υιοθέτησε ο ν. 4001/2011, συνιστώντας την εταιρεία Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ως θυγατρική εταιρεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. [βλ., αναλυτικώς, το ερµηνευτικό σηµείωµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το καθεστώς του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού (Commission Staff Working Paper, «The
Unbundling Regime», Βρυξέλλες, 22.01.2010)]. Η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. τελούσε,
κατ’ αρχάς, υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του Δηµοσίου, οποιαδήποτε δε
µεταβίβαση µετοχών η οποία επαγόταν τη µεταβολή στον δηµόσιο έλεγχο
της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., συντελούνταν µόνον εφόσον διασφαλιζόταν ότι τη διοίκηση της εταιρείας ασκούσαν κατά πλειοψηφία µέλη που διορίζονται από
το Δηµόσιο ή/και ότι η λήψη µείζονος σηµασίας αποφάσεων που ανάγονταν
στη διαχείριση του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., γινόταν µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του Δηµοσίου (βλ. άρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4001/2011). Με την παρ. 3 του άρθρου 4
της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 268), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, η εν λόγω διασφάλιση του Δηµοσίου καταργήθηκε. Με τις προτεινόµενες διατάξεις διασφαλίζεται, εφεξής, ότι «[η] άµεση ή έµµεση συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου ή
νοµικών προσώπων στα οποία συµµετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το Ελληνικό Δηµόσιο στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΑΕ δεν δύναται να υπολείπεται του 51%» (άρθρο 142 παρ. 2 του
νοµοσχεδίου).
Ο λειτουργικός διαχωρισµός των δικτύων από την παραγωγή και προµήθεια ενέργειας ολοκληρώθηκε διά της µετατροπής και µετονοµασίας της εταιρείας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., κατά τις εναποµένουσες δραστηριότητές της,
σε «Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) Α.Ε.», ο οποίος
διενεργεί, ιδίως, τον «Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό» (άρθρα 117
και 118 του ν. 4001/2011). Περαιτέρω, ως προς τη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, το «Ελληνικό Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)»
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παραµένει στην αποκλειστική κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η διαχείρισή του,
όµως, µεταβιβάζεται σε θυγατρική της Δ.Ε.Η. ΑΕ, υπό την επωνυµία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ»
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)» (άρθρο 123) κατά το πρότυπο της Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΑΕ. Η
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται να λάβει από τη Ρ.Α.Ε. άδεια διαχείρισης
του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., που «καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκτασή του» (άρθρο
126 του ν. 4001/2011), καταβάλλει δε στη Δ.Ε.Η. ΑΕ, για την παραχώρηση
της διαχείρισης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ετήσιο αντάλλαγµα που εγκρίνεται από τη
Ρ.Α.Ε. (άρθρο 127 του ν. 4001/2011).
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού έχουν υιοθετήσει οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Στις µεν σκανδιναβικές
χώρες (Δανία, Σουηδία και Φινλανδία), την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Ρουµανία και την Πολωνία οι µετοχές των
ανεξάρτητων εταιρειών ανήκουν είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά πλειοψηφία
στο δηµόσιο (Υπουργεία Οικονοµικών ή Πετρελαίου και Ενέργειας, ανά περίπτωση) και στα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία ή τις τοπικές αυτοδιοικήσεις,
στις δε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, ανήκουν κατά πλειοψηφία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει υιοθετήσει το πρότυπο του ανεξάρτητου διαχειριστή µεταφοράς, οι θυγατρικές, όµως, εταιρείες
ανήκουν σε ιδιωτικές καθέτως ολοκληρωµένες επιχειρήσεις. Σε άλλες χώρες, τέλος, όπως η Γαλλία και η Αυστρία, τα δίκτυα ανήκουν, οµοίως, σε επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές καθέτως ολοκληρωµένων εταιρειών, οι οποίες τελούν, όµως, υπό τον άµεσο έλεγχο του Κράτους.
β. Σηµειώνεται ότι η διατύπωση των άρθρων 142 παρ. 1 και 2 και 145 παρ.
1 και 2 προσιδιάζει περισσότερο σε κείµενο αιτιολογικής έκθεσης. Θα ήταν,
εποµένως, σκόπιµο να αναδιατυπωθούν αυτά, προκειµένου να αποκτήσουν
αµιγώς ρυθµιστικό περιεχόµενο.
16. Επί του άρθρου 172 παρ. 3
Διά της προτεινόµενης διάταξης αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, διά της δε προτεινόµενης νέας παρ. 3 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι οι «δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παρ. 1, δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό
τόπο της Βουλής µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3A. Η
δηµοσιοποίηση λαµβάνει χώρα µετά τον έλεγχο και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο εντός τριών µηνών από την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η δηµοσιοποίηση των δηλώσεων διαρκεί όσο η θητεία
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των υπόχρεων πλέον τριών ετών από την λήξη αυτής. Το αντικείµενο της
δηµοσιοποίησης και ιδίως η µορφή, ο τύπος, τα προς δηµοσίευση συγκεντρωτικά ή µη στοιχεία ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία
εκδίδεται το αργότερο δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία
που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας του, (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων, αριθµός φορολογικού µητρώου κ.λπ.). Η δηµοσίευση των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόµενό
τους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων (…)».
Επισηµαίνεται διευκρινιστικώς ότι η δηµοσίευση στο διαδίκτυο δεδοµένων
που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση προσώπων συνιστά περιορισµό
του ατοµικού δικαιώµατος προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (άρθρο
9Α του Συντάγµατος). Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να ορίζονται γενικώς και αντικειµενικώς µε τυπικό νόµο ή, κατόπιν ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης, µε διάταγµα, να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να τελούν
σε πρόδηλη λογική συνάφεια µε τον σκοπό αυτό, να είναι πρόσφοροι, κατάλληλοι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού, να µην
θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος και να µην απονέµουν στη Διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια (βλ. ενδεικτικώς, ΣτΕ Ολ 3665/2005, ΔιΔικ 2006,
σελ. 391). Ειδικώς ως προς τον έλεγχο της προσφορότητας και αναγκαιότητας των µέτρων που θεσπίζονται για την επίτευξη ενός σκοπού, ο νοµοθέτης διαθέτει ευρύ περιθώριο εκτίµησης ως προς τον καθορισµό των ρυθµίσεων που αυτός κρίνει πρόσφορες και αναγκαίες. Ως εκ τούτου, ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας περιορίζεται στην
κρίση για το αν η θεσπιζόµενη ρύθµιση είτε είναι προδήλως απρόσφορη, είτε υπερβαίνει προδήλως το απαραίτητο για την πραγµατοποίηση του επιδιωκόµενου σκοπού µέτρο (βλ. ΣτΕ Ολ 3031/2008, ΣτΕ Ολ 2010/2010).
Στο πλαίσιο αυτό, η δηµοσίευση στο διαδίκτυο δεδοµένων που αφορούν
στην περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, κατά το ισχύον άρθρο 2 του ν. 3213/2003, «δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, καθώς εξυπηρετεί τη διαφάνεια του πολιτικού και δηµόσιου
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βίου, και είναι εντός των ορίων της αναλογικότητας, καθώς υπηρετεί υπέρτερο έννοµο συµφέρον. Ειδικότερα, ο περιορισµός αυτός αφορά σε δηµόσια
πρόσωπα, δηλαδή σε πρόσωπα που κατέχουν δηµόσια θέση ή διαχειρίζονται
δηµόσιο χρήµα ή ακόµα διαδραµατίζουν ρόλο στη δηµόσια πολιτική και οικονοµική ζωή, για τα οποία είναι ανεκτός ένας εντονότερος περιορισµός
του δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων. Εξάλλου τα πρόσωπα αυτά εκουσίως ανέλαβαν την άσκηση δηµοσίων αξιωµάτων
και έτσι συναίνεσαν στο να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο έλεγχο της ιδιωτικής
και οικονοµικής τους ζωής. Τούτο είναι σύµφωνο και σε αντιστοιχία µε τη
νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
το οποίο επιλύοντας τη σύγκρουση του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης και αυτού της προστασίας της ιδιωτικής ζωής δέχεται ότι είναι ανεκτή η επέµβαση σε πτυχές της ιδιωτικής ζωής δηµοσίων προσώπων προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ενηµέρωσης του κοινού (βλ., ενδεικτικώς,
von Hanover v. Germany, απόφαση της 24.6.2004)», βλ., σχετικώς, Α.Π.Π.Δ.
Γνµδ 7/2011, ΔιΜΜΕ 2012, σελ. 296, καθώς και Έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής της 4.8.2014 επί του νοµοσχεδίου «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ν. 4281/2014.
17. Επί του άρθρου 175 παρ. 1 και 2
Με την πρώτη από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αντικαθίστανται οι παρ. 1
και 2 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, διά του οποίου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο «έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφεροµένων στην
περίπτωση α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο», το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη µε ισάριθµους αναπληρωτές, µεταξύ των οποίων, «α) τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται ε απόφαση
του Προέδρου της Βουλής».
Εξ άλλου, µε την παρ. 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 3Α του
ν. 3213/2003, κατά την οποία, «µέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της κατά το προηγούµενο έτος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και στους
Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ’ ελάχιστο ο αριθµός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο αριθµός των προσώπων που
υπέβαλαν δηλώσεις, τα µέτρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και τα αποτελέσµατα των ελέγχων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά την
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άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, µε στατιστική απεικόνιση αυτών. Η
έκθεση αναρτάται στην επίσηµή ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το
αργότερο ία (1) εβδοµάδα µετά την υποβολή της, όπου και παραµένει αναρτηµένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υποχρέωση υποβολής έκθεσης, µε το ίδιο περιεχόµενο και µε την ίδια προθεσµία υποβολής και ανάρτησης έχουν
όλα τα αρµόδια όργανα τα οποία λαµβάνουν και επεξεργάζονται δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης».
Σχετικώς µε τις ανωτέρω διατάξεις, ισχύουν αναλογικώς οι επισηµάνσεις
επί των άρθρων 109 παρ. 2 και 202 παρ. 1 του νοµοσχεδίου, ότι, δηλαδή, οι
διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής δεν αναφέρονται, ρητώς, ούτε στη
δυνατότητα συµµετοχής του Προέδρου της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής στη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ούτε στην υποβολή, στην εν λόγω Επιτροπή της Βουλής, της ετήσιας έκθεσης των πεπραγµένων της Επιτροπής Ελέγχου. Κατά
συνέπεια, ο Προέδρος της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής
και η ίδια η Επιτροπή, η οποία δεν συνιστά ανεξάρτητη αρχή κατά την έννοια
του άρθρου 138Α του Κανονισµού της Βουλής - ακόµα κι αν αυτή περιγράφεται στην προτεινόµενη ρύθµιση ως ανεξάρτητη, έχουσα οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια - µπορούν να αποκτήσουν τις προτεινόµενες αρµοδιότητες µόνο µε τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής.
18. Επί του άρθρου 178
Με το άρθρο 178 του νοµοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 8 του ν.
3213/2003, στη δε προτεινόµενη νέα παρ. 2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική
ποινή η, κατά παράβαση της παρ. 1, συµµετοχή αµέσως ή διά παρένθετου
προσώπου σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε κράτος µη συνεργάσιµο
στον φορολογικό τοµέα, κατά την έννοια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται συµφώνως προς το άρθρο 65 παρ. 1 έως 5 του ν. 4172/2003. Στους
λευκούς ποινικούς νόµους η περιγραφή της αξιόποινης συµπεριφοράς συµπληρώνεται από άλλες διατάξεις. Η αναδροµική εφαρµογή του ηπιότερου
συµπληρωτικού νόµου εξαρτάται από το εάν η επελθούσα µεταβολή αφορά
πραγµατικά περιστατικά ή αξιολογήσεις του νοµοθέτη. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, αν ο συµπληρωτικός νόµος του λευκού ποινικού νόµου είναι νόµος
προσωρινής ισχύος, θα ισχύσει το άρθρο 3 του Ποινικού Κώδικα, κατά το οποίο «[ν]όµοι µε προσωρινή ισχύ εφαρµόζονται και µετά την παύση της ι-
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σχύος τους σε πράξεις που τελέστηκαν όταν αυτοί ίσχυαν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου» (βλ.
Χ. Μυλωνοπουλο, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος Ι, Αθήνα, 2007, σελ. 79-80,
Ν. Ανδρουλάκη, Ποινικό δίκαιο, Γενικό Μέρος, β΄ έκδ., σελ. 127-130).
19. Επί του άρθρου 184 σε συνδυασµό προς το άρθρο 191
Με τις διατάξεις των άρθρων 184 επ. προτείνεται να συσταθεί ανώνυµη εταιρεία υπό την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.». (στο εξής, Εταιρεία), η οποία ορίζεται ότι «δεν ανήκει στον δηµόσιο ή
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται» (άρθρο 184). Συµφώνως προς άρθρο 191, υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι το Εποπτικό Συµβούλιο, όργανο της Εταιρείας
(βλ. άρθρο 204) που αποτελείται από πέντε µέλη (τρία κατ’ επιλογήν του Υπουργού Οικονοµικών µε τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, και δύο κατ’ επιλογήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας µε τη
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών).
Επισηµαίνεται ότι ο όρος «δηµόσιος τοµέας» εισήχθη στη νοµοθεσία µε
το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, η δε παραλλαγή του, «ευρύτερος δηµόσιος τοµέας», απαντά στα άρθρα 14 παρ. 9 εδάφ. ε΄ και 103 παρ. 7 και 8 του
Συντάγµατος. Οι όροι αυτοί, που αναφέρονται σε «κρατικούς φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δηµόσιου ή ιδιωτικού ή µικτού δικαίου που τους
διέπει» (άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982) και αποτυπώνουν «το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που προκύπτει από επιµέρους νοµοθετήµατα που αφορούν
σε περιορισµούς προσήκοντες ή συναφείς προς την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας και αναγόµενους είτε στην πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της, είτε στην απόκτηση και χρήση πόρων προς επίτευξη του δηµόσιου σκοπού τον οποίον επιδιώκουν» (ΣτΕ ΠΕ 158/1992, ΤοΣ
1992, σελ. 157), «έχουν οργανική έννοια» (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2011, σελ. 15) και αποδίδουν σύστηµα διοικητικής
οργάνωσης (βλ. Αν. Τάχο, Ο «δηµόσιος τοµέας» ως υπολανθάνον διοικητικό
αντί-σύστηµα, σε: Δικαιοσύνη και Δίκαιο, πνευµατικό αφιέρωµα στον Μ.Δ.
Στασινόπουλο, 2001, σελ. 635-650). Από το σύνολο των σχετικών διατάξεων προκύπτει ότι ο όρος «δηµόσιος τοµέας» είναι ένα σύνολο κρατικών
µορφωµάτων που υπόκεινται σε ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς. Αξιοσηµείωτο
είναι, εξ άλλου, ότι το εύρος του δηµόσιου τοµέα αυξοµειώνεται κατά τη
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βούληση του νοµοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης, δεδοµένου ότι είναι επιτρεπτή η «έξοδος από τον δηµόσιο τοµέα» διά πράξης οργάνου
της εκτελεστικής εξουσίας (βλ., ιδίως, άρθρο 19 του ν. 1682/1987, άρθρο 30
παρ. 1 του ν. 1914/1990, άρθρο 22 του ν. 1947/1991).
Συνεπώς, η έννοια του δηµόσιου τοµέα δεν είναι έννοια νοµική ούτε η τυχόν υπαγωγή επιχείρησης στον δηµόσιο τοµέα αποτελεί κριτήριο για τον
χαρακτηρισµό της ως δηµόσιας επιχείρησης ή ως δηµόσιου νοµικού προσώπου (βλ. Οδ. Καραγιαννακίδη, Η έξοδος φορέων από τον δηµόσιο τοµέα,
ΕΔΔΔΔ 1994, σελ. 361-377).
Εν προκειµένω, κατά τη ρητή διατύπωση του νοµοσχεδίου, η Εταιρεία, της
οποίας το µετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό
Δηµόσιο (βλ. άρθρο 187 παρ. 1), εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό (βλ. άρθρα 185 παρ. 1και 204), διαχειρίζεται και αξιοποιεί δηµόσια ακίνητα (βλ. άρθρο 208), µεταξύ άλλων, διά πώλησης ή µίσθωσής τους ή µεταβίβασης εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων επ’ αυτών (βλ. άρθρο 201 παρ. 2-3),
διαχειρίζεται δηµόσιο χρήµα (βλ. άρθρα 185 παρ. 3 και 201 παρ. 11), προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων (βλ. άρθρα 185 παρ. 2 και
204), αναλαµβάνει το σύνολο των µετοχών του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) (βλ. άρθρο 188 παρ. 6-7), συνιστά εταιρεία (Εταιρεία Δηµοσίων
Συµµετοχών Α.Ε. – ΕΔΗΣ) προς διαχείριση δηµόσιων επιχειρήσεων (βλ. άρθρα 188 παρ. 8, 197 και 204), οι µετοχές της όπως και οι µετοχές των άµεσων θυγατρικών της εταιρειών αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα (βλ. άρθρο 187) κ.λπ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Εταιρεία συνιστά δηµόσιο νοµικό πρόσωπο, δηλαδή, νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αµιγώς στον ιδιωτικό τοµέα.
Συνεπώς, η Εταιρεία δεν δύναται να εκφεύγει του πολιτειακού ελέγχου,
ούτε, ειδικότερα, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ούτε να υπόκειται, αντί
αυτών, στην εποπτεία αποκλειστικώς του Εποπτικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Ελέγχεται, ιδίως, ως προς την τήρηση αρχών που συνάπτονται προς
την αρχή του κράτους δικαίου και, ειδικότερα, ως προς την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας, της ουδετερότητας, της συνέχειας της
δηµόσιας υπηρεσίας, της καλής λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, της αρχής της νοµιµότητας σε
κάθε στάδιο λειτουργίας της Εταιρείας, και, τέλος, την προστασία του περι-
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βάλλοντος και, ιδίως, τη µη προσβολή του δηµόσιου συµφέροντος. Τα αρµόδια όργανα της Κυβέρνησης ελέγχονται, εξ άλλου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατ’ αναφορά προς την εποπτεία που ασκούν επί της
λειτουργίας της εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής των ως
άνω αρχών (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ (ΠΕ) 158/1992).
20. Επί του άρθρου 185 παρ. 1
Συµφώνως προς το εδάφιο β΄ της προτεινόµενης διάταξης, η Εταιρεία
«(…) αξιοποιεί τα (…) στοιχεία προκειµένου να: (…) συµβάλει στην αποµείωση (…)». Το εν λόγω εδάφιο πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «(…) αξιοποιεί τα (…) στοιχεία προκειµένου να: (…) συµβάλλει στην αποµείωση (…)».
21. Επί του άρθρου 191 παρ. 1
Συµφώνως προς την εν λόγω διάταξη, «[τ]ο Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε
σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισµού και προς
το συµφέρον της Εταιρείας».
Εν προκειµένω ισχύουν οι ως άνω παρατηρήσεις επί του άρθρου 184 σε
συνδυασµό προς το άρθρο 191 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, σχετικώς µε
τη δηµόσια φύση της Εταιρείας, ιδίως κατά το ότι η λειτουργία της οφείλει
να είναι διαρκώς προσανατολισµένη προς την τήρηση των συνταγµατικών
αρχών και τη διαρκή εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος.
Εποµένως, και δεδοµένου ότι το άρθρο 191 παρ. 1 αναφέρει ως σκοπό
λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου της Εταιρείας – πλην της σύµφωνης
προς τον υπό ψήφιση νόµο, το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου της – και «το συµφέρον της Εταιρείας», η διάταξη χρήζει συµπλήρωσης κατά το ότι σκοπός λειτουργίας του
Εποπτικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι και η διασφάλιση ότι το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δηµόσιου
συµφέροντος.
22. Επί του άρθρου 194 παρ. 2
Με την παρ. 2 του άρθρου 194 ορίζεται ότι «[µ]όνο ανεπίληπτα πρόσωπα
µπορούν να επιλεγούν ως µέλη οργάνων της Εταιρείας».
Επισηµαίνεται, εν προκειµένω, ότι η χρήση του όρου «ανεπίληπτα πρόσωπα» δεν είναι δόκιµη (αντιθέτως, ο όρος «ανεπίληπτος» ή «επιλήψιµος» εί-
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ναι δόκιµος στο πεδίο του εµπράγµατου δικαίου, κατ’ αναφορά προς την έννοια της νοµής, βλ., λ.χ., άρθρα 984, 985, 987, 988 ΑΚ, ΑΠ 26/2015, ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ 1282/2009, ΤΝΠ Νόµος, ΕφΛαµ 59/2005, Αρµ 2007, σελ. 515).
Δεδοµένου, εξ άλλου, ότι τα κωλύµατα επιλογής προσώπου ως µέλους
οργάνου της Εταιρείας δεν καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο, αλλά
στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η έννοια του όρου «ανεπίληπτα πρόσωπα»
χρήζει διευκρίνισης για λόγους ασφάλειας δικαίου και νοµοτεχνικής σαφήνειας.
23. Επί του άρθρου 194 παρ. 3
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι «[ο]ι ιδιότητες (…) στελέχους
Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής (…) είναι ασυµβίβαστες µε εκείνη της
ιδιότητας µέλους οργάνων της Εταιρείας».
Θα ήταν σκόπιµο να αποσαφηνισθεί η χρήση του όρου «στέλεχος», εν
προκειµένω.
24. Επί του άρθρου 194 παρ. 7
Με το τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης ορίζεται ότι «[ο]ι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (…) συνδέονται εν µέρει µε την επίτευξη στόχων (…)».
Η εν λόγω ρύθµιση χρήζει αποσαφήνισης.
25. Επί του άρθρου 201 παρ. 5
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, ότι «[π]ριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (…) απαιτείται να γίνει τελική αποτίµηση της αξίας του (…), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (…) είναι δυνατόν, αντί
της αποτίµησης (…) να δοθεί αιτιολογηµένη γνώµη (fairness opinion) πιστωτικού ιδρύµατος ή τράπεζας επενδύσεων για το δίκαιο και το εύλογο της
προτεινόµενης συναλλαγής».
Αναφορικώς προς την τακτική, κατά τα ως άνω, διαδικασία αποτίµησης
της αξίας περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να αξιοποιηθεί, δηµιουργείται προβληµατισµός, στο µέτρο που ο τρόπος κατά τον οποίο θα διεξαχθεί η
αποτίµηση αυτή δεν προκύπτει µε σαφήνεια. Και αυτό, δεδοµένου, αφ’ ενός,
ότι η εν λόγω µέθοδος/διαδικασία υπολογισµού προτείνεται να καθορισθεί
σε κείµενο (τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας), το οποίο δεν έχει τε-
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θεί ακόµη σε ισχύ και, ως εκ τούτου, δεν είναι προσβάσιµο, αφ’ ετέρου, ότι,
ακόµη και µετά τη θέση του σε ισχύ, δεν προβλέπεται δηµοσίευσή του, ώστε
το περιεχόµενό του να καταστεί, συµφώνως προς την αρχή της διαφάνειας,
γνωστό και ελέγξιµο.
Αναφορικώς προς την έκτακτη, κατά τα ως άνω, διαδικασία αποτίµησης
της αξίας περιουσιακού στοιχείου µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
δηµιουργείται προβληµατισµός, δεδοµένου, αφ’ ενός, ότι δεν καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τη συνδροµή των οποίων είναι επιτρεπτή η
εν λόγω κατά παρέκκλιση διαδικασία, αφ’ ετέρου, ότι δεν οριοθετείται το εύρος των πιστωτικών ιδρυµάτων ή τραπεζών επενδύσεων που επιτρεπτώς καλούνται να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία (λ.χ., δεν εισάγονται ρυθµίσεις
για την εξέταση του ζητήµατος, αν το καλούµενο νοµικό πρόσωπο ενδέχεται να τελεί σε σύγκρουση συµφερόντων), ούτε καθορίζεται διαδικασία για
την επιλογή του πιστωτικού ιδρύµατος ή της τράπεζας επενδύσεων που θα
διεξαγάγει το εν λόγω έργο.
26. Επί του άρθρου 202 παρ. 1 έως 3
α. Στο άρθρο 202 παρ. 1 ορίζεται ότι «[τ]ο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων ετήσια έκθεση ανάλυσης των πεπραγµένων του για τη σχετική περίοδο, η οποία συζητείται στην αρµόδια επιτροπή της».
Επισηµαίνεται ότι, κατ’ άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγµατος η Βουλή «ορίζει
τον τρόπο της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό,
που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76 και δηµοσιεύεται µε παραγγελία του Προέδρου της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως», ο δε Κανονισµός της Βουλής «καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής
υπό την εποπτεία του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν στο προσωπικό της» (άρθρο 65 παρ. 6 εδ. α΄ Συντάγµατος).
Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα στοιχεία που
προσδίδουν ιδιαιτερότητα στον Κανονισµό της Βουλής (ΚτΒ): το αντικείµενό του (που είναι ο προσδιορισµός της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της εθνικής αντιπροσωπείας, η οργάνωση των υπηρεσιών της υπό
την εποπτεία του Προέδρου της καθώς και όλα τα ζητήµατα που αφορούν το
προσωπικό της), και ο τρόπος µε τον οποίο εντάσσεται στην έννοµη τάξη
(δεδοµένου ότι, κατά την έκδοση και δηµοσίευσή του, δεν συµπράττει ο
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας). Πράγµατι, η αυτονοµία της Βουλής εκδηλώνεται, µεταξύ άλλων, µε την αποκλειστική αρµοδιότητά της να θεσπίζει, να
τροποποιεί, να συµπληρώνει και να ερµηνεύει αυθεντικώς τον Κανονισµό
της, χωρίς τη σύµπραξη της εκτελεστικής εξουσίας. Ζητήµατα, εποµένως,

31
για τα οποία το Σύνταγµα εµπεριέχει επιφυλάξεις υπέρ του ΚτΒ, δεν µπορούν να ρυθµισθούν µε νόµο, όπως και αντιστρόφως, στα ζητήµατα για τα οποία το Σύνταγµα επιφυλάσσεται υπέρ του νόµου, δεν µπορεί να παρέµβει ο
ΚτΒ (βλ., ενδεικτικώς, Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2014, σελ.
239-241, Αθ. Ράικο, Συνταγµατικό Δίκαιο, τ. Ι, τεύχ. Α΄, 3η έκδ., 2009, Ευ.
Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου, 2008, σελ. 185, σελ. 212-215,
Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 2η έκδ., 2007, σελ. 336,
κ.ά.). Ο Κανονισµός της Βουλής περιέχει, πάντως, διατάξεις που προβλέπουν τη ρύθµιση ορισµένων θεµάτων και από τον κοινό νόµο (βλ. και Στ.
Κουτσουµπίνα, Η τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής του Απριλίου
2010: ένας απρόσµενος «διάλογος» του κοινού νοµοθέτη µε το νοµοθέτη
του Κανονισµού, ΑρχΝοµ 2011, σελ. 1-2. Βλ., επίσης, την από 9.12.2014 έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας», ν. 4316/2014, και
την από 25.6.2014 έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του
νοµοσχεδίου «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό», ν. 4270/2014).
Υπό το φως των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις του Κανονισµού
της Βουλής δεν περιλαµβάνουν ρητώς, ως αρµοδιότητα επιτροπής, τη συζήτηση ετήσιας έκθεσης ανάλυσης των πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής που θα µπορούσαν, εν
προκειµένω, να εφαρµοσθούν είναι το άρθρο 14 περιπτ. η΄ του Κανονισµού
της Βουλής, συµφώνως προς το οποίο «η Διάσκεψη των Προέδρων (…) αποφασίζει (…) ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής για όσα θέµατα προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα της
Βουλής ή οργάνου της ρητά από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή νόµο»), καθώς το άρθρο 43Α παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής, συµφώνως προς το
οποίο «[ο]ι ειδικές µόνιµες επιτροπές ή υποεπιτροπές τους µπορούν να αποφασίζουν ή να προτείνουν ή να διατυπώνουν γνώµη, εφόσον αποφασίζεται
κάθε φορά να ανατεθεί το έργο τούτο σε αυτές από τη Διάσκεψη των Προέδρων και για όσα θέµατα προβλέπεται από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή
νόµο σχετική αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
49A».
Δεδοµένου ότι, εν προκειµένω, η προτεινόµενη διάταξη δεν καθορίζει
«ρητά» (όπως απαιτεί το άρθρο 14 περιπτ. η΄ του ΚτΒ) ποια είναι αρµόδια επιτροπή για τη διεξαγωγή της σχετικής συζήτησης επί της έκθεσης της Ε-
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ταιρείας, αυτονόητο είναι ότι αυτή θα ορισθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
β. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «[τ]ο Διοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας προσκαλείται σε συνεδριάσεις ενώπιον της Βουλής για να την
ενηµερώνει για κάθε σχετικό θέµα που ζητηθεί».
Επισηµαίνεται, πέραν των αµέσως προηγηθεισών σκέψεων, οι οποίες ισχύουν και εν προκειµένω, ότι για την εφαρµογή του ρυθµιστικού περιεχοµένου της εν λόγω διάταξης (η οποία δεν δύναται, κατά τα ανωτέρω, να έχει
δεσµευτική ισχύ έναντι της Βουλής) απαιτείται ειδική προς τούτο απόφαση
από σχηµατισµό της Βουλής. Συµφώνως, εξ άλλου, προς το άρθρο 69 εδάφ.
α΄ του Συντάγµατος, «[κ]ανένας δεν εµφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για
να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως».
γ. Στο άρθρο 202 παρ. 3 ορίζεται ότι «[ο] Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρουσιάζονται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής».
Επισηµαίνεται, εν προκειµένω, ότι η Εταιρεία δεν περιλαµβάνεται στην αποκλειστική απαρίθµηση των «Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» επί των οποίων
εφαρµόζεται το άρθρο 49Α του ΚτΒ. Κατά συνέπεια, διεύρυνση της εν λόγω
απαρίθµησης, προκειµένου να συµπεριληφθεί σε αυτήν και η Εταιρεία, προϋποθέτει τροποποίηση του ΚτΒ µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής.
27. Επί του άρθρου 202 παρ. 4 σε συνδυασµό προς το άρθρο 191
Συµφώνως προς το άρθρο 202 παρ. 4, «[τ]α µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των άµεσων θυγατρικών της υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3213/2003 (Α΄309)», δηλαδή, στις διατάξεις του νόµου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων».
α. Επισηµαίνεται, κατ’ αρχάς, ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειµένου να αποφευχθεί ο κατακερµατισµός συναφών κανόνων δικαίου σε
διαφορετικά νοµοθετήµατα, η εν λόγω ρύθµιση είναι σκόπιµο να περιληφθεί
απευθείας στον ν. 3213/2003 και, συγκεκριµένως, ως περίπτωση µη. της
παρ. 1 του άρθρου 1 του εν λόγω νόµου (αναριθµούµενης αναλόγως της ισχύουσας περίπτωσης µη.).
β. Όπως συνάγεται από τη διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης, δεν
περιλαµβάνονται στο εύρος των προσώπων που υποχρεούνται να προβούν
σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά τον ν. 3213/2003, τα πρόσωπα
που απαρτίζουν το Εποπτικό Συµβούλιο της Εταιρείας.
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Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον ν. 3213/2003
(σελ. 1), στόχος των διατάξεών του είναι πρωτίστως η «ενίσχυση της διαφάνειας» και η «ενδυνάµωση της δηµοκρατίας» διά του καθορισµού καταλόγου υποχρέων προς υποβολή της σχετικής δήλωσης, οι οποίοι «ασκούν αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες, ορισµένες από τις οποίες αφορούν
κρατικές προµήθειες, δηµόσια έργα και εν γένει διαχείριση δηµόσιου χρήµατος». Όπως επισηµάνθηκε, εξ άλλου, και στη σχετική, από 8.12.2003, έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, «[η] διαφάνεια της πολιτικής και, εν γένει δηµόσιας ζωής και το “πόθεν έσχες” (…) στοχεύουν (…)
στο να εµποδίσουν, να στηλιτεύσουν και να τιµωρήσουν την παράνοµη συναλλαγή και τη χρησιµοποίηση της θέσης κάποιου για να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε τρίτον, παράνοµο περιουσιακό όφελος».
Το Εποπτικό Συµβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ευρείες και ιδιαιτέρως σηµαντικές για τη λειτουργία της Εταιρείας αρµοδιότητες, όχι µόνον εποπτικές (βλ. άρθρο 191 παρ. 1, 4.η.-θ.), αλλά και αποφασιστικές (βλ. άρθρο 191
παρ. 4.α.-ζ, 4.ια.-ιβ.), όπως, ιδίως, οι αρµοδιότητές του που αφορούν τον καθορισµό των αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
(βλ. άρθρο 191 παρ. 4.γ.), την προσυπογραφή της εκ νέου µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων στο Δηµόσιο (βλ. άρθρο 191 παρ. 4.ια.) και την έγκριση της διενέργειας από µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου πράξεων «σε τοµείς σχετικούς µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας» ή «δραστηριοτ[ήτων]
όµοι[ων] µε τους ως άνω σκοπούς» ή της συµµετοχής τους «µε οιονδήποτε
τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς» (βλ. άρθρα 191
παρ. 4.ιβ. και 192 παρ. 6 εδάφ. β΄), οι οποίες άπτονται αµέσως ή εµµέσως
της διαχείρισης δηµόσιου χρήµατος.
Υπό το φως των ανωτέρω, διατυπώνεται προβληµατισµός σχετικώς µε τη
συνταγµατικότητα της µη υπαγωγής των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου
στο καθεστώς υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Το ζήτηµα
γεννάται, ιδίως, κατ’ αναφορά προς την τήρηση ενός σηµαντικού κανόνα
της αρχής του κράτους δικαίου, την αρχή της διαφάνειας της κρατικής δράσης, η οποία θεµελιώνεται στη δηµοκρατική αρχή (βλ. Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό δίκαιο, όπ. π., σελ. 332, Δ. Τσάτσο, Συνταγµατικό δίκαιο, τόµ. Β., 1993,
σελ. 67-69) και αποτελεί θεσµική εγγύηση για την αποτελεσµατική άσκηση
των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται
στο Σύνταγµα (βλ. Σ. Βλαχόπουλο, Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδοµένων, 2007, σελ. 42-48).
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28. Επί του άρθρου 215
Επισηµαίνεται ότι ο τίτλος του εν λόγω άρθρου («Σύµβαση Παραχώρησης
για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών
Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας») χρήζει συµπλήρωσης, προκειµένου να συµπίπτει µε το περιεχόµενό του, ως εξής: «Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου».
29. Επί των άρθρων 215 και 216
Με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου, αφ’ ενός η «Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση,
διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου», αφ’ ετέρου, η «Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου», οι οποίες προσαρτώνται, στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα, στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ως Παραρτήµατα Α΄ και Β΄, αντιστοίχως.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η νοµοθετική κύρωση της σύµβασης είναι συνήθης πρακτική και κρίνεται αναγκαία όταν η σύµβαση καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι γενικές ή ειδικές διατάξεις, ή περιέχει όρους που δεσµεύουν τρίτους (µη συµβαλλοµένους) ή όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία, όπως και ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις ή ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση και λύση της σύµβασης µε διαιτησία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από την κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, µετά την οποία και µόνο
παράγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ιδρύει (βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αθήνα - Κοµοτηνή, 2011, 198 και ΣτΕ
4025/1988, συµφώνως προς την οποία αν η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε
νόµο, οι όροι της δεν δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας). Όπως, µάλιστα, γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας (βλ., ενδεικτικώς, την από
31.7.2007 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ν.
3605/200724.12.2015 και την από 31.7.2007 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ν. 3605/2007), όταν κυρούται σύµβαση µε νοµοθετική
πράξη, οι σχετικές µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων ρήτρες της διατηρούν τον συµβατικό τους χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν απρόσωπους
κανόνες που δεσµεύουν τρίτους, έχουν τη φύση νοµοθετικής διάταξης, και
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οι εκδιδόµενες βάσει αυτών διοικητικές πράξεις δύνανται να προσβάλλονται
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
30. Επί του άρθρου 233
Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου εισάγεται «Αυτόµατος Μηχανισµός Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης». Ειδικότερα, ορίζεται ότι, αν η ετήσια έκθεση του Υπουργού Οικονοµικών διαπιστώνει «αρνητική απόκλιση», δηλαδή διαφορά «µεταξύ του στόχου του πρωτογενούς ισοζυγίου του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης (…) και του αποτελέσµατος της Γενικής Κυβέρνησης που πραγµατοποιήθηκε στο οικονοµικό έτος που προηγείται του τρέχοντος οικονοµικού έτους, αφού αφαιρεθεί το ύψος δηµοσιονοµικής προσαρµογής (…)», εκδίδεται π.δ. «σε αποκλειστική προθεσµία έως την 31η Μαΐου», διά του οποίου
«προσδιορίζονται αναλυτικά (…) οι Φορείς και οι κατηγορίες δαπανών στις
οποίες εφαρµόζεται η δηµοσιονοµική προσαρµογή, το ανώτατο όριο εκτέλεσης του προϋπολογισµού ανά φορέα (…), όλα τα αναγκαία για την επίτευξη
(….) µέτρα». Αν η προθεσµία έως την 31η Μαΐου παρέλθει άπρακτη, «η καθορισµένη στην Έκθεση δηµοσιονοµική προσαρµογή της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού (…) επέρχεται αυτοδικαίως και αυτοµάτως από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους», «µε αντίστοιχη µείωση των δαπανών, κατ’ ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονοµικού έτους (…)».
Δεδοµένου ότι, κατά την παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, «[ο]ι εκ των ανωτέρω παραγράφων προκύπτοντες περιορισµοί στην εκτέλεση του προϋπολογισµού (…) συνιστούν έκτακτη εισφορά δηµοσιονοµικής προσαρµογής για κάθε δικαιούχο», επιβάρυνση, δηλαδή, φορολογικής φύσης, γεννάται προβληµατισµός ως προς τη συµφωνία του κατά τα ως άνω Αυτόµατου Μηχανισµού
Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής προς το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγµατος,
συµφώνως προς το οποίο «Το αντικείµενο της φορολογίας, ο φορολογικός
συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονοµή
των συντάξεων δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης».
Επισηµαίνεται, εξ άλλου, συναφώς, ότι η θέσπιση του ως άνω δηµοσιονοµικού κανόνα θα έχει επιπτώσεις και στο πεδίο εφαρµογής της αρχής του
κράτους δικαίου και, ιδίως, στην προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων
(βλ. Ξ. Κοντιάδη, Α. Φωτιάδου, Κοινωνικά δικαιώµατα, αναλογικότητα και
δηµοσιονοµική κρίση, θεωρητικές επισηµάνσεις επ’ ευκαιρία της ΟλΣτΕ
668/2012, ΔτΑ 53/2012, σελ. 27-51, Σ. Kτιστάκη, Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα κοινωνικά δικαιώµατα, ΕΔΚΑ 2012, σελ. 274 επ.), δεδοµένου
ότι, κατά την εφαρµογή του, περικόπτονται δαπάνες για µισθούς και συντά-
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ξεις ή άλλες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, µόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις που τίθενται διά του προτεινόµενου άρθρου.
Ευνοήτως, οι εν λόγω διατάξεις δεν εισάγουν κανόνα υπέρτερης νοµοθετικής ισχύος ούτε δεσµεύουν τον νοµοθέτη. Συνεπώς, δύνανται να τροποποιηθούν διά νέας νοµοθετικής ρύθµισης.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
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