ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ αποτελείται, όπως διαµορφώθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων,
Κοινωνικών Υποθέσεων, και Παραγωγής και Εµπορίου, από 22 άρθρα, διαρθρώνεται δε σε τρία µέρη. Με το Μέρος Α΄ (άρθρο 1) προτείνονται συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, µε το Μέρος Β΄ (άρθρα 2 έως 20) ρυθµίσεις δηµοσιονοµικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και µε το Μέρος Γ΄(άρθρα 21 έως 22)
τίθενται µεταβατικές διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ προβλέπεται ότι ο νέος τρόπος υπολογισµού της σύνταξης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 4
του ν. 3865/2010, θα εφαρµοσθεί από 1-9-2015, δηλαδή µετά την ισχύ του ν.
4336/2015, και όχι από 1-1-2015, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1
του νόµου αυτού, και αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για όσους είχαν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι την 31-12-2012 και,
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (14-8-2015) του νόµου αυτού, δεν είχαν
συµπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (άρθρο 1).
Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ περιλαµβάνουν διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Συγκεκριµένως, ρυθµίζονται
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ζητήµατα σχετικά µε τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων και, ειδικότερα,
προβλέπεται ότι ποσά φόρου µέχρι ένα (1) ευρώ δεν θα είναι απαιτητά, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 4336/2015 σχετικώς µε την κατάργηση
της απαλλαγής από τον συµπληρωµατικό φόρο για τα ξενοδοχειακά κτήρια
και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια/κτήρια που ιδιοχρησιµοποιούνται από ατοµικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν από 1.1.2015, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 δεν έχουν εφαρµογή για τα ακίνητα
του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
και θεσπίζεται απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων για τα
ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού, το σύνολο των ονοµαστικών µετοχών των οποίων ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης, καταργείται, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2015 και µετά, η δυνατότητα της δωρεάν
εκχώρησης των ανείσπρακτων µισθωµάτων προς το Δηµόσιο (άρθρο 2). Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν.4174/2013) περί προστίµων και τίθενται µεταβατικές διατάξεις σχετικώς
µε την εφαρµογή των αντίστοιχων ρυθµίσεων (άρθρα 3 και 7). Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4224/2013 µε τις οποίες είχαν τεθεί µεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), και παρατείνεται, έως την 31η Δεκεµβρίου 2017, η έναρξη ισχύος των διατάξεων
του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ για τη σειρά εξόφλησης χρηµατικών ποσών προς το
Δηµόσιο (άρθρο 4). Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4321/2015 σχετικώς
προς τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και ορίζεται ότι περιορίζεται το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται να έχει τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του, προκειµένου
να µην απωλέσει τις ευνοϊκές ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου. Επίσης, παρέχεται δικαίωµα στο Δηµόσιο να µειώνει τη διάρκεια της χορηγηθείσας ρύθµισης σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα, συµφώνως προς
τα οικονοµικά του δεδοµένα, να εξοφλεί την οφειλή του σε δόσεις λιγότερες από τις αρχικά χορηγηθείσες (άρθρο 5). Τροποποιούνται οι διατάξεις
του άρθρου 10 του νόµου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014)
σχετικώς µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις για τις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταµειακών µηχανών και συστηµάτων (άρθρο 6). Τίθεται νέο κεφάλαιο ποινικών κυρώσεων
για εγκλήµατα φοροδιαφυγής στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997
και τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 για το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το Δηµόσιο (άρθρο 8). Τροποποιείται η νοµοθεσία περί ζύθου (άρθρο 9). Τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4270/2014 για το δηµόσιο λογιστικό, τη δηµοσιονο-
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µική διαχείριση και εποπτεία, του ν.δ.496/1974, του ν.3429/2005 και του
π.δ.113/2010, και, µεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης
και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και των ελέγχων
επί των δηµοσίων δαπανών, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές αναφορικώς προς την κατάρτιση των
προϋπολογισµών τους και προς το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής, περιορίζεται η άσκηση του προληπτικού ελέγχου από εξωτερικά προς τον φορέα όργανα, διευρύνεται η δυνατότητα του Υπουργείου Οικονοµικών να συλλέγει στοιχεία προϋπολογισµού και εκτέλεσής του από
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µετονοµάζονται µέχρι 1-1-2017 οι
Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και τα Ειδικά Λογιστήρια σε Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), οι οποίες αναλαµβάνουν τις αναφερόµενες γενικές αρµοδιότητες για τους φορείς αρµοδιότητάς τους, τέλος, θεσπίζεται η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (άρθρα 10
έως 12).
Οι διατάξεις των κεφαλαίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Β΄ περιλαµβάνουν
διατάξεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Υγείας. Συγκεκριµένως,
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την επιβολή ανταποδοτικών τελών από
τους ΟΤΑ σε πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί παροχή υπηρεσίας ή εκτέλεση έργου, µε σύµβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύµβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή
οντότητες (άρθρο 13), ρυθµίζονται ασφαλιστικά ζητήµατα (άρθρο 14), καθώς και ζητήµατα καθορισµού της τιµής των φαρµάκων (άρθρο 15).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρο 16) θεσπίζονται τροποποιήσεις
στους ν. 4001/2011 (άρθρα 80, 82 και 88) και 4336/2015 (άρθρο 8 παρ. 2 του
Κεφ. Γ΄ της υποπαρ. Β1 της Παρ. Β του άρθρου 2), και, µεταξύ άλλων, παρέχεται αναδροµικώς, από τη θέση σε ισχύ του ν. 4336/2015, δικαίωµα επιλογής προµηθευτή φυσικού αερίου σε πελάτες εγκατεστηµένους εκτός των
γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, και ορίζεται ότι το κόστος που καταβάλλεται
από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανοµής στον κύριο για την παραχώρηση
της χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Δικτύου, αφορά αποκλειστικώς και µόνο την τιµολόγηση της δραστηριότητας της διανοµής, όπως
και ότι τα τιµολόγια που υποβάλλουν οι Διαχειριστές του Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου, βάσει των οποίων εισπράττουν αντάλλαγµα, αφορούν τη
δραστηριότητα της Διανοµής.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄(άρθρα 17-18) ρυθµίζονται ιδίως ζητήµατα που αφορούν την αντικατάσταση οχηµάτων κατόχων αδειών ΦΔΧ µε
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άλλα, νεώτερης τεχνολογίας, την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, την εξυγίανση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ
Α.Ε., και την υποκατάσταση της ΟΣΕ Α.Ε. από το Ελληνικό Δηµόσιο έναντι
της EUROFIMA στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη
βασική συµφωνία και τις αναφερόµενες συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης τροχαίου υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, παρατείνεται η διάρκεια της σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών µέχρι την
31.12.2015, ενώ προβλέπεται η υπογραφή νέας σύµβασης για την ως άνω
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας για τα έτη 2016 – 2020 µεταξύ των ανωτέρω,
και µετατίθενται χρονικώς η έναρξη συστήµατος διαγωνιστικής διαδικασίας
από τη Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών προκειµένου περί της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών. Κατά
τη σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών για την «Τέταρτη Δέσµη Μέτρων για τους Σιδηροδρόµους
– Ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδροµικού Χώρου για την
Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και της Ανάπτυξης» (COM/2013/025
final), «ο συνδυασµός της ανοικτής πρόσβασης στην αγορά µε την ανταγωνιστική ανάθεση των συµβάσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας θα ευνοήσει
περισσότερο το άνοιγµα της αγοράς, [η οποία] έχει επιτευχθεί στην αγορά
εµπορευµατικών και διεθνών επιβατικών µεταφορών και αποδεικνύεται από
την ωριµότερη αγορά εµπορευµατικών µεταφορών που οδήγησε σε µεγαλύτερο µερίδιο των σιδηροδροµικών µεταφορών στην αγορά».
Περαιτέρω, προβλέπεται διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. έναντι
της ΟΣΕ Α.Ε., όπως επίσης και των χρεών του ΟΣΕ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου, υπό τον όρο της έκδοσης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν σχέσει προς τη συµβατότητα αυτών των µέτρων µε τη Συνθήκη
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υποκατάσταση της ΟΣΕ
Α.Ε. από το Ελληνικό Δηµόσιο έναντι της EUROFIMA.
Σηµειώνεται ότι, κατά την οικονοµική εξυγίανση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, ενόψει βελτίωσης της επενδυτικής τους ικανότητας, η διαγραφή
χρεών, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί να θεωρηθεί ως ενίσχυση συµβατή προς την κοινή αγορά, εφόσον αποσκοπεί στη διευκόλυνση της µετάβασης προς µία ανοιχτή αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών, χωρίς να στρεβλώνει δυσαναλόγως τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Οµοίως, ενισχύσεις για την αγορά και την ανανέωση τροχαίου υλικού δύνανται να συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων κοινού συµφέροντος,
όπως είναι ο εκσυγχρονισµός και η ανανέωση του στόλου των ελκτικών µη-
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χανών και των βαγονιών που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών,
ώστε να καταστούν οι σιδηροδροµικές µεταφορές ανταγωνιστικότερες σε
σχέση µε άλλους περισσότερο ρυπογόνους τρόπους µεταφοράς, και η βελτίωση της «διαλειτουργικότητας» των εθνικών δικτύων [βλ. σχετ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις» (2008/C 184/07)].
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 19-20) θεσπίζονται ρυθµίσεις
σχετικώς µε την ονοµασία οίνων δικαιούµενων ονοµασίας προέλευσης, και
τη συστέγαση οινοποιείων µε άλλες εγκαταστάσεις, όπως επίσης εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθµιση συναφών θεµάτων.
Τέλος, µε τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 21 και 22) θεσπίζονται µεταβατικές και τελικές διατάξεις, και ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος.
Β. Συµφώνως προς το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγµατος, «[ν]οµοσχέδια
που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονοµή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται µόνο από τον Υπουργό Οικονοµικών ύστερα από
γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Εξ άλλου, κατά το άρθρο 98 παρ.
1 εδ. δ΄, στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει η γνωµοδότηση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για
την παροχή δικαιώµατος σύνταξης συµφώνως µε την παράγραφο 2 του άρθρου 73.
Σηµειώνεται ότι στη νοµοθεσία περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1
παρ. 1 περ. κζ΄ του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ν. 4129/2013)
προβλέπεται ότι η γνωµοδότησή του είναι αναγκαία για τα νοµοσχέδια που
αναφέρονται στην τροποποίηση των συνταξιοδοτικών νόµων ή την απονοµή
σύνταξης ή την αναγνώριση υπηρεσίας που παρέχει δικαίωµα σε σύνταξη,
εφόσον η σύνταξη βαρύνει το δηµόσιο ταµείο ή τον προϋπολογισµό
Ν.Π.Δ.Δ.. Σχετικώς µε την ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 2 του
Συντάγµατος, το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ., ενδεικτικώς, Ε.Σ. Ολ 69/1989,
Ε.Ε.Ε.Δ. 1989, σελ. 612, Πρακτικά ΟλΕΣ της 16ης Γενικής Συνεδρίασης της
3.6.1998) έχει αποφανθεί ότι «όπως προκύπτει από την γενικότητα και την
φραστική ευρύτητα του κειµένου της συνταγµατικής συντάξεως (νοµοσχέδια αναφερόµενα οπωσδήποτε εις την απονοµήν συντάξεως και τας προϋποθέσεις ταύτης), αυτή δεν αναφέρεται µόνο στις περιπτώσεις απονοµής
συντάξεως σε πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δηµόσιο και
τα Ν.Π.Δ.Δ. µε την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου», (ιδίως, πολιτικές,
στρατιωτικές και πολεµικές συντάξεις), αλλά καλύπτει και κάθε άλλη περίπτωση συνταξιοδότησης από τους αυτούς φορείς, εφόσον διέπονται από το
ίδιο νοµικό καθεστώς, βάσει ιδιαιτέρων νοµοθετηµάτων τα οποία παραπέ-
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µπουν στις διατάξεις περί των δηµοσίων υπαλλήλων ή επαναλαµβάνουν, κατά βάση, τις διατάξεις αυτές.
Κατά πάγια, εξ άλλου, νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ., λ.χ.,
Ε.Σ. Ολ 983/1998), «η θεσπιζόµενη γνωµοδοτική αρµοδιότητα αυτού κατά
την διαδικασία ψηφίσεως συνταξιοδοτικών νόµων είναι εξαιρετικής φύσεως
και ιδιαίτερης σηµασίας, γιατί προνοεί για την διαφώτιση της Βουλής κατά
την ψήφιση των ειδικών αυτών νόµων και την προφύλαξή της από την θέσπιση διατάξεων που αντιβαίνουν σε βασικούς κανόνες της κείµενης συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας ή που δηµιουργούν προνόµια για ορισµένη κατηγορία συνταξιούχων» (για τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου βλ., Απ. Γέροντα, Δηµοσιονοµικό Δίκαιο, 2005, σελ. 192 επ.).
Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το εάν
το προτεινόµενο νοµοσχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από γνωµοδότηση της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία θα διατυπώνονται επισηµάνσεις στις επιµέρους παραγράφους του άρθρου 1, µολονότι µε το προτεινόµενο άρθρο βελτιώνονται, ιδίως, φράσεις και επανακαθορίζονται ηµεροµηνίες του άρθρου 1 του ν. 4336/2015.
Εξ άλλου, συµφώνως προς τη διάταξη της παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 73
του Συντάγµατος, «Τα νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά· δεν
επιτρέπεται, µε ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων θεµάτων». Γίνεται, όµως, δεκτό, ότι δεν αποκλείεται να τίθενται στο τέλος του συνταξιοδοτικού
νοµοσχεδίου και διατάξεις που αφορούν σε άλλα θέµατα (βλ. Π. Παραρά,
Σύνταγµα 1975 – Corpus, ΙΙ, 1985, σελ. 385). Θα ήταν, εποµένως, νοµοτεχνικώς αρτιότερο, ο τίτλος του προτεινόµενου νοµοσχεδίου να τροποποιηθεί
σε «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και λοιπά µέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου
1. Επί του άρθρου 1 παρ. 3
Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίστανται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει.
Κατά την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το Νσχ, «[µ]ε τις διατάξεις της
παρ. 3 προβλέπεται ότι η κατά τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει από την ηµεροµηνία αυτή (19-8-2015) και καταλαµβάνει όσους είχαν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-122012 και δεν είχαν συµπληρώσει µέχρι και την 18-8-2015 το κατά περίπτωση
ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης».
Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι, στο µέτρο που µε την προτεινόµενη ρύθµιση
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αυξάνονται τα όρια ηλικίας υπαλλήλων οι οποίοι, µε προγενέστερες ρυθµίσεις, είχαν εξαιρεθεί από την αύξηση αυτή - µε επίκληση του «θεµελιωµένου» ασφαλιστικού δικαιώµατος και της «ώριµης προσδοκίας» -, εγείρεται
προβληµατισµός ως προς το εάν η προτεινόµενη ρύθµιση ανταποκρίνεται
στην αρχή της προστασίας του κεκτηµένου ασφαλιστικού δικαιώµατος (βλ.
Στ. Κτιστάκη, Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα κοινωνικά δικαιώµατα,
Ε.Δ.Κ.Α., 2012, σελ. 481, ιδίως σελ. 494. Για την έννοια της «ώριµης προσδοκίας» στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης βλ., ενδεικτικώς, Ολ. Αγγελοπούλου, Τα νέα όρια ηλικίας του ν. 3863/2010. Η προστασία «θεµελιωµένων
δικαιωµάτων» και ώριµων προσδοκιών από το Σύνταγµα και το άρθρο 1 του
Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α., Ε.Δ.Κ.Α. 2010, σελ. 908.).
2. Επί του άρθρου 2 παρ. 5
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 39
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) καταργείται για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής. Η καταργούµενη διάταξη ορίζει ότι εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας που, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγµένα δεν έχουν εισπραχθεί
από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να µη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα.
Ως προς την προτεινόµενη κατάργηση της ανωτέρω ρύθµισης παρατηρούνται τα εξής:
Προϋπόθεση επιβολής φόρου εισοδήµατος αποτελεί η κτήση εισοδήµατος
από τον φορολογούµενο, ως εισόδηµα, δε, νοείται οποιοδήποτε έσοδο ή
προσαύξηση περιουσίας που συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά
του εισοδήµατος και εντάσσεται σε κάποια από τις κατηγορίες εισοδήµατος
που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Συµφώνως προς τον γενικό κανόνα της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξής του. Εν
προκειµένω, ο νοµοθέτης υπάγει σε φόρο, όχι µόνο το πράγµατι εισπραχθέν, αλλά και το µη εισπραχθέν έσοδο, για το οποίο, όµως, ο φορολογούµενος έχει αγώγιµη αξίωση για την είσπραξή του. Δικαιολογητική βάση της
ρύθµισης αποτελεί το ότι, ακόµη και αν ο φορολογούµενος δεν έχει εισπράξει το χρηµατικό ποσό που συνιστά το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τους καρπούς των περιουσιακών στοιχείων του (στην προκείµενη περίπτωση, το µίσθωµα από την εκµετάλλευση ακινήτων του), εν πάση περιπτώσει έχει επέλθει προσαύξηση της περιουσίας του από την ανωτέρω αι-
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τία, λόγω απόκτησης χρηµατικώς αποτιµητής αγώγιµης αξίωσης. Ο ανωτέρω κανόνας, παρά το ότι άγει στην επιβολή φόρου επί εισοδήµατος που, τελικώς, µπορεί να µην εισπραχθεί, είναι καταρχήν συνταγµατικώς ανεκτός,
στο µέτρο που, σε περίπτωση αναγνωρισµένης, µερικής ή ολικής, αδυναµίας
είσπραξης της ανωτέρω οφειλής, η ως άνω µείωση της περιουσίας του φορολογουµένου (εξαιτίας της αποµείωσης της αξίας της απαίτησής του), αναγνωρίζεται ως στοιχείο που µειώνει το εισόδηµά του δια της έκπτωσης από αυτό των ποσών των προβλέψεων για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων ή των οριστικών διαγραφών τους (βλ. άρθρο 26 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος), ή λόγω απώλειας κεφαλαίου ή άφεσης χρέους.
Υπό το φως των ανωτέρω, µετά την κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, πρέπει να παρασχεθεί δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδηµα της αξίας των µη εισπράξιµων ή επισφαλών απαιτήσεων από µισθώµατα, άλλως σε βάθος χρόνου, κατ’
αποτέλεσµα, φορολογείται πλασµατικό εισόδηµα, κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγµατος, όπως και του άρθρου άρθρο 4 παρ. 5 του
Συντάγµατος που επιτάσσει τη φορολόγηση µε βάση τη φοροδοτική ικανότητα.
3. Επί του άρθρου 3 παρ. 4
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου
46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), ούτως ώστε τα προβλεπόµενα από τη διάταξη αυτή µέτρα να επιβάλλονται πλέον µόνο σε περιπτώσεις µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης επιρριπτόµενων ή παρακρατούµενων φόρων, και όχι σε περιπτώσεις παραβάσεων έκδοσης πλαστών ή
έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στα µέτρα διασφάλισης περιλαµβάνεται και η δέσµευση του συνόλου του
µη χρηµατικού περιεχοµένου των τραπεζικών θυρίδων του φορολογουµένου, όπως και των µη χρηµατικών παρακαταθηκών.
Κατά τη νοµολογία του ΣτΕ επί των αντιστοίχου περιεχοµένου ρυθµίσεων
του άρθρου 14 του ν.2523/1997, τα µέτρα αυτά «σκοπούν στην διασφάλιση
των συµφερόντων του Δηµοσίου, λαµβάνονται δε προκειµένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των φορολογικού περιεχοµένου αξιώσεων του
Δηµοσίου κατ’ αυτού, προτού ο ίδιος προλάβει να µεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποσύρει τις καταθέσεις του, πριν από τα στάδιο οριστικοποίησης των φορολογικών εγγραφών» (ΣτΕ 399/2015, 1372/2014,
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2797/2009). Επίσης, έχει κριθεί ότι τα µέτρα αυτά περιορίζουν θεµιτώς την
οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία του φορολογουµένου, εφόσον, κατά περίπτωση, δεν είναι δυσανάλογα προς τον ανωτέρω σκοπό τους (ΣτΕ
395/2015, 1159/2012, 2024/2010).
Στο πλαίσιο αυτό, προβληµατισµός δηµιουργείται ως προς το αν η δέσµευση «του µη χρηµατικού περιεχοµένου των θυρίδων και των µη χρηµατικών παρακαταθηκών», δηλαδή πραγµάτων που, κατά τεκµήριο, δεν µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την καταβολή των ως άνω φορολογικών οφειλών,
είναι µέτρο πρόσφορο για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.
4. Επί του άρθρου 3 παρ. 5 και 6
Με τις προτεινόµενες παραγράφους καταργούνται, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις που χαρακτηρίζουν ως αυτοτελείς διοικητικές φορολογικές παραβάσεις τη µη έκδοση, ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελµατικών στοιχείων (για την οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις η επιβολή προστίµου 500 ευρώ ανά µη εκδοθείσα απόδειξη ή στοιχείο, µε ανώτατο όριο 30.000,00 ευρώ), καθώς και την έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων και την καταχώριση στα βιβλία ανύπαρκτων
αγορών ή εξόδων (για τις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
πρόστιµο ως ποσοστό επί της αξίας του στοιχείου). Αντιστοίχως, καταργούνται και οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή προστίµων για τις ανωτέρω παραβάσεις. Σηµειώνεται, εξ άλλου, ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 55
παρ. 2 του ν.4174/2013 είχε ήδη επέλθει µεγάλη µείωση στα επιβαλλόµενα
πρόστιµα για τις καταργούµενες παραβάσεις φοροδιαφυγής.
Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι ούτε από την αιτιολογική έκθεση, ούτε από
την έκθεση συνεπειών της ρύθµισης που συνοδεύουν το νοµοσχέδιο προκύπτει σαφώς και ευκρινώς ο ουσιαστικός λόγος κατάργησής τους, δεδοµένου, µάλιστα, ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων συνιστούν ιδιάζουσες µορφές παραβατικής συµπεριφοράς.
5. Επί του άρθρου 3 παρ. 10
Με την προτεινόµενη παράγραφο 10 προστίθεται νέο άρθρο 58Α στον
ν. 4174/2013, υπό τον τίτλο «Πρόστιµα για παραβάσεις σχετικές µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας», στο οποίο προβλέπονται τα εξής:
«1. Σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης
ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται µε ΦΠΑ, επιβάλλεται
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πρόστιµο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το
µη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η µη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, µε συνέπεια τη µη απόδοση ή την µειωµένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την µη υποβληθείσα
δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
3. Σε περίπτωση άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης,
επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονοµικής δραστηριότητας.
4. Σε κάθε πρόσωπο µη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει
φορολογικά στοιχεία µε ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται
πρόστιµο ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αναγραφόµενου
φόρου που δεν αποδόθηκε».
Επί των ανωτέρω παρατηρούνται τα εξής:
α) Επί της περίπτωσης 1 σηµειώνεται ότι θα έπρεπε να ορίζεται, έστω και
κατά παραποµπή, η έννοια του «ανακριβούς στοιχείου». Εάν υποτεθεί (βάσει του νέου άρθρου 66 παρ. 5 του ν. 4174/2013 που εισάγεται µε το άρθρο
8 του Νσχ) ότι ως «ανακριβές» θεωρείται το φορολογικό στοιχείο στο οποίο
αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής, επισηµαίνεται ότι η επιβολή προστίµου στον λήπτη τέτοιου στοιχείου, ενδεχοµένως, στερείται δικαιολογητικής βάσης, διότι στην περίπτωση αυτή ο λήπτης έχει εκπέσει ποσό ΦΠΑ µικρότερο (και όχι µεγαλύτερο) από αυτό που αναλογεί
στην αξία που κατέβαλε.
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι οι τιµωρούµενες δια της περίπτωσης αυτής παραβάσεις (πλην των περιπτώσεων που διαπιστώνονται πριν από την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) τιµωρούνται και στο πλαίσιο της περίπτωσης 2, διότι συνεπάγονται υποβολή ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ.
β) Επί της περίπτωσης 3 παρατηρείται ότι, εάν, παρά τη µη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, έχει αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογεί στα έσοδα της
ασκηθείσας οικονοµικής δραστηριότητας, η επιβολή προστίµου στερείται δικαιολογητικής βάσης, άλλως, εάν δεν έχει αποδοθεί ο αναλογών ΦΠΑ, η
σχετική παράβαση τιµωρείται στο πλαίσιο της περίπτωσης 2, διότι συνεπάγεται µη υποβολή ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων.
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γ) Επί της περίπτωσης 4 παρατηρείται, οµοίως, ότι η σχετική παράβαση τιµωρείται στο πλαίσιο της περίπτωσης 2, διότι συνεπάγεται µη υποβολή ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων.
δ) Παρατηρείται, επίσης, ότι πρέπει να ρυθµισθεί τί θα ισχύσει σε περίπτωση συρροής περισσότερων της µίας περιπτώσεων παραβάσεων, εάν, δηλαδή, θα επιβάλλονται ένα ή περισσότερα πρόστιµα.
ε) Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σε αντίθεση µε τις ισχύουσες διατάξεις, συµφώνως προς τις οποίες, το επιβαλλόµενο πρόστιµο επί παραβάσεων σχετικών µε τον ΦΠΑ συναρτάται είτε προς τη βαρύτητα της παράβασης (πρόστιµο 50% επί του αναλογούντος ΦΠΑ σε περιπτώσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, άρθρο 55 παρ. 2 περ. δ΄ ν.4174/2013), είτε
προς το ποσό της διαφοράς φόρου µεταξύ υποβληθείσας δήλωσης και ελέγχου (10% έως 100% του ποσού της διαφοράς, άρθρο 58 παρ. 1
ν.4174/2013), είτε προς τη µη υποβολή δήλωσης (100% επί του οφειλόµενου φόρου, άρθρο 58 παρ. 1 ν.4174/2013), οι προτεινόµενες διατάξεις επιβάλλουν σε όλες τις περιπτώσεις το ίδιο πρόστιµο (50%), χωρίς καµία κλιµάκωση αναλόγως της βαρύτητας και της έκτασης της παράβασης, κατά
τούτο δε, ενδεχοµένως, δεν βρίσκονται σε αρµονία µε την αρχή της αναλογικότητας.
6. Επί του άρθρου 7 παρ. 3
Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, µε τις οποίες προβλέπεται η επιβολή
µειωµένων προστίµων εν σχέσει προς τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του ν.
2523/1997. Συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, «θεσπίζονται αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις, συνεπεία της τροποποίησης των άρθρων 58 και 59
του ν. 4174/2013 και της κατάργησης του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 καθώς
και των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.
4174/2013, ώστε να προβλέπεται η επιβολή των ίδιων κυρώσεων και για τις
υποθέσεις για τις οποίες είχαν επιβληθεί οι κυρώσεις των άρθρων 5 του ν.
2523/1997, 55 παρ. 2 περ. α΄, β΄ και γ΄, 58 και 59 του ν.4174/2013 και οι οποίες εκκρεµούν κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος σχεδίου νόµου». Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι οι κυρώσεις (πρόστιµα) που προβλέπει η
παράγραφος 3 δεν είναι ίδιες, αλλά µικρότερες τόσο από αυτές του άρθρου
5 του ν. 2523/1997, όσο και από αυτές του άρθρου 55 παρ. 2 του
ν.4174/2013.
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7. Επί του άρθρου 8
Με τις προτεινόµενες διατάξεις εισάγονται στον ν. 4174/2013 νέα άρθρα
66 έως 71. Ειδικότερα, στο προτεινόµενο νέο άρθρο 66 τυποποιούνται τα αδικήµατα φοροδιαφυγής, ενώ στο άρθρο 68 ορίζονται οι δικονοµικές προϋποθέσεις για την άσκηση της ποινικής δίωξης, ο χρόνος έναρξης της παραγραφής και η σχέση ποινικής και διοικητικής διαδικασίας. Ταυτοχρόνως, µε
το άρθρο 71 παρ. 1 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20 και
21 του ν. 2523/1997. Εν προκειµένω, και ιδίως ενόψει της επέκτασης του αξιοποίνου και σε άλλα είδη φόρων, πλην του φόρου εισοδήµατος, όπως ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και ο ειδικός φόρος ακινήτων, της αποσύνδεσης της άσκησης της ποινικής δίωξης από τη διοικητική διαδικασία και
της εξακολούθησης της ισχύος του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 2523/1997, παρατηρείται το εξής: προς αποφυγή σύγχυσης κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να ρυθµισθεί νοµοθετικώς
η επιρροή στον αξιόποινο χαρακτήρα των εγκληµάτων φοροδιαφυγής, της
ανεπιφύλακτης αποδοχής από τον φορολογούµενο της πράξης προσδιορισµού φόρου ή επιβολής προστίµου (ή της απόφασης που εκδίδεται µετά την
άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής) και, συνακολούθως, της καταβολής
της αντίστοιχης χρηµατικής κύρωσης (Γνωµοδότηση Εισαγγελέα ΑΠ
4/25.9.2015 σελ. 5, Παπακυριάκου Θ. σε Καιάφα - Γκµπάντι Μαρία (Επιστηµ.
Εποπτεία), Οικονοµικό έγκληµα και διαφθορά στον δηµόσιο τοµέα, Αθήνα
2014, σελ. 190 επ., ιδίως 197).
8. Επί του άρθρου 10 παρ. 10
Με την προτεινόµενη παράγραφο 10 αντικαθίσταται, µεταξύ άλλων, η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α' του άρθρου 31 του ν. 4270/2014, και ορίζεται ότι «από την 1η.1.2017, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
του ν. 4129/2013 (Α΄52), δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες
του Κράτους. Από την 1η.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
του ν.4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ
και των προαναφερόµενων λοιπών νοµικών προσώπων». Συµφώνως προς
την αιτιολογική έκθεση, η ρύθµιση «εντάσσεται σε µια ευρύτερη στροφή παραδείγµατος που συντελείται στο πεδίο του ελέγχου των δηµοσίων δαπανών και στοχεύει στην απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς
του, µε µετατόπιση της έµφασης στους κατασταλτικούς ελέγχους, προκειµένου αφενός να µην δηµιουργούνται καθυστερήσεις και προσκόµµατα
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στην εξόφληση των δηµοσίων δαπανών και αφετέρου να ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία των οργάνων που είναι επιφορτισµένα µε τη διενέργεια των πληρωµών».
Επισηµαίνεται, συναφώς, η Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της 22ης Γενικής Συνεδριάσεως της 19ης Νοεµβρίου 2014, συµφώνως προς την οποία, «δεν είναι δυνατή κατά το Σύνταγµα η παντελής κατάργηση των θεσµών προληπτικού δηµοσιονοµικού ελέγχου που ασκούνται
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ούτε η αντικατάστασή τους από άλλους θεσµούς ελέγχων δαπανών και συµβάσεων στους οποίους ελλείπει το στοιχείο της πρόληψης διενέργειας παράνοµης δαπάνης ή ανάληψης παράνοµης συµβατικής υποχρέωσης», καθόσον (…) «ο κοινός Νοµοθέτης δύναται
να περιορίζει τους προληπτικούς ελέγχους που διενεργεί το Δικαστήριο ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι υπό έλεγχο δηµόσιες
δαπάνες και συµβάσεις ή το ποσό στο οποίο αφορούν» και «δικαιούται να
διαρρυθµίζει τις αρµοδιότητες του Δικαστηρίου για την καλύτερη άσκησή
τους στο πλαίσιο που προδιαγράφεται από λόγους εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος. Δεν είναι όµως δυνατό να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο
πλαίσιο εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος, η κατάργηση ή η ουσιώδης µεταβολή των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου η δηµοσιονοµική διαχείριση του Κράτους απλώς και µόνον να στοιχηθεί πίσω από ένα διεθνές µοντέλο οργάνωσης, το οποίο επιδεικνύει έλλειψη ανοχής
στη θεσµική διαφορετικότητα. Υπό την ως άνω έννοια, δεν θα συνιστούσε
ερµηνεία αλλά παραβίαση του Συντάγµατος, η από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
και περαιτέρω από την Ελληνική Κυβέρνηση, αποδοχή της κατάργησης του
προληπτικού χαρακτήρα του ελέγχου δαπανών και συµβάσεων που διενεργεί το Δικαστήριο, όταν αυτό δεν επιβάλλεται από επιτακτικές ανάγκες, που
θα δικαιολογούσαν τη διαρρύθµιση του τρόπου ασκήσεώς των, αλλά από αντιλήψεις δογµατικής προέλευσης περί την καλή οργάνωση, οι οποίες µόνο
σε επίπεδο θέσπισης κανόνων από τον κοινό Νοµοθέτη µπορεί να εξετάζονται». Εξ άλλου, προσφάτως, «το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχθηκε (πρακτικά Ολοµελείας 7.5.2014), µε οριακή πλειοψηφία, ότι ήταν συνταγµατικώς ανεκτή
η περαιτέρω αύξηση του ορίου του ποσού για τα εντάλµατα πληρωµής του
Δηµοσίου επί των οποίων ασκείται προληπτικός έλεγχος από τις 15.000 €
στις 30.000 €».
9. Επί του άρθρου 15
Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973, προς τον σκοπό της «µείωση[ς] της φαρµακευτικής δαπάνης και [του] εξορθολογισµ[ού] των κανόνων τιµολόγησης φαρµά-
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κων» (Αιτιολογική έκθεση επί του νοµοσχεδίου). Έτσι, ορίζεται ότι, από
15.11.2015, «i. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων “αναφοράς” µετά
την λήξη της “περιόδου προστασίας των δεδοµένων” (data protection period)
σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µειώνεται στο
50% της τιµής του προϊόντος σε κατάσταση “εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων” είτε στο µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε το ποια είναι σε κάθε
περίπτωση η χαµηλότερη τιµή», και ότι «ii. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, διατηρούν το 65% της
τιµής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, µετά τη λήξη της “περιόδου προστασίας των δεδοµένων”, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προηγούµενα».
Σχετικώς µε τις ανωτέρω διατάξεις επισηµαίνονται τα εξής [βλ., αντί πολλών, και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της 7.2.2011 επί
του Νσχ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
(ν. 3918/2011)]:
Η φαρµακευτική πολιτική, ως υποσύστηµα του συστήµατος υγείας, υπόκειται, κατά βάση, στις συνταγµατικές αρχές που διέπουν την πολιτική υγείας και τις δεσµεύσεις που περιορίζουν τη δράση των κρατικών οργάνων κατά τη χάραξη και υλοποίηση της υγειονοµικής πολιτικής.
Όπως προκύπτει από τη νοµολογία (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 5380/1995, ΤοΣ,
1997, σελ. 156, ΣτΕ 1374/1997, ΤοΣ, 1998, σελ. 532, ΣτΕ 1678/2002, αδηµοσίευτη στον νοµικό τύπο), η συνταγµατική ρύθµιση του συστήµατος υγείας
θεµελιώνεται στη συστηµατική ερµηνεία σειράς συνταγµατικών διατάξεων,
που κατοχυρώνουν επιµέρους όψεις θεµελιωδών αρχών και δικαιωµάτων,
και συγκεκριµένως, α) διατάξεις που κατοχυρώνουν τη δέσµευση της Πολιτείας να λαµβάνει µέτρα για την υγειονοµική προστασία των πολιτών (άρθρα 5 παρ. 1, 21 παρ. 3 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος), β) διατάξεις που οριοθετούν τη συνταγµατική ρύθµιση της υγειονοµικής προστασίας µε γνώµονα υπέρτερα έννοµα αγαθά, όπως ιδίως ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, και η ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, και γ) διατάξεις που αφορούν την εγγύηση του συστήµατος της ελεύθερης οικονοµίας,
αναγνωρίζοντας ευρεία σφαίρα οικονοµικής δράσης στους ιδιώτες, αλλά,
ταυτοχρόνως, και τη δυνατότητα του κράτους να παρεµβαίνει στην οικονοµία της αγοράς (άρθρα 5 παρ. 1, 17, 25 παρ. 1 έως 4, 79 παρ. 8 και 106 του
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Συντάγµατος). Βλ., σχετικώς, Χ. Γκόλνα, Ξ. Κοντιάδη, Κ. Σουλιώτη, Φαρµακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 2005, σελ. 219.
Οι τρεις αυτές δέσµες συνταγµατικών δικαιωµάτων συνιστούν το συνταγµατικό πλαίσιο άσκησης της φαρµακευτικής πολιτικής. Η συστηµατική ερµηνεία τους καταδεικνύει ότι, ως προς τα ζητήµατα φαρµακευτικής πολιτικής,
επιλέγονται ρυθµίσεις που κατοχυρώνουν, κυρίως, την οικονοµική ελευθερία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό, διότι το φάρµακο αποτελεί όχι
µόνο κοινωνικό, αλλά και καταναλωτικό αγαθό µε αυξηµένο κόστος παραγωγής. Η Πολιτεία τελεί, εποµένως, ως προς την παραγωγή και τη διάθεση
των φαρµακευτικών σκευασµάτων, σε σηµαντικό βαθµό υπό καθεστώς «εξάρτησης» από την έρευνα, την παραγωγή και τις εµπορικές συναλλαγές
της φαρµακευτικής βιοµηχανίας (βλ., αναλυτικώς, Χ. Γκόλνα, Ξ. Κοντιάδη, Κ.
Σουλιώτη, ό.π., σελ. 34 – 35 και 219 επ.).
Έτσι, το σύστηµα υπολογισµού της τιµής του φαρµάκου αποτελεί το πλέον σύνθετο ζήτηµα συνταγµατικότητας στο πεδίο της φαρµακευτικής πολιτικής. Στην περίπτωση του φαρµάκου, η επιβολή διατίµησης (και, γενικώς, η
κρατική ρύθµιση της τιµής) θεωρείται, υπό προϋποθέσεις, συνταγµατικώς ανεκτή ως µέσο άρσης της σύγκρουσης µεταξύ του δικαιώµατος για φαρµακευτική κάλυψη και της επιχειρηµατικής ελευθερίας. Έτσι, ο συγκεκριµένος
περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού χαρακτηρίζεται σύµφωνος προς
τη συνταγµατική τάξη, όταν προκύπτει µε γνώµονα την αρχή της αναλογικότητας, µετά από στάθµιση των συγκρουόµενων αλλά και παραπληρωµατικών έννοµων αγαθών. Δύο, εποµένως, είναι οι κρίσιµες προϋποθέσεις για να
αξιολογηθεί συνταγµατικώς ο επίµαχος περιορισµός της ιδιωτικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Αφενός, να µην προσβάλλεται ο πυρήνας της επιχειρηµατικής ελευθερίας, αφετέρου, ο περιορισµός να είναι αναγκαίος, κατάλληλος και επαρκής, εν στενή εννοία ανάλογος προς τον επιδιωκόµενο
σκοπό.
Στο πλαίσιο αυτό έχει επανειληµµένως κριθεί [ΣτΕ (Ολ) 3633/ 2004, ΝοΒ
2005, σελ. 778, ΣτΕ 85/2006, 323/2007, ΔΕφΑθ 4659/2009, ΕΕµπΔ 2010,
σελ. 316] ότι «όταν η Διοίκηση ορίζει, µε κανονιστική πράξη, τον τρόπο διαµόρφωσης των ανώτατων τιµών πώλησης των φαρµάκων και τον τρόπο επαλήθευσης των τιµών, οφείλει να θεσπίζει πρόσφορα κριτήρια κοστολόγησης και επαλήθευσης των τιµών, κατά συνεκτίµηση των οποίων εξευρίσκεται
το αποδεκτό κόστος των φαρµάκων. (…)». Το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος «προστατεύει την ελευθερία της οικονοµικής δραστηριότητας, στην

16
οποία περιλαµβάνεται και η ελευθερία άσκησης του εµπορίου, και αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ελεύθερης οικονοµικής λειτουργίας
των επιχειρήσεων, ώστε να µπορούν αυτές να εργάζονται κερδοσκοπικώς
στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς. Και ναι µεν η διάταξη αυτή δεν αποκλείει στον κοινό νοµοθέτη, ή, κατ’ εξουσιοδότηση του, στη Διοίκηση, να
θεσπίζει περιορισµούς της ελευθερίας αυτής για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι περιορισµοί όµως αυτοί δεν επιτρέπεται να καθιστούν πράγµατι
αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερή την πραγµατοποίηση των θεµιτών σκοπών
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση της επιχείρησης ως οικονοµικής µονάδας». Εποµένως, κατά το Συµβούλιο της Επικρατείας, η τιµή πώλησης φαρµάκου όχι µόνο δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από το κόστος παραγωγής ή εµπορίας ορθολογικώς οργανωµένης επιχείρησης στον κλάδο παραγωγής ή εµπορίας φαρµάκου -– όπως το
κόστος αυτό διαµορφώνεται υπό συγκεκριµένες, από άποψη τόπου και χρόνου, οικονοµοτεχνικές συνθήκες – «αλλά πρέπει να περιλαµβάνει και εύλογο ποσοστό κέρδους που προσδοκά µία ορθολογικώς επίσης οργανωµένη
επιχείρηση» (ΔΕφΑθ 4659/2009, όπ., π., σελ. 316, πρβλ. και Χ. Γκόλνα, Ξ.
Κοντιάδη, Κ. Σουλιώτη, όπ. π., σελ. 244 επ.).
10. Επί του άρθρου 16 παρ. 6
Για λόγους ακριβολογίας θα ήταν χρήσιµο να προστεθεί µεταξύ των λέξεων «της Παραγράφου Β» και «του ν. 4336/2015» η φράση «του άρθρου 2
(Μέρος Β΄)».
11. Επί του άρθρου 17 παρ. 1
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, η προθεσµία για την αντικατάσταση οχηµάτων προσώπων τα οποία ήδη κατέχουν άδειες ΦΔΧ µε οχήµατα νεώτερης
τεχνολογίας, τουλάχιστον EURO IV, γίνεται δεκαετής (από πενταετής) από
τη λήξη της οριζόµενης µεταβατικής περιόδου (27.1.2012). Κατά την αιτιολογική έκθεση, η ρύθµιση προτείνεται λόγω της τρέχουσας οικονοµικής δυσχέρειας των επαγγελµατιών µεταφορέων να αντικαταστήσουν τα οχήµατά
τους. Πέραν του ότι νέες άδειες χορηγούνται για φορτηγά εντασσόµενα
στην κατηγορία εκποµπών EURO V ή µεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού, προβληµατισµός µπορεί να δηµιουργηθεί ως προς τη συνεχιζόµενη εξαίρεση από την υποχρέωση αντικατάστασης των οχηµάτων ε άλλα νεώτερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
των µεταβιβάσεων αδειών ΦΔΧ λόγω κληρονοµικής διαδοχής (βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του ν. 3887/2010, παρ. 12).
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12. Επί του άρθρου 18 παρ. 3
Πρέπει να προστεθεί η λέξη «εκπρόσωπος» στην περίπτωση 8.
Επίσης, στη θεσπιζόµενη διά του παρόντος στο άρθρο 4 του ν. 3920/2011,
παρ. 6 περ. β΄, θα ήταν νοηµατικώς αρτιότερο να προσδιορισθεί το αναφερόµενο «Έργο».
Αθήνα, 14.10.2015
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