ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από δύο (2) Μέρη και τριάντα οκτώ (38) άρθρα.
Με το Μέρος Α' υπό τον τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις», το οποίο περιλαµβάνει δύο (2) Κεφάλαια και είκοσι δύο (22) άρθρα, εισάγονται διατάξεις ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού περιεχοµένου.
Ειδικότερα, µε το Κεφάλαιο Α' προτείνεται η τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, ιδίως ως προς ζητήµατα σχετικά µε τη µείωση εισφορών των
ελευθέρων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολουµένων και αγροτών.
Τα κυριότερα ζητήµατα που προτείνονται προς ρύθµιση είναι:
- ο επανακαθορισµός των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης για τους ασφαλισµένους οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του
πρώην Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) σε ποσοστό 13,33%
από 1.1.2019 (άρθρο 1),
- ο προσδιορισµός του ποσοστού µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών σε ασφαλισµένους του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολουµένους αποφοίτους
σχολών ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε επιστηµονικούς συλλόγους ή επιµελητήρια που έχουν τη µορφή Νοµικού Προσώπου
Δηµοσίου Δικαίου, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην
ασφάλιση (άρθρο 2),
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- το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους αυτοαπασχολούµενους ασφαλισµένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) από 1.1.2019 και εφεξής (άρθρο 3),
- η θέσπιση νέας βάσης υπολογισµού µηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολουµένων και ελευθέρων επαγγελµατιών στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) (άρθρο 4),
- η θέσπιση νέας βάσης υπολογισµού µηνιαίας εισφοράς των αυτοαπασχολουµένων και ελευθέρων επαγγελµατιών στον κλάδο εφάπαξ παροχών
(άρθρο 5),
- η κατάργηση µεταβατικής διάταξης του ν. 4387/2016 η οποία προέβλεπε
µειώσεις ποσών των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής των ως άνω αναφερόµενων ασφαλισµένων (άρθρο 6),
- η τροποποίηση της έννοιας των συντάξιµων αποδοχών για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης σε αυτοαπασχολουµένους, ελεύθερους επαγγελµατίες και ασφαλισµένους του άρθρου
40 του ν. 4387/2016 (άρθρο 7).
Ακολούθως, µε το Κεφάλαιο Β' του Μέρους Α', εισάγονται ειδικότερες
ρυθµίσεις ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού περιεχοµένου, διά των οποίων,
µεταξύ άλλων:
- προσδιορίζεται το καθεστώς έναρξης και λήξης του δικαιώµατος απονοµής επικουρικής σύνταξης (άρθρο 8),
- εισάγεται υποχρέωση απονοµής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών από το ΕΤΕΑΕΠ σε όσους ασφαλισµένους του πρώην ΕΤΑΑ έχουν υποβάλει δήλωση περί εξόφλησης εισφορών, µε ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου, από πλευράς του ΕΤΕΑΕΠ, της ακρίβειας των υποβληθέντων στοιχείων εντός δύο ετών (άρθρο 9),
- ορίζεται ότι δεν αναζητούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές
συντάξεις από το Ταµείο Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ΤΑΔΚΥ), και εφάπαξ παροχές από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) οι οποίες προέκυψαν από ανάκληση των πράξεων απονοµής για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων (άρθρο 10),
- προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στον ν. 4387/2016 ως προς την
προσαύξηση της σύνταξης κατόπιν αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων η οποία έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου (άρθρο
11),
- θεσπίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωµής από τον Ενιαίο Φο-
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ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) οι οποίοι εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (άρθρο 12),
- καθορίζονται ζητήµατα ως προς τη νοµική παράσταση του ΕΦΚΑ σε δίκες που αφορούν αξιώσεις ή υποχρεώσεις των κλάδων υγείας που µεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 13),
- εισάγεται νέος τρόπος απόδειξης της ηλικίας των ασφαλισµένων του
πρώην ΟΓΑ (άρθρο 14),
- θεσπίζεται συνεργασία του ΕΦΚΑ µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) για τη χορήγηση συντάξεων του δηµόσιου τοµέα
(άρθρο 15),
- καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού σύνταξης των µονοσυνταξιούχων ασφαλισµένων του πρώην Ταµείου Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ) για αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.
4387/2016 (άρθρο 16),
- προσδιορίζεται ο τρόπος αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών οι οποίες χορηγήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των λαβόντων, µετά από
απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο
17),
- τροποποιείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015 περί
παρακράτησης και συµψηφισµού απαιτήσεων οφειλέτη κατά του φορέα µε
οφειλές προς τους ΦΚΑ (άρθρο 18),
- παρατείνεται η αναστολή προϋποθέσεων για την υπαγωγή σε ρύθµιση
των οφειλοµένων εισφορών προς τους ΦΚΑ (άρθρο 19),
- προσδιορίζονται ως µέλη οικογένειας, υπαγόµενα στον ΕΦΚΑ για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης, και τα µέλη οικογένειας που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου (άρθρο 20),
- εισάγεται νοµοτεχνική βελτίωση στον ν. 4509/2017 ως προς τους τίτλους κτήσης, απαραίτητη µετά την αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν.
4387/2016 µε το άρθρο 1 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου (άρθρο 21),
- θεσπίζεται η δυνατότητα λήψης σύνταξης λόγω θανάτου από φυσικές
καταστροφές σε µέλη οικογένειας του θανόντος, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (άρθρο 22).
Διά του Μέρους Β' υπό τον τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων εργαζοµένων, ανέργων, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ και λοιπές διατάξεις», το οποίο περιλαµβάνει τα άρθρα
23-38, ρυθµίζονται θέµατα ως προς τους εργαζοµένους, τους ανέργους, το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον Οργανισµό Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναµικού (ΟΑΕΔ).
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Ειδικότερα, διά του Κεφαλαίου Α' ρυθµίζονται, ιδίως:
- η παράσταση πολιτικής αγωγής των εργαζοµένων σε υποθέσεις σχετικές µε καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών και αποζηµίωση απόλυσης (άρθρο 23),
- η δηµιουργία νέων τµηµάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ (άρθρο 24),
- η δυνατότητα νοµικής εκπροσώπησης του Ειδικού Γραµµατέα του ΣΕΠΕ,
των επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων που συντρέχουν στη διεξαγωγή ελέγχων, είτε από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους (άρθρο 25),
- ο χαρακτηρισµός της τέλεσης ορισµένων ποινικών αδικηµάτων σε βάρος
του Ειδικού Γραµµατέα ΣΕΠΕ, των Επιθεωρητών και ορισµένων κατηγοριών
υπαλλήλων ως «ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση» (άρθρο 26),
- η δωρεάν µετακίνηση των ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕΔ µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς (άρθρο 27),
- η συµµετοχή του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο
Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΔ και στην επιτροπή του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) (άρθρο 28),
- ζητήµατα σχετικά µε τα προγράµµατα απασχόλησης ανέργων (άρθρο
29).
Στη συνέχεια, µε το Κεφάλαιο Β΄ εισάγονται ειδικότερες ρυθµίσεις, και, ιδίως:
- θεσπίζεται η καταβολή αποζηµίωσης, και όχι αµοιβής, στους δικαστικούς
αντιπροσώπους στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων (άρθρο 30),
-παρατείνεται αυτοδικαίως έως 31.12.2019 η υφιστάµενη «Σύµβαση Συντήρησης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» (άρθρο 31),
- θεωρούνται σύννοµες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες του ΕΦΚΑ οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
το 2017 (άρθρο 32),
- παρέχεται στους ελεγκτές των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) η δυνατότητα νοµικής εκπροσώπησης είτε από µέλος του
ΝΣΚ είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους (άρθρο 33),
- συνιστώνται οργανικές θέσεις σε εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψής τους (άρθρα 34 και 35),
- τροποποιείται ο αριθµός των µελών που συµµετέχουν στα Διοικητικά
Συµβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 36),
- καταργούνται από 1.1.2019 τα Περιφερειακά Γραφεία/Ενότητες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ), και καθο-
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ρίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη µεταφορά του τακτικού προσωπικού
τους σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 37).
Τέλος, διά του άρθρου 38 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του νόµου.
Β. Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς, τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις» (ν. 3863/2010), «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» (ν. 3899/2010), «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015» (ν. 3986/2010), «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» (ν.
4024/2011), «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (ν.
4093/2012), «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
(…) και άλλες διατάξεις» (ν. 4111/2013), «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (ν. 4334/2015) και «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ν.
4387/2016)), η κρατική µέριµνα για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, εκφράζεται ως αντίστοιχο κοινωνικό δικαίωµα (στη θεωρία γίνεται λόγος και για
σχετική θεσµική εγγύηση, βλ., λ.χ., Γ. Λεβέντη, Τα κοινωνικά δικαιώµατα
του πολίτη, ΤοΣ, 1976, σελ. 172). Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του
άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, επιφυλάσσεται στον κοινό νοµοθέτη η
ευχέρεια να ρυθµίζει τα θέµατα που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων, στο πλαίσιο των κανόνων που τίθενται από τις εν γένει συνταγµατικές διατάξεις, ιδίως περί ισότητας, προστασίας της οικογένειας και της υγείας, εδραίωσης
της κοινωνικής ειρήνης και σεβασµού της αξίας του ανθρώπου (άρθρα 2, 4
και 21 Συντάγµατος. Βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 2747/1981, ΕΔΚΑ 1982, σελ. 271.
Πρβλ. Κ. Κρεµαλή, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1985, σελ. 38, επ., Α.
Πετρόγλου, Η συνταγµατική προστασία της Κοινωνικής Ασφαλίσεως, ΕΔΚΑ
1976, σελ. 690 επ.). Περαιτέρω, στοιχείο της έννοιας της εισφοράς προς ασφαλιστικό οργανισµό συνιστά η προσδοκία κάποιας αντιπαροχής µε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 3693/2015, 3412-
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3/2013). Εντούτοις, η αρχή της ανταποδοτικότητας ως αρχή της αναλογίας
µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών παροχών, «δεν αποτελεί
συνταγµατικώς κατοχυρωµένο κανόνα», υπό την έννοια της απόλυτης αναλογίας εισφορών και παροχών (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ Ολοµ. 22872290/2015, ΣτΕ 724/2010, ΣτΕ 157/2009 ΔιΔικ 2010, σελ. 354, ΣτΕ
2535/2008, ΔιΔικ 2009, σελ. 1234, ΣτΕ 1022/2005, ΕΔΚΑ 2005 σελ. 654). Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αναγνωρίζει στα συµβαλλόµενα κράτη ένα ευρύ περιθώριο εκτίµησης όσον αφορά στη διαµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, λαµβανοµένων υπόψη τόσο των οικονοµικών δεδοµένων όσο και
των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε χώρας (ΕΔΔΑ, 8.12.2009, Muñoz Díaz κατά Ισπανίας, αριθµ. 49151/07, 8.12.2009, Wieczorek κατά Πολωνίας αριθµ.
18176/05).
II. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1 (σε συνδυασµό µε τα άρθρα 2 έως 5)
α. Με το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου προτείνεται η µείωση κατά 6,67 ποσοστιαίες µονάδες από την 1.1.2019 του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς που επιβάλλεται σε αυτοαπασχολουµένους και ελεύθερους επαγγελµατίες, ώστε η εισφορά να ανέρχεται τελικώς σε ποσοστό 13,33% (αντί του
ποσοστού 20%, το οποίο ισχύει σήµερα). Οµοίως, προβλέπεται το ίδιο ποσοστό για τους ασφαλισµένους που ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούµενοι
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, µετά τη λήξη µεταβατικής περιόδου, ήτοι από 1.1.2022 (άρθρο 3 του νοµοσχεδίου). Περαιτέρω, µε τις ρυθµίσεις των
άρθρων 2, 4 και 5 τροποποιείται η βάση υπολογισµού της εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, αντιστοίχως. Συγκεκριµένως,
ορίζεται ότι οι αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες θα καταβάλλουν, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, τα ισχύοντα ποσοστά ανά περίοδο αναφοράς επί του κατώτατου µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών (για
τους υπαγόµενους στο άρθρο 2 τα ποσοστά υπολογίζονται στο 70% της ανωτέρω βάσης).
Όπως έχει επισηµανθεί στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ν.
4387/2016), ως προς το ποσοστό µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνει, συµφώνως προς το ισχύον καθεστώς, τους αυτοπασχολουµένους και
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, εν συγκρίσει προς τις αντίστοιχες µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών, «για τους µισθωτούς εργαζοµέ-
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νους, η ασφαλιστική εισφορά (20%) που αναλογεί στις αποδοχές τους βαρύνει αυτούς µόνο κατά το 1/3, και συγκεκριµένως σε ποσοστό 6,67%, δεδοµένου ότι η, σε ποσοστό 13,33% επί των καταβαλλόµενων αποδοχών, εισφορά του εργοδότη δεν αποτελεί µέρος των αποδοχών/εισοδηµάτων του
εργαζοµένου, δεν βαρύνει τον εργαζόµενο, και µόνος υπόχρεος για την καταβολή της είναι ο εργοδότης, δηλαδή πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισµένο. Αντιθέτως, για τους αυτοαπασχολουµένους και τους ελευθέρους επαγγελµατίες δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχη ρύθµιση, η οποία θα
προέβλεπε, αναλόγως, ότι τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών τους βαρύνουν κατά νόµο τους πελάτες/αντισυµβαλλοµένους τους. Κατά συνέπεια, η
επιβολή εισφοράς κύριας σύνταξης µε συντελεστή 20% επί του εισοδήµατος της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισµένων εισάγει, κατά παράβαση της
συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας [αλλά, κατ’ αποτέλεσµα, και της αρχής ανταποδοτικότητας των εισφορών], δυσµενή διάκριση σε
βάρος τους, εν σχέσει προς την εισφορά που καταβάλλουν οι µισθωτοί εργαζόµενοι η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%
επί του εισοδήµατος (αποδοχών) τους». Υπό το φως των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι τα προεκτεθέντα µέτρα κατ’ αποτέλεσµα οδηγούν σε µικρότερες µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αφενός, λόγω µείωσης του ποσοστού
εισφοράς κύριας σύνταξης, αφετέρου, λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισµού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.
β. Επιπροσθέτως, δεδοµένου ότι αντικείµενο της προτεινόµενης διάταξης
είναι η αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, παρατηρείται ότι θα
ήταν σκόπιµο να προστεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 1 του νοµοσχεδίου και ο
τίτλος του υπό αντικατάσταση άρθρου, ήτοι «Εισφορές αυτοπασχολουµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών», δεδοµένου ότι το αντικείµενο ρύθµισης παραµένει το ίδιο. Μία τέτοια προσθήκη, εξ άλλου, εναρµονίζεται και
προς τη µορφή του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου, το οποίο έχει ως αντικείµενο, αντιστοίχως, την αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, και,
για τον λόγο αυτό, αναφέρει και τον τίτλο του εν λόγω προτεινόµενου να αντικατασταθεί άρθρου.
Εν συνεχεία, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και, αντιστοίχως µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 3, ορίζεται ότι οι εκδοθείσες, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ.
Σχετικώς επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η απλή κατάργηση (εν προκειµένω, αντικατάσταση) της
εξουσιοδοτικής διάταξης δεν επιφέρει αυτοδικαίως κατάργηση και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή της, εκτός αν
αυτό προβλέπεται ρητώς (ΣτΕ 904-905/2018, ΣτΕ Ολοµ. 519/2015, 3372-
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3374/2015, ΣτΕ 831/2015).
Υπό το φως της ανωτέρω νοµολογίας, η παράγραφος 2 δεν παρίσταται αναγκαία.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι στην παράγραφο 2α του άρθρου 39 του ν.
4387/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του νοµοσχεδίου, χρησιµοποιείται ο όρος «εντεύθεν». Παρατηρείται ότι πλέον δόκιµος είναι ο όρος «εφεξής». Η ίδια επισήµανση ισχύει και
για τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου.
2. Επί του άρθρου 10
Διά του άρθρου 10 ορίζεται ότι δεν αναζητούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις από το ΤΑΔΚΥ, και εφάπαξ παροχών από το
ΤΠΔΚΥ, που προέκυψαν από ανάκληση των σχετικών πράξεων απονοµής
για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισµένων.
Κατά την αιτιολογική έκθεση, η ανάκληση των σχετικών πράξεων απονοµής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής προέκυψε από εσφαλµένη
ερµηνεία της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004, δυνάµει
της οποίας εξαγόρασαν οι ασφαλισµένοι χρόνο ασφάλισης. Για λόγους νοµοτεχνικούς, θα µπορούσε να αναφερθεί η συγκεκριµένη διάταξη και στην
προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 10.
Περαιτέρω, παρατηρείται ότι, συµφώνως προς την αρχή της νοµιµότητας,
επιτρέπεται ελευθέρως η ανάκληση των παράνοµων ατοµικών διοικητικών
πράξεων, ανεξαρτήτως του εάν έχουν απορρεύσει από αυτές δικαιώµατα
των διοικουµένων, εφόσον, όµως, η ανάκλησή τους γίνει εντός ευλόγου
χρόνου από την έκδοσή τους (ΣτΕ 1358/2011, 1334/2009), ήτοι, εντός, καταρχήν, πενταετίας από την έκδοσή της (άρθρο µόνο του α.ν. 261/1968). Πάντως, τυχόν υπέρβαση του εύλογου χρόνου ανάκλησης διοικητικής πράξης
κρίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο κατά περίπτωση (βλ. ΣτΕ 1051/2008,
ΣτΕ 227/2006, καθώς και Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2017, σελ. 167). Μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου, δεν επιτρέπεται η ανάκληση των παράνοµων επωφελών ατοµικών πράξεων, των πράξεων, δηλαδή, από τις οποίες οι διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα. Αντιθέτως αυτό δεν ισχύει αν: α) το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από απατηλή ενέργεια του διοικουµένου που ωφελείται από
την πράξη (ΣτΕ 3866/1988, 312/1994, β) υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος (ΣτΕ 2403/1997, 3904/2008, και γ) η ανάκληση γίνεται για
λόγους συµµόρφωσης προς το περιεχόµενο απόφασης του ΣτΕ ή διοικητι-
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κού δικαστηρίου (βλ., σχετικώς, ΣτΕ 759/1987, καθώς και Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. π., σελ. 168). Σχετικώς, µάλιστα, έχει κριθεί (βλ., ΣτΕ 1358/2011, ΣτΕ
1334/2009) ότι δεν είναι επιτρεπτή η, µετά πάροδο εύλογου χρόνου από την
έκδοσή τους, ανάκληση ευνοϊκών για τους ασφαλισµένους πράξεων των ασφαλιστικών οργανισµών, έστω και παράνοµων, από τις οποίες αυτοί απέκτησαν καλοπίστως δικαιώµατα, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι ευνοϊκές
αυτές πράξεις εκδόθηκαν, χωρίς να υπάρχει κακόπιστη συµπεριφορά, ενέργεια ή παράλειψη του ασφαλισµένου έναντι του ασφαλιστικού οργανισµού.
3. Επί του άρθρου 11
Το άρθρο 11 θεσπίζει τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
4387/2016 αναφορικώς προς την προσαύξηση της σύνταξης λόγω αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, η οποία έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
Εν προκειµένω, η φράση «δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
4387/2016», η οποία αναφέρεται σε όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νοµοθετήµατος, ίσως να προκαλέσει σύγχυση, και τούτο, διότι ο ν. 4387/2016 καταλαµβάνει,
από την έναρξη ισχύος του, όλους όσοι πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Εν προκειµένω, καθίσταται σαφές ότι η φράση «δύναται να
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4387/2016» αναφέρεται στο ειδικότερο ζήτηµα
της προσαύξησης του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης, κατόπιν αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων, η οποία έχει λάβει χώρα υπό το προγενέστερο του 4387/2016 καθεστώς.
Εποµένως, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί η διάταξη ως εξής: «Όποιος έχει εξαγοράσει πλασµατικό χρόνο
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α' 85) και δεν έχει υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να
καταβάλει τη διαφορά της ήδη καταβληθείσας εισφοράς µε αυτή που είναι
καταβλητέα συµφώνως προς το άρθρο 15 παρ. 1 περ. β' του ν. 4387/2016
προκειµένου να τύχει αντίστοιχης αύξησης των συντάξιµων αποδοχών δυνάµει του άρθρου 28 παρ. 2 εδ. δ'».
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι υφίσταται διαφοροποίηση µεταξύ του προ του
ν. 4387/2016 καθεστώτος, και του ισχύοντος, γεννάται προβληµατισµός ως
προς τη σαφήνεια του τίτλου του άρθρου 11, στον οποίο γίνεται αναφορά
σε αναγνώριση πλασµατικών χρόνων «πριν την 1.1.2017», και όχι «πριν από
την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016».
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4. Επί του άρθρου 12
Με την προτεινόµενη διάταξη καθορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης και
πληρωµής από τον ΕΦΚΑ των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ –
συγκεκριµένως, των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που αφορούν τα έτη από το 2006 και εφεξής, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα,
ανά περίπτωση, παραστατικά ‒ προς τα φαρµακεία, λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρµακευτικές εταιρείες και
προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού, στη δε παράγραφο 2 προβλέπονται, ειδικώς, κλιµακούµενα ποσοστά εκπτώσεων, ανά ποσό µηνιαίας οφειλής, των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 3047-48/2017, σχετικώς µε το µέτρο του µηχανισµού
αυτόµατης επιστροφής (claw-back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει) ότι, «για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, ιδίως δε για
την αντιµετώπιση της οξείας κρίσης που διέρχεται η χώρα µε απειλή κατάρρευσης της εθνικής οικονοµίας, ο περιορισµός των δηµοσίων δαπανών, µε
αντίστοιχο περιορισµό των χρηµατικών απαιτήσεων ιδιωτών, είναι επιτρεπτός κατά το Σύνταγµα, εάν κατά την κρίση του νοµοθέτη, η οποία υπόκειται
στον οριακό έλεγχο συνταγµατικότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί µέτρο αναγκαίο και πρόσφορο», ο δε «περιορισµός των χρηµατικών
απαιτήσεων ιδιωτών, επιβαλλόµενος υπό τις ως άνω συνθήκες, δεν αντιβαίνει στο Σύνταγµα και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, εάν τηρείται η αρχή
της δίκαιης ισορροπίας µεταξύ του γενικού συµφέροντος που αφορά το κοινωνικό σύνολο και των αξιώσεων για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου».
Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε, για το µέτρο του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (claw-back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ότι δεν υφίστατο παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την επιφύλαξη, όµως,
ότι το µέτρο αυτό είναι προσωρινό και τίθεται προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης «δηµοσίου συµφέροντος, ιδίως δε για την αντιµετώπιση της οξείας
κρίσης που διέρχεται η χώρα µε απειλή κατάρρευσης της εθνικής οικονοµίας».
Επισηµαίνεται ότι δεν προκύπτει σαφώς από την αιτιολογική έκθεση της
προτεινόµενης διάταξης, η προσφορότητα και η αναγκαιότητα των θεσπιζόµενων περιορισµών, προκειµένου να µην συνιστά προσβολή της δίκαιης ισορροπίας µεταξύ του γενικού συµφέροντος που αφορά το κοινωνικό σύνολο και των αξιώσεων για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
ατόµου.
Τέλος, παρατηρείται ότι στην παράγραφο 1α χρησιµοποιείται ο όρος «ε-
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ντεύθεν». Παρατηρείται ότι πλέον δόκιµος είναι ο όρος «εφεξής».
5. Επί του άρθρου 13
Το άρθρο 13 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου παραπέµπει σε µία σειρά νοµοθετικών διατάξεων, συµφώνως προς τις οποίες, κλάδοι υγείας µεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.
Εν προκειµένω, παρατηρείται ότι η παραποµπή στο «εδάφιο 1β της υποπαρ. ΙΒ.1 της παρ. ΙΒ του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)» δεν είναι
ορθή δοθέντος ότι, αφενός, η µεταφορά κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ συνιστά το αντικείµενο ρύθµισης του εδαφίου 1α, και όχι του εδαφίου 1β της εν
λόγω διάταξης, αφετέρου, ο ν. 4093/2012 δεν περιλαµβάνει ένα και µόνο
άρθρο αλλά τρία συνολικώς, εκ των οποίων η προτεινόµενη διάταξη αναφέρεται, προφανώς, στο πρώτο εξ αυτών.
Συνεπώς, θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: «εδάφιο 1β
της υποπαρ. ΙΒ.1 της παρ. ΙΒ του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)»,
ως εξής: «εδάφιο 1α της υποπαρ. ΙΒ.1 της παρ. ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α' 222)».
6. Επί του άρθρου 18
Διά της παρ. 1 του άρθρου 18 επέρχεται τροποποίηση στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015, η οποία εφαρµόζεται στην περίπτωση οφειλών
που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, και ορίζεται ότι οι ΦΚΑ προβαίνουν σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του φορέα, µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 83 του
ΚΕΔΕ. Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι ΦΚΑ παρακρατούν πλέον ποσοστό
της απαίτησης του οφειλέτη, το οποίο συµψηφίζουν µε τις οφειλές. Τα ως άνω ποσοστά της παρακράτησης πρόκειται να ορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συµφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 18, «η ισχύς του παρόντος αρχίζει
από τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1». Επισηµαίνεται, εποµένως, ότι, µετατίθεται η έναρξη ισχύος της ανωτέρω ρύθµισης σε χρόνο µεταγενέστερο, ήτοι αυτόν της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, και ότι, έως τότε, εξακολουθεί να εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4331/2015, όπως
ισχύει.
7. Επί του άρθρου 23
Στο άρθρο 23 προβλέπεται η ίδρυση δικαιώµατος παράστασης πολιτικής
αγωγής για τους εργαζοµένους προς υποστήριξη της κατηγορίας στο έ-
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γκληµα της µη καταβολής δεδουλευµένων και αποζηµίωσης απόλυσης συµφώνως προς τον α.ν. 690/1945 και το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 3996/2011. Η
διαπίστωση των στοιχείων της ειδικής υπόστασης του ανωτέρω εγκλήµατος, στο µέτρο που συνιστά έγκληµα συµπεριφοράς, είναι ευχερής και προκύπτει συνήθως εξ εγγράφων. Ο θιγείς εργαζόµενος, εξ άλλου, εφόσον καταθέτει ως µάρτυρας, µπορεί να συµβάλει αποδεικτικώς στη δικανική κρίση.
Συνεπώς, η νέα ρύθµιση αποκλίνει από τις ρυθµίσεις του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας για την πολιτική αγωγή.
8. Επί του άρθρου 24
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 ορίζεται ότι οι θέσεις προσωπικού
των Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας κατανέµονται µεταξύ των υφιστάµενων κενών θέσεων προσωπικού του
ΣΕΠΕ µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµφώνως προς το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
Η ως άνω διάταξη ρυθµίζει την «κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες µε απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, µετά από εισήγηση των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µε βάση την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας
και τις ανάγκες της υπηρεσίας». Συνεπώς, συνάγεται ότι, πριν από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται εισήγηση των προϊσταµένων
των ως άνω οργανικών µονάδων του φορέα.
9. Επί του άρθρου 26
Στο άρθρο 26 προβλέπεται η εισαγωγή ιδιαίτερα επιβαρυντικής περίστασης, όταν τα εγκλήµατα των άρθρων 229 («Ψευδής καταµήνυση»), 308 έως
311 («Απλή σωµατική βλάβη», «Απρόκλητη σωµατική βλάβη», «Επικίνδυνη
σωµατική βλάβη», «Βαριά σωµατική βλάβη», «Θανατηφόρα βλάβη»), 333
(«Απειλή»), 361 («Εξύβριση») και 361Α («Απρόκλητη έµπρακτη Εξύβριση»)
ΠΚ τελούνται σε βάρος του ειδικού γραµµατέα, των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ
και των υπαλλήλων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, όταν αυτοί συντρέχουν σε ελέγχους, σε συµφιλιωτική διαδικασία και σε διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών.
Εν προκειµένω, εισάγεται κανόνας επιµέτρησης που εφαρµόζεται υποχρεωτικώς. Δηµιουργείται προβληµατισµός εάν λαµβάνει υπόψη επαρκώς
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την ειδική πρόληψη, δοθέντος ότι στηρίζεται εξ ολοκλήρου στη φύση των
καθηκόντων των ανωτέρω προσώπων.
10. Επί του άρθρου 31
Με το άρθρο 31 ορίζεται ότι η υπ’ αριθ. 6537/494 «Σύµβαση Συντήρησης
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, η οποία, συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, λήγει την 31.12.2018, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την 31.12.2019. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, έως την 31.12.2018, θα προκηρυχθεί διαγωνισµός για την
ανάθεση των υπηρεσιών αυτών, και, σε περίπτωση που υπογραφεί σχετική
σύµβαση, η παραταθείσα σύµβαση λύεται αυτοδικαίως, ακόµη και πριν από
το πέρας της τασσόµενης προθεσµίας (31.12.2019).
Επισηµαίνεται, κατ’ αρχάς, ότι η διοικητική σύµβαση συνδέεται στενώς µε
τη συνεχή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, λόγω δε ακριβώς της σπουδαιότητας των βασικών αναγκών, στην ικανοποίηση των οποίων αποσκοπούν, δεν επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών. Υπό αυτήν την έννοια, η διοίκηση διαθέτει το
δικαίωµα επέµβασης στον συµβατικό δεσµό µε τη µορφή της µονοµερούς
τροποποίησης των όρων της σύµβασης, ώστε να ικανοποιηθεί ο δηµόσιος
σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί η συγκεκριµένη σύµβαση. Η επέµβαση, πάντως, στον συµβατικό δεσµό, επειδή διαταράσσει τη σταθερότητα και την
οικονοµική ισορροπία, πρέπει να λαµβάνει υπόψη την εξυπηρέτηση της εκτέλεσης της σύµβασης και την πραγµάτωση του δηµόσιου σκοπού και να
δικαιολογείται από τις αρχές της αναλογικότητας και την προστασία της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου (βλ. Απ. Γέροντα, Δίκαιο
Δηµοσίων Έργων – Η διοικητική σύµβαση – Ανάθεση – Εκτέλεση – Δικαστική Προστασία, 2009, σελ. 554).
Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι, συµφώνως προς το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ' υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων «[γ]νωµοδοτεί για τη νοµιµότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις και συµµετέχει στις
οικείες νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρµόδια όργανα οφείλουν να
λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωµοδοτεί
επί των διατάξεων σχεδίων νόµων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις
πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρµόδιος Υπουργός διαφωνεί
µε τη γνώµη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων Υπουρ-
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γείων µε σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρµόδιος Υπουργός µπορούν να ζητούν τη
συµµετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων.
Οι συσκέψεις αυτές πραγµατοποιούνται σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συµµετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση
της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόµου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία µεταξύ του αρµόδιου Υπουργού και της Αρχής, στη γνώµη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαµβάνεται και ειδική αιτιολόγηση
κάθε απόκλισης από το περιεχόµενο της γνώµης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόµων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται µε επιµέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης
του σχεδίου νόµου από τη γνώµη της Αρχής, η αρµόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, σε ακρόαση
τον Πρόεδρο της Αρχής».
11. Επί του άρθρου 32
Διά του άρθρου 32 εισάγεται ρύθµιση αναφορικώς προς τη νοµιµοποίηση
δαπανών του ΕΦΚΑ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2017 και αφορούν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες του φορέα. Η εν λόγω διάταξη ορίζει
ότι, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προαναφερθείσες δαπάνες, αυτές δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΕΦΚΑ,
έτους 2018 και 2019.
Συµφώνως προς τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «[µ]ε το άρθρο
98 παρ. 1 περ. γ΄ του Συντάγµατος καθιερώνεται ο κατασταλτικός έλεγχος
των δηµοσίων εν γένει δαπανών και ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο
κοινός νοµοθέτης πάντως δεν κωλύεται να εξειδικεύσει το περιεχόµενο του
ως άνω ελέγχου και να καθορίσει, ακόµη και αναδροµικώς, τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις άσκησής του. Στη ρυθµιστική αυτή εξουσία του κοινού νοµοθέτη εµπίπτει και η θέσπιση διατάξεων για τη «νοµιµοποίηση» δαπανών,
εφόσον όµως οι σχετικές ρυθµίσεις δεν είναι τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης ώστε να καταλύεται ουσιαστικώς η ως άνω ελεγκτική αρµοδιότητα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αναιρείται, συνακόλουθα, η δυνατότητα αναζήτησης, µέσω αντίστοιχου καταλογισµού, των χρηµατικών ποσών που
δαπανήθηκαν παρανόµως» (ΕΣ 706/2018 (Τµ. IV), ΕΣ Ολοµ. 981/2016).
12. Επί του άρθρου 36 παρ. 2
Εν προκειµένω, ισχύουν συναφώς οι ως άνω επισηµάνσεις επί του άρθρου 1 παρ. 2 του νοµοσχεδίου.
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13. Επί του άρθρου 37
Διά των διατάξεων του άρθρου 37 προτείνεται η κατάργηση, από
1.1.2019, των Περιφερειακών Γραφείων/Ενοτήτων του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ), και η «µεταφορά» του τακτικού προσωπικού τους, «µε τη θέση που κατέχει, στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Ως προς τη µισθολογική µεταχείριση των ανωτέρω υπαλλήλων ορίζεται ότι «[τ]ο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί χρόνου που αναγνωρίζεται στο Δηµόσιο»
(άρθρο 37 παρ. 5 εδάφ. γ΄ του νοµοσχεδίου), χωρίς ειδικότερη αναφορά
στο ζήτηµα της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς που τυχόν λαµβάνει.
Συµφώνως προς το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4354/2015 («Διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»), «[σ]ε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί µόνο η υποχρεωτική µετάταξη ή µεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή µερικής µεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, οπότε η εν λόγω
προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1».
Στο πλαίσιο, εξ άλλου, του συναφούς θεσµού του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (βλ. ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που
διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυµβίβαστα
και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και λοιπές διατάξεις») και, ειδικότερα, ως προς το καθεστώς που διέπει την εργασιακή σχέση των µετατασσοµένων, ορίζεται ότι «[σ]το πλαίσιο εφαρµογής του ΕΣΚ [Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας], οι προκηρυσσόµενες θέσεις καλύπτονται
µε ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι µόνιµοι ή απασχολούµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η µετάταξη διενεργείται µε την ίδια σχέση εργασίας. Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς
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και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους» (βλ. άρθρο 2, υπό τον
τίτλο «Γενικές αρχές», παρ. 5 του ν. 4440/2016).
Υπό το φως των ανωτέρω, το ως άνω προσωπικό διατηρεί, µετά τη µεταφορά του στην υπηρεσία υποδοχής, την προσωπική διαφορά που τυχόν ελάµβανε στην υπό κατάργηση υπηρεσία προέλευσης.
Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2018
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