ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. "Λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση άµεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018." (Α' 127), σύσταση
και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας "Μάτι Ξανά"».
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από τρία άρθρα. Με τις διατάξεις του Άρθρου 1 κυρώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. "Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση άµεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018." (Α' 127)» και µε το Άρθρο 2 λαµβάνονται µέτρα «για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και συστήνεται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υπό την επωνυµία "Μάτι Ξανά" και τον διακριτικό τίτλο
"Μάτι ΞαναΖώ"». Τέλος, µε το Άρθρο 3 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του Άρθρου 1
Α. Περί των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Το Σύνταγµα, αναγνωρίζοντας το δίκαιο της ανάγκης, ορίζει στο άρθρο 44
παρ. 1 ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκδίδει, µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου σε περιπτώσεις
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εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Οι Πράξεις αυτές θεσπίζουν κανόνες δικαίου τυπικής ισχύος ίσης µε του νόµου και, συνεπώς, µε
αυτές δύνανται να τροποποιούνται ή να καταργούνται υφιστάµενες νοµοθετικές διατάξεις (βλ. ΣτΕ [Ολ] 1250/2003, ΣτΕ [Ολ] 3612/2002, ΣτΕ [Ολ]
3636/1989, βλ. και Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1,
15η έκδοση, 2017, σελ. 41 επ.). Σηµειωτέον ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν παρεµβαίνει σε ό,τι αφορά τη σκοπιµότητα της Πράξης (άρθρα 30
παρ. 1, 50 και 82 παρ. 1 του Συντάγµατος). Η εκτίµηση της συνδροµής των
προϋποθέσεων κύρωσης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ανήκει στην
αρµοδιότητα της Βουλής. Κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η συνδροµή των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ.
1 του Συντάγµατος (δηλαδή η ύπαρξη εκτάκτων περιστάσεων εξαιρετικώς
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης) δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο,
διότι συνδέεται µε την εκτίµηση της ανάγκης λήψης αυτού του µέτρου, η οποία ανάγεται στη σφαίρα της πολιτικής ευθύνης των πολιτειακών οργάνων
που, κατά το Σύνταγµα, ασκούν τη νοµοθετική εξουσία (βλ. ΣτΕ [Ολ]
1250/2003, ΣτΕ [Ολ] 3636/1989, ΣτΕ (Ολ) 2289/1987). Συνεπώς, ο δικαστής
ελέγχει, αφενός µεν την τήρηση των διαδικαστικών προϋποθέσεων έκδοσης των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΣτΕ [Ολ] 1250/2003), την έγκαιρη, δηλαδή, κατά το Σύνταγµα, υποβολή τους προς κύρωση ενώπιον της
Ολοµέλειας της Βουλής (άρθρα 44 παρ. 1 και 72 παρ. 1 του Συντάγµατος), αφετέρου δε το περιεχόµενό τους από την άποψη της συνταγµατικότητας. Ο
έλεγχος αυτός λαµβάνει χώρα επ’ ευκαιρία της προσβολής µε αίτηση ακυρώσεως διοικητικών (ατοµικών ή κανονιστικών) πράξεων που έχουν εκδοθεί
βάσει Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, τ. 2,
όπ. π., σελ. 111, και Γλ. Σιούτη σε Απ. Γέροντα/Σ. Λύτρα/Π.
Παυλόπουλου/Γλ. Σιούτη /Σπ. Φλογαΐτη, Διοικητικό Δίκαιο, 4η έκδοση, 2018,
σελ. 210).
Κατά το Σύνταγµα, οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου υποβάλλονται
στη Βουλή για κύρωση εντός σαράντα ηµερών από την έκδοσή τους ή εντός
σαράντα ηµερών από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο, και πρέπει να κυρωθούν από τη Βουλή µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, αποβάλλουν την ισχύ τους εφεξής και, συνεπώς, ισχύουν
για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευσή τους µέχρι την εκπνοή της προθεσµίας για την κύρωσή τους ή την απόφαση της Βουλής να µην τις κυρώσει. Εποµένως, εάν εγκριθούν από την Ολοµέλεια εµπροθέσµως, εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν δεν υποβληθούν στη Βουλή ή δεν εγκριθούν από αυτήν εµπροθέσµως, η ισχύς τους λήγει (βλ. ΣτΕ 3636/1989). Πάντως, η ανα-
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δροµική κατάργηση ή τροποποίησή τους είναι δυνατή µόνο µε νοµοθετική
πράξη ή κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, τ. 1, όπ.
π., σελ. 42). (Για τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου βλ., ενδεικτικώς, Π.
Παραρά, Η εφαρµογή του άρθρ. 44§1 του Συντάγµατος, σε ΤοΣ 2 (1976),
σελ. 195 επ., του ιδίου, Αι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, 1981, σελ. 110 επ., του ιδίου, Σύνταγµα 1975 – Cοrpus, τ.
Ι, σελ. 526 επ., Επ. Σπηλιωτόπουλο, όπ. π., τ. 1 σελ. 41 επ., και τ. 2, όπ. π.,
σελ. 111, Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 5η έκδοση, ανατύπ. 2016, σελ.
252 επ., Αντώνη Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 4η έκδοση εµπλουτισµένη, 2018, σελ. 449 επ., Αθ. Ράικο, Συνταγµατικό Δίκαιο, 2009, τ.
Ι/Β, σελ. 867 επ., Ευ. Βενιζέλο, Μαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου, Αναθεωρηµένη έκδοση, 2008, σελ. 176 επ., Κ. Χρυσόγονο, Συνταγµατικό Δίκαιο, 2η
αναθεωρηµένη έκδοση µε τη συνδρ. Στυλ.-Ι. Κουτνατζή, 2014, σελ. 585 επ.).
Β. Επί της υπό κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Η υπό κύρωση Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου δηµοσιεύθηκε στο υπ’
αριθµ. 127 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α΄, της 24.7.2019 και, εποµένως, εγκαίρως υπεβλήθη στη Βουλή στις 2.9.2019, δύναται δε να κυρωθεί από την Ολοµέλεια
της Βουλής εντός τριών µηνών από της υποβολής της.
2. Επί του Άρθρου 2 παρ. 8 του νοµοσχεδίου
Συµφώνως προς την εν λόγω διάταξη, «[γ]ια την εξυπηρέτηση του σκοπού
της, η Εταιρεία εξαιρείται από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
(...). Για την ανάθεση των έργων ή των υπηρεσιών από την Εταιρεία εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης». Ευνοήτως, η ως άνω ρύθµιση εντάσσεται,
κατά την εφαρµογή της, στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις.
3. Επί του Άρθρου 2 παρ. 9 του νοµοσχεδίου
Ο όρος «απολαµβάνει» πρέπει να αντικατασταθεί µε τον ορθό όρο «απολαύει».
4. Επί των Άρθρων 1 και 3 παρ. 1 στοιχ. β) του Καταστατικού της υπό σύσταση εταιρείας (Άρθρο 2 παρ. 12 του νοµοσχεδίου)
Στο υπό β) στοιχείο του Άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, υπό την επωνυµία «Μάτι Ξανά» και τον διακριτικό τίτλο «Μάτι ΞανάΖω», ορίζεται ότι µέλος του δεκατετραµελούς Διοι-
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κητικού Συµβουλίου της, ορίζεται, µεταξύ άλλων, «ένας Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (βλ. Άρθρο 2 παρ. 12 του νοµοσχεδίου).
Περαιτέρω, συµφώνως προς το Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού,
«[α]ποκλειστικοί σκοποί της Εταιρείας (…) είναι η (…) οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ανάπλαση
των περιοχών, για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων
(…)», ως µέσα, δε, «για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας είναι: α) η
ανάθεση µελετών ή έργων και η λήψη υπηρεσιών, καθώς και η εισήγηση για
την ανάθεση αυτών στους αρµόδιους φορείς, (…), β) η µελέτη, καταγραφή,
ανάδειξη, ιεράρχηση και προβολή των προβληµάτων των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους, καθώς και η πρόταση σχετικών λύσεων, γ) η µελέτη, καταγραφή και ανάδειξη των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην περιοχή, από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, καθώς και προτάσεις για την αντιµετώπισή τους, δ) η ανάληψη
δράσεων και η ενεργοποίηση των πολιτών για εθελοντική συµµετοχή στις
δράσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων στις πληγείσες περιοχές, ε) η
αξιολόγηση των υπαρχουσών αναγκών, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων (…) και η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς προς διευκόλυνσή
τους για την υλοποίηση των υποδεικνυόµενων έργων και δράσεων, τη διαχείριση και άρση καθυστερήσεων, διαφωνιών και άλλων δυσχερειών, οι οποίες µπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία αποκατάστασης και ανάπλασης, στ) η ενηµέρωση των πολιτών και των αρµοδίων φορέων (…)» (βλ. Άρθρο 2 παρ. 12 του νοµοσχεδίου).
Σηµειώνεται, ότι στο άρθρο 89 του Συντάγµατος αναφέρονται περιοριστικώς οι αρµοδιότητες οι οποίες δύνανται να ανατεθούν στους δικαστικούς
λειτουργούς. Συγκεκριµένως, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «Απαγορεύεται
στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη µισθωτή υπηρεσία
καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελµα» (παράγραφος 1), ότι «Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται µέλη
της Ακαδηµίας Αθηνών ή του διοικητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και να µετέχουν σε συµβούλια ή επιτροπές που ασκούν αρµοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα
και σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συµµετοχή τους αυτή
προβλέπεται ειδικά από το νόµο. Νόµος προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συµβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται µε δήλωση βούλησης ιδιώτη, εν ζωή
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ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου»
(παράγραφος 2) και, τέλος, ότι «Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται (παράγραφος 3 εδ. α΄).
Τούτων δοθέντων, η συµµετοχή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο θα ασκεί και καθήκοντα διοίκησης, ενδεχοµένως εµπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 89 του Συντάγµατος και, συγκεκριµένως, της παραγράφου 3 εδ. α΄.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι για λόγους διευκόλυνσης της λήψης των αποφάσεων τού Διοικητικού Συµβουλίου, θα ήταν σκόπιµο ο αριθµός των µελών
του να ορισθεί σε µονό αριθµό.
5. Επί του Άρθρου 3 παρ. 4 στοιχ. β΄ του Καταστατικού της υπό σύσταση
εταιρείας (Άρθρο 2 παρ. 12 του νοµοσχεδίου)
Η φράση «κοινοποιεί (…) στον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό αρµόδιο
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου» χρήζει αναδιατύπωσης, για λόγους σαφήνειας.
Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2019
Ο εισηγητής
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