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ΓΝΩΜΕ
Απολογιςμόσ και Διλιμματα Πανδθμίασ
Θ εμφάνιςθ του COVID-19 και θ κιρυξθ πανδθμίασ
από τον ΡΟΥ ςτισ 11/3/20 ζκεςε ςχεδόν ταυτόχρονα
τισ περιςςότερεσ χϊρεσ ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ,
κακϊσ διαπιςτϊκθκε θ ζλλειψθ προετοιμαςίασ, αλλά
και γνϊςθσ για τθ νζα νόςο, τθ ςυμπεριφορά και τισ
διαςτάςεισ τθσ. Στθν πορεία ζγινε αντιλθπτό ότι ο ιόσ
πλιττει κατά κφριο λόγο τουσ νζουσ, αλλά παρουςιάηει υψθλι κνθςιμότθτα ςτουσ θλικιωμζνουσ. Οι νεότεροι επίςθσ είναι ςυχνά αςυμπτωματικοί, περιορίηοντασ τθ διάδοςθ του ιοφ, όμωσ είναι αρικμθτικά ο
κφριοσ όγκοσ φορζων και ςυνεπϊσ βαςικι πθγι εξάπλωςθσ. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ οι φορείσ είναι πολφ περιςςότεροι από τα καταγεγραμμζνα κροφςματα,
λόγω περιοριςμζνου αρικμοφ tests και αςυμπτωματικϊν αςκενϊν που δεν ζρχονται ςε επαφι με το ςφςτθμα υγείασ, ςτοιχείο που υποδεικνφει ότι το ποςοςτό κνθςιμότθτασ από τον ιό είναι μάλλον μικρότερο
του επίςθμου.
Οι αντιδράςεισ των κυβερνιςεων κινοφνται μεταξφ τθσ πολιτικισ ελζγχου του ιοφ (δθλαδι ςταδιακισ
μείωςθσ τθσ εξάπλωςθσ χωρίσ αναςτολι τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ) και τθσ υγειονομικισ καταςτολισ (suppression) του ιοφ (δθλαδι τθσ όςο το δυνατόν ταχφτερθσ ανάςχεςθσ τθσ εξάπλωςθσ). Οι εφαρμοςτζεσ πολιτικζσ και οι παραλλαγζσ τουσ ςυνδζονται με τθ διακεςιμότθτα Μονάδων Εντατικισ Κεραπείασ ςτα ςυςτιματα υγείασ και του κόςτουσ ςτθν
οικονομία από τθ λιψθ μζτρων καραντίνασ αντίςτοιχα. Σθμειωτζον ότι τα υγειονομικά ςυςτιματα ςτα
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ απζχουν πολφ από άποψθ αρικμοφ
κλινϊν ΜΕΚ ςε ςχζςθ με τθν εκτιμϊμενθ ανϊτατθ
ηιτθςθ (peak) για κάκε χϊρα, όπωσ αυτι εκτιμικθκε
ςτατιςτικά. Λδίωσ μετά τισ εξελίξεισ ςτθν Λταλία για
πολλζσ χϊρεσ θ αποφυγι πάςθ κυςία τθσ κατάρρευςθσ των νοςθλευτικϊν μονάδων ζγινε προτεραιότθτα.
Θ Ελλάδα ακολοφκθςε πολιτικι εκτεταμζνθσ καραντίνασ, κατά γενικι ομολογία με μεγάλθ επιτυχία, καταφζρνοντασ ςε πρϊτθ φάςθ να ζχει πολφ μικρό, αναλογικά, αρικμό κρουςμάτων και κανάτων. Ταυτόχρονα όμωσ, κακϊσ θ οικονομία εξαρτάται δυςανάλογα

από τον τουριςμό και τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ,
είναι εκτεκειμζνθ τόςο ςε νζο κφμα επανεμφάνιςθσ
του ιοφ μεςοπρόκεςμα, όςο και ςε μεγάλθσ ζκταςθσ
ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομίασ (OECD, Evaluating the
initial impact of COVID-19 containment measures on
economic activity, Upd 19.4.20).
Τα μζτρα καταςτολισ τθσ εξάπλωςθσ του κορονοϊοφ, ιδίωσ θ απαγόρευςθ κυκλοφορίασ (καραντίνα),
ςυνακροίςεων, θ αναςτολι οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, λατρευτικϊν εκδθλϊςεων κ.λπ. και δευτερευόντωσ τα μζτρα παρζμβαςθσ ςτισ ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ (παράταςθ λθξιπρόκεςμου αξιογράφων,
μείωςθ ενοικίου επαγγελματικϊν μιςκϊςεων), όπωσ
και θ αναςτολι λειτουργίασ των δικαςτθρίων, ζγιναν
αφορμι νομικοφ διαλόγου τόςο ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, όςο και ωσ προσ τον τφπο τθσ ζκδοςισ
τουσ με Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΡΝΡ).
Λδιαίτερα απαςχόλθςε θ ςυμβατότθτα των μζτρων με
το Σφνταγμα, τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ Δικαιωμάτων
του Ανκρϊπου και τον Χάρτθ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ. Κοινόσ παρονομαςτισ ιταν θ διαπίςτωςθ
ότι οι περιοριςμοί, με ςθμαντικότερο εκείνο τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, ιταν αναγκαίοι, ενόψει του επιδιωκόμενου ςκοποφ και δικαιολογθμζνοι, κακϊσ ζχουν χαρακτιρα γενικό και αφθρθμζνο, προςωρινό
και εκδίδονται μετά από γνϊμθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν υγείασ, με τθν ενεργό ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων. Ζτςι το δικαίωμα ςτθ ηωι και τθν υγεία
απζκτθςε μια νομιμοποιθμζνθ, μθ προβλεπόμενθ ςτο
Σφνταγμα, προτεραιότθτα ζναντι των λοιπϊν ιςότιμων Συνταγματικά δικαιωμάτων, ενϊ θ επίκλθςθ τθσ
επιςτιμθσ ςυνζβαλε ςτθν αξιολόγθςθ των μζτρων και
ωσ αναλογικϊν, δθλαδι αναγκαίων και πρόςφορων.
Το πολφ μεγάλο ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ κατζδειξε
πωσ ιταν κοινι θ αντίλθψθ ότι λιγότερα μζτρα δεν κα
ζφερναν το επικυμθτό αποτζλεςμα.
Ρεραιτζρω, λόγω του επείγοντοσ και απρόβλεπτου
χαρακτιρα τθσ ανάγκθσ, μάλλον το ςφνολο τθσ επιςτιμθσ ςυμφϊνθςε με τθν άποψθ ότι ιταν δικαιολογθμζνθ θ εκτεταμζνθ ζκδοςθ των ΡΝΡ του άρκρου 44
παρ. 1 Σ, παρότι τυπικά δεν ανταποκρίνεται ςτθν απαίτθςθ του Συντάγματοσ για επιβολι των ςχετικϊν
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περιοριςμϊν με τυπικό νόμο (13§4, 18§3, 22§4, 25§1
Σ), ιδίωσ όταν δεν ςυνοδεφονται από εχζγγυα επαρκοφσ δικαςτικισ προςταςίασ ζναντι τθσ επιβολισ
τουσ, όπωσ ςυμβαίνει εν μζςω αναςτολισ λειτουργίασ των δικαςτθρίων. Επίςθσ, ωσ προσ τισ ΡΝΡ, τζκθκε
και το ηιτθμα τθσ ςυνταγματικότθτασ, κατ’ άρκρο
43Σ, των εξουςιοδοτιςεων για τθν ζκδοςθ Υπουργικϊν Αποφάςεων οι οποίεσ είναι αρκετζσ και εκτεταμζνεσ. Θ ςυηιτθςθ αυτι κα μποροφςε να ειπωκεί ότι
είναι τυπολατρικι, όμωσ αν μελετιςει κανείσ τθν ζκταςθ των κεμάτων που ρυκμίηονται κατά εξαιρετικό
τρόπο (προςλιψεισ εκτόσ ΑΣΕΡ, ανάκεςθ προμθκειϊν χωρίσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ κ.λπ.) και ςυνυπολογίςει τθ χρονικι διάρκεια που μπορεί να δοκεί
ςτισ ςυνζπειεσ των ρυκμίςεων λόγω τθσ παροχισ εξουςιοδοτιςεων, καταλαβαίνει ότι το ηιτθμα τθσ ςυςτθματικισ νομοκζτθςθσ με ΡΝΡ δικαίωσ αποτελεί
ςοβαρό πεδίο νομικοφ ελζγχου.
Οι τζτοιασ ζκταςθσ περιοριςμοί φζρνουν επίςθσ
ςτθν επιφάνεια το κρίςιμο κζμα τθσ λειτουργίασ τθσ
αρχισ τθσ ιςότθτασ ςτθν πανδθμία, κακϊσ οι οικονομικζσ ςυνζπειεσ των μζτρων βαρφνουν δυςανάλογα
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πολιτϊν, γεγονόσ που κζτει το ηιτθμα τθσ αποφυγισ μετατροπισ τθσ εκοφςιασ
υπακοισ, ςε μθ αποδεκτό καταναγκαςμό και τθσ αναγκαςτικισ παρζμβαςθσ τθσ παροχικισ λειτουργίασ
του κράτουσ υπζρ των αςκενζςτερων, για όςο διάςτθμα θ οικονομία αδρανεί, αλλά και μετά από αυτό.
Ρράγματι, απζναντι ςτθν πανδθμία οι πολίτεσ των
οποίων θ εργαςία δεν μπορεί να γίνει εξ αποςτάςεωσ
εκτίκενται δυςανάλογα ςτον κίνδυνο, ενϊ όςοι εργάηονται ςε επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν κίνδυνο
ρευςτότθτασ ι εργάηονται ςε διάφορεσ μορφζσ ελαςτικισ εργαςίασ ζχουν πολφ πιο αυξθμζνο ρίςκο μετάπτωςθσ ςτθν ανεργία. Το ηιτθμα αυτό κα απαςχολεί τον Συνταγματικό διάλογο ςτθν επόμενθ φάςθ,
όπου επίςθσ κυρίαρχο ηιτθμα κα είναι θ αποφυγι
μετατροπισ των προςωρινϊν περιοριςμϊν όπωσ και
των μζτρων που δοκιμάηουν τα όρια προςταςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων ςε μόνιμα. Είναι ςθμαντικό
λοιπόν να καταγραφεί ότι ενϊ ο ιόσ δεν κάνει διακρίςεισ, θ ζκκεςθ ςτθ διακινδφνευςθ και ςτισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ δεν είναι ίδια και, ςυνεπϊσ, ανάλογθ
προσ τισ ανάγκεσ που διαμορφϊνονται πρζπει να είναι και θ αντίδραςθ του κράτουσ, ϊςτε το αίςκθμα
δίκαιθσ κατανομισ των βαρϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ
κρίςθσ να παραμζνει ακλόνθτο ςτθν κοινωνία.
Τζλοσ ιδιαίτερα ενδιαφζρον από νομικι άποψθ
ηιτθμα για τισ ςχζςεισ Κράτουσ - Εκκλθςίασ, αλλά και
τον ςυνταγματικό χαρακτιρα τθσ πολιτικισ οργάνωςθσ τθσ χϊρασ, παρά λίγο να ανακφψει με τθν αναςτολι λειτουργίασ των Εκκλθςιϊν και κυρίωσ τθν α-
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ναςτολι τθσ Κείασ Κοινωνίασ. Ευτυχϊσ, θ εκτροπι
του ηθτιματοσ ςε δίλθμμα αποτράπθκε, ζςτω και με
κακυςτζρθςθ, επιτρζποντασ ζτςι να διατθρθκεί ιςορροπία και να αποφευχκεί θ ζκκεςθ πολλϊν πιςτϊν ςε
ανεπίτρεπτο κίνδυνο.
Στο μικρό αυτό διάςτθμα, που όμωσ οι ςυνκικεσ
κάνουν τόςο πυκνό, φαίνεται ότι ςυντελοφνται ηυμϊςεισ ςτθν ατομικι και ςυλλογικι πολιτικι ςυνείδθςθ,
κακϊσ γίνεται αντιλθπτό πωσ μπορεί θ ιςτορικι εξζλιξθ να μθν ακολουκεί πλζον κανενόσ είδουσ κανονικότθτα, αλλά να αποτελεί εφεξισ διαδοχι κρίςεων, κακϊσ πλζον ζχουμε υπερβεί τθ δεκαετία που θ χϊρα
ηει ςε ςυνκικεσ κρίςθσ με εναλλαςςόμενεσ εκπλιξεισ.
Ακόμα και αν οι εξελίξεισ οδθγοφν πολλοφσ ςε πακθτικι προφφλαξθ, τιρθςθ των κανόνων και προςμονι
διαμόρφωςθσ ενόσ πιο κακαροφ ορίηοντα, όλοι αντιλαμβάνονται ότι ςε ατομικό επίπεδο, αλλά και ςε επίπεδο διακυβζρνθςθσ οι χειριςμοί απαιτοφν λιγότερο ςχεδιαςμό, και περιςςότερο καλά αντανακλαςτικά
και ευελιξία. Διαπιςτϊνοντασ ότι κανείσ δεν ελζγχει
οφτε τον εξωτερικό χϊρο, οφτε τι ςυμβαίνει ςτο ίδιο
του το ςϊμα, οι δογματικζσ πεποικιςεισ και ιδεολογίεσ υποχωροφν και ηθτείται εξειδίκευςθ και θγεςία.
Θ Ελλθνικι κοινωνία, ζμπειρθ ςτθ διζλευςθ μζςα από
κρίςεισ, δεν νιϊκει άβολα, ενϊ το κράτοσ, παραδοςιακά αδφναμο ςτο μακροχρόνιο ςχεδιαςμό διαπιςτϊνει αίφνθσ μια αποτελεςματικότθτα που προκαλεί
περθφάνια και εμπιςτοςφνθ ςτισ ίδιεσ δυνάμεισ, που
για πολφ μεγάλο διάςτθμα είχαν ςυςτθματικά ςυκοφαντθκεί. Ζτςι, οι αντιδραςτικζσ, καχφποπτεσ, διχαςτικζσ φωνζσ περικωριοποιοφνται ςε αυτι τθν πρϊτθ
φάςθ και μζνει να φανεί αν θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ για ζνα ιςχυρό δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ των επαγγελμάτων τθσ κακθμερινότθτασ και ο αυτοπεριοριςμόσ επικυμιϊν και παράλογων οικονομικϊν απαιτιςεων από ζνα κράτοσ ςτο
χϊρο του φανταςιακοφ, που δικεν ζχει απεριόριςτουσ πόρουσ και λφςεισ για τισ ανάγκεσ κακενόσ, κα
μασ ςυνοδεφςουν και τθν επόμενθ μζρα. Στο εξισ,
ηθτοφμενο κα είναι να ςυγκρατθκεί θ ζκταςθ τθσ φφεςθσ και να προςτατευκοφν οι πιο ευάλωτοι οικονομικά, με μζτρα που δεν κα διακινδυνεφουν τθν υγειονομικι προςταςία.
Θ επόμενθ μζρα που ζρχεται, φαίνεται να είναι
μζρα διλθμμάτων. Σε αναμονι για το φάρμακο και το
εμβόλιο, θ ηωι επανζρχεται εκτικζμενθ πάλι ςτον
κίνδυνο, προςδοκϊντασ τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ. Από νομικι άποψθ, το ερϊτθμα αντιςτρζφεται.
Είναι κεμιτό ςτο πλαίςιο τθσ (πολφ γνωςτισ πλζον)
ανοςίασ τθσ αγζλθσ να τίκεται ςε μεγαλφτερο κίνδυνο
θ ανκρϊπινθ ηωι προκειμζνου να προςτατευκεί θ
οικονομία; Ι θ ηωι είναι απόλυτο αγακό ςτο οποίο θ
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οικονομία, ωσ τελικά ςυμβατικι ςχζςθ, πάντα υποχωρεί; Φυςικά τα μζτρα ελζγχου εξάπλωςθσ του ιοφ
υπό κακεςτϊσ λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, είναι μζςον για τθν επίτευξθ ενόσ ςθμαντικότερου ςκοποφ
που είναι θ επάνοδοσ λειτουργίασ τθσ κοινωνίασ και
του κράτουσ, το οποίο ςυνεχίηει –παρά τον κορονοϊό–
να ζχει και άλλεσ αποςτολζσ (π.χ. τθν άμυνα) οι οποίεσ και δεν πρζπει να αδρανιςουν. Στθ φάςθ αυτι
δθλαδι, προςτατεφονται λιγότερο οι πλζον εκτεκειμζνοι από άποψθ υγείασ, αλλά με πολφ λιγότερεσ
ςυνζπειεσ για τουσ υπόλοιπουσ. Επίςθσ υπό κακεςτϊσ ελεγχόμενου και όχι απόλυτου περιοριςμοφ του
κορονοϊοφ, οι υπθρεςίεσ υγείασ μποροφν να επανζλκουν αναφορικά και με τουσ αςκενείσ όλων των άλλων κατθγοριϊν, που μζςα ςτθν κρίςθ δεν αντιμετωπίηονται με το ςφνολο των δυνάμεων του ςυςτιματοσ. Δθλαδι θ χαλάρωςθ τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ
από τον COVID-19, είναι ταυτόχρονα ενίςχυςθ τθσ
προςταςίασ άλλων ατομικϊν δικαιωμάτων. Τα εκατζρωκεν επιχειριματα κα είναι πολλά και ιςχυρά, ιδίωσ
αν το φαινόμενο και οι κανατθφόρεσ του ςυνζπειεσ
ανακάμψουν. Αν όμωσ κατά τθν οριακι κρίςθ των
δικαςτθρίων και οι δφο πολιτικζσ, δθλαδι τόςο εκείνθ του lockdown όςο και αυτι τθσ ανοςίασ τθσ αγζλθσ, κρικοφν εξίςου κεμιτζσ, ςτο νομοκζτθ και τθν
εκτελεςτικι εξουςία κα απομζνει θ ςτάκμιςθ των
αξιϊν και προτεραιοτιτων, θ επιλογι ι ζςτω θ ςφνκεςθ του κατάλλθλου μίγματοσ, κακϊσ είναι ξεκάκαρο ότι θ επ’ άπειρον καραντίνα δεν είναι εφικτι, αλλά
και θ κζα ομαδικϊν τάφων δεν είναι ανεκτι. Τθν πολφ δφςκολθ κζςθ τθσ Ρολιτείασ κάνει δυςκολότερθ το
γεγονόσ ότι οι περιςςότερεσ αποφάςεισ λαμβάνονται
υπό ςυνκικεσ περιοριςμζνθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ
και ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Γι’ αυτό και θ ςτιριξθ
ςτθ γνϊμθ των ειδικϊν –τθσ οποίασ από πολλζσ
πλευρζσ ζγινε ςυςτθματικι επίκλθςθ– βρίςκει τα όριά τθσ, υπενκυμίηοντασ ότι οι αποφάςεισ είναι πάντα
πολιτικζσ και αυτό όχι μόνο για το λόγο ότι οι ειδικοί
ςπάνια ςυμφωνοφν. Θ ανάλθψθ κοινωνικισ διακινδφνευςθσ είναι πολιτικι άςκθςθ, που προχποκζτει
δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ.
Στο ςθμείο αυτό, όπου εφάπτονται τα όρια βιοθκικισ, ιατρικισ και πολιτικισ του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ, προκφπτει ακόμα και το γνωςτό πια, αλλά
πάντα τρομακτικό, δίλθμμα τθσ προτεραιότθτασ ςτθ
ςωτθρία (ι τον κάνατο), όταν π.χ. οι ΜΕΚ δεν επαρκοφν. Το δράμα αυτϊν των επιλογϊν είναι πικανό να
το αποφφγει θ χϊρα μασ, είναι όμωσ ςε όλουσ χειροπιαςτό πόςο δίπλα μασ είναι. Οι απαντιςεισ φυςικά
δεν προζρχονται από νζεσ κεωρίεσ. Ρολλοί κα υποςτθρίξουν ότι θ κλίνθ που περιςςεφει πρζπει να φιλοξενιςει αυτόν με τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να
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ςωκεί. Μια παραλλαγι τθσ υποςτθρίηει ότι μεταξφ
των όςων ζχουν πικανότθτεσ, προτεραιότθτα πρζπει
να δοκεί ςε όςουσ ανικουν ςε ιατρικά επαγγζλματα
και των οποίων θ επιβίωςθ κα αποδειχκεί πολλαπλϊσ
χριςιμθ. Πμωσ, τι γίνεται αν για τθν ίδια κλίνθ υπάρχουν περιςςότερεσ υποψθφιότθτεσ με ανάλογεσ πικανότθτεσ επιβίωςθσ; Ζχει ο νεότεροσ προτεραιότθτα
από τον μεγαλφτερθσ θλικίασ γιατί ζχει μεγαλφτερο
προςδόκιμο ηωισ (ι ανάποδα, γιατί ζχει απολαφςει
λιγότερο;). Και βζβαια όλα αυτά ςε ζνα δωρεάν ςφςτθμα υγείασ που δεν τίκεται το ηιτθμα επιβίωςθσ με
γνϊμονα ποιοσ ζχει τα οικονομικά μζςα. Ανάλογα
διλιμματα μπορεί να προκφψουν αν και όταν διατεκεί φάρμακο ι εμβόλιο, αλλά για κάποιο (μικρό ι
μεγάλο διάςτθμα) ςε ανεπαρκείσ ποςότθτεσ.
Θ ζγκαιρθ και επιμελισ προςπάκεια αποφυγισ
των διλθμμάτων αυτϊν κα αποτελζςει κριτιριο τθσ
δικαςτικισ κρίςθσ, αν κλθκεί να κρίνει μζτρα που κζτουν ςε διακινδφνευςθ τθν κακολικι υγειονομικι
προςταςία, με ςκοπό τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και
οικονομικι ηωι. Ακόμα και με δεδομζνο ότι μια εφεξισ πολιτικι «ανοςίασ τθσ αγζλθσ» γινόταν καταρχιν
αποδεκτι, θ αξιολόγθςθ αναλογικότθτασ κα απαιτιςει να ζχουν τθρθκεί οι λοιπζσ εγγυιςεισ υπό μορφι
κετικϊν ενεργειϊν ςτισ οποίεσ το κράτοσ οφείλει να
προβεί, όπωσ π.χ. θ εφαρμογι των μζτρων κοινωνικισ
απόςταςθσ, υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, χριςθσ
ατομικισ προςταςίασ, κατάλλθλθσ ενθμζρωςθσ του
κοινοφ και κυρίωσ αξιοποίθςθσ του ενδιάμεςου χρόνου για τθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ υγείασ, τον εντοπιςμό κρουςμάτων, τθν ιχνθλάτθςθ, τθν χριςθ
test και ςυνεπϊσ τθν εξαγωγι αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςυμπεραςμάτων για τθ λιψθ αποφάςεων υπό
χρονικι πίεςθ. Επίςθσ, περιοριςμοί των ελευκεριϊν
όπωσ για παράδειγμα με τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ
παρακολοφκθςθσ ι ιχνθλάτθςθσ, κα ελζγχονται ωσ
προσ τθν καταλλθλότθτα και αναγκαιότθτά τουσ και
με δεδομζνο τον προςωρινό χαρακτιρα τουσ. Δθλαδι
ο οριακόσ ζλεγχοσ ςτθν επόμενθ φάςθ κα αφιςει τθν
πρωτοβουλία ςτο κράτοσ να επιλζξει τουσ ςτόχουσ
που θ επιλεγείςα πολιτικι επιδιϊκει και κα κρίνει
καταρχιν νόμιμο το γεγονόσ ότι αναγκαςτικά κα κιγοφν άλλα δικαιϊματα, ιδίωσ θ υγεία. Δεν κα αφιςει
ανζλεγκτο όμωσ το κατά πόςο τα μζτρα των κατ’ ιδίαν
περιοριςμϊν παραβιάηουν τθν αναλογικότθτα.
Ππωσ προκφπτει από τθ διεκνι βιβλιογραφία, θ
πτϊςθ κατά 50% τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ για
ζνα μινα και 25% για δφο ακόμα, ςυνεπάγεται ετιςια
μείωςθ του ΑΕΡ κατά 10%. Κάκε χϊρα ειςζρχεται ςε
ζνα φαφλο κφκλο αβεβαιότθτασ που οδθγεί ςε πτϊςθ
κατανάλωςθσ των νοικοκυριϊν, θ οποία με τθ ςειρά
τθσ ςυρρικνϊνει τα ζςοδα των επιχειριςεων που κα-
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ταλιγουν ςε ςτάςθ πλθρωμϊν, άρα ςε απϊλεια κζςεων εργαςίασ, ενϊ για όςουσ διατθροφν τθν εργαςία
τουσ μειϊνονται οι αποδοχζσ τουσ, αυξάνονται οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ, με αποτζλεςμα εκ νζου μείωςθ
τθσ ηιτθςθσ, αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ και επανάλθψθ του κφκλου.
Στο ςθμείο αυτό αρχίηουν όλοι –από τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ, ιδίωσ των μεταφορϊν– μζχρι τον
κάκε εργαηόμενο, να ςτρζφονται προσ το κράτοσ. Είναι εντυπωςιακι, ιδιαίτερα ςτθ χϊρα μασ, θ επάνοδοσ τθσ προτεραιότθτασ του κράτουσ που είχε απιςχνθκεί κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ και τθσ εφαρμογισ αλλεπάλλθλων πολιτικϊν αποδυνάμωςισ του.
Στθν πρϊτθ γραμμι βρίςκεται θ αναγκαιότθτα δθμόςιασ τεχνογνωςίασ, υποδομϊν, κεφαλαίων αλλά και
αςτυνόμευςθσ. Το κράτοσ κα κλθκεί να ανταποκρικεί,
διατθρϊντασ όμωσ τθν υποχρζωςθ αποφυγισ υπερβολικοφ δανειςμοφ, που κα οδθγιςει ςε νζεσ μακροχρόνιεσ δεςμεφςεισ, με βάςθ τουσ κανόνεσ αλλά και
τισ επικρατοφςεσ πρακτικζσ ςτθν Ευρωηϊνθ.
Στθν πραγματικότθτα θ επόμενθ μζρα κα απαιτιςει ςτθ χϊρα μασ τθν ανάςχεςθ τθσ απορρφκμιςθσ
του κράτουσ και τθν επαγρφπνθςθ για τθν προςεκτικι
αξιοποίθςθ, κυρίωσ όμωσ τθ διαφφλαξθ των πόρων
του. Διεκνϊσ θ επόμενθ μζρα μάλλον κα βρει ιδθ
γνωςτζσ τάςεισ να ςυνεχίηονται. Ο νεοφιλελευκεριςμόσ κα υποχωρεί, θ ιδζα του ζκνουσ-κράτουσ κα
ενιςχφεται, θ ςυγκρουςιακι ςχζςθ ΘΡΑ-Κίνασ κα εντείνεται, ενϊ θ ΕΕ κα προςπακεί να βρει το βθματιςμό τθσ προσ το δρόμο τθσ ολοκλιρωςθσ μζςα από
μικρά βιματα.
Οι αποφάςεισ που κα λθφκοφν ςτθ χϊρα μασ υπό
το φωσ των αποφάςεων τθσ Κομιςιόν, κα αξιολογθκοφν τόςο ωσ προσ τθν επάρκεια τθσ τεκμθρίωςισ
τουσ, αλλά και ωσ προσ τθν προςφορότθτά τουσ να
παρζχουν ςτθ χϊρα τθ μζγιςτθ δυνατι αυτονομία και
οικονομικι προοπτικι ςε πλαίςιο τθσ κατά το δυνατόν μικρότερθσ διακινδφνευςθσ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ παίηει ιδιαίτερο ρόλο όχι μόνο θ πίεςθ που
αςκείται ςυνεχϊσ και από άλλουσ εξωτερικοφσ κινδφνουσ (π.χ. προςφυγικι κρίςθ), αλλά και θ επίπτωςθ
που είχε ο κορονοϊόσ ςτθ διεφρυνςθ ανιςοτιτων εντόσ τθσ ΕΕ, τόςο μεταξφ βορρά-νότου, όςο και ανατολισ-δφςθσ. Επιπρόςκετα θ χϊρα μασ καλείται να
επιταχφνει τθν απεξάρτθςι τθσ από το παλαιό παραγωγικό τθσ πρότυπο, αλλά και από τθν οικονομικι
μονομζρεια εξάρτθςθσ από τον τουριςμό.
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Εμφανίηονται λοιπόν από όλεσ αυτζσ τισ αναγκαςτικζσ προτεραιότθτεσ πολλαπλά ηθτιματα ατομικισ
ευκφνθσ. Ρολφ πιο απαιτθτικισ από τθν απλι παραμονι ςτο ςπίτι. Κα δεχκοφμε πολιτικζσ και κα αναλάβουμε πρωτοβουλίεσ επζνδυςθσ ςε ζνα μζλλον που
κα ςτθρίηεται ςε ανταγωνιςτικι οικονομία ι κα τα
περιμζνουμε όλα από το κράτοσ και μετά τθν κρίςθ;
Κυρίωσ όμωσ, κα δεχκοφν όςοι ζχουν τθν άνεςθ και
τα προςωπικά και οικονομικά περικϊρια να είναι λιγότερο ευάλωτοι και εκτεκειμζνοι, ζκτακτα μζτρα
αναδιανομισ για τθν απαραίτθτθ επζνδυςθ ςτισ υποδομζσ, τθν προςταςία των αςκενεςτζρων, των λειτουργϊν υγείασ και των χειρωνακτϊν πρϊτθσ γραμμισ; Μζχρι πότε, άλλωςτε, κα μπορεί το κράτοσ να
δίνει «800άρια» χωρίσ τελικά να καταφφγει ςε νζα –
ζςτω πολφ καλά ςτοχευμζνθ– φορολόγθςθ; Αλλά και
πόςθ φορολόγθςθ μπορεί να γίνει ανεκτι ακόμα και
από τουσ πιο εφρωςτουσ οικονομικά, μετά από μια
δεκαετία διαρκϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων; Χωρίσ τθν κρατικι παρζμβαςθ, θ υγειονομικι κρίςθ κα
μετατραπεί γριγορα ςε οικονομικι κρίςθ και το κράτοσ υπό το φωσ και του άρκρου 106Σ ζχει υποχρζωςθ
να παρζμβει. Θ άμεςθ ανάγκθ είναι θ εξάλειψθ του
ιοφ, αλλά ταυτόχρονα θ μεγάλθσ κλίμακασ χρθματοδότθςθ εργαηομζνων και επιχειριςεων εδϊ και τϊρα,
για να μθν καταρρεφςουν. Ππωσ ίςωσ φαίνεται λίγο
πιο κακαρά ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ κρίςθ, όταν οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν, χριματα μποροφν να
υπάρξουν και θ ΕΚΤ είναι ςε κζςθ να καλφψει τισ απαιτιςεισ των ςυνκθκϊν μζχρι να βρεκεί φάρμακο
και εμβόλιο κατά του ιοφ. Οι μεγάλεσ παγκόςμιεσ
προκλιςεισ απαιτοφν τελικά παγκόςμιασ κλίμακασ
απαντιςεισ, αλλά μζχρι τότε, και ςε πολλζσ από τισ
προκλιςεισ αυτζσ, θ Ελλάδα κα βρεκεί μόνθ τθσ. Είναι ηθτοφμενο να προχωριςει με ςοβαρότθτα και αμείωτθ επαγρφπνθςθ, διαρκι υπευκυνότθτα από
πλευράσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και εγγυιςεισ προςταςίασ των δικαιωμάτων υπό το φωσ τθσ αρχισ τθσ
αναλογικότθτασ, ϊςτε θ υπζρβαςθ και αυτισ τθσ κρίςθσ να αποτελζςει κετικό Συνταγματικό και πολιτικό
κεκτθμζνο. Μια τζτοια ιςορροπθμζνθ αντιμετϊπιςθ
μπορεί να είναι και απαρχι διαρκρωτικϊν αλλαγϊν
προσ ζνα πολφ πιο ανταγωνιςτικό και ςυνεκτικό μζλλον τθσ χϊρασ για το οποίο οι ανκεκτικοί ςυνταγματικοί μασ κεςμοί, ζχει αποδειχκεί ςτα δφςκολα, ότι
αποτελοφν καλι βάςθ.
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Θερμομζτρθςθ, Παρακολοφκθςθ, Πιςτοποιθτικά Ανοςίασ και Εμβολιαςμόσ
Θ επιτυχισ προςταςία μζχρι ςτιγμισ από τθν απειλι
του ιοφ νομιμοποιεί τα μζτρα περιοριςμοφ τθσ κίνθςθσ,
τθσ οικονομικισ, κρθςκευτικισ και προςωπικισ ελευκερίασ, τθσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ περιςςότερο από οποιοδιποτε ςυνταγματικό επιχείρθμα. Στο ςτάδιο άρςθσ των μζτρων τα ηθτοφμενα κα
αφοροφν πλζον τθν προςταςία ευαίςκθτων δεδομζνων
και τα ςυνταγματικά δικαιϊματα ςε ςχζςθ με τισ διάφορεσ μεκόδουσ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ, το ενδεχόμενο διακρίςεων ςε βάροσ αςκενϊν, αλλά και προςϊπων για τα οποία επιβάλλεται προλθπτικι καραντίνα
και τθν εκελοντικι ι υποχρεωτικι μορφι εμβολιαςμοφ
αν και όταν καταςτεί εφικτόσ.
Ρρακτικά είναι μάλλον ξεκάκαρο ότι υπό τθν επιφφλαξθ του νόμου και τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, είναι επιτρεπτι θ κερμομζτρθςθ των εργαηομζνων, αλλά και τρίτων κατά τθν είςοδο ςε χϊρουσ εργαςίασ
και θ επεξεργαςία από εργοδότεσ των αναγκαίων
προςωπικϊν δεδομζνων για τθν υγειονομικι προςταςία τθσ εργαςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο
και με τιρθςθ απόλυτθσ εμπιςτευτικότθτασ. Εφόςον
μάλιςτα κεμελιϊνεται ςε διάταξθ νόμου, είναι ςυνταγματικά επιτρεπτι και θ υποχρεωτικι υποβολι ςε
αναγκαίο ιατρικό ζλεγχο/test όπωσ και θ επιβολι ανάλογων απαγορεφςεων ςε όποιον αρνείται (π.χ. απαγόρευςθ πρόςβαςθσ ςε ςχολείο, χϊρο εργαςίασ
κ.λπ.). Φυςικά κάκε μζτρο ελζγχου κα εξετάηεται αυςτθρά κατά περίπτωςθ και κα αποκλείεται όταν το
επιδιωκόμενο αποτζλεςμα μπορεί να επιτευχκεί και
με θπιότερα μζτρα.
Θ χριςθ δεδομζνων εντοπιςμοφ κινθτισ τθλεφωνίασ που δεν αποκθκεφονται κεντρικά είναι και αυτι
καταρχιν επιτρεπτι υπό το άρκρο 15 τθσ οδθγίασ
2002/58/ΕΚ, δθλαδι υπό τθν επιφφλαξθ νομοκετικισ
πρόβλεψθσ και τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ για τθν προςταςία τθσ εκνικισ αςφάλειασ. Κα
πρζπει να γίνεται ςε ανωνυμοποιθμζνθ βάςθ και
ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αποκεντρωμζνων ςυςτθμάτων, όπωσ αυτά κακορίηονται κάκε
φορά από τθν ΑΕΔΡΧ.
Ωσ προσ το ενδεχόμενο τθσ ειςαγωγισ μεκόδων
πιςτοποιθτικϊν ανοςίασ και το ενδεχόμενο διακρίςεων με βάςθ αυτά, γεννϊνται επίςθσ ςοβαρά ηθτιματα. Θ πιςτοποίθςθ ανοςίασ παρουςιάηει καταρχιν
ςθμαντικζσ επιςτθμονικζσ αβεβαιότθτεσ. Οι αβεβαιότθτεσ αυτζσ μζχρι ςιμερα ζχουν οδθγιςει ςτθν ειςιγθςθ του ΡΟΥ για αποφυγι λιψθσ μζτρων ςτθ βάςθ
τζτοιασ πιςτοποίθςθσ, αφοφ θ ακρίβεια των ςχετικϊν
test αντιςωμάτων δεν ζχει φτάςει ςτο επιςτθμονικά
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ανεκτό επίπεδο, οφτε όμωσ και τα τεςτ ελζγχου μόλυνςθσ από τον ιό μποροφν να οδθγιςουν ςε αςφαλι
ςυμπεράςματα για το χρόνο διάρκειασ τθσ βεβαίωςθσ
που παρζχουν. Ραρά ταφτα, ακόμα και όταν κα είναι
επιςτθμονικά αποτελεςματικι θ διαπίςτωςθ είτε ανοςίασ είτε μθ μόλυνςθσ, θ χριςθ πιςτοποιθτικϊν για
πρόςβαςθ ςτο ςχολείο ι τθν εργαςία, διακινδυνεφει
τον ςοβαρό αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων εκτεκειμζνων ςτθ νόςο. Το ίδιο αποτζλεςμα μπορεί να επιφζρουν μζτρα προλθπτικοφ περιοριςμοφ ευπακϊν
ομάδων. Σε κάκε περίπτωςθ οι ςχετικοί οριςμοί, όπωσ αυτόσ τθσ ευπακοφσ ομάδασ ι τα χρονικά όρια
ανοςίασ ι αςφάλειασ λόγω μθ μόλυνςθσ, ακόμα και
όταν επιςτθμονικά κακοριςτοφν, δεν είναι βζβαιο ότι
κα είναι αντικειμενικά και μονοςιμαντα. Ρολλά από
τα μζτρα ελζγχων και ςταδιακισ άρςθσ των μζτρων
μποροφν να υλοποιθκοφν ςε ςυναινετικι βάςθ. Θ
υποχρεωτικι όμωσ επιβολι περιοριςμϊν κα είναι
ςυνταγματικά ευάλωτθ, εκτόσ αν ςυνοδεφεται από
ςαφείσ εγγυιςεισ, ότι δεν κα λαμβάνονται αποφάςεισ
πρόςλθψθσ ι απόλυςθσ, υποδοχισ ι μθ ςτθν εκπαίδευςθ, πρόςβαςθ ςτθν αςφάλιςθ ι άλλα κοινωνικά
αγακά με βάςθ τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ και ότι κα
υπάρχει κάλυψθ αμοιβισ όςων περιορίηονται, χωρίσ
να καλφπτονται από τον εργοδότθ τουσ.
Ρεραιτζρω, ο υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ αντιτίκεται ςτον αυτοκακοριςμό του
ανκρϊπου. Αφοφ λοιπόν δεν μπορεί καταρχιν να επιβάλλεται, θ μθ αποδοχι δεν μπορεί να επιφζρει
ςυνζπειεσ. Κακϊσ όμωσ ςτθν περίπτωςθ του COVID19 κα είναι αναγκαίοσ για τθν ανάςχεςθ τθσ πανδθμίασ και αφοφ εξαντλθκεί θ παραίνεςθ του κράτουσ
για οικειοκελι εμβολιαςμό, μζτρα υποχρεωτικοφ εμβολιαςμοφ κα ιταν ςυνταγματικά ανεκτά, όπωσ ανεκτά κα ιταν και μζτρα επιλεκτικοφ περιοριςμοφ ευπακϊν ομάδων. Ζτςι, εφόςον διαπιςτωκεί το αςφαλζσ του εμβολίου, άρνθςθ για λόγουσ ςυνείδθςθσ ι
επιλογισ κα ζχει κατά πάςα πικανότθτα επιπτϊςεισ
για όποιον αρνείται ςτα δικαιϊματά του ςτθν εργαςία, εγγραφισ μθ εμβολιαςμζνων παιδιϊν ςτο ςχολείο, χρθματικζσ ποινζσ κ.λπ.
Θ υγεία όςο διατθρείται όχι μόνο θ παρουςία του
ιοφ, αλλά κυρίωσ θ αμφιβολία για τθν εξζλιξθ, τθ ςυμπεριφορά και τθν αντιμετϊπιςι του, κα παραμζνει
αγακό προτεραιότθτασ δθμόςιασ πολιτικισ που κα
επιτρζπει πολυςχιδείσ παρεμβάςεισ ςτα ςυνταγματικά δικαιϊματα με πολλαπλοφσ τρόπουσ. Θ επιςτροφι
όμωσ ςε ςυνκικεσ παράλλθλθσ λειτουργίασ τθσ οικονομίασ ςυνεπάγεται πιο λεπτοφσ χειριςμοφσ και κα
απαιτιςει διαρκι αξιολόγθςθ και ςτάκμιςθ των εκάςτοτε μζτρων υπό το φακό τθσ αναλογικότθτασ, ςε
μια κινοφμενθ βάςθ διαρκϊσ νζων δεδομζνων.
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Η Ανωτζρα Βία ςτο Δθμόςιο Δίκαιο
Θ ανωτζρα βία ςτο δθμόςιο δίκαιο μετά από μακρά κεωρθτικι διαδρομι, κεντρικι αφορμι τθσ οποίασ υπιρξε θ απόφαςθ 1728/52 του Συμβουλίου
τθσ Επικρατείασ, ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ γαλλικισ κεωρίασ του απρόβλεπτου ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, αλλά και άλλων κεωρθτικϊν καταςκευϊν,
ζχει πλζον παγιωκεί και χρθςιμοποιείται τόςο από το
νομοκζτθ όςο και από τθ νομολογία, υπό τουσ όρουσ
και προχποκζςεισ που ζχει θ ζννοια και ςτο ιδιωτικό
δίκαιο, οι ςχετικζσ διατάξεισ του οποίου εφαρμόηονται αναλογικά. Θ ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ προκφπτει είτε από ενδεικτικι απαρίκμθςθ περιςτατικϊν
ςτο νόμο που τθ ςυνιςτοφν, είτε από διατάξεισ που
αμβλφνουν τισ ςυνζπειζσ τθσ, ενϊ όςα περιςτατικά
δεν εμπίπτουν κατ’ ακριβολογία ςτο περιεχόμενό τθσ
αντιμετωπίηονται ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ καλισ πίςτθσ.
Είτε οι ςυνζπειεσ επζρχονται ευκζωσ από εξωγενζσ
γεγονόσ, είτε από κυβερνθτικά μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι ι τον μετριαςμό του, τα ηθτιματα τθσ ανατροπισ ςτθν εκπλιρωςθ δικαιωμάτων
και υποχρεϊςεων αντιμετωπίηονται ςυχνά με ευκεία
ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ, όπωσ ςυμβαίνει με τισ
τρζχουςεσ ΡΝΡ και τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ που
κεςπίηουν αναςτολζσ προκεςμιϊν, αναςτολι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεων ι επζμβαςθ ςτον ςυμβατικό δεςμό, είτε με τθν εφαρμογι γενικϊν κανόνων του ουςιαςτικοφ ι του δικονομικοφ δικαίου, κατά περίπτωςθ. Θ εφαρμογι των γενικϊν κανόνων για τισ απρόβλεπτεσ περιςτάςεισ και δυςχζρειεσ ςτο δθμόςιο δίκαιο, ιδίωσ κατά τθν περίοδο ςταδιακισ άρςθσ των
ειδικότερων μζτρων και εξομάλυνςθσ των ςυνκθκϊν
που ςταδιακά κα ακολουκιςει τουσ επόμενουσ μινεσ, είναι αυτι που μασ ενδιαφζρει εδϊ ειδικότερα.
Ωσ ανωτζρα βία λαμβάνεται κάκε απρόβλεπτο και
ζκτακτο γεγονόσ που μπορεί να ςχετίηεται ι μθ με το
πρόςωπο του διοικοφμενου και το οποίο δεν κα μποροφςε να προβλεφκεί ακόμα και με μζτρα άκρασ επιμζλειασ και εξαιτίασ του οποίου ο τελευταίοσ δεν
μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα ι να εκπλθρϊςει
τισ υποχρεϊςεισ του. Στθν ζννοια πρζπει να περιλθφκοφν καταρχιν και τα τυχθρά, δθλαδι τελικά κάκε
γεγονόσ, αρκεί να βρίςκεται εκτόσ τθσ ςφαίρασ τθσ
αμζλειασ.
Θ ςυνδρομι γεγονότων ανωτζρασ βίασ ζχει επιπτϊςεισ τόςο ουςιαςτικοφ όςο και δικονομικοφ δικαίου. Αναμφίβολα ωσ προσ το τελευταίο θ ςθμαντικότερθ είναι εκείνθ τθσ αναςτολισ των δικονομικϊν
προκεςμιϊν. Οι δικονομικζσ προκεςμίεσ με όλεσ τισ
επιμζρουσ διακρίςεισ τουσ (προσ ενζργεια, προπαραςκευαςτικζσ, γνιςιεσ, καταχρθςτικζσ κ.λπ.) ζχουν πά-
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ντα τθν ζννοια του χρονικοφ διαςτιματοσ εντόσ του
οποίου πρζπει να επιχειρθκεί διαδικαςτικι πράξθ, θ
μθ διενζργεια τθσ οποίασ εμπρόκεςμα επιφζρει δικονομικζσ ςυνζπειεσ. Αν λοιπόν γεγονόσ εξαιρετικό και
απρόβλεπτο εμποδίηει τον διάδικο διοικθτικισ δίκθσ
να ενεργιςει διαδικαςτικι πράξθ, το γεγονόσ αυτό
ανωτζρασ βίασ κατά πάςα πικανότθτα επιφζρει αναςτολι τθσ δικονομικισ προκεςμίασ. Αναςτολι βζβαια
ςθμαίνει ότι μετά τθν πάροδο του λόγου ανωτζρασ
βίασ το υπόλοιπο τθσ προκεςμίασ που δεν ζχει διατρζξει κα ςυνεχίςει από το χρονικό ςθμείο που θ
προκεςμία είχε αναςταλεί. Απεργίεσ, αποχζσ δικθγόρων, φυςικά φαινόμενα που παρεμποδίηουν τθ μετακίνθςθ των διαδίκων, αςκζνειεσ τόςο των διαδίκων
όςο και των πλθρεξουςίων δικθγόρων τουσ ζχει κρικεί ότι αναςτζλλουν τθν κατά περίπτωςθ προκεςμία.
Πχι όμωσ και θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, οι ελαφρζσ αςκζνειεσ, θ αδυναμία προμικειασ ενςιμων
από απεργία ταμειακϊν υπαλλιλων όταν αυτά μποροφςαν να εξευρεκοφν από άλλθ πθγι. Ράντωσ θ περιπτωςιολογία ζχει ςχετικι ςθμαςία γιατί κάκε φορά
εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ ωσ προσ τον διοικοφμενο και ςίγουρα προσ το
παρόν θ μόλυνςθ από τον ιό COVID -19 κα κεωρείται
ωσ γεγονόσ ανωτζρασ βίασ ακόμα και εκτόσ του πεδίου των οριςμϊν των ΡΝΡ. Θ ανωτζρα βία καλφπτει
τθν εκπρόκεςμθ, όχι όμωσ και τθ μθ ζγκυρθ άςκθςθ
ενδίκου βοθκιματοσ. Οι λόγοι ανωτζρασ βίασ και θ
εξαιτίασ τουσ μθ τιρθςθ προκεςμίασ δεν ελζγχονται
αυτεπαγγζλτωσ, αλλά πρζπει να προβάλλονται με το
ειςαγωγικό δικόγραφο ι το δικόγραφο προςκζτων
λόγων και όχι με το υπόμνθμα.
Θ ανωτζρα βία ςυγχωρεί κατά τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και υπζρβαςθ των διοικθτικϊν
προκεςμιϊν, εφόςον ο διοικοφμενοσ επικαλεςτεί και
αποδείξει τα ςχετικά περιςτατικά, κάτι που ςτθν περίπτωςθ του COVID 19 ζχει καταρχιν ρυκμιςτεί ειδικότερα με αναςτολι των διοικθτικϊν προκεςμιϊν
δυνάμει τθσ ΡΝΡ τθσ 20-3-2020.
Αναφορικά με τθν επζλευςθ γεγονότων ανωτζρασ
βίασ ςτισ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ, δφο είναι τα κφρια
ηθτιματα που ανακφπτουν: Θ κακυςτζρθςθ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ αναδόχου διοικθτικισ ςφμβαςθσ π.χ.
ζργου και θ επιβολι ι μθ των ςυναφϊν κυρϊςεων
(ποινικζσ ριτρεσ κ.λπ.), κακϊσ και θ υπζρμετρθ αφξθςθ
του κόςτουσ του ζργου, ιδίωσ ςτισ ςυμβάςεισ με κατ’
αποκοπιν τίμθμα. Ρρόκειται για περιπτϊςεισ ανατροπισ του δικαιοπρακτικοφ κεμελίου από γεγονότα μεταγενζςτερα και απρόβλεπτα που κζτουν το ηιτθμα
εφαρμογισ τθσ ΑΚ 388 ςτο δθμόςιο δίκαιο των ςυμβάςεων. Καταρχιν ο ανάδοχοσ δεν φζρει ευκφνθ και
δικαιοφται παράταςθσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν και
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μάλιςτα με ανακεϊρθςθ (άρκρο 147 ν. 4412/2016)
όταν θ κακυςτζρθςθ δεν οφείλεται ςε γεγονόσ για το
οποίο αυτόσ ζχει αποκλειςτικι ευκφνθ. Αν όμωσ ζχει
ευκφνθ, ζςτω και μθ αποκλειςτικι, τότε τυχόν παράταςθ δεν δικαιολογεί ανακεϊρθςθ και, αναλόγωσ τθσ
κρίςθσ ςχετικά με τθν υπαιτιότθτά του και το τυχόν
ςυντρζχον πταίςμα του εργοδότθ, κα επιβλθκοφν ι μθ
ποινικζσ ριτρεσ. Αναφορικά με το ηιτθμα υπζρμετρθσ
αφξθςθσ του κόςτουσ (για παράδειγμα από αδυναμία
ζγκαιρθσ και οικονομικισ εφρεςθσ πρϊτων υλϊν, μθχανθμάτων κ.λπ.) τίκεται το ηιτθμα τθσ αναλογικισ
εφαρμογισ τθσ ΑΚ 388 για τθν αναπροςαρμογι τθσ
ςφμβαςθσ. Εδϊ δεν πρόκειται κατ’ ακριβολογία για
ανωτζρα βία, αφοφ θ ζννοιά τθσ προχποκζτει ωσ επίπτωςθ του επελκόντοσ γεγονότοσ τθν αδυναμία εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ, αλλά οι ζννοιεσ ςυμπίπτουν
εκεί που θ παροχι και θ εκπλιρωςι τθσ κακίςτανται
εξαιρετικά δυςχερείσ λόγω του γεγονότοσ που μεςολάβθςε. Ζχει κρικεί ότι θ διάταξθ τθσ ΑΚ 388 εφαρμόηεται και ςτο δθμόςιο δίκαιο, ωσ ζκφανςθ τθσ γενικότερθσ αρχισ τθσ καλισ πίςτθσ που διζπει ςυνολικά το
δίκαιο, ςυμπλθρωματικά και διορκωτικά προσ τον
ςυμβατικό δεςμό, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθ λειτουργικότθτά του υπό τισ νζεσ ςυνκικεσ. Θ ςχετικι
αναπροςαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποηθμιωτικό χαρακτιρα, ενϊ δεν εφαρμόηονται οι κεωρίεσ του απρόβλεπτου και τθσ ηθμιογόνου πράξθσ τθσ αρχισ (ΣτΕ
2625/14). Θ ΑΚ 388 κα εφαρμοςτεί επικουρικά, δθλαδι εφόςον το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα δεν ρυκμίηεται
ειδικότερα από τθ ςχετικι διοικθτικι νομοκεςία (τζτοια ειδικι ρφκμιςθ είναι π.χ. αυτι των άρκρων 132,
156, 186 και 204 ν. 4412/16), ι ςτθν ζκταςθ που από
αυτι επιτρζπεται θ περαιτζρω εφαρμογι του. Θ προςφυγι ςτθν ΑΚ 388 γίνεται υπό τισ γνωςτζσ από το ιδιωτικό δίκαιο προχποκζςεισ (κυρίωσ να πρόκειται για
γεγονόσ μεταγενζςτερο, απρόβλεπτο και να κίγει το
δικαιοπρακτικό κεμζλιο τθσ ςφμβαςθσ) και ο δικαςτισ
κα αναπροςαρμόςει τθν παροχι κατά το προςικον
μζτρο, ϊςτε θ ανάλθψθ εκπλιρωςισ τθσ να είναι κατά
τα ςυναλλακτικά ικθ αποδεκτι από άποψθ αναλαμβανόμενου κινδφνου. Αν το γεγονόσ προθγείται τθσ
ςφμβαςθσ κατά κανόνα δεν κα πρόκειται για απρόβλεπτο, εκτόσ αν οι ςυνζπειζσ του εμφανίςτθκαν μεταγενζςτερα. Επίςθσ γίνεται δεκτό ότι αν δεν πλθροφνται
όλεσ οι ςχετικζσ προχποκζςεισ και πάλι τυγχάνουν εφαρμογισ οι ΑΚ 288, 200 όταν θ μεταβολι των ςυνκθκϊν κακιςτά τθν εκπλιρωςθ τθσ παροχισ υπζρμετρα
επαχκι, ακόμα και αν ο λόγοσ δεν ιταν απρόβλεπτοσ
ωσ προσ τον ανάδοχο ι αν από κοινι υπαιτιότθτα των
μερϊν, ενϊ κα μποροφςε να προβλεφκεί, δεν προβλζφκθκε. Κατά μια άποψθ, θ εφαρμογι τθσ ΑΚ 288
δεν μπορεί να επιφζρει τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ραρ’
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όλα αυτά, θ νομολογία ωσ προσ τθν αναπροςαρμογι
των διοικθτικϊν ςυμβάςεων για απρόβλεπτουσ λόγουσ
και ειδικότερα για υπζρβαςθ του κόςτουσ κατ’ αποκοπι ςυμβάςεων είναι αυςτθρι, δεδομζνου ότι θ αμοιβι
κατ’ αποκοπι περιλαμβάνει τθν ανάλθψθ κινδφνου
ανατίμθςθσ των υλικϊν ι ανάγκθσ πιο δφςκολθσ καταςκευισ ι εργαςίασ, από τθν προβλεπόμενθ. Δθλαδι το
ίδιο το ςυμβατικό πλαίςιο το οποίο δεςμεφει τον ανάδοχο και τθ διοίκθςθ, ενςωματϊνει τθν ανάλθψθ μελλοντικϊν κινδφνων ςυμφυϊν με τθ φφςθ τθσ αςκοφμενθσ επιχείρθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ δε
ανατίμθςθ των υλικϊν για γενικοφσ λόγουσ ςτα δθμόςια ζργα καλφπτεται από τθν ανακεϊρθςθ των τιμϊν.
Ζχει λοιπόν κρικεί ότι θ εφαρμογι των γενικϊν ρθτρϊν
αναπροςαρμόηει τθ ςφμβαςθ ςε ςυνκικεσ ακραίασ
επιβάρυνςθσ από γεγονότα όπωσ οι ζκτακτεσ νομοκετικζσ και νομιςματικζσ μεταβολζσ μεγάλθσ κλίμακασ, οι
εντελϊσ απρόβλεπτεσ και εξαιρετικά επαχκείσ ςυνκικεσ υπεδάφουσ, θ ανάκλθςθ άδειασ λατομείου. Θ οικονομικι κρίςθ από μόνθ τθσ, χωρίσ άλλεσ προχποκζςεισ, δεν αποτελεί ανωτζρα βία που δικαιολογεί αναπροςαρμογι. Θ πανδθμία αποτελεί ςυνκικθ ανωτζρασ
βίασ και οι επιπτϊςεισ τθσ, όπωσ και οι επιπτϊςεισ των
κυβερνθτικϊν μζτρων για τον μετριαςμό των επιπτϊςεων, ςυνιςτοφν επίςθσ ανωτζρα βία οπότε τα ανωτζρω κα ιςχφςουν ςε ςυμπλιρωςθ των γνωςτϊν διατάξεων που ειςιχκθςαν με τισ διάφορεσ ΡΝΡ. Θ διορκωτικι παρζμβαςθ κατά ΑΚ 388 χωρεί ακόμα και να ζχει
καταρχιν εκτελεςτεί θ ςφμβαςθ, όπωσ επίςθσ χωρεί
και ςε περιπτϊςεισ που ζχει γίνει κατακφρωςθ ςφμβαςθσ, αλλά δεν ζχει ακόμα υπογραφεί το ςυμβατικό
κείμενο. Τζλοσ τθν απρόοπτθ μεταβολι ςυνκθκϊν ι τθ
ςυνδρομι ανωτζρασ βίασ επικαλείται ςτισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ καταρχιν ο ανάδοχοσ, δεν αποκλείεται όμωσ θ επίκλθςι τουσ και από πλευράσ του Δθμοςίου
προκειμζνου να απαλλαγεί από τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ.
Θ ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ μασ απαςχολεί και ςτο
πεδίο τθσ αςτικισ ευκφνθσ του δθμοςίου θ οποία, όπωσ είναι γνωςτό κατά 104-106ΕιςΝΑΚ, είναι γνιςια
αντικειμενικι και δεν ςχετίηεται με τθν υπαιτιότθτα
του οργάνου, δθλαδι ςυντρζχει ςε κάκε περίπτωςθ εκ
μζρουσ του παραβίαςθσ των υποχρεϊςεϊν του. Πχι
όμωσ και όταν αυτι ζλαβε χϊρα για λόγουσ ανωτζρασ
βίασ. Εναπόκειται ςτο Δθμόςιο να αποδείξει ότι το διοικθτικό όργανο ζπραξε οτιδιποτε ιταν δυνατόν με
μζτρα άκρασ ςφνεςθσ και επιμζλειασ αλλά το επελκόν
γεγονόσ ιταν απρόβλεπτο και αναπότρεπτο. Θ ανωτζρα βία κεωρθτικά αντιμετωπίηεται ωσ λόγοσ άρςθσ του
παράνομου ι διακοπισ του αιτιϊδουσ ςυνδζςμου κάτι
που ζχει κεωρθτικι ςθμαςία αρκεί να μθν ςυντρζχει
ζςτω και ελάχιςτθ αμζλεια οπότε θ ευκφνθ καταφά-
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ςκεται. Θ ευκφνθ μπορεί να αφορά είτε τθν ζλλειψθ
επιμζλειασ (π.χ. ακατάλλθλθ ςυντιρθςθ ελικοπτζρου
που επζφερε αιφνίδια βλάβθ ςυςτιματοσ και πτϊςθ),
είτε τθν μθ υπερβολικι ζνταςθ του φαινομζνου ςε
ςχζςθ με τθν δυνατότθτα πρόλθψθσ, ϊςτε να χαρακτθριςτεί εντελϊσ απρόβλεπτο ι αναπότρεπτο. Στθν
περίπτωςθ τθσ κατάρρευςθσ από ςειςμό (ΛΚΟΜΕΞ)
κρίκθκε ότι ο αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ δεν διακόπθκε, αφοφ το απρόβλεπτο γεγονόσ δεν ςυνεπάγεται αναπότρεπτθ ηθμία, κακϊσ θ πτϊςθ δεν ιταν ςυνζπεια τθσ
ζνταςθσ του ςειςμοφ (το κτίριο κα ζπεφτε και με λιγότερο ιςχυρό ςειςμό), αλλά τθσ μθ ςφννομθσ καταςκευισ του (ΣτΕ 925/2012). Ανάλογα ζχουν κρικεί για
τισ ςυνζπειεσ πλθμμυρϊν ςε ζργα, που όμωσ θ αιτία
που επζφερε ι ςυνζβαλε ςτθ ηθμία ιταν θ ελαττωματικι καταςκευι (ΔΕφΑκ 2345/2013). Το Δθμόςιο δεν
απαλλάςςεται ςε πυρκαγιά ακόμα και εξαιτίασ εμπρθςμοφ, όταν κα ιταν δυνατι θ αντιμετϊπιςθ από τθν
Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία με καλφτερο ςυντονιςμό, ενϊ
δεν αρκεί θ μνεία ςτα υπθρεςιακά ζντυπα ότι ςτο οδόςτρωμα δεν υπιρχαν λάδια, αφοφ μάλλον αυτό δεν
αποδεικνφει ότι τα λάδια που προκάλεςαν το δυςτφχθμα βρζκθκαν ςτο δρόμο ταυτόχρονα με το δυςτφχθμα και δεν μποροφςαν να αποτραποφν. Τζλοσ ςτα δθμόςια ζργα ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ
για τα ευριςκόμενα ςτον τόπο του ζργου και καταςτραφζντα από λόγουσ ανωτζρασ βίασ υλικά τα οποία
ανικουν ςε αυτόν, αλλά δικαιοφται για τθν καταςτρο-

φι των μονίμων εγκαταςτάςεων που του ανικουν ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανθμάτων που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου και εγκατεςτθμζνα
κατά τρόπο ςτακερό.
Το ανωτζρω πλαίςιο δείχνει ότι με τθ ςταδιακι
υποχϊρθςθ των επιπτϊςεων του κορονοϊοφ θ κρίςθ
για επιμζρουσ ηθτιματα ςτο πεδίο τθσ ενδοςυμβατικισ ι αδικοπρακτικισ ευκφνθσ, αλλά και ςτο δικονομικό πεδίο, κα εξετάςει τον εφεξισ απρόβλεπτο ι μθ
χαρακτιρα τθσ διάδοςθσ του ιοφ και κατά περίπτωςθ
τα μζτρα επιμζλειασ που κα μποροφςαν να λθφκοφν,
είτε από τθ διοίκθςθ είτε από τον διοικοφμενο για τον
μετριαςμό του. Οι γενικοί κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςίγουρα κα περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ
θ τιρθςθ των οποίων γεννά ευκφνθ, όπωσ ευκφνθ
γεννά και θ υποχρζωςθ εμβολιαςμοφ ι λιψθσ τθσ
αναγκαίασ κεραπείασ όταν αυτι καταςτεί διακζςιμθ.
Τζλοσ το δθμόςιο ζχει τθν υποχρζωςθ λιψθσ όλων
των αναγκαίων μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ, νοςθλείασ και κεραπείασ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ,
οπότε ςε περίπτωςθ ηθμιϊν που επζρχονται από παραλείψεισ των υποχρεϊςεων αυτϊν, θ απαλλαγι για
λόγουσ ανωτζρασ βίασ των οργάνων του κα είναι ολοζνα και δυςκολότερθ, βρίςκοντασ βζβαια όριο ςτα
δεδομζνα και τθν υφιςτάμενθ γνϊςθ τθσ επιςτιμθσ
για τα χαρακτθριςτικά και τθν αποτροπι των επιπτϊςεων του ιοφ.

Δθμόςιεσ υμβάςεισ

μθλϊν προςφορϊν, αλλά θ αποδοχι αυτϊν κατόπιν
αιτιολόγθςθσ. Θ υπάρχουςα νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με το κζμα ζχει
κρίνει υπζρ τθσ αποδοχισ αιτιολόγθςθσ προςφοράσ
κάτω του κόςτουσ με το επιχείρθμα τθσ ειςόδου του
οικονομικοφ φορζα ςτθ ςχετικι αγορά.
Το αρ. 88 του ν. 4412/2016, το οποίο ενςωματϊνει
τισ διατάξεισ του αρ. 69 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ για
τισ «αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ» ορίηει ότι : «Όταν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε
ςχζςθ με τα ζργα *…+ οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι
ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ,
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (παρ. 1)».
Σφμφωνα και με τθν πάγια νομολογία τθσ ΑΕΡΡ,
εφόςον προβάλλονται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ειδικοί και ςυγκεκριμζνοι ιςχυριςμοί περί υποβολισ υπερβολικά χαμθλισ προςφοράσ εκ μζρουσ άλλου διαγωνιηόμενου, ςυντρζχει δζςμια αρμοδιότθτα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και όχι πλζον ςτθν περίπτωςι αυτι διακριτικι ευχζρεια, να ηθτιςει ςχετικζσ δι-

Ν. 4412/2016 - Τπερβολικζσ Εκπτώςεισ και Αιτιολόγθςθ
Το κζμα τθσ αιτιολόγθςθσ των Αςυνικιςτα Χαμθλϊν Ρροςφορϊν κζτει ςφνκετα και δφςκολα ηθτιματα που είναι βζβαιο ότι κα απαςχολιςουν τθν διυπουργικι και τθν νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι για
τθν ανακεϊρθςθ του Ν. 4412/2016.
Θ προβλθματικι ζγκειται ςτο ότι δεν υπάρχουν
νομοκετικά κατοχυρωμζνα ελάχιςτα όρια αμοιβϊν1
ι/και ελάχιςτα όρια αποηθμίωςθσ των απαςχολοφμενων ι/και ευλόγου κζρδουσ, κ.λπ., και ωσ εκ τοφτου
είναι δφςκολο, να κακοριςτεί μια αντικειμενικι διαδικαςία χαρακτθριςμοφ μιασ προςφοράσ ωσ αςυνικιςτα χαμθλισ.
Ρεραιτζρω, ο ςτόχοσ τθσ ςχετικισ πρόβλεψθσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ δεν είναι θ απόρριψθ των χα1

Το κζμα τθσ νομιμότθτασ φπαρξθσ ελάχιςτων αμοιβϊν ι διατίμθςθσ ςτισ μελετθτικζσ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ μάλλον ζλθξε
θσ
οριςτικά με τθν απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου τθσ 4
Λουλίου 2019, με τθν οποία καταδικάςτθκε θ Γερμανία για τθ μζχρι τότε φπαρξθ υποχρεωτικϊν κατϊτατων ορίων αμοιβϊν για τισ
υπθρεςίεσ αρχιτεκτόνων και μθχανικϊν.
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ευκρινιςεισ από τον διαγωνιηόμενο που φζρεται ότι
ζχει υποβάλει τθν Αςυνικιςτα Χαμθλι Ρροςφορά
(ΑΕΡΡ 349/2018, 979/2018, και εξ αντιδιαςτολισ ΑΕΡΡ 1345/2018, 2028/2017, 3016/2012). Εξάλλου, θ
διάγνωςθ για το εάν φαίνεται ι όχι «Αςυνικιςτα Χαμθλι» μια προςφορά, είναι λογικά διάφορθ τθσ αιτιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ κακεαυτισ και του ςυνακόλουκου αποκλειςμοφ ι μθ διαγωνιηόμενου ανάλογα
με τθν πειςτικότθτά τθσ.
Πταν κλθκεί ζνασ οικονομικόσ φορζασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ
προςφοράσ του οι εξθγιςεισ αυτζσ κα πρζπει να είναι
αιτιολογθμζνεσ, άλλωσ θ προςφορά του απορρίπτεται.
Σφμφωνα με το Ρροοίμιο τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ
ςθμείο 103: «Οι προςφορζσ που φαίνονται αφφςικα
χαμθλζσ ςε ςχζςθ με τα ζργα, τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ ενδζχεται να βαςίηονται ςε τεχνικά, οικονομικά ι
νομικά αβάςιμεσ παραδοχζσ ι πρακτικζσ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν μπορεί να παράςχει ικανοποιθτικι εξιγθςθ, θ ανακζτουςα αρχι κα πρζπει να
δικαιοφται να απορρίψει τθν προςφορά…».
Ο ζλεγχοσ των αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν
αποτελεί βαςικι εγγφθςθ διαφάνειασ ςτθ διαδικαςία
κατάρτιςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων κακϊσ αποςκοπεί
«αφενόσ ςτθν προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και αφετζρου, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςοβαρότθτασ
και τθσ φερεγγυότθτασ των προςφορϊν» (Κ. Γιαννακόπουλοσ, Θ ρφκμιςθ των αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν ςτον ν. 3263/04, ΔθΣΚΕ 3/2005, ς. 304). Θ
υποβολι δθλαδι προςφορϊν οφείλει να είναι ςοβαρι και πραγματικι και πρζπει να ςτθρίηεται ςε δζουςα επιμζλεια, τόςο ωσ προσ τθν μεκοδολογία διαμόρφωςισ τθσ (άμεςο κόςτοσ, ζμμεςο κόςτοσ, απρόβλεπτα, εργολαβικό όφελοσ κλπ), όςο και ωσ προσ τισ
κοςτολογικζσ τθσ παραδοχζσ που πρζπει να είναι αλθκείσ και αξιόπιςτεσ.
Θ υποβολι ςοβαρισ προςφοράσ ςτο δθμόςιο διαγωνιςμό είναι υποχρζωςθ που απορρζει από τθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ που διζπει οριηόντια το δίκαιο,
αλλά ειδικότερα και το ςτάδιο των διαπραγματεφςεων προσ κατάρτιςθ ςφμβαςθσ, που ωσ τζτοιο νοείται
και ο διαγωνιςμόσ για τθν ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κατά τον οποίο θ υποβολι προςφοράσ νοείται ωσ
πρόταςθ προσ κατάρτιςθ ςφμβαςθσ που τελειοφται
με τθν κατακφρωςθ ωσ αποδοχι. Οι δε διατάξεισ περί
τθσ ευκφνθσ κατά τισ διαπραγματεφςεισ του ΑΚ (άρκρα 197, 198) που επιβάλλουν ευκφτθτα και εντιμότθτα κατά τθ διεξαγωγι των διαπραγματεφςεων, τυγχάνουν εφαρμογισ ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ
δθμόςιασ (διοικθτικισ ι μθ) ςφμβαςθσ (Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, Λ, Αντ. Σάκκουλασ, ς.ς. 226, 228-229).
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Ακόμα, θ υποβολι υπερβολικά χαμθλϊν προςφορϊν (είτε ςκοπίμωσ, δθλαδι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε από επιπολαιότθτα), είναι αποδοκιμαςτζα γιατί ενδζχεται να νοκεφςει
τον ανταγωνιςμό, κακϊσ με αυτι ιςχυρζσ επιχειριςεισ
μποροφν να ρίχνουν ςυςτθματικά τισ τιμζσ με ςκοπό
να εξαφανίςουν τισ πλζον αδφνατεσ (Δ. άικοσ/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδθ, Δθμόςιεσ Συμβάςεισ – Ν. 4412/2016 Ερμθνεία κατ’ άρκρο, Τομ. 1, Σάκκουλα 2018, άρκρο
89, ς. 862 επ.). Συγκεκριμζνα, δε, ζχει κρικεί ότι απαγορεφονται πρακτικζσ “dumping”, δθλαδι πολιτικζσ
κοςτολόγθςθσ τιμϊν που θ αξία πϊλθςθσ υπολείπεται
εκείνθσ απόκτθςθσ του προϊόντοσ (βλ. ΔΕφΑκ
845/2012), κακϊσ θ διαδικαςία τθσ αιτιολόγθςθσ αποβλζπει ςτθν ανίχνευςθ και τον αποκλειςμό ηθμιογόνων
προςφορϊν, ϊςτε να μθν προκαλείται ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ μεταξφ των διαγωνιηομζνων, να εξαςφαλίηεται θ ιςότθτα των διαγωνιηομζνων με τθν αποφυγι προςφοράσ τιμϊν κάτω του κόςτουσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 88 παρ. 1 και 2 του Ν.
4412/2016 «όταν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ… οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι… Οι
εξθγιςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να αφοροφν ιδίωσ… α) τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδουσ καταςκευισ…, β) τισ επιλεγείςεσ
τεχνικζσ λφςεισ…, γ) τθν πρωτοτυπία του ζργου … που
προτείνεται από τον προςφζροντα δ)… ε)… ςτ) το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ». Δθλαδι
από τθν ενδεικτικι καταγραφι των παραδειγμάτων
του νόμου ςυνάγεται ότι ναι μεν ο αιτιολογϊν είναι
ελεφκεροσ «να υποβάλει προσ ςτιριξθ τθσ προςφοράσ του όλεσ τισ διευκρινίςεισ, τισ οποίεσ ο ίδιοσ κρίνει
ςκόπιμεσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ φφςθσ και των
χαρακτθριςτικϊν τθσ ςφμβαςθσ»2 (Δ. άικοσ/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδθ, Δθμόςιεσ Συμβάςεισ – Ν. 4412/2016 Ερμθνεία κατ’ άρκρο, Τομ. 1, Σάκκουλα 2018, άρκρο
88, ς. 862 και υπ. 22, 23, 24), θ εξιγθςθ όμωσ πρζπει
να αφορά τεχνικά χαρακτθριςτικά, μεκόδουσ εργαςίασ, ιδιότθτεσ του προςφζροντοσ για να αποδειχκεί θ
ςοβαρότθτα τθσ προςφοράσ, δθλαδι ςτοιχεία ςυναρτϊμενα με τισ επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ ι ιδιαιτερότθτεσ του προςφζροντα που αιτιολογεί, ενϊ αντίκετα αποκλείονται ρθτϊσ οριςμζνα είδθ δικαιολογιςεων, όπωσ είναι αυτζσ που αφοροφν κάκε ςτοιχείο
«θ κατϊτατθ τιμι του οποίου κακορίηεται από νομο2

«…Οι διευκρινίςεισ που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ
δεν είναι εξαντλθτικζσ. Οι προβλζψεισ δθλαδι τθσ κοινοτικισ και
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ δεν προβλζπουν ζναν εξαντλθτικό κατάλογο διευκρινίςεων, που δφνανται να προβλθκοφν, αλλά περιορίηεται ςε οριςμζνα παραδείγματα διευκρινίςεων, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ μπορεί να παράςχει, προκειμζνου να αποδείξει τθ ςοβαρότθτα διάφορων ςτοιχείων των τιμϊν που προτείνει.»

02

Ιούνιος 2020

κετικζσ, κανονιςτικζσ ι διοικθτικζσ διατάξεισ ι θ κατϊτατθ τιμι του οποίου μπορεί να προςδιοριςτεί βάςει επίςθμων ςτοιχείων» (βλ. Κ. Γιαννακόπουλοσ, Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ, Σάκκουλα 2019, παρ. 18.11, ς. 280). Και τοφτο γιατί οι
τιμζσ αυτζσ είναι (και πρζπει να είναι) κοινζσ για όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Συνεπϊσ ο αιτιολογϊν μπορεί να προςκομίςει οποιοδιποτε ςτοιχείο κα μποροφςε να πείςει για το
χαμθλό του κόςτοσ, όμωσ με δεδομζνο ότι οι υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ προδιαγράφονται ςτθν εγκεκριμζνθ
μελζτθ, θ αιτιολόγθςθ δεν μπορεί παρά να αφορά
είτε ςτοιχεία κόςτουσ, είτε μεκοδολογία εργαςίασ. Θ
τελευταία αποτελεί και αυτι αντικείμενο οριακοφ
δικαςτικοφ ελζγχου, κακότι δεν είναι απεριόριςτα
ελαςτικι, αλλά προδιαγράφεται από τθν εγκεκριμζνθ
τεχνικι περιγραφι του ζργου και βεβαίωσ τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ. Τζλοσ, ςτοιχεία κόςτουσ που

υπόκεινται ςε δεςμευτικζσ μορφζσ τιμολόγθςθσ είναι
επίςθσ δεδομζνα.
Κατόπιν αυτϊν, πιςτεφουμε ότι θ ςφμπραξθ του
μελετθτι με τθν Ανακζτουςα Αρχι και ο ουςιαςτικόσ
από πλευράσ ΑΕΡΡ και οριακόσ ζλεγχοσ των προςφορϊν κατά τα ανωτζρω από τα Δικαςτιρια, αποτελοφν
επαρκζςτατο εργαλείο ελζγχου των υπερβολικϊν εκπτϊςεων, εάν παγιωκεί αξιόπιςτθ επίβλεψθ και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτισ περιπτϊςεισ που κατά
τθν καταςκευι αποδειχκεί ότι ο εργολάβοσ είχε υποκοςτολογιςει ςκοπίμωσ. Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ κα
πρζπει και να είναι ςε κζςθ να αντιδροφν ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ χωρίσ να εκβιάηονται ενϊ το κράτοσ
δεν πρζπει να προχωριςει ςε περίπλοκεσ και δφςκαμπτεσ υπερρυκμίςεισ του κζματοσ τθσ αιτιολόγθςθσ
με ζκδοςθ εγκυκλίων κοςτολόγθςθσ κ.λπ., οι οποίεσ
κα ςτοχεφςουν ςε λάκοσ πρόβλθμα.

Μιςκώςεισ τφπου Airbnb και Χριςεισ Γθσ

νια μίςκωςθ μζςω Airbnb δεν επιτρζπεται ςε πολυκατοικία ςτθν οποία ο κανονιςμόσ αποκλείει κάκε άλλθ
χριςθ πλθν κατοικίασ, αλλά κρίνει περαιτζρω ότι «Οποιοςδιποτε άλλοσ ςκοπόσ είναι θ επαγγελματικι ι
μθ βραχυχρόνια εκμίςκωςθ των ακινιτων ωσ τουριςτικά καταλφματα, με μιςκωτζσ ι χριςτεσ να εναλλάςςονται κατά άγνωςτο αρικμό και με άγνωςτα
προσ τουσ ιδιοκτιτεσ ςτοιχεία». Συνεπϊσ κατά τθν υπ’
αρικ. 16158/2018 απόφαςθ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Κεςςαλονίκθσ (α) Θ βραχυχρόνια εκμίςκωςθ
ακινιτων ωσ τουριςτικά καταλφματα ζςτω και ςε μθ
επαγγελματικι βάςθ δεν εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ
κατοικίασ και (β) κριτιριο για τθν εκτίμθςθ του είδουσ
τθσ εκμετάλλευςθσ ενόσ ακινιτου με τθ μζκοδο τθσ
βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ είναι ότι οι μιςκωτζσ ι χριςτεσ εναλλάςςονται κατά άγνωςτο αρικμό και με άγνωςτα προσ τουσ ιδιοκτιτεσ ςτοιχεία.
Από τθν άλλθ πλευρά θ υπ’ αρικ. 1259/2019 απόφαςθ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν ζκρινε
ότι μετά τθν κατάργθςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 2
παρ. 1 του Ν. 4276/2014, τα διαμερίςματα τα οποία
εκμιςκϊνονται βραχυχρόνια μζςω Airbnb δεν κεωροφνται τουριςτικά καταλφματα, ενϊ θ υπ’ αρικ.
583/2019 απόφαςθ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου
Ναυπλίου ζκρινε ότι πρόκειται για μίςκωςθ κατοικίασ
κατά το αςτικό δίκαιο και όχι για τουριςτικι μίςκωςθ
υπαγόμενθ ςτο Ν. 4276/2014, θ οποία πζραν τθσ διανυκτζρευςθσ απαιτεί παροχι πρόςκετων υπθρεςιϊν
(κακαριότθτα, ξενάγθςθ κ.λπ.), καταλιγοντασ ζτςι ότι
θ μίςκωςθ ακινιτου μζςω τθσ εν λόγω ψθφιακισ
πλατφόρμασ δεν αντίκειται ςτουσ όρουσ προςταςίασ
τθσ παλαιάσ πόλθσ του Ναυπλίου.
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι μζχρι ςιμερα αποφάςεισ

Θ «άνοδοσ και πτϊςθ» τα τελευταία χρόνια τθσ
ψθφιακισ πλατφόρμασ Airbnb ςυνοδεφτθκε από μια
προςπάκεια ρφκμιςθσ τθσ νζασ πραγματικότθτασ, με
τθν καταγραφι των ακινιτων που διατίκενται ςτθν
αγορά ςε μθτρϊο και τθ φορολογικι μεταχείριςθ τθσ
δραςτθριότθτασ με τθ κζςπιςθ αυτοτελοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου.
Κακϊσ δθμιουργικθκαν πολλζσ απορίεσ και κενά
για το νομικό χαρακτιρα τθσ νζασ μορφισ μίςκωςθσ,
ιταν φυςικό να προκφψουν και οι πρϊτεσ αντιδικίεσ
που ζκεςαν τα νομικά τθσ χαρακτθριςτικά ενϊπιον
των δικαςτθρίων. Το τελευταίο διάςτθμα ζχουν εκδοκεί τουλάχιςτον τζςςερισ (4) αποφάςεισ από τα Μ.
Ρρωτ. Κες/κθσ, Ακθνϊν και Ναυπλίου (16158/2018
ΜονΡρωτΚεςςαλ, 1259/2019 ΜονΡρωτΑκ, 263/2019
ΜονΡρωτΝαυπλ και 583/2019 ΜονΡρωτΝαυπλ αντίςτοιχα), που εξζταςαν κυρίωσ το κζμα του επιτρεπτοφ
τθσ μίςκωςθσ μζςω Airbnb ωσ χριςθσ ςε ςυγκεκριμζνα κτίρια που οριςμζνοι από τουσ ιδιοκτιτεσ κεϊρθςαν ότι δεν ςυμβαδίηει με τθ χριςθ κατοικίασ του
κανονιςμοφ πολυκατοικίασ, αλλά εμπίπτει ςε άλλθ
απαγορευμζνθ δραςτθριότθτα. Οι περιςςότεροι μάλιςτα από τουσ ενάγοντεσ, επικαλοφμενοι και διατάξεισ του γειτονικοφ δικαίου, επιχειρθματολόγθςαν
ςχετικά με τθν όχλθςθ και ζλλειψθ μζριμνασ για τουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του οικιματοσ από τουσ φιλοξενοφμενουσ ενοίκουσ.
Από τισ αλλθλοκαλυπτόμενεσ αυτζσ αποφάςεισ ζχει πολφ ενδιαφζρον θ εξισ διχοςταςία: Στθν υπ’ αρικ. 16158/2018 απόφαςθ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Κεςςαλονίκθσ διαπιςτϊνεται ότι θ βραχυχρό-
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δεν υπειςζρχονται ςτο κφριο ηιτθμα που δθμιουργείται και το οποίο είναι αυτό τθσ ςχζςθσ τθσ αξιοποίθςθσ των διαμεριςμάτων μζςω Airbnb με τισ χριςεισ
γθσ. Ειδικότερα το ηιτθμα είναι αν, όχι ςε επίπεδο
κανονιςμοφ πολυκατοικίασ, αλλά χριςεων γθσ, θ
βραχυχρόνια μίςκωςθ μζςω Airbnb εντάςςεται ςτθν
ειδικι πολεοδομικι λειτουργία τθσ κατοικίασ και αν
όχι, ποφ μπορεί να ενταχκεί. Βζβαια ςτισ εν λόγω διαφορζσ δεν τζκθκε ευκζωσ το ηιτθμα αυτό, τίκεται
όμωσ εκ των πραγμάτων.
Συναφϊσ κα πρζπει να παρατθρθκεί ότι οι οριςμοί
των εννοιϊν ςτθν πολεοδομικι νομοκεςία παρότι
δανείηονται όρουσ από τθ λοιπι νομοκεςία για τθ
δόμθςθ (π.χ. ΓΟΚ, Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ κ.λπ.),
αλλά και τθν τουριςτικι νομοκεςία, δεν ταυτίηονται
κατ’ ανάγκθ με αυτοφσ.
Υπό τθν ανωτζρω οπτικι, λαμβάνοντασ κανείσ υπόψθ τισ παρατθριςεισ τθσ υπ’ αρικ. 16158/2018 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Κεςςαλονίκθσ και τθν μζχρι ςιμερα αυςτθρι νομολογία για τισ
χριςεισ γθσ και ιδιαίτερα για τθν κατοικία, θ οποία
δεν επιτρζπει τθν αναλογικι διεφρυνςθ τθσ ζννοιασ
και τθ ςυνδζει με τθ μονιμότθτα τθσ εγκατάςταςθσ
και τθ διαβίωςθ ςε οργανωμζνεσ πολεοδομικζσ ενότθτεσ (γειτονιζσ) με όρουσ ςυμβίωςθσ, θ εκμετάλλευςθ του ακινιτου για παροδικι φιλοξενία αγνϊςτων
κατ’ επάγγελμα, δφςκολα μπορεί να κρικεί ωσ εμπίπτουςα ςτθν ζννοια τθσ χριςθσ κατοικίασ και μάλιςτα
με τον μάλλον άςτοχο ςυλλογιςμό, ότι αυτό προκφπτει απλϊσ και μόνο επειδι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ ζνταξθσ τθσ μίςκωςθσ μζςω Airbnb ςτθν
κατά τθν τουριςτικι νομοκεςία ζννοια του τουριςτικοφ καταλφματοσ. Το δε κριτιριο περί παροχισ ι μθ

πρόςκετων υπθρεςιϊν (κακαριότθτασ κ.λπ.) δεν φαίνεται πειςτικό από πολεοδομικι άποψθ, ενϊ θ εναλλαγι αγνϊςτων ενοίκων ςε αντιδιαςτολι με τθν εγκατάςταςθ με ςτοιχεία μονιμότθτασ (corpus και animus) είναι κατεξοχιν ηιτθμα που επθρεάηει τθν πολεοδομικι νομοκεςία.
Τζλοσ, το αν θ βραχυχρόνια μίςκωςθ ακινιτου μζςω Airbnb εμπίπτει κατά τθν πολεοδομικι νομοκεςία
ςτθν χριςθ τουριςτικοφ καταλφματοσ και ςυνακόλουκα υπόκειται ςε περιοριςμοφσ ςε περιοχζσ αποκλειςτικισ, αμιγοφσ και γενικισ κατοικίασ, όπωσ και ο
τρόποσ που οι ποςοτικοί αυτοί περιοριςμοί υπολογίηονται, είναι ηιτθμα χωρίσ προφανι λφςθ κατά τθν
κείμενθ νομοκεςία. Κα πρζπει να γίνει δεκτό ότι ςτθ
ςχετικι ερμθνεία κρίςιμο ρόλο πρζπει να παίξει ο
προςωρινόσ χαρακτιρασ τθσ φιλοξενίασ και το γεγονόσ ότι ο αντιςυμβαλλόμενοσ είναι τουρίςτασ, δθλαδι
άγνωςτοσ ςυνικωσ επιςκζπτθσ. Ακόμα, ανεξαρτιτωσ
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, θ διάκεςθ ακινιτων
μζςω Airbnb αποτελεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, δθλαδι εκμετάλλευςθ ακινιτων ςε ανταγωνιςτικι
αγορά όπου θ δυνατότθτα οργανωμζνθσ ςυντιρθςθσ,
κακαριςμοφ, αςφάλειασ, προβολισ κ.λπ. των διαμεριςμάτων είναι κρίςιμθ παράμετροσ που όχι απλϊσ
δίνει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, αλλά και δυνατότθτα οικονομικισ κλίμακασ και επιχειρθματικισ μεγζκυνςθσ, πολφ πζραν των χαρακτθριςτικϊν αςτικισ
μίςκωςθσ.
Κακϊσ, λοιπόν, βριςκόμαςτε ςε μια περίοδο που
τθ ραγδαία εξάπλωςθ ακολουκεί πάγωμα τθσ αγοράσ,
ίςωσ να είναι κατάλλθλθ ςτιγμι να ωριμάςουν οι
ςκζψεισ ςχετικά με το Airbnb και το αναγκαίο πολεοδομικό πλαίςιο τθσ επόμενθσ μζρασ.

Η από 05.05.2020 Απόφαςθ του Γερμανικοφ υνταγματικοφ Δικαςτθρίου
Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαςτιριο (Bundesverfassungsgericht, ςτο εξισ «ΓΣΔ») εξζδωςε ςτισ 5
Μαΐου 2020, τθν «BVerfG - 2 BvR 859/15» Απόφαςι
του, θ οποία προκάλεςε αναταράξεισ ςτο δικαιϊκό
ςφςτθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και πυροδότθςε
ζντονεσ νομικζσ και πολιτικζσ ςυηθτιςεισ ςε όλθ τθν
ευρωπαϊκι ιπειρο.
Το 2015 θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ςτο εξισ
«ΕΚΤ»), με τθν 774/4-3-2015 Απόφαςι τθσ3, ενζκρινε

πρόγραμμα αγοράσ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του
δθμοςίου τομζα των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ςτισ δευτερογενείσ αγορζσ (Public Sector Purchase
Programme, ςτο εξισ «PSPP»), βάςει του οποίου οι
κεντρικζσ τράπεηεσ του Ευρωςυςτιματοσ4, υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, κα μποροφςαν να αγοράηουν ςτισ δευτερογενείσ αγορζσ, από επιλζξιμουσ αντιςυμβαλλόμενουσ, επιλζξιμα εμπορεφςιμα χρεόγραφα των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ.
Θ απόφαςθ αυτι τθσ ΕΚΤ ελιφκθ ςτο πλαίςιο του
ςτόχου τθσ διατιρθςθσ τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν,
ιδίωσ ςε μια περίοδο που είχε αυξθκεί ςθμαντικά ο

3

4

Ππωσ τροποποιικθκε περαιτζρω με τθν από 5 Νοεμβρίου 2015
Απόφαςθ (Decision [EU] 2015/2101), τθν από 16 Δεκεμβρίου 2015
Απόφαςθ (Decision [EU] 2015/2464), τθν από 18 Απριλίου 2016
Απόφαςθ (Decision [EU] 2016/702), τθν από 11 January 2017 Απόφαςθ (Decision [EU] 2017/100) και τθν από 12 Σεπτεμβρίου
2019 Απόφαςθ (Decision (EU) 2019/1558).

Το Ευρωςφςτθμα αποτελείται από τθν ΕΚΤ και τισ ΕκνΚΤ των
χωρϊν που ζχουν υιοκετιςει το ευρϊ.
5
Επίςθσ, αμφιςβιτθςαν το Ρρόγραμμα Αγοράσ Επιχειρθματικοφ
Τομζα (CSPP). Και τα δφο προγράμματα, ιτοι το PSPP και το CSPP
αποτελοφν ςυςτατικά του προγράμματοσ Expanded Asset
Purchase Program (EAPP) του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν
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κίνδυνοσ να παγιωκεί μια κακοδικι μεςοπρόκεςμθ
προοπτικι για τθν εξζλιξθ των τιμϊν ςτθν ευρωηϊνθ.
Θ ΕΚΤ ζκρινε τότε ότι το πρόγραμμα PSPP κα χαλάρωνε τισ νομιςματικζσ και χρθματοδοτικζσ ςυνκικεσ
ςτθρίηοντασ ζτςι τθ ςυνολικι κατανάλωςθ και τθν
επενδυτικι δαπάνθ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ και ςυμβάλλοντασ, εν τζλει, ςτθν επάνοδο των ρυκμϊν πλθκωριςμοφ ςε επίπεδα κάτω, αλλά πλθςίον του 2% μεςοπρόκεςμα (ςτα επίπεδα δθλαδι που κυμαίνεται ο
ςτόχοσ τθσ ΕΚΤ). Θ ΕΚΤ ζκρινε ότι το πρόγραμμα PSPP,
κα είχε αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ μετάδοςθσ ςτθν
πραγματικι οικονομία, κακϊσ ο εκτενισ όγκοσ αγορϊν του προγράμματοσ κα παρακινοφςε τουσ ενδιάμεςουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ να αυξιςουν τθ χοριγθςθ ρευςτότθτασ προσ τθ διατραπεηικι
αγορά και πιςτϊςεων προσ τθν οικονομία τθσ ηϊνθσ
του ευρϊ.
Ωςτόςο, Γερμανοί ιδιϊτεσ προςζφυγαν ςτο ΓΣΔ
αμφιςβθτϊντασ ουςιαςτικά το πρόγραμμα αγοράσ
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του δθμόςιου τομζα
(PSPP)5. Οι προςφεφγοντεσ υποςτιριξαν ότι το πρόγραμμα αυτό παραβιάηει τθν απαγόρευςθ τθσ νομιςματικισ χρθματοδότθςθσ (αρ. 123 (1) 1 τθσ ΣΛΕΕ) και
τθν αρχι τθσ δοτισ αρμοδιότθτασ (αρ. 5 (1) τθσ ΣΕΕ, ςε
ςυνδυαςμό με τα αρ. 119, 127 επ. τθσ ΣΛΕΕ). Λςχυρίςτθκαν περαιτζρω, ότι παραβιάηεται θ γερμανικι ςυνταγματικι ταυτότθτα που κατοχυρϊνεται ςτον γερμανικό Κεμελιϊδθ Νόμο (Basic Law) ςτο βακμό που το
πρόγραμμα παραβιάηει τισ δθμοςιονομικζσ αρμοδιότθτεσ του γερμανικοφ ομοςπονδιακοφ κοινοβουλίου.
To ΓΣΔ, εξετάηοντασ τθν υπόκεςθ, ςτισ 18 Λουλίου
του 2017, ανζςτειλε τθν ζκδοςθ απόφαςθσ και απζςτειλε προδικαςτικά ερωτιματα ςτο Δικαςτιριο τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ), βάςει του αρ. 267 (1) ΣΛΕΕ, ηθτϊντασ να αποφανκεί αυτό περί του νομικοφ κφρουσ τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ τθσ ΕΚΤ (Απόφαςθ (EU)
2015/774, όπωσ αυτι τροποποιικθκε). Ειδικότερα, το
ΓΣΔ ηιτθςε όπωσ το ΔΕΕ αποφανκεί περί του εάν θ εν
λόγω Απόφαςθ αντιβαίνει ςτο αρ. 123 (1) ΣΛΕΕ, το αρ.
119 και το αρ. 127 (1 & 2) τθσ ΣΛΕΕ κακϊσ και τα αρ.
17 ζωσ 24 του Ρρωτοκόλλου για το Καταςτατικό του
Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν (εφεξισ «ΕΣΚΤ»6) και τθσ ΕΚΤ, και ωσ εκ τοφτου υπερβαίνει
τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΚΤ περί χάραξθσ νομιςματικισ
5

Επίςθσ, αμφιςβιτθςαν το Ρρόγραμμα Αγοράσ Επιχειρθματικοφ
Τομζα (CSPP). Και τα δφο προγράμματα, ιτοι το PSPP και το CSPP
αποτελοφν ςυςτατικά του προγράμματοσ Expanded Asset
Purchase Program (EAPP) του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν
Τραπεηϊν (ΕΣΚΤ), με το πρϊτο να καταλαμβάνει το μεγαλφτερο
τμιμα του EAPP, ιτοι το 81,63%.
6
Το ΕΣΚΤ αποτελείται από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και
τισ εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ όλων των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), είτε ζχουν υιοκετιςει το ευρϊ είτε όχι.
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πολιτικισ, όπωσ προβλζπουν οι ωσ άνω διατάξεισ, και
ςυνεπϊσ υπειςζρχεται ςτισ αρμοδιότθτεσ των κρατϊν
μελϊν. Ρεραιτζρω, το ΓΣΔ ηιτθςε όπωσ το ΔΕΕ αποφανκεί περί του εάν θ εν λόγω Απόφαςθ παραβιάηει
τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ και τζλοσ, περί τθσ ορκισ και αλθκινισ ερμθνείασ του άρκρου 4§2 τθσ Συνκικθσ τθσ ΕΕ (περί ςεβαςμοφ από τθν ΕΕ τθσ εκνικισ
ταυτότθτασ και τθσ κεμελιϊδουσ πολιτικισ και ςυνταγματικισ δομισ των κρατϊν μελϊν) και των άρκρων 123 τθσ ΣΛΕΕ (περί απαγόρευςθσ τθσ νομιςματικισ χρθματοδότθςθσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ των
κρατϊν μελϊν) και 125 (περί τθσ ριτρασ μθ διάςωςθσ
των κρατϊν μελϊν από χρζθ).
Το ΔΕΕ, με τθν απόφαςι του ςτισ 11-12-2018 (υπόκεςθ C-493/2017 Heinrich Weiss και λοιποί) ζκρινε
ότι δεν προζκυψε κανζνα ςτοιχείο ικανό να κίξει το
κφροσ τθσ επίδικθσ Απόφαςθσ 774/2015 τθσ
ΕΚΤ. Ειδικότερα, το ΔΕΕ ζκρινε ότι εναπόκειται ςτο
ΕΣΚΤ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 (2), το άρκρο 130
και το άρκρο 282 παράγραφοσ 3 τθσ ΣΛΕΕ, να χαράξει
τθν νομιςματικι πολιτικι τθσ ΕΕ, ενεργϊντασ ανεξάρτθτα και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ δοτισ αρμοδιότθτασ, ενϊ εναπόκειται ςτο ΔΕΕ, κατά τθν άςκθςθ των
αρμοδιοτιτων του, ο ζλεγχοσ, ςφμφωνα με άρκρα
των Συνκθκϊν, τθσ μθ παραβίαςθσ τθσ αρχισ τθσ δοτισ αρμοδιότθτασ (ςκ. 49). Ρεραιτζρω, ζκρινε ότι δεν
παραβιάηεται θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ δεδομζνου
ότι τα λθφκζντα εκ μζρουσ τθσ ΕΚΤ μζτρα είναι ανάλογα με το επιδιωκόμενο ςκοπό (ςκ. 71 επ). Επίςθσ,
το ΔΕΕ επεςιμανε (ςκ. 61) ότι ζνα μζτρο νομιςματικισ πολιτικισ δεν μπορεί να κεωρθκεί ιςοδφναμο με
ζνα μζτρο οικονομικισ πολιτικισ για τον μοναδικό
λόγο ότι μπορεί αυτό να ζχει ζμμεςεσ επιπτϊςεισ οικονομικοφ χαρακτιρα.
Κατόπιν αυτοφ, το ΓΣΔ εξζδωςε ςτισ 5 Μαΐου οριςτικι απόφαςθ με βάςθ τθν οποία, αν και ςυμφϊνθςε
ότι το πρόγραμμα PSPP τθσ ΕΚΤ δεν αποτελεί παραβιάηουςα το πρωτογενζσ ενωςιακό δίκαιο νομιςματικι
χρθματοδότθςθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ των κρατϊν
μελϊν (και άρα ότι δεν παραβιάηει το άρκρο 123 τθσ
ΣΛΕΕ), εκτίμθςε, ωςτόςο, ότι το εν λόγω πρόγραμμα
νομιςματικισ πολιτικισ τθσ ΕΚΤ αντιβαίνει ςτθν αρχι
τθσ αναλογικότθτασ, που διζπει τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων των κεςμικϊν οργάνων τθσ ΕΕ. Κεϊρθςε,
δθλαδι, το ΓΣΔ ότι το πρόγραμμα PSPP ωσ ‘‘μζςο’’ επίτευξθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ τθσ ΕΚΤ είναι αναιτιολόγθτο (γι’ αυτό και ζταξε τρίμθνθ προκεςμία ς’
αυτιν προκειμζνου να το αιτιολογιςει). Σθμειωτζον
ότι το ΓΣΔ αποφάνκθκε ότι όχι μόνον θ ΕΚΤ ενιργθςε
κακ’ υπζρβαςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, αλλά και το ΔΕΕ
που δεν αναγνϊριςε τθν υπζρβαςθ των αρμοδιοτιτων
τθσ ΕΚΤ, ενιργθςε κακ’ υπζρβαςθ των αρμοδιοτιτων
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του ακριβϊσ γιατί δεν άςκθςε κατά ουςιαςτικό τρόπο
τον ζλεγχο που όφειλε.
Θ ωσ άνω διαδικαςία που ακολοφκθςε το ΓΣΔ, ιτοι
τθσ παραπομπισ προδικαςτικοφ ερωτιματοσ ςτο ΔΕΕ
ζγινε βάςει του αρ. 267 τθσ ΣΛΕΕ. Σφμφωνα με το άρκρο 267 τθσ ΣΛΕΕ, δικαςτιριο κράτουσ μζλουσ ενϊπιον του οποίου ανακφπτει ηιτθμα ερμθνείασ των Συνκθκϊν και ηιτθμα κφρουσ και ερμθνείασ των πράξεων
των κεςμικϊν ι λοιπϊν οργάνων ι οργανιςμϊν τθσ
ΕΕ, ςε εκκρεμι υπόκεςθ και του οποίου οι αποφάςεισ
δεν υπόκεινται ςε ζνδικα μζςα του εςωτερικοφ δικαίου, οφείλει να παραπζμψει το ηιτθμα ςτο ΔΕΕ. Θ κρίςθ του ΔΕΕ είναι δεςμευτικι για το δικαςτιριο τθσ
παραπομπισ. Συνεπϊσ, το ΔΕΕ είναι το μόνο αρμόδιο
να κρίνει επί ηθτθμάτων όπωσ το εάν παραβιάςκθκε ι
όχι θ αρχι τθσ δοτισ αρμοδιότθτασ ι θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ (αρ. 5 ΣΕΕ). Επομζνωσ, από καμία διάταξθ δεν προκφπτει ότι θ κρίςθ επί των ωσ άνω αρχϊν
μπορεί να «επανεκχωρθκεί» ςτα εκνικά δικαςτιρια,
όπωσ είναι εδϊ το ΓΣΔ, προκειμζνου εκείνα να κρίνουν για το εάν αν το ΔΕΕ κρίνει ςωςτά επί των ωσ
άνω αρχϊν (θ μία εκ των οποίων είναι ακριβϊσ θ αρχι τθσ δοτισ αρμοδιότθτασ, δθλαδι θ αρχικι εκχϊρθςθ ςτθν οποία προζβθ το κράτοσ μζλοσ αναφορικά
με τθν νομιςματικι πολιτικι). Κάτι τζτοιο κα ιταν
ακριβϊσ ο οριςμόσ τθσ ultra vires κρίςθσ, αλλά αυτι
τθ φορά εκ μζρουσ του ΓΣΔ.
Ταυτόχρονα τίκεται ίςωσ με τον πιο αποκαλυπτικό
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τρόπο ο προβλθματιςμόσ για το χαρακτιρα τθσ Ευρωηϊνθσ ωσ νομιςματικισ, αλλά όχι οικονομικισ ζνωςθσ
και τθσ αμοιβαιοποίθςθσ του χρζουσ των κρατϊν μελϊν. Στθ μιτρα τθσ διαφωνίασ αυτισ, που δεν αποκλείεται να υποχωριςει ςχετικά εφκολα αυτι τθ φορά με τθν κατάκεςθ από τρίτθ αυτόκλθτθ πλευρά ενϊπιον του Δικαςτθρίου εξειδικευμζνθσ τεκμθρίωςθσ
και μελετϊν που κα ςυγκεντρϊνουν τθν υφιςτάμενθ
αιτιολογία για τθν αναλογικότθτα των προγραμμάτων
τθσ ΕΚΤ, είναι το ίδιο το μζλλον τθσ Ευρωηϊνθσ. Ζνα
μζλλον που είναι ηθτοφμενο αν κα εξελιχκεί με όρουσ
εμβάκυνςθσ ι απόκλιςθσ αντίςτοιχα και κατανομισ
των αρμοδιοτιτων των οργάνων κατά τρόπο που να
διαςφαλίηεται ότι οι κανόνεσ τθσ κοινισ ζννομθσ τάξθσ εφαρμόηονται ενιαία και υποχρεωτικά, μζςα από
το πλαίςιο δοτϊν αρμοδιοτιτων ςτο οποίο ςυμφωνοφν όλα τα κράτθ μζλθ.
Δεν αποκλείεται προσ αποφυγι διαιϊνιςθσ του
προβλιματοσ που υπονομεφει και το Δικονομικό Ευρωπαϊκό οικοδόμθμα, θ Επιτροπι να ακολουκιςει το
δρόμο προςφυγισ για παράβαςθ του Ευρωπαϊκοφ
Δικαίου εισ βάροσ τθσ Γερμανίασ, ϊςτε διά τθσ ανταλλαγισ ερωτιματοσ και αιτιολογθμζνθσ απάντθςθσ να
ιςορροπιςει θ ςυηιτθςθ των αρμοδιοτιτων, ενϊ
ςταδιακά με πολφ αυςτθρζσ προχποκζςεισ και όρουσ
θ αποδοχι τθσ πολιτικισ τθσ ΕΚΤ και από τθ Γερμανία,
να καταλιξει ςτθν παγίωςθ ενόσ ςθμαντικοφ ακόμθ
βιματοσ ςτθν πορεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ολοκλιρωςθσ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
Διατάξεισ Νζου Περιβαλλοντικοφ Νόμου
Τθν 05.05.2020 ψθφίςτθκε ο νόμοσ 4685/2020 (ΦΕΚ
Α’ 92/07.05.2020) του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ με τίτλο «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ
νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία
των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ», οι ςθμαντικότερεσ ρυκμίςεισ του οποίου παρουςιάηονται κατωτζρω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ για τθν απλοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ- τροποποιιςεισ του Ν.
4014/2011 (άρκρα 1-9)
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των ΑΕΡΟ αυξάνεται ςτα 15
ζτθ. Θ ρφκμιςθ αυτι ιςχφει και για τισ ΑΕΡΟ
που βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθ δθμοςίευςθ
του παρόντοσ (άρκρο 1).
 Διατιρθςθ μόνο ουςιωδϊν γνωμοδοτιςεων
(δαςικισ, αρχαιολογικισ υπθρεςίασ, δζουςα
εκτίμθςθ για προςτατευόμενεσ περιοχζσ), οι

οποίεσ για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ περιβαλλοντικισ κατθγορίασ Α1 παραπζμπονται
υποχρεωτικά ςτο ΚΕΣΡΑ εντόσ 20 εργάςιμων
θμερϊν από τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ χοριγθςισ τουσ, ενϊ για ζργα και
δραςτθριότθτεσ περιβαλλοντικισ κατθγορίασ
Α2 παραπζμπονται υποχρεωτικά ςτα αρμόδια
ΡΕΣΡΑ εντόσ παρζλευςθσ άπρακτθσ τθσ ίδιασ
ωσ άνω προκεςμίασ (άρκρο 2 παρ. 1 και 3).
 Απλοποίθςθ διαδικαςίασ ανανζωςθσ και διαδικαςίασ τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ. Ρεριπτωςιολογία
μθ ουςιωδϊν τροποποιιςεων. Στθν περίπτωςθ
ουςιωδϊν τροποποιιςεων όπου απαιτείται θ
υποβολι νζασ ΜΡΕ  γνωμοδότθςθ μόνο αρμόδιων φορζων. Σε περιπτϊςεισ ταυτόχρονθσ
τροποποίθςθσ και ανανζωςθσ ΑΕΡΟ υποβάλλεται ενιαίοσ φάκελοσ κατά τθ διαδικαςία του
άρκρου 6 του Ν. 4014/2011 και εκδίδεται μία
απόφαςθ (άρκρα 3 και 4).
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 Ενίςχυςθ ρόλου πιςτοποιθμζνων αξιολογθτϊν
ΜΡΕ μζςα από τθν αυξθμζνθ εμπλοκι τουσ ςτθ
διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ
(άρκρο 7).
 Από 01.01.2021 όλα τα ζγγραφα τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ κα αναρτϊνται ςτο Θλεκτρονικό Ρεριβαλλοντικό Μθτρϊο (ΘΡΜ) και γενικά θ διεξαγωγι τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ
κα πραγματοποιείται ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μζςω του μθτρϊου αυτοφ (άρκρο 8).
 Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι ανεξάρτθτοι του
κυρίου ι φορζα καταςκευισ ι λειτουργίασ των
ζργων ι δραςτθριοτιτων  ςε περίπτωςθ μεταβολισ, τα προβλεπόμενα ςτισ ΑΕΡΟ ι τισ
ΡΡΔ ιςχφουν για τον νζο κφριο ι φορζα (άρκρο
9 παρ. 1).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ για τθν Α΄ Φάςθ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ ΑΠΕ (άρκρα 10-25)
 Κατάργθςθ Άδειασ Ραραγωγισ και αντικατάςταςθ από Βεβαίωςθ Ραραγωγοφ ΑΡΕ και ΣΘΚΥΑ (άρκρο 10).
 Θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων ςτο νζο μθτρϊο και δυνατότθτα υποβολισ αιτιολογθμζνων αντιρριςεων ενϊπιον του Φορζα Αδειοδότθςθσ – θλεκτρονικι ζκδοςθ Βεβαίωςθσ και
δθμοςίευςισ τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα
Αδειοδότθςθσ. Αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ και για
τροποποίθςθ Βεβαίωςθσ (άρκρα 11 και 19).
 Αυτοδίκαιθ παφςθ ιςχφοσ τθσ Βεβαίωςθσ μετά
τθν παρζλευςθ άπρακτων εφλογων χρονικϊν
προκεςμιϊν για διενζργεια ενεργειϊν ςτο
πλαίςιο τθσ ςυνολικισ αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ του ζργου, όπωσ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων και αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. Συγκεκριμζνα για φωτοβολταϊκοφσ,
χερςαίουσ αιολικοφσ ςτακμοφσ και υβριδικοφσ
ςτακμοφσ ΑΡΕ, αυτοδίκαιθ παφςθ Βεβαίωςθσ
 i) ςτθν περίπτωςθ που (αα) Εντόσ 6 μθνϊν
από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ, ο
κάτοχόσ τθσ, εφόςον υποχρεοφται, δεν ζχει κατακζςει αίτθςθ για χοριγθςθ ΑΕΡΟ. Για τουσ
ςτακμοφσ με υποχρζωςθ εκπόνθςθσ Ειδικισ
Οικολογικισ Αξιολόγθςθσ θ εν λόγω προκεςμία
παρατείνεται κατά 12 μινεσ και (ββ) Εντόσ 36
μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Βεβαίωςθσ δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςτον Διαχειριςτι για χοριγθςθ Οριςτικισ Ρροςφοράσ
Σφνδεςθσ, ii) Για τισ λοιπζσ τεχνολογίεσ ςτακμϊν ΑΡΕ και ΣΘΚΥΑ ςτθν περίπτωςθ που εντόσ
36 μθνϊν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ
Βεβαίωςθσ δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςτον Διαχειριςτι για χοριγθςθ Οριςτικισ Ρροςφοράσ
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Σφνδεςθσ και iii) για τουσ ςτακμοφσ ΑΡΕ και
ΣΘΚΥΑ, που ανικουν ςτθν κατθγορία των Ειδικϊν Ζργων και για υβριδικοφσ ςτακμοφσ με τθν
καταςκευι υποκαλάςςιασ διαςφνδεςθσ 2 ι περιςςοτζρων Μθ Διαςυνδεδεμζνων Νθςιϊν, με
τθν παρζλευςθ του διπλάςιου χρονικοφ διαςτιματοσ από τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ i) χρονικά διαςτιματα (άρκρο 12).
 Ειςαγωγι δείκτθ οικονομικισ επάρκειασ του αιτοφντοσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου μζςω τθσ
καταβολι εφάπαξ τζλουσ υπζρ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΡΕ για τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ
Ραραγωγοφ Θ.Ε. από ΑΡΕ (δεν απαιτείται για
τθν ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Ειδικϊν Ζργων) και ειδικότερα ηθτιματα ςχετικά με το τζλοσ αυτό (άρκρο 17).
 Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ
του από ΥΡΕΝ, ωσ Φορζασ Αδειοδότθςθσ ΑΡΕ
και ΣΘΚΥΑ ορίηεται θ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΑΕ- άρκρο 20).
 Ρρόβλεψθ μεταβατικϊν διατάξεων ωσ προσ τθν
ζκδοςθ Βεβαιϊςεων και Βεβαιϊςεων Ειδικϊν
Ζργων μζχρι τθ λειτουργία του Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου και ωσ προσ τα εκκρεμι αιτιματα για
χοριγθςθ Άδειασ Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςτθν ΑΕ (άρκρα 22,23 και 24).
 Ρρόβλεψθ ρφκμιςθσ υφιςτάμενων Αδειϊν Ραραγωγισ από τισ διατάξεισ του νζου νόμου, δυνατότθτα τροποποίθςισ τουσ και υποχρζωςθ
προςαρμογισ των πολυγϊνων των κζςεων εγκατάςταςθσ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ
(άρκρο 25).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ για τθ διαχείριςθ των προςτατευόμενων περιοχών (άρκρα 26 - 43)
 Αναδιάρκρωςθ τθσ διαχείριςθσ των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν με κατάργθςθ των Φορζων Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν
(ΦΔΡΡ), τθ ςφςταςθ ςτθ κζςθ αυτϊν 24 Μονάδων Διαχείριςθσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν
(ΜΔΡΡ), οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν υλοποίθςθ
των ςχεδίων διαχείριςθσ ςε τοπικό επίπεδο και
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ιεραρχικι δομι του
νζου ενιαίου κεντρικοφ φορζα, του Οργανιςμοφ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ
Αλλαγισ (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ για τισ ηώνεσ εντόσ προςτατευόμενων
περιοχών (άρκρα 44 - 47)
 Ρρόβλεψθ 4 επιπζδων κλιμακοφμενθσ προςταςίασ που αντιςτοιχοφν ςε 4 νζεσ γενικζσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ ςχετικά με τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ: α) τθσ Ηϊνθσ απόλυτθσ προ-
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ςταςίασ τθσ φφςθσ, β) τθσ Ηϊνθσ προςταςίασ
τθσ φφςθσ, γ) τθσ Ηϊνθσ διαχείριςθσ οικοτόπων
και ειδϊν και δ) τθσ Ηϊνθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων, τροποποιϊντασ το π.δ.
59/2018 (άρκρο 44 παρ. 1β).
 Ρροςκικθ νζων ειδικϊν κατθγοριϊν χριςεων
γθσ, τροποποιϊντασ το π.δ. 59/2018 και ιδίωσ
τθσ υποπερίπτωςθσ των Ηωνϊν αναηιτθςθσ, ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων
υπό τισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ (άρκρο 44).
 Εξειδίκευςθ των επιτρεπόμενων ειδικϊν κατθγοριϊν χριςεων γθσ εντόσ των 4 ωσ άνω Ηωνϊν, οι οποίεσ επιλζγονται κατά περίπτωςθ, για
κάκε προςτατευόμενθ περιοχι, βάςει ειδικισ
περιβαλλοντικισ μελζτθσ με προεδρικό διάταγμα (άρκρο 44 παρ. 18).
 Κρίςιμθ ρφκμιςθ είναι αυτι τθσ πρόβλεψθσ εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία, Αμμολθψία, Ηϊνεσ αναηιτθςθσ, ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων) ωσ επιτρεπόμενθσ ειδικισ χριςθσ γθσ
εντόσ τθσ Ηϊνθσ διαχείριςθσ οικοτόπων και ειδϊν (άρκρο 44 παρ. 18).
 Ειςαγωγι νζασ ονομαςίασ των προςτατευόμενων περιοχϊν και διαχωριςμόσ του χαρακτθριςμοφ τουσ από τισ ηϊνεσ προςταςίασ που μποροφν να περιλαμβάνουν (άρκρα 45 και 46).
 Κακιζρωςθ με προεδρικό διάταγμα διαφορετικϊν ηωνϊν με κλιμακοφμενο βακμό προςταςίασ εντόσ των προςτατευόμενων περιοχϊν ςτισ
οποίεσ μποροφν να περιλαμβάνονται και περιοχζσ που υπάγονται ςε ειδικά κακεςτϊτα (ενδεικτικά δάςθ, αρχαιολογικοί χϊροι και ηϊνεσ
προςταςίασ Α’ και Β’ αρχαιολογικϊν χϊρων,
βιότοποι -άρκρο 46).
 Για τθ διατιρθςθ του προςτατευτζου αντικειμζνου ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ  πρόβλεψθ ςφνταξθσ ειδικϊν περιβαλλοντικϊν μελετϊν, βάςει των οποίων γίνεται θ ςφνταξθ
ςχεδίων διαχείριςθσ και θ κανονιςτικι εφαρμογι τουσ μζςω προεδρικϊν διαταγμάτων χαρακτθριςμοφ των περιοχϊν προςταςίασ και κακοριςμοφ χριςεων γθσ και δραςτθριοτιτων
μζςα ςε αυτζσ (άρκρο 47 παρ. 1).
 Ειδικι ρφκμιςθ για τισ νομίμωσ αςκοφμενεσ
δραςτθριότθτεσ εντόσ προςτατευομζνων περιοχϊν (άρκρο 47 παρ. 3).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ για τουσ Δαςικοφσ Χάρτεσ (άρκρα 48
και 49)
 Δεν υπάγονται ςτθ δαςικι νομοκεςία, διότι δεν
αποτελοφν δαςικζσ εκτάςεισ, οι περιοχζσ με
χριςθ βιομθχανίασ που περιλαμβάνονται ςε
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ηϊνεσ οικιςτικοφ ελζγχου για τα ακίνθτα ςτα
οποία λειτουργοφν επιχειριςεισ κατόπιν αδειϊν ι άλλων πράξεων τθσ διοίκθςθσ ι πλθροφοριακϊν εγγράφων του αρμόδιου Δαςάρχθ
ότι δεν εμπίπτουν ςε δάςοσ (άρκρο 48 παρ.
1α).
Διευκρίνιςθ α) ζννοιασ διοικθτικϊν πράξεων
τθσ αγροτικισ/εποικιςτικισ νομοκεςίασ, κακϊσ
και των αδειϊν που δόκθκαν με ςκοπό τθ βιομθχανικι και τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ
ωσ πράξεων ςφννομθσ μεταβολισ του δαςικοφ
χαρακτιρα μιασ ζκταςθσ υπό τθν προχπόκεςθ
τθσ διατιρθςθσ τθσ χριςθσ που τουσ αποδόκθκε (άρκρο 48 παρ. 1β) και β) ότι οικοδομικζσ
άδειεσ που είχαν εκδοκεί πριν τθν ιςχφ του Ν.
4030/2011 ζχουν ωσ αποτζλεςμα να μθ κεωρείται θ αντίςτοιχθ ζκταςθ δαςικι, ακόμθ και
αν δεν ζχουν υλοποιθκεί, εφόςον όμωσ οι άδειεσ αυτζσ δεν ζχουν ανακλθκεί ι ακυρωκεί
(άρκρο 48 παρ. 1γ).
Τροποποίθςθ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ δαςικϊν
χαρτϊν και διαδικαςίασ εξζταςθσ αντιρριςεων
κατά αυτϊν βάςει των ανωτζρω διευκρινίςεων
περί χαρακτθριςμοφ ζκταςθσ ωσ δαςικισ (άρκρο 48 παρ. 2 και 3).
φκμιςθ για τισ εμπρόκεςμα υποβλθκείςεσ αιτιςεισ διόρκωςθσ προδιλων ςφαλμάτων ςτουσ
δαςικοφσ χάρτεσ οι οποίεσ απορρίφκθκαν ωσ
μθ αφορϊςεσ ςε ςφάλματα που κα μποροφςαν
να χαρακτθριςκοφν ωσ πρόδθλα και οι οποίεσ
πλζον αντιμετωπίηονται ωσ αντιρριςεισ και διαβιβάηονται ςτισ ΕΡΕΑ προσ εξζταςθ (άρκρο 48
παρ. 5).
Ομαδοποίθςθ και εξζταςθ του ςυνόλου των
αντιρριςεων ανά δθμοτικι ι τοπικι κοινότθτα
από τισ Επιτροπζσ Εξζταςθσ Αντιρριςεων
(ΕΡ.Ε.Α. - άρκρο 48 παρ. 6).
Επιτρεπτι θ αναμόρφωςθ του δαςικοφ χάρτθ
και όταν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν περιλθφκεί
ς’ αυτόν διοικθτικζσ πράξεισ που αίρουν το δαςικό χαρακτιρα μιασ περιοχισ (άρκρο 48 παρ.
7).
Επιτρεπτι θ μεταβίβαςθ ακινιτων, όταν ζχει
εκδοκεί απόφαςθ τθσ ΕΡΕΑ που ζχει δεχτεί τισ
αντιρριςεισ και τα κρίνει μθ δαςικά και απλοποίθςθ τθσ μεταβίβαςθσ ακινιτων που δεν περιλαμβάνονται ςε δαςικοφσ χάρτεσ (άρκρο 48
παρ. 8).
Ρρόβλεψθ αυτεπάγγελτθσ αναμόρφωςθσ των
μερικϊσ ι ολικϊσ κυρωκζντων και αναρτθκζντων δαςικϊν χαρτϊν, κακϊσ και αυτϊν που
βρίςκονται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο κατάρτιςθσ
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ι κεϊρθςθσ βάςει των διευκρινίςεων του παρόντοσ και εφαρμογι τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ αντιρριςεων μετά τθν ανάρτθςθ των
αναμορφωκζντων ι τροποποιθκζντων, κατά τα
ανωτζρω, δαςικϊν χαρτϊν (άρκρο 48 παρ. 10).
 Αιτιματα εξαγοράσ εκτάςεων κατά τα άρκρα 47
και 47Β του Ν. 998/1979 κεωροφνται ωσ μθδζποτε υποβλθκζντα για εκτάςεισ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται πλζον ςτουσ αναμορφωμζνουσ δαςικοφσ χάρτεσ (άρκρο 48 παρ. 13).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’ για τισ οικιςτικζσ πυκνώςεισ (άρκρα
50 -55)
 Συμμόρφωςθ νομοκζτθ με υπ’ αρικ. 685/2019
απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του Συμβουλίου τθσ
Επικρατείασ με τθν άμεςθ εντόσ 2 μθνϊν από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου ανάρτθςθ των
δαςικϊν χαρτϊν για τισ περιοχζσ που είχαν εξαιρεκεί ωσ οικιςτικζσ πυκνϊςεισ, οι διατάξεισ
των οποίων (άρκρο 23 παρ. 4-7 του Ν.
3889/2010) καταργοφνται. Από το χρόνο τθσ
κατά τα ανωτζρω ανάρτθςθσ αρχίηουν οι προκεςμίεσ για τθν άςκθςθ των προβλεπόμενων
ςτο νόμο αντιρριςεων (άρκρο 50).
 Κακοριςμόσ πεδίου εφαρμογισ των διατάξεων
υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ τακτοποίθςθσ κατοικιϊν
εντόσ οικιςτικϊν πυκνϊςεων και δυνατότθτα
προςωρινισ εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ και
από άλλεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ για κατοικίεσ
και τυχόν καταςκευζσ που είναι απολφτωσ λειτουργικά απαραίτθτεσ ςε αυτζσ (άρκρο 51).
 φκμιςθ ηθτθμάτων υποβολισ αιτιςεωσ υπαγωγισ ςτθν εν λόγω διαδικαςία μζςω διαδικτυακισ πλατφόρμασ ςτο «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» με ςυνζπεια τθν άμεςθ αναςτολι των
τυχόν επιβλθκειςϊν διοικθτικϊν κυρϊςεων και
τθ μθ επιβολι νζων και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ υπαγωγισ με τθν εξζταςθ κάκε αίτθςθσ και τον κακοριςμό και τθν καταβολι του
αναλογοφντοσ προςτίμου (άρκρα 52 και 55).
 Καταγραφι τθσ δόμθςθσ εντόσ δαςικϊν περιοχϊν με τθν εκπόνθςθ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν για κάκε Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ και ζκδοςθ
προεδρικοφ διατάγματοσ ςτο οποίο κα ενςωματϊνονται ςε κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τισ μελζτεσ
(άρκρα 53 και 54).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄ ςχετικά με τα ηθτιματα αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (άρκρα 83-95)
 Ειςαγωγι ολοκλθρωμζνθσ και ενιαίασ ρφκμιςθσ
για τθ διαχείριςθ αποβλιτων ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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 Απλοποίθςθ υφιςτάμενθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ ζγκριςθσ του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ
Αποβλιτων και Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ (άρκρο 83 παρ. 1 και 2).
 φκμιςθ ζννοιασ, διαδικαςίασ ζγκριςθσ και
διάρκειασ ιςχφοσ των Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (άρκρο 84 παρ. 1).
 Αντικατάςταςθ διάταξθσ βιοαποβλιτων και
πρόβλεψθ για τθν από 31.12.2022 χωριςτι
ςυλλογι τουσ με ενεργι ςυμμετοχι των Διμων
(άρκρο 84 παρ. 2).
 Ειςαγωγι ρυκμίςεων ςχετικά με τθ διαδικαςία
ςυλλογισ και μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων από ιδιωτικοφσ χϊρουσ (άρκρο 90).
 Ζγκριςθ κζςεων προςωρινισ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων αςτικϊν υποδομϊν κοινισ ωφζλειασ και ειδικότερα Στακμϊν Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ) μζχρι 3 ζτθ ςτα ςθμεία
όπου ιδθ λειτουργοφν ςιμερα ςε ςυγκεκριμζνουσ Διμουσ τθσ χϊρασ, ζωσ τον κακοριςμό
χϊρου προοριηόμενου για τθ χριςθ αυτι είτε
με ζγκριςθ ι τροποποίθςθ ρυμοτομικοφ ςχεδίου, είτε με τροποποίθςθ ΓΡΣ ι με ζγκριςθ ΤΧΣ
(άρκρο 92).
 Ειςαγωγι τροποποιιςεων ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων ςτα νθςιά και προςκικθ νζου
άρκρου ειδικά για τισ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ
του Νοτίου Αιγαίου και των Λονίων Νιςων 
Σφςταςθ ειδικϊν Ρεριφερειακϊν διαβακμιδικϊν Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων
(ΦΟΔΣΑ), ωσ ανϊνυμθ εταιρεία ΟΤΑ, ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν υποχρεωτικά θ οικεία Ρεριφζρεια και οι Διμοι αυτισ (άρκρο 93).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ Λοιπζσ διατάξεισ (άρκρα 96 – 136)
 Ειςαγωγι ρυκμίςεων χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ χαρακτιρα με αναδιαμόρφωςθ του
εκνικοφ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, των κατθγοριϊν
αυτοφ και τθσ ςχζςθσ μεταξφ τουσ. Μεταβολι
ονομαςίασ ςτρατθγικοφ ςε χωροταξικό και
ρυκμιςτικοφ ςε πολεοδομικό ςχεδιαςμό. Ειςαγωγι ςτο δεφτερο επίπεδο του χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ και των Καλάςςιων Χωροταξικϊν
Σχεδίων του άρκρου 5 του Ν. 4546/2018. Μετονομαςία Τοπικϊν Χωρικϊν Σχεδίων και Ειδικϊν Χωρικϊν Σχεδίων ςε Τοπικά και Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια αντίςτοιχα. Ρροςκικθ παρ. 4
με τθν οποία ρυκμίηεται θ ιεραρχικι μεν ςχζςθ
μεταξφ των κατθγοριϊν και επιπζδων του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, θ οποία ζχει περικϊρια ευελιξίασ και ανάδραςθσ, με βάςθ τισ ζννοιεσ τθσ διαβάκμιςθσ τθσ δεςμευτικότθτασ των κατευκφνςεων, και τθσ εξειδίκευςθσ, τθσ ςυμπλιρω-
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ςθσ και τθσ τροποποίθςθσ των κατευκφνςεων
και ρυκμίςεων, όταν αυτό παρζχεται ωσ δυνατότθτα από ζνα υπερκείμενο πλαίςιο ι ςχζδιο
(άρκρο 99 παρ. 1).
 Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ ςε δάςθ ι δαςικζσ
εκτάςεισ που ζχουν λάβει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ πλθν τθσ ζγκριςθσ επζμβαςθσ οφείλουν να τθν λάβουν μζχρι τισ 30.04.2021 – αναςτολι κυρϊςεων (άρκρο 102 παρ. 2).
 Δυνατότθτα προςωρινισ χριςθσ από τον ανάδοχο ςυγκεκριμζνων δθμοςίων και δθμοτικϊν
εκτάςεων για διενζργεια γεωφυςικϊν και γεωλογικϊν ερευνϊν που προβλζπονται ςτισ άδειεσ αναηιτθςθσ και ςτισ ςυμβάςεισ ζρευνασ
και εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων που ςυνάπτει με το Ελλθνικό Δθμόςιο, χωρίσ λιψθ
οποιαςδιποτε άδειασ, ζγκριςθσ ι ςυναίνεςθσ
και για διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβεί
τουσ 3 μινεσ (άρκρο 110).
 Υπαγωγι τθσ εγκατάςταςθσ χϊρων απόκεςθσ
εξορυκτικϊν αποβλιτων και επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων, οι οποίεσ είχαν ενταχκεί ςτισ
ςφνκετεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ μεταλλευτικϊν
ορυκτϊν του άρκρου 72 του Ν. 4442/2016 ςτο
απλοποιθμζνο αδειοδοτικό κακεςτϊσ τθσ γνωςτοποίθςθσ (άρκρο 119).
 Κακοριςμόσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μζτρων πρόλθψθσ και
αποκατάςταςθσ τθσ περιβαλλοντικισ ηθμίασ
που επιφζρουν κατά το τζλοσ του κφκλου ηωισ
τουσ οι ςτακμοί ΑΡΕ και ΣΘΚΥΑ (άρκρο 130).
 Τθν 22.05.2020 ψθφίςτθκε ο νόμοσ 4688/2020
(ΦΕΚ Α’ 101/24.05.2020) του Υπουργείου Τουριςμοφ με τίτλο «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, διατάξεισ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ», με τον οποίο ρυκμίηονται α) ηθτιματα ςχετικά με τουριςτικι ανάπτυξθ και ςυγκεκριμζνα μεταξφ άλλων για τον καταδυτικό τουριςμό, τουσ
τουριςτικοφσ λιμζνεσ, τθν πιςτοποίθςθ τουριςτικϊν καταλυμάτων με ςιμα Glamping, τισ κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ εντόσ τουριςτικϊν καταλυμάτων
και τα τουριςτικά γραφεία, β) ηθτιματα αναπτυξιακοφ χαρακτιρα με διατάξεισ για τισ περιοχζσ ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, γ) ειδικζσ
πολεοδομικζσ προβλζψεισ για τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, δ) ηθτιματα για τον αιγιαλό και τθν παραλία, όπωσ ο κακοριςμόσ του εμβαδοφ παραχϊρθςθσ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ και ε) τζκθκαν ςε ιςχφ
οι νζεσ ρυκμίςεισ για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακι-
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ςμάτων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τουριςτικϊν επιχειριςεων.
 Με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των Ρροϊςταμζνων
των Γενικϊν Διευκφνςεων και τθν επιτάχυνςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, το άρκρο 109 του Ν.
4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) για το «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια
τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και
τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» όριςε τθν ανάκεςθ του δικαιϊματοσ τελικισ υπογραφισ ςτουσ
Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων των Υπουργείων για κάκε ατομικι διοικθτικι πράξθ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των υπθρεςιϊν των οποίων προΐςτανται. Θ εν λόγω ρφκμιςθ, θ οποία
τζκθκε ςε ιςχφ το Φεβρουάριο του 2020, διατθρεί
τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ των κανονιςτικϊν διοικθτικϊν πράξεων ςτα χζρια Γενικϊν ι Ειδικϊν
Γραμματζων ι Υπουργϊν, παραχωρϊντασ όμωσ
τθν εξειδίκευςθ και εφαρμογι τουσ μζςω τθσ ζκδοςθσ ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων ςτο επίπεδο
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί
θ μθ απεμπλοκι κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν ςτον κακαρά διοικθτικό μθχανιςμό και να υπάρξει ςαφισ
διάκριςθ μεταξφ κυβζρνθςθσ και διοίκθςθσ προσ
αποφυγι ανάπτυξθσ πελατειακϊν ςχζςεων. Θ παρ.
9 του άρκρου αυτοφ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο
17 παρ. 1 του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ Α’
32/14.02.2020).
 Τθν 29.05.2020 ολοκλθρϊκθκε θ δθμόςια διαβοφλευςθ ςτθν οποία τζκθκε το ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ με τίτλο «υκμίςεισ για το
Ελεγκτικό Συνζδριο και διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ», ςτο οποίο
προβλζπονται διατάξεισ για τθν κωδικοποίθςθ τθσ
δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, τροποποιιςεισ ςτο Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
θ κζςπιςθ ολοκλθρωμζνου νομοκετικοφ πλαιςίου
για τον προςυμβατικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, θ δυνατότθτα ςφςταςθσ ειδικϊν τμθμάτων α) ςτα δικαςτιρια Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ
για εκδίκαςθ υποκζςεων που αφοροφν τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, τθν ενζργεια και τα προςωπικά δεδομζνα από εξειδικευμζνουσ δικαςτζσ
και β) ςτα διοικθτικά δικαςτιρια μόνο για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υποκζςεων (φόρουσ, δαςμοφσ, ειςφορζσ κ.λπ.) και για τθν εκδίκαςθ όποιων κατθγοριϊν διοικθτικϊν διαφορϊν αναπτυξιακοφ χαρακτιρα κρικεί ςκόπιμο.
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ΠΡΟΦΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
1. τΕ 209/2020: Ρροςφυγι: Νομιμοποίθςθ και παράςταςθ των ανωνφμων εταιρειϊν ενϊπιον των τακτικϊν
διοικθτικϊν δικαςτθρίων. Κάμψθ νομολογίασ.
Θ προςκόμιςθ ειδικοφ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου περί παροχισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τον υπογράφοντα το δικόγραφο προςφυγισ δικθγόρο αρκεί
για τθν νομιμοποίθςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ ενϊπιον
των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων, εφ’ όςον ςτο
εν λόγω πλθρεξοφςιο βεβαιϊνεται θ φπαρξθ των λοιπϊν νομιμοποιθτικϊν ςτοιχείων (του καταςτατικοφ,
των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρείασ), από τα οποία
προκφπτει ότι το πρόςωπο που χοριγθςε τθν πλθρεξουςιότθτα ςτον ωσ άνω δικθγόρο ιταν όντωσ το αρμόδιο για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ όργανο.

να αςκείται με οριςμζνθ διαδικαςία και εντόσ ευλόγου
χρόνου από τθν ωσ άνω βεβαίωςθ. Μετά τθν άπρακτθ
παρζλευςθ του χρόνου αυτοφ δεν αποκλείεται να κεωρείται ότι θ υπόκεςθ ζχει περαιωκεί. Με τον τρόπο
αυτό δεν μεταβάλλεται θ προκεςμία τθσ οριηόμενθσ
από τον νόμο παραγραφισ.
Βάςει αυτοφ του πλαιςίου κρίκθκε ότι θ αναδρομικι ανατροπι των αποτελεςμάτων ςυντελεςκείςασ περαίωςθσ των φορολογικϊν υποκζςεων, με τθν επιβολι αναλογοφντοσ φόρου και τυχόν ςχετικϊν κυρϊςεων για περαιωμζνεσ χριςεισ κα αντζβαινε ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του κράτουσ δικαίου και τθσ αςφάλειασ
δικαίου και ςτθν αρχι τθσ προςταςίασ τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ των φορολογουμζνων επιχειριςεων.

2. τΕ 48/2020 Αίτθςθ Ακφρωςθσ: Αρχι τθσ Αμερολθψίασ: Το όργανο που εξζδωςε τθν ζκκεςθ αυτοψίασ
αυκαιρζτων, είναι το ίδιο που εξζδωςε τθν διοικθτικι
προςφυγι (ενδικοφανισ). Δεν παραβιάηεται θ αρχι
τθσ αμερολθψίασ.
Επί υποκζςεων προςταςίασ περιβάλλοντοσ, όπωσ
ςτθν περίπτωςθ κατεδάφιςθσ περίφραξθσ ακινιτου με
ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ του κοινοφ
ςτον αιγιαλό, νομίμωσ αποφαίνεται επί των αντιρριςεων του διαδίκου ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου, ο οποίοσ εκδίδει και τθν πράξθ που
προςβλικθκε. Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ζκρινε
ότι θ άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν γεννά, από
μόνθ τθσ, υπόνοια μερολθψίασ, λόγω του γεγονότοσ
ότι ςυμπίπτει το ενδικοφανζσ όργανο με το όργανο
που εξζδωςε αρχικϊσ τθν ςχετικι πράξθ.

4. τΕ 291/2020 Αγωγι: Λόγοσ που αφορά το παραδεκτό: Ρότε μπορεί το Δθμόςιο να προβάλλει τθν ζνςταςθ του ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ; Ρλζον, και με υπόμνθμα (πριν τθν ςυηιτθςθ), ενϊ πιο πριν θ νομολογία
δεχόταν ότι προβάλλεται με μόνον με τθν ζκκεςθ απόψεων. Κάμψθ νομολογίασ.
Ο ιςχυριςμόσ του Δθμοςίου ι ν.π.δ.δ. περί ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ του ενάγοντοσ κατά το άρκρο 300
ΑΚ, δεν μπορεί να λθφκεί αυτεπαγγζλτωσ υπόψθ από
το δικαςτιριο. Ωσ προσ το χρόνο υποβολισ τθσ ενςτάςεωσ του άρκρου 300 ΑΚ, πρζπει αυτι υποχρεωτικά
επί ποινι απαραδζκτου να προβλθκεί το αργότερο
κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ςτο πρωτοβάκμιο
δικαςτιριο. Δεν είναι επομζνωσ παραδεκτι θ προβολι
τθσ ενςτάςεωσ το πρϊτο με υπόμνθμα που κατατίκεται μετά τθ ςυηιτθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 138 παρ.
1 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ. Ερμθνευτικά,
τοφτο ςυνιςτά μεταςτροφι τθσ νομολογίασ θ οποία
όριηε αυςτθρά ότι θ ζνςταςθ ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ ζπρεπε να προβλθκεί μόνον με τθν ζκκεςθ απόψεων του Δθμοςίου ι ν.π.δ.δ..

3. τΕ 320/2020 Φορολογικι Ρροςφυγι: Ρεραίωςθ
χριςεων κατόπιν φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ ιδιϊτθ
ελεγκτι - Μεταβολζσ του οικείου κανονιςτικοφ κακεςτϊτοσ - Αρχζσ τθσ αςφάλειασ δικαίου και τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ.
Το άρκρο 26 παρ. 2 του Συντάγματοσ επιτρζπει τθν
ανάκεςθ κακθκόντων ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και εκτίμθςθσ ςτοιχείων επί φορολογικϊν ελζγχων ςε ιδιϊτεσ, όπωσ οι νόμιμοι ελεγκτζσ και τα ελεγκτικά γραφεία που ζχουν εγγραφεί ςτο μθτρϊο του ν.
3693/2008, εφόςον αυτό τελεί υπό τον ζλεγχο τθσ φορολογικισ Διοίκθςθσ. Θ βεβαίωςθ από ιδιϊτθ ελεγκτι
ότι δεν προζκυψαν παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ μπορεί να λθφκεί νομίμωσ υπόψθ από τθ
φορολογικι Διοίκθςθ ωσ κριτιριο επιλογισ των υποκζςεων προσ ζλεγχο από αυτιν, εντόσ του χρόνου παραγραφισ, ενϊ πρζπει να προβλζπεται δυνατότθτα
επανελζγχου από τθ φορολογικι Διοίκθςθ, ο οποίοσ

5. τΕ 433/2020 Φορολογικι Ρροςφυγι: Απόφαςθ επί
χαρτοςιμου: Μεταςτροφι νομολογίασ ςχετικά με τον
χρόνο τθσ παραγραφισ.
Στθν φορολογία χαρτοςιμου θ νομολογία ζκρινε
ότι είναι πενταετισ θ προκεςμία παραγραφισ τθσ αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν επιβολι του οφειλόμενου τζλουσ χαρτοςιμου και τθσ κατ’ άρκρο 11 παρ. 1
περ. Γ του ν. 4169/1961 ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ, που εκκινεί από το τζλοσ του ζτουσ εντόσ του οποίου γεννάται
θ υποχρζωςθ καταβολισ τζλουσ χαρτοςιμου, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου
84 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Κ.Φ.Ε., ν.
2238/1994, Αϋ 151). Δεν τυγχάνει πλεόν εφαρμογισ θ
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γενικι διάταξθ 249 Α.Κ. περί εικοςαετοφσ παραγραφισ, διότι αφορά ςε αςτικζσ ςχζςεισ και δικαιϊματα
και δεν διζπει φορολογικζσ διαφορζσ.
6. τΕ 498/2020 Β τμ. 7μ: Φορολογικι Ρροςφυγι: Νομιμοποιείται κατά το αρ. 64 παρ. 1 ΚΔΔ και 50 §7 και
63§1,8 ΚΦΔςιασ ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και λοιπά
πρόςωπα του αρ. 115 και 101 του ΚΦΕ ςε άςκθςθ
Ρροςφυγισ κατά φορολογικϊν πράξεων. Μεταςτροφι
νομολογίασ.
Βάςει τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 50 του Κ.Φ.Δ.
παρζχεται ςτουσ προςωπικϊσ και αλλθλεγγφωσ κατά
νόμον ευκυνόμενουσ για τθν εκπλιρωςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων
θ δυνατότθτα αςκιςεωσ τθσ κατ` άρκρο 63 του Κ.Φ.Δ.
ενδικοφανοφσ προςφυγισ. Τα πρόςωπα αυτά δεν
μποροφςαν να αςκιςουν κατά τθσ απόρριψθσ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ και ζνδικθ προςφυγι ενϊπιον
του δικαςτθρίου, παρά μόνον ανακοπι που αφορά
ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. Με τθν παροφςα απόφαςθ
του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ τουσ παρζχεται αυτι
θ δυνατότθτα. Από το δικαίωμα αςκιςεωσ προςφυγισ
κατά τθσ ςιωπθρισ ι ρθτισ απορρίψεωσ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ο νόμοσ δεν προβλζπει καμία εξαίρεςθ (βλ. παρ. 8 του άρκρου 63 του Κ.Φ.Δ.) και οι
προςωπικϊσ και αλλθλεγγφωσ ευκυνόμενοι για τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του νομικοφ προςϊπου, οι
οποίοι, άλλωςτε, πρζπει να μνθμονεφονται ςτθν καταλογιςτικι του φόρου πράξθ (βλ. άρκρο 37 περ. κϋ του
Κ.Φ.Δ.), νομιμοποιοφνται πλζον, υπό τθν ιδιότθτά τουσ
αυτι, να αςκιςουν προςφυγι κατά τθσ απόρριψθσ τθσ
ενδικοφανοφσ τουσ προςφυγισ.
7. ΔΕΕ 7.11.2019, c-280/2018: ΑΕΡΟ, Ρεριβάλλον: Θ
ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο δεν αποτελεί από μόνθ τθσ
τεκμιριο γνϊςθσ, πρζπει να ενθμερϊνονται οι κάτοικοι πριν τθν ζγκριςθ τθσ ΑΕΡΟ, ςτθν ζδρα του Διμου
που ςυντελείται το ζργο.
Το ΔΕΕ απάντθςε ςε προδικαςτικό ερϊτθμα από το
Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ςχετικά με το αν θ δθμοςιοποίθςθ εγκρίςεωσ ζργου διά τθσ αναρτιςεωσ ςε ειδικό ιςτότοπο αποτελεί τθν αφετθρία προκεςμίασ 60
θμερϊν για τθν άςκθςθ αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ αποφαινόμενο αρνθτικά. Κρίκθκε ότι θ δυνατότθτα προςβάςεωσ εκ των υςτζρων ςε απόφαςθ περί αδειοδοτιςεωσ ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ
δεν μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ ικανοποιθτικι υπό το
πρίςμα τθσ αρχισ τθσ αποτελεςματικότθτασ, δεδομζνου ότι ελλείψει επαρκοφσ πλθροφοριςεωσ όςον αφορά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςυμμετοχισ του κοινοφ,
ουδείσ μπορεί να κεωρθκεί ότι ενθμερϊκθκε για τθ
δθμοςίευςθ τθσ αντίςτοιχθσ τελικισ αποφάςεωσ. Συνεπϊσ, δεν επιτρζπεται να άρχεται θ προκεςμία τθσ
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αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ για το κοινό από τθν ανάρτθςθ
ςτο διαδίκτυο, διότι δεν αποτελεί από μόνθ τθσ τεκμιριο γνϊςθσ. Υφίςταται υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ των
κατοίκων πριν τθν ζγκριςθ τθσ ΑΕΡΟ ςτθν ζδρα του
Διμου που ςυντελείται το ζργο
8. τΕ 6/2020 Αίτθςθ Ακφρωςθσ
Σφμφωνα με το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ κατά
τθν ερμθνεία τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ οι οικίεσ ι άλλα κτίςματα που είχαν ανεγερκεί εκτόσ του αιγιαλοφ, αλλά λόγω διάβρωςθσ τθσ ξθράσ και υποχϊρθςισ τθσ, εμπίπτουν πλζον ςτθ ηϊνθ του αιγιαλοφ,
ωσ φυςικοφ φαινομζνου, δεν επιτρζπεται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν οριογραμμι του αιγιαλοφ, που κακορίηεται με μεταγενζςτερθ πράξθ, εκτόσ αν πρόκειται για
κτίςματα που ανεγζρκθκαν παρανόμωσ.
9. τΕ 165/2020
Ζχει κεςπιςτεί ειδικι διοικθτικι διαδικαςία, με ςκοπό τθν ζρευνα και τθ διαπίςτωςθ τθσ βαςιμότθτασ των
ιςχυριςμϊν φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που προβάλλει ζναντι του Δθμοςίου δικαιϊματα κυριότθτασ επί
ακινιτων. Θ διαδικαςία διακρίβωςθσ ιδιοκτθςιακϊν
δικαιωμάτων του Δθμοςίου επί ακινιτων κατεχομζνων
από τρίτουσ αποβλζπει ςτθ διαφφλαξθ και προςταςία
των δθμοςίων κτθμάτων, χωρίσ, ωςτόςο, να επθρεάηεται θ δυνατότθτα του κιγομζνου τρίτου να επιδιϊξει
δικαςτικϊσ τθν αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων που ο
ίδιοσ αξιϊνει επί των ακινιτων αυτϊν. Συνεπϊσ, οι πράξεισ, που εκδίδονται κατ' εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων, δεν γεννοφν διοικθτικζσ αλλά ιδιωτικζσ διαφορζσ,
υπαγόμενεσ ςτθ δικαιοδοςία των πολιτικϊν δικαςτθρίων. Και τοφτο διότι δεν εκδίδονται κατ’ ενάςκθςθ δθμοςίασ εξουςίασ και προσ άμεςθ κεραπεία ςυγκεκριμζνου δθμοςίου ςκοποφ αλλά ςτο πλαίςιο διαφοράσ με
αντικείμενο τθν φπαρξθ και αναγνϊριςθ εμπράγματων
δικαιωμάτων. Γι’ αυτό κρίκθκε ότι θ διαφορά για τθν
αναγνϊριςθσ ιδιοκτθςίασ εντόσ παλαιοφ αιγιαλοφ αποτελεί διαφορά ιδιωτικοφ δικαίου υπαγόμενθ ςτθ δικαιοδοςία των πολιτικϊν δικαςτθρίων.
10. τΕ 169/2020
Αναφορικά προσ τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ ζνςταςθσ κατά ζκκεςθσ αυτοψίασ αυκαιρζτου κρίκθκε
ότι Αφετθρία τθσ τριακονκιμερθσ προκεςμίασ για τθν
άςκθςθ ζνςταςθσ, νομίμωσ ορίηεται θ τοιχοκόλλθςθ
τθσ ζκκεςθσ αυτοψίασ ςτθν αυκαίρετθ καταςκευι.
Τοφτο διότι θ ρφκμιςθ αυτι, θ οποία εναρμονίηεται με
τον πραγματοπαγι χαρακτιρα τθσ ζκκεςθσ αυτοψίασ,
αποβλζπει ςτθ ςυντομότερθ τελείωςθ τθσ ςχετικισ
διοικθτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να εκφζρεται χωρίσ κακυςτζρθςθ θ οριςτικι κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με
το χαρακτθριςμό καταςκευισ ωσ αυκαίρετθσ ι μθ και,
με τον τρόπο αυτόν, να κακίςταται δυνατι θ αποτελε-
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ςματικι προςταςία και θ ταχεία αποκατάςταςθ του
οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, που ςυνιςτοφν ςκοπό γενικότερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ταςςόμενο από το
άρκρο 24 παρ. 2 του Συντάγματοσ.
11. τΕ Ολ 201-208/2020
Με ςειρά αποφάςεων το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ζκρινε υπζρ τθσ εν μζρει απελευκζρωςθσ του κακεςτϊτοσ αδειοδότθςθσ των φαρμακείων, ωσ ιδιότυπων καταςτθμάτων. Συγκεκριμζνα ζκρινε ότι ο νομοκζτθσ δφναται να επιβάλλει περιοριςμοφσ όχι μόνο για
τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του φαρμακοποιοφ,
αλλά και για τθν ίδρυςθ και λειτουργία φαρμακείου
και να οργανϊςει με διαφορετικό, ςε ςχζςθ με το παρελκόν, τρόπο το κακεςτϊσ που διζπει τα φαρμακεία,
καταργϊντασ απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ, που,
κατά τθν εκτίμθςι του, περιορίηουν τθν επαγγελματικι ελευκερία, και να κεςπίςει άλλο ςυνδυαςμό εγγυιςεων. Θ εξουςιοδοτικι διάταξθ του άρκρου 64 του
ν. 4509/2017, με τθν οποία παρζχεται θ δυνατότθτα
χοριγθςθσ άδειασ ίδρυςθσ φαρμακείου και ςε φυςικά
πρόςωπα μθ φαρμακοποιοφσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα ςφςταςθσ εμπορικισ εταιρείασ για τθ λειτουργία
φαρμακείου, είναι ςφμφωνθ με το Σφνταγμα.
12. τΕ 705-706/2020 Σχετικά με τθν αναςτολι αδειϊν
και οικοδομικϊν εργαςιϊν ςτθν περιοχι Μακρυγιάννθ.
Κρίκθκε ότι θ εξουςιοδοτικι διάταξθ (άρκρο 6 παρ.
7 του ν. 4067/2012) ςυνάδει με τα άρκρα 17 του Συντάγματοσ και 1 του 1ου Ρ.Ρ. τθσ Ε.Σ.Δ.Α., διότι θ αναςτολι οικοδομικϊν αδειϊν και εργαςιϊν, με τθν οποία
επιδιϊκεται θ αποτροπι δθμιουργίασ πραγματικϊν
καταςτάςεων που κα δυςχζραιναν τον πολεοδομικό
ςχεδιαςμό, αποτελεί προςωρινό περιοριςμό τθσ ιδιοκτθςίασ, επιβάλλεται χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ιτοι για τθν προςταςία του οικιςτικοφ και του
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, και υπόκειται ςε δικαςτικό ζλεγχο. Εξ άλλου θ αυτι διάταξθ είναι ειδικι και
οριςμζνθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 43 § 2 του Συντάγματοσ, κεμιτϊσ δε προβλζπει τθν ζκδοςθ υπουργικισ αποφάςεωσ και όχι π.δ/τοσ, διότι το ηιτθμα τθσ
αρμοδιότθτασ είναι ειδικό εν ςχζςει με τθ ρφκμιςθ του
κζματοσ ςτον νόμο. Με αντίςτοιχεσ ςκζψεισ κρίκθκε
ότι το επιβλθκζν μζτρο τθσ αναςτολισ κινείται εντόσ
των πλαιςίων τθσ εξουςιοδοτιςεωσ και δεν κίγει υπζρμετρα τθν ιδιοκτθςία, διότι δεν επιβάλλει πλιρθ
απαγόρευςθ δομιςεωσ αλλά μερικι, επιτρζπει δε επαρκι εκμετάλλευςθ του ακινιτου με τθν ανζγερςθ
οικοδομϊν μζχρι 17,50 μ.
13. τΕ 210/2020
Θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ άςκθςε αίτθςθ ακυρϊςεωσ
κατά των διατάξεων του π.δ. 18/2018 περί Οργανιςμοφ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθ-
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ςκευμάτων αναφορικά με τθν διατφπωςθ περί τθσ «ελευκερίασ τθσ ςυνείδθςθσ» και διοικθτικϊν ηθτθμάτων
εποπτείασ τθσ Εκκλθςίασ ωσ ν.π.δ.δ. Κρίκθκε ότι διατφπωςθ τθσ αποςτολισ του Υπουργείου, ςτο άρκρο 1
του Οργανιςμοφ, με αναφορά ςτθν προςταςία τθσ ελευκερίασ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ και όχι ςτθν
ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ οφτε ςτθν επαγγελματικι αγωγι των Ελλινων ι ςτθ διάπλαςι
τουσ ςε υπεφκυνουσ πολίτεσ δεν αντίκειται ςτο άρκρο
16 παρ. 2 του Συντάγματοσ και ςτθν εξουςιοδοτικι
διάταξθ. Τα λοιπά προςβαλλόμενα άρκρα κρίκθκε ότι
δεν αναφζρονται ςε δογματικά ηθτιματα, οφτε κίγουν
βαςικό διοικθτικό κεςμό τθσ Εκκλθςίασ, ςυνεπϊσ δεν
αντίκεινται ςτα άρκρα 3,12, 13 του Συντάγματοσ και 9
και 11 τθσ ΕΣΔΑ. Τζλοσ, θ άςκθςθ εποπτείασ ςτουσ εκκλθςιαςτικοφσ λειτουργοφσ και υπαλλιλουσ, που καταλαμβάνουν οργανικι δθμόςια κζςθ και μιςκοδοτοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό, δεν αντίκειται ςτα άρκρα 4 και 13 παρ. 3 του Συντάγματοσ και 9,
11 και 14 τθσ ΕΣΔΑ
14. 698-701/2020 και 714-717/2020 αποφάςεισ τθσ
Μείηονοσ Ολομελείασ του ΣτΕ
Οι διατάξεισ του άρκρου 69Α του ν. 4270/2014, κακϊσ και τθσ προςβαλλόμενθσ αποφάςεωσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, δεν είναι αντίκετεσ
με τισ παραγράφουσ 2, 4 και 5 του άρκρου 102 του
Συντάγματοσ (αυτοτζλεια ΟΤΑ), διότι θ υποχρεωτικι
ςυγκζντρωςθ και διαχείριςθ των ταμειακϊν διακεςίμων των Φορζων Γενικισ Κυβερνιςεωσ ςτθν Τράπεηα
τθσ Ελλάδοσ, επιλζχκθκε από τον νομοκζτθ ωσ το κατάλλθλο μζτρο προκειμζνου ο Υπουργόσ Οικονομικϊν,
ο οποίοσ ζχει εκ του Συντάγματοσ και του νόμου τθν
ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ του φψουσ του δθμοςίου ελλείμματοσ και του δθμόςιου χρζουσ, να αποκτά
πλιρθ και ςαφι εικόνα τθσ ρευςτότθτασ και των ταμειακϊν αναγκϊν του ςυνόλου των Φορζων Γενικισ
Κυβερνιςεωσ, τα οικονομικά ςτοιχεία των οποίων
λαμβάνονται υπ’ όψθ –κατά τισ επιταγζσ του ενωςιακοφ δικαίου– για τον κακοριςμό του φψουσ του δθμοςίου ελλείμματοσ και του δθμόςιου χρζουσ, με ςκοπό
τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ωσ προσ τθν
χριςθ τθσ διακζςιμθσ ρευςτότθτασ, τθν επίτευξθ αξιόπιςτων προβλζψεων ςχετικϊσ προσ τισ ταμειακζσ
ροζσ του ςυνόλου τθσ Γενικισ Κυβερνιςεωσ και τθν
αποφυγι άςκοπου δανειςμοφ. Συνεπϊσ, πρόκειται
περί δθμοςιονομικοφ μζτρου, το οποίο, κατά το μζροσ
που εφαρμόηεται ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ, ωσ φορείσ Γενικισ Κυβερνιςεωσ, εμποδίηει
μεν τθν ελεφκερθ εκ μζρουσ τουσ διαχείριςθ των ταμειακϊν διακεςίμων τουσ, πλθν όμωσ, δεν προκαλεί
περιουςιακι τουσ βλάβθ και δεν εμποδίηει τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ, όπωσ αναλυτικά εκτίκε-
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ται ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ.
Θ κατά τθν παράγραφο 16 του ωσ άνω άρκρου, απειλι κακαιρζςεωσ, ωσ κυρϊςεωσ λόγω μθ ςυμμορφϊςεωσ των φορζων Γενικισ Κυβερνιςεωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ αυτζσ, των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του φορζα, των εκτελεςτικϊν του οργάνων
και του Ρροϊςταμζνου των οικονομικϊν υπθρεςιϊν

Ιούνιος 2020
του, νοείται, κατά το μζροσ που αφορά τουσ ΟΤΑ, υπό
τισ εγγυιςεισ του άρκρου 102 παρ. 4 του Συντάγματοσ.
Επομζνωσ, δεν δφναται να επιβλθκεί θ εν λόγω κφρωςθ εισ βάροσ αιρετϊν οργάνων τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει αποφανκεί ςχετικϊσ
ςυλλογικό πεικαρχικό όργανο, αποτελοφμενο κατά
πλειοψθφία από τακτικοφσ δικαςτζσ.

INTERNATIONAL CONSTRUCTION
COVID-19 and Standard Contracts
Coronavirus disease known as COVID-19 may well
disrupt international construction projects either directly or due to measures taken by various governments to prevent spread of the disease. Severe restrictions in movement of persons and products, suspensions of site operations, factories and ports already
apply for some time and contractors are often incapable of performing their obligations. At the same time
clients may not be in a position to accept delivery and
therefore all parties are inclined to cancel orders for
supply of materials.
Affected parties will consider the application of
force majeure clauses. In FIDIC Silver Book 1999
(EPC/TurnKey Projects) which is still widely in use,
clause 19.1 requires four (4) criteria for an event to
amount to Force Majeure:
i. an exceptional event or circumstances beyond the
affected party’s control has occurred;
ii. the affected party could not reasonably have provided against the event or circumstance before entering into the contract;
iii. the same party also could not reasonably have
avoided or overcome the event or circumstance
once it arose; and
iv. the event or circumstance is not substantially the
result of an act or omission by the counterparty.
19.1 also provides some examples but epidemics
are not included in such examples. Nevertheless the
case for COVID-19 to amount to Force Majeure could
be easily made as it is clearly outside the affected party’s control and such party could not have possibly
avoided its spread. Further, no counterparty could be
blamed for the virus and even if a risk of a pandemic
has affected international business in the past, parties
in construction agreements could not have been expected to have taken ex ante measures for most
agreements signed until today.
Still, even if a party is successful to establish that
COVID-19 amounts to an event of force majeure, FIDIC

requires as a causation test such event to have prevented contract performance (19.2) and the affected
party to duly give the required notifications. This is a
hard test as in many cases COVID-19 may not be the
direct reason which prevented performance or performance may not have been prevented at all as for
example would be the case where lack of supply of materials (and not the disease per se) would be the direct
cause or where the contractor could rely on alternative
supply chains other than those affected to fulfill his
obligations. It is then a question of debate if under
FIDIC, force majeure is required to be the sole and/or
the direct cause of non-performance. Alternatively,
regulatory emergency measures including prohibitions
in movement may be invoked as force majeure events
per se. But the contractor may find it difficult to argue
that delays in ports are force majeure or that suspension of site operations, because of force majeure, excuses him from accepting and paying for orders of materials to his suppliers.
These are interesting questions of causation, especially in the light of contracts beyond FIDIC, particularly
these that do not include detailed force majeure clauses. Two points are interesting here: First, in most civil
jurisdictions (including many Middle Eastern ones and
China) force majeure has the meaning of an event that
prevents a party from performing an obligation, where
such event was unforeseeable or unavoidable and not
attributable to any of the parties. Under these circumstances the affected party is excused for nonperformance. This is a slightly broader definition from
the ones usually found in standard agreements including FIDIC. Second, most standard agreements such as
FIDIC Silver book 1999 provide for a limited relief of
extension of time for performing the affected obligations and not for discharge from such obligations or
any form of compensation. An obligation to use reasonable endeavors to minimize delay caused by force
majeure (as in Clause 19.3 of FIDIC Red Book 1999) will
also be a critical prerequisite in the legal debate.
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As regards more particular clauses which are potentially applicable in the FIDIC Suite of contracts “Unforeseeable shortages in the availability of Employer Supplied Materials, if any caused by epidemic …” under
Clause 8.5 (c) of FIDIC Silver Book 2017 or for delay
caused by “Unforeseeable shortages in the availability
of personnel or Goods caused by epidemic or governmental actions” under Clause 8.4 (d) of FIDIC Red Book
1999 • Delay or disruption under Clause 8.5 of FIDIC
Red Book 1999 where the “Contractor has diligently
followed the procedures laid down by the relevant legally constituted public authorities in the Country” for
example by increasing health and safety testing and
thus having suffered lost Productivity • Increase in
Contract Price under Clause 13.7 of FIDIC Yellow 1999
where a change in the “Laws of the Country” directly
affects the Contractor’s performance • these are very
important especially in the light of new contracts (see
below) where the pandemic will be not considered as
unforeseen or unforeseeable and thus an event of
force majeure.
In various other forms of construction agreements
under civil law jurisdictions where no clauses for material adverse change (MAC) are included, if the contractor is not fully prevented from performing his obligations, the parties will have to deal with two main issues
namely (a) the increase of cost (b) delay. It is under
those circumstances that hardship and clauses of various civil codes (e.g. 388 GCC) come into play. Such
clauses allow the court to adjust the contract according
to good faith so that its performance does not become
extremely detrimental for the contractor or in some
circumstances terminate the contract. The requirements vary between jurisdictions but usually are:
1) Existence (prior to unexpected change) of an obligation in a contract;
2) there has been a change in the conditions that the
parties relied upon in executing the contract;
3) the change is substantial, judged on good faith
and in line with business usage. Depending on the
duration and the intensity of the change (closure
of business or reduction in economic activity) the
condition may have already been satisfied or
could be satisfied depending on the duration of
the pandemic and of the governmental measures;
4) the change is due to extraordinary and unforeseen
reasons, including the pandemic as an event of
force majeure;
5) the change is subsequent to the execution of the
contract;
6) the satisfaction of the obligation has become overly burdensome for the liable party, and:
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7) there is a causal link between the change in circumstances and the onerous nature of the obligation.
The court, in order to determine whether a party is
overly burdened by the contractual obligation it had
undertaken before the pandemic (unexpected change),
examines the impact on the financial situation of the
liable party which must in any case be significantly
harmed. Apart from the duration and the intensity of
the pandemic, such a finding requires an individual
analysis of the liable party’s financial situation before
and after the pandemic, in order to record its damage
and severity, together with the financial position of the
counterparty.
However, in lump sum construction contracts the
courts are usually very strict in applying hardship rules
and adjust or terminate the contracts on such grounds
as the contractor is considered to have undertaken the
risk of unforeseen increase of the cost until such increase becomes extremely burdensome (for example
above 50%). In addition, in various jurisdictions a right
to rescind the contract is provided to the Employer in
remuneration contracts where the costs increase for
reasons outside the control of the parties. Contractors
should be aware of both those eventualities.
Equally important is the right of the Employer to rescind the contract in various jurisdictions (e.g. Switzerland, Greece) where there is delay in the commencement or the advancement of the works without his
fault including though circumstances where the contactor is not responsible for such delay with sole additional requirement the high probability that project
milestones will not be met.
Finally all parties should be very careful regarding
future contracts where COVID-19 will not be considered any more an unforeseen event. In future contracts detailed provisions should be inserted to address
eventual disruption by the recurrence of the disease
and address sharing various risks arising either directly
of the pandemic or indirectly from future measures
that may be taken as it is highly likely that they will be
also considered as foreseen. This is particularly important in jurisdictions where the specific event considered as force majeure has to be clearly stated under
the contract. For parties wishing to cover the pandemic, not only the disease but also its possible effects
which may vary from current circumstances or the specific government measures that may be taken should
be clearly mentioned. Beyond contractual arrangements which cannot ensure under such difficult circumstances that projects will be completed on time
and on budget Employers may wish to enter into a
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much more detailed due diligence before entering into
new contracts as regards contractor’s supply chains,
workforce management, health and safety. Clauses
limiting workforce and supplies to local sources or
providing obligations to consider alternative supply
chains subject to agreed cost adjustments can be con-

sidered. In addition collaborative procurement strategies may be tested to share risk and ensure better project controls and insurance requirements should ensure that loss in the construction period due to pandemic disruption is covered and the cost of such policies duly included in the contract price.

Το ςθμείωμα αυτό είναι πλθροφοριακό και δεν ςυνιςτά διατφπωςθ νομικισ γνϊμθσ ι ςυμβουλισ με βάςθ τθν οποία μπορεί
να λθφκοφν από τουσ αναγνϊςτεσ προςωπικζσ ι επαγγελματικζσ αποφάςεισ.

Δθμιτρθσ Κουρκουμζλθσ • Γεωργία Μπεηιάνθ • Άρτεμισ Δουδωνι • Κατερίνα Κωτςι
Σόλωνοσ 92, 106 80 Ακινα • τθλ. 210 3633416 • fax 210 3607668
www.kourkoumelispartners.com • info@kourkoumelispartners.com

