LEGAL INSIGHTS
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2011/7/ΕΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Γιώργος Ψαράκης

Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής

Κυριακή Παππά

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με το οποίο η υπ’
αριθ. 2011/7/ΕΕ οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με
αναδρομική ισχύ από 16/03/2013

ΜΑΙΟΣ 2013
Σε συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος αναφορικά με τη δυνατότητα ευθείας επίκλησης και
εφαρμογής ενώπιον των εθνικών δικαστικών αρχών της υπ’ αριθ. 2011/7/ΕΕ οδηγίας θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε πως ψηφίσθηκε ο νόμος 4152/2013 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ τεύχος Α’ 107/09-05-2013) με το οποίο η
προαναφερόμενη οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με αναδρομική ισχύ από
16/03/2013 καταργώντας ρητά το π.δ. 166/2003. Με την υποπαράγραφο Ζ.5 του σχετικού νόμου
ενσωματώθηκε το άρθρο 4 της οδηγίας 2011/7/ΕΕ το οποίο ρυθμίζει τις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών στις οποίες ρητά συμπεριλαμβάνεται και ο ΕΟΠΠΥ (βλ. Ζ.5.
περ. 4β).
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου σκοπός της παραγράφου Ζ΄ είναι η προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, αφενός µεταξύ επιχειρήσεων, αφετέρου µεταξύ
επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, η οποία συνιστά και µία από τις δέκα αρχές στην
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 µε τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές
επιχειρήσεις» (Small Business Act) για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί, κατ’ αυτό τον τρόπο, η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και µεσαίων.
Πλέον οι ρυθμιζόμενες συμβάσεις που καταρτίζονται μετά τις 16/03/2013 θα υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του ψηφισθέντος νόμου και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
οφειλόμενου ποσού, αυτό θα οφείλεται χωρίς όχληση με νόμιμο τόκο υπερημερίας ίσο με το
επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης συν οκτώ (8)
ποσοστιαίες μονάδες1. Θυμίζουμε ότι βάσει της παλαιότερης αντικατασταθείσας οδηγίας το
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Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. Ζ.5.2 του νόμου το επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του
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επιτόκιο ορίζονταν ως το άθροισμα του ίδιου επιτοκίου αναφοράς συν επτά (7) ποσοστιαίες
μονάδες.
Επίσης, μια ακόμα σημαντική αλλαγή της νέας ρύθμισης είναι ότι σύμφωνα με την παράγραφο
Ζ.5 περ. 5 του νόμου η μέγιστη διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή των
υπηρεσιών, εκτός και αν συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης και σε
οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής προσφοράς και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα
καταχρηστική για τον δανειστή. Η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με το ά. 28 παρ. 3 του π.δ.
118/2007 επιτρέπει στον προμηθευτή – δανειστή, εκτός αντίθετης συμβατικής ρύθμισης, να
αιτηθεί μετά την παρέλευση 30 ημερών την έκδοση πρωτόκολλων παράδοσης – παραλαβής,
άλλως τη χορήγηση αντιγράφου δελτίου εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα
θεωρώντας πως έχει χωρήσει αυτοδίκαιη παραλαβή.
Τέλος, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο νεοψηφισθείς νόμος επειδή ενσωματώνει παράγωγο
κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει των αντίθετων εθνικών ρυθμίσεων και ειδικότερα του άρθρου 4 του
ν.δ. 496/1974 και του άρθρου 21 του Κώδικα ∆ικών ∆ημοσίου. Τούτο ισχύει παρά τη πρόσφατη
δικαστική κρίση του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου (ΑΕ∆) περί συνταγματικότητας του τόκου
υπερημερίας για οφειλές του ∆ημοσίου ανερχόμενου σε 6% καθότι το ΑΕ∆ έκρινε σχετικά με την
συμβατότητα της επίμαχης ρύθμισης με το Σύνταγμα και όχι με την κοινοτική οδηγία υπό
σχολιασμό. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερισχύσει οιαδήποτε αντίθετη εθνική διάταξη
της εν λόγω κοινοτικής οδηγίας (είτε της παρούσας είτε της παλαιότερης η οποία είχε
ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 166/2003) λόγω της υπερνομοθετικής ισχύος της
τελευταίας (ά. 28 Συντάγματος).

εξάμηνο του σχετικού έτους, αυτό το οποίο ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. Πιο συγκεκριμένα,
από 16/03/2013 μέχρι 30/06/2013 το επιτόκιο υπερημερίας ανέρχεται σε 8,75%, ενώ από 01/07/2013 μέχρι
τέλος του 2013 το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας θα κριθεί από το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ το οποίο
θα ισχύει την 1/7/2013 (εφόσον δεν επέλθει μεταβολή στο σημερινό επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ, το
επιτόκιο υπερημερίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 θα ανέρχεται σε 8,5% καθώς από 08/05/2013 το
επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης ανέρχεται σε 0,5%).
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