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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 1487/24-11-17 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλομύστακας
με θέμα «Παραχώρηση δημόσιων ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας σύμφωνα με τον Ν.4430/2016» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία
τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4430/2016: «Οι ΟΤΑ α΄ και β'
βαθµού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.- φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να παραχωρούν
µε απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων
συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 2. Τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαφανής διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής
ή ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου ρυθµίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Με την ως άνω
απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγµα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό

θέµα. Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων
αδειών βαρύνουν το φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση».
Το συγκεκριμένο νοµοθέτηµα, αφενός, ως νεότερο και αφετέρου ως ειδικότερο
(αναφορικά µε την παραχώρηση χρήσης συγκεκριμένα σε Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας) κατισχύει των υπολοίπων διατάξεων περί εκμισθώσεως ακινήτων
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ. οι οποίες δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται συμπληρωματικά. Από την
παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4430/2016 προκύπτει λοιπόν, ότι το διοικητικό όργανο του
Ταµείου, ήτοι η Διοικητική του Επιτροπή, έχει τη διακριτική ευχέρεια να παραχωρεί κατά
χρήση ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταµείου σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας.
Ωστόσο οι λεπτομέρειες των παραχωρήσεων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
ανωτέρω διάταξης, θα καθορισθούν κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που παρέχει ο ανωτέρω
νόµος, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και εν προκειμένω, του αρµόδιου Υπουργού Εθνικής
Άµυνας. Μέχρι της έκδοσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό
των λεπτομερειών των ως άνω παραχωρήσεων, απαιτείται η εφαρµογή των γενικών διατάξεων
που

διέπουν

τις

εκμισθώσεις

ακινήτων

ιδιοκτησίας

ΤΕΘΑ,

ήτοι

της

ΥΑ

Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31-05-2007 (Β'999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τέλος, μέχρι σήµερα, δεν έχει περιέλθει στο ΤΕΘΑ αλλά ούτε στο ΓΕΝ και το ΓΕΑ
αίτηµα για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας τους, στηριζόµενο στις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 443012016, από οποιοδήποτε φορέα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
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