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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών
και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων
και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το φερόµενο προς ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, έχει ως σκοπό, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας στον χώρο των τεχνικών, επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και των επιχειρηµατικών πάρκων µέσω της εξάλειψης των διοικητικών κωλυµάτων, της µείωσης των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων και της εισαγωγής απλοποιηµένων
διαδικασιών.
Το Νσχ αποτελείται από τέσσερα µέρη. To Πρώτο Μέρος (άρθρα 1-16) αφορά στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµάτων, σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 3 του Παραρτήµατος IV του ν. 3845/2010 και του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 (βλ. Αιτιολογική
Έκθεση επί του προς ψήφιση Νσχ, σελ. 1). Πράγµατι, µε τον τελευταίο αυτό
νόµο («Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις») µεταφέρθηκε στο εσωτερικό
δίκαιο η ανωτέρω Οδηγία 2006/123/ΕΚ, µε σκοπό την άρση των υφιστάµενων νοµικών κωλυµάτων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τοµέα υπηρεσιών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και
των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, µε τα άρθρα 1 έως 10 του Κεφαλαίου Α΄ του
Πρώτου Μέρους επιχειρείται ο εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης νοµοθεσίας αδειοδότησης, προσδιορίζεται η έννοια των όρων που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του Νσχ, καθώς και ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής
του, τίθενται οι προϋποθέσεις άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότη-
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τας και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισµό των απαιτούµενων
επαγγελµατικών προσόντων, των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, της
διάρκειας ισχύος και των προϋποθέσεων ανανέωσης των σχετικών αδειών.
Επίσης, ανατίθεται στις υπηρεσίες των αντίστοιχων περιφερειών η αρµοδιότητα έκδοσης των προβλεπόµενων αδειών ή των βεβαιώσεων αναγγελίας –
σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση λήψης άδειας– και ορίζονται
τα αρµόδια συλλογικά διοικητικά όργανα για τη διενέργεια των απαιτούµενων προς χορήγηση της άδειας εξετάσεων, ενώ µε σειρά προεδρικών διαταγµάτων και κοινών υπουργικών αποφάσεων ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα που αφορούν στην αδειοδότηση των αρµόδιων φορέων, την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεών τους, τα της καταβολής ανταποδοτικών τελών, τα διεθνή πρότυπα διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου αδειοδοτηµένων φορέων, την εξειδίκευση των παραβάσεων και τα κριτήρια
για την κλιµάκωση των προβλεπόµενων κυρώσεων, τον τρόπο συγκρότησης
και τήρησης Ενιαίου Μητρώου Προσώπων που ασκούν Τεχνικά Επαγγέλµατα και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ζήτηµα. Περαιτέρω, µε τα άρθρα 11
έως 16 του Κεφαλαίου Β΄ του Πρώτου Μέρους καθορίζονται τα ζητήµατα
του ελέγχου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από όργανα της Περιφέρειας, τα οποία συντρέχει, όπου απαιτείται, εµπειρογνώµονας. Προβλέπεται, ακόµη, ότι στους ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα, χωρίς
την τήρηση εκ µέρους τους των προϋποθέσεων του υπό ψήφιση Νσχ, καθώς
και τους παρέχοντες υπηρεσίες κακής ποιότητας και τις επιχειρήσεις που απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις οριζόµενες προϋποθέσεις, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ή/και
πρόστιµα. Με υπουργική απόφαση, εξ άλλου, καθορίζονται τα κριτήρια για
την κλιµάκωση των προβλεπόµενων κυρώσεων, τα όργανα, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Περαιτέρω ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν πρόσωπα, τα οποία προτίθενται να ασκήσουν
τις εν λόγω επαγγελµατικές δραστηριότητες, οφείλουν να τα εκπαιδεύουν
καταλλήλως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού της εγκατάστασης στην οποία εργάζονται. Τα ζητήµατα του ελέγχου εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, ενώ οι απαιτήσεις για τον χειρισµό και τα προσόντα των προσώπων
που αναλαµβάνουν τον χειρισµό συγκεκριµένων µηχανηµάτων, µε προεδρικό διάταγµα. Με τις µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις των άρθρων
15-16 προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, των οποίων οι ειδικότητες µεταβάλλονται.
Με τις διατάξεις του Δεύτερου Μέρους του Νσχ (άρθρα 17-40) θεσπίζονται ρυθµίσεις µε στόχο την απλοποίηση της αδειοδότησης µεταποιητικών
δραστηριοτήτων. Υπό το Κεφάλαιο Α΄ ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
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στην εγκατάσταση και τη λειτουργία µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα: προσδιορίζονται οι έννοιες των όρων που χρησιµοποιούνται για τις
ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων του Νσχ, καθώς και το πεδίο εφαρµογής του. Προβλέπεται ότι Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Διεύθυνση της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τα κατά τόπον
αρµόδια για τις µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιµελητήρια
και οι Ενώσεις τους, καθώς και το Τ.Ε.Ε. (άρθρα 17-18). Επίσης, ορίζονται οι
προϋποθέσεις «εγκατάστασης και λειτουργίας» των δραστηριοτήτων, αναλόγως προς το είδος και τον βαθµό όχλησής τους, µε συνέπεια είτε να απαλλάσσονται ορισµένες δραστηριότητες από την υποχρέωση εφοδιασµού
τους µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας (επαγγελµατικά εργαστήρια,
µηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες χαµηλής όχλησης, συµφώνως
προς τις προϋποθέσεις των άρθρων 19-21), είτε να χορηγείται άδεια «εγκατάστασης και λειτουργίας» της δραστηριότητας µε την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης για τη λειτουργία της, συµφώνως προς τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για
την εγκατάσταση µεταποιητικών δραστηριοτήτων και προβλέπεται ο καθορισµός µε κοινή υπουργική απόφαση του τρόπου δηµιουργίας και ενηµέρωσης
βάσης δεδοµένων υπό τη µορφή γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών
(GIS) των χρήσεων γης και των όρων δόµησης που αφορούν τις εν λόγω
δραστηριότητες, αναλόγως προς τον βαθµό όχλησης και µε βάση τα οριζόµενα κριτήρια. Επίσης, προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις «λειτουργίας» των
δραστηριοτήτων και οι κυρώσεις στην περίπτωση παρέκκλισης από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την τεχνική ανασυγκρότηση και τη µεταφορά των δραστηριοτήτων, καθώς και την
αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων (άρθρα 21-23). Στο Κεφάλαιο Β΄ ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν στα κέντρα ενηµέρωσης και υποδοχής της
αίτησης των ενδιαφεροµένων για την άσκηση των δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του Νσχ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα κέντρα αυτά
είναι: α) η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, β) τα
κατά τόπον αρµόδια Επιµελητήρια, γ) το Τ.Ε.Ε. και δ) επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π). Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία και οι προθεσµίες έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρα 24-25)
και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη διενέργεια ελέγχων και την τήρηση
στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενιαίου Μητρώου Πιστοποιούµενων Επιθεωρητών για όλη τη χώρα, υπό µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα των Επιθεωρητών και οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ενώ µε κοινή υπουργική απόφαση ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος του ποσού που θα τους καταβάλλεται ως αποζηµίωση. Για την εγκατά-
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σταση ή τη λειτουργία, τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση, καθώς και για
την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσµίας ως προς τη µεταφορά ή την
τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς αυτών των δραστηριοτήτων παράβολο, το οποίο αποτελεί πόρο υπέρ της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής όπως και πόρο προκειµένου περί της αποζηµίωσης των Επιθεωρητών για τους διενεργούµενους από αυτούς ελέγχους, ενώ, συµφώνως
προς τις καταργούµενες διατάξεις του ν. 3325/2005, τα παράβολα αυτά αποτελούσαν πόρο των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρθρο 28). Περαιτέρω, καθορίζονται διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των παραβατών των διατάξεων του Μέρους Δεύτερου του Νσχ, οι οποίες συνίστανται σε ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας ή
πρόστιµο. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία
επιβολής των ανωτέρω προστίµων, µε όµοια δε απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος τους. Τα πρόστιµα αυτά αποτελούν επίσης πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κατά περίπτωση, και εισπράττονται συµφώνως προς τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο 29). Οι αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής διά των οποίων χορηγούνται άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι αποφάσεις, διά των οποίων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, προσβάλλονται
συµφώνως προς τις κείµενες διατάξεις. Ειδικότερα, αναλόγως προς την αξία του µηχανολογικού εξοπλισµού ή την αποθηκευτική ικανότητα της δραστηριότητας, οι αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, δια των οποίων απορρίπτονται αιτήµατα για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, υπόκεινται
σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 31 του Νσχ, η
οποία συνιστάται παρά τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Περαιτέρω, ιδρύεται Κεντρική Συντονιστική Οµάδα Διοίκησης Αδειοδότησης και προσδιορίζονται η σύνθεση, το έργο, οι αρµοδιότητες και ειδικότερα θέµατα της λειτουργίας της
(άρθρο 32). Στο Κεφάλαιο Γ΄ προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης, µε
απόφαση του Περιφερειάρχη, Οµάδων Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που στελεχώνονται από υπαλλήλους της Περιφέρειας, µε έργο τον έλεγχο της συνδροµής όλων των τυπικών και των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας όλων ή ορισµένων ή ορισµένης κατηγορίας όχλησης, µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης, συµπληρώνονται οι διατάξεις για τα Επιµελητήρια και το Τ.Ε.Ε. µε τις νέες αρµοδιότητές τους, οι οποίες αφορούν στη
χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας των µεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για µεταποιητικές και
συναφείς δραστηριότητες (άρθρα 34-36). Στο άρθρο 37 του Νσχ ορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων για τις εκεί οριζό-
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µενες κατηγορίες δραστηριοτήτων, ενώ, τέλος, µε τα φερόµενα προς ψήφιση άρθρα 39-40 τίθενται µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις.
Με τις διατάξεις του Τρίτου Μέρους (άρθρα 41-64) θεσπίζονται ρυθµίσεις
µε στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών πάρκων, ήτοι οργανικώς ολοκληρωµένων συνόλων δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών, τα οποία θα ιδρύονται και θα λειτουργούν για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που ορίζει
το Νσχ, όπως, επί παραδείγµατι, βιοµηχανίες–βιοτεχνίες, επαγγελµατικά
εργαστήρια, µηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, αποθήκες,
επιχειρηµατικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς
τοµέα, εξαιρουµένων των εµπορικών κέντρων, δραστηριότητες παραγωγής
ηλεκτρικής ή και θερµικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
φυσικό αέριο, όπως και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας κ.λπ..
Το προς ψήφιση πλαίσιο προτείνεται σε αντικατάσταση του ισχύοντος, το
οποίο διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία των Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών, οι οποίες δύνανται να έχουν τη µορφή Βιοµηχανικών Περιοχών, Βιοµηχανικών Πάρκων, Βιοτεχνικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων (ν.
2545/1997). Η τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου γίνεται υπό το φως ιδίως του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού (βλ. ν. 1742/1999), όπως αυτός
προσδιορίζεται από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) σε εθνικό επίπεδο [βλ. Απόφ. 687/2008 (ΦΕΚ
Α 128/2008), ιδίως άρθρο 7Β και 12 παρ. 6] και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) σε επίπεδο
Περιφερειών, τα οποία τελούν υπό διαδικασία αναθεώρησης, προκειµένου
να συµµορφωθούν προς το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να εναρµονισθούν προς τη νέα διεθνή
και ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη χωροταξία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη, καθώς επίσης και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία [Απόφ. 11508 (Τεύχ. Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων, αρ. ΦΕΚ 151/2009)], το οποίο
είναι εθνικής εµβέλειας µεν, εξειδικεύει όµως τους στόχους και τις επιδιώξεις του εθνικού χωροταξικού σχεδίου καθόσον αφορά τους προς ρύθµιση
τοµείς παραγωγής και δραστηριότητας. Στο πλαίσιο και για την πραγµατοποίηση της ορθολογικής χωροταξικής και πολεοδοµικής οργάνωσης των περιοχών της χώρας, ο καθορισµός Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών αποτέλεσε ειδική πολεοδοµική παρέµβαση –εν αντιθέσει προς γενικής
εφαρµογής σχέδια, όπως, επί παραδείγµατι, τα Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., τα
Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, τα Σχέδια Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων και τα Σχέδια Περιοχών Ειδικής Παρέµβασης– µε σκοπό τη βιοµηχανική, τη βιοτεχνική και την επιχειρηµατική
εν γένει ανάπτυξη και οικονοµική πρόοδο της χώρας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος (βλ. Δ. Χριστοφιλόπουλο, Δόµηση εκτός σχεδίου πόλεως, 2007, σελ. 11-12, 22 επ.).
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις, ειδικότερα, ορίζονται οι κατηγορίες επιχειρηµατικών πάρκων και ο σκοπός ανάπτυξής τους (Κεφάλαιο Πρώτο). Περαιτέρω, ορίζονται οι δραστηριότητες που δύνανται να ασκούνται εντός των
επιχειρηµατικών πάρκων, οι χώροι εντός των οποίων οργανώνονται τα επιχειρηµατικά πάρκα, ο φορέας πρωτοβουλίας της ανάπτυξης των πάρκων, η
διαδικασία ίδρυσης και πολεοδόµησής τους και η διαδικασία εγκατάστασης
και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός των οριζόµενων χώρων υποδοχής
τους. Ρυθµίζονται, επίσης, θέµατα κυριότητας των εισφερόµενων εκτάσεων
και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης της ίδρυσης και της οργάνωσης
των επιχειρηµατικών πάρκων καθώς και της συµπλήρωσης και της αναβάθµισης των υποδοµών τους από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Κεφάλαιο Δεύτερο). Μέριµνα λαµβάνεται, περαιτέρω, για την «περιβαλλοντική εξυγίανση» περιοχών µε αυξηµένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, οι οποίες
παρουσιάζουν έλλειψη υποδοµών και έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα,
και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µέσης και χαµηλής όχλησης, µέσω Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης εντός περιοχών
στερούµενων της δυναµικής για δηµιουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων άλλων τύπων, εφόσον προβλέπεται κατά την ισχύουσα νοµοθεσία ο καθορισµός ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (Κεφάλαιο Τρίτο). Το προτεινόµενο Νσχ περιλαµβάνει, επίσης, ρυθµίσεις για τη διοίκηση και τη διαχείριση των επιχειρηµατικών πάρκων, τον Κανονισµό Λειτουργίας και την εποπτεία τους, εισάγει κίνητρα για την προώθηση της ανάπτυξής τους και θεσπίζει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης
διατάξεών του (Κεφάλαιο Τέταρτο).
Με τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους (άρθρα 65-71) εναρµονίζεται η εθνική έννοµη τάξη προς τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23.4.2009, σχετικώς µε την
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών (ΕΕ L 120/15.5.2009, σελ. 0005 – 0012), µε τις διατάξεις δε του Πέµπτου Μέρους (άρθρο 72) τροποποιούνται ρυθµίσεις του ν. 3066/2002, προκειµένου να δύναται το ίδιο πρόσωπο να φέρει την ιδιότητα τόσο του Προέδρου όσο και του Διευθύνοντος Συµβούλου της ανωνύµου εταιρείας υπό την
επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.», στο πλαίσιο του προγράµµατος εξοικονόµησης των σχετικών δαπανών και προς τον σκοπό της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας της ως άνω εταιρείας.
Ι. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ
1. Επί των άρθρων 4, 5, 9 και 11
Με σειρά διατάξεων των ανωτέρω άρθρων παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων,
δια των οποίων αντικαθίστανται οι υφιστάµενες διατάξεις, προκειµένου να
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εκσυγχρονισθεί και να απλοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης
των τεχνικών επαγγελµάτων στα οποία αφορά. Συµφώνως προς την ερµηνεία της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος από το Συµβούλιο της Επικρατείας, «…µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη το δικαίωµα να µεταβιβάζει την
αρµοδιότητα προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία. Τίθεται δε ο κανόνας (εδάφιο πρώτο) ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί τη µεταβιβαζόµενη αρµοδιότητα µε την έκδοση
προεδρικών διαταγµάτων. Η νοµοθετική εξουσιοδότηση, για να είναι νόµιµη,
πρέπει να είναι ειδική και ορισµένη, δηλαδή να προβαίνει σε συγκεκριµένο
προσδιορισµό του αντικειµένου της και να καθορίζει τα όριά της σε σχέση
προς αυτό. Η εξουσιοδοτική, εποµένως, διάταξη πρέπει να µην είναι γενική
και αόριστη, ασχέτως αν είναι ευρεία ή στενή, αν περιλαµβάνει δηλαδή µεγάλο ή µικρό αριθµό περιπτώσεων, τις οποίες η Διοίκηση µπορεί να ρυθµίσει
κανονιστικώς βάσει της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Η ευρύτητα της εξουσιοδότησης, εφόσον το περιεχόµενο της είναι ορισµένο, δεν επηρεάζει το
κύρος της. Περαιτέρω, µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθµιση ειδικών θεµάτων, στην περίπτωση δηλαδή του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2, φορέας της εξουσιοδότησης µπορεί να είναι και
άλλα, εκτός του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοίκησης, εφόσον όµως πρόκειται, µεταξύ άλλων, περί «ειδικότερων» θεµάτων. Ως ειδικότερα θέµατα νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενο
τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλη προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα. Οι ανωτέρω ουσιαστικές ρυθµίσεις µπορούν να υπάρχουν
τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων
νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής
εξουσιοδότησης…» (Ολοµέλεια ΣτΕ 1210/2010, βλ. επίσης ΣτΕ 3427/2010
Ολοµ., 1892/2010 Ολοµ., 2905/2006 σε ΕφηµΔΔ 2007 σελ. 14 επ., κ.ά). Βάσει των ανωτέρω, οι προτεινόµενες εξουσιοδοτικές διατάξεις των εν λόγω
άρθρων ευρίσκονται εντός του πλαισίου των περιπτώσεων, τις οποίες η Διοίκηση µπορεί να ρυθµίσει κανονιστικώς βάσει της νοµοθετικής εξουσιοδότησης.
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2. Επί του άρθρου 38
Με το προτεινόµενο άρθρο 38 του προς ψήφιση Νσχ προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 3325/2005, το οποίο προέβλεπε τη δυνατότητα επέκτασης της άδειας εγκατάστασης ιδιαιτέρως σηµαντικών για την εθνική οικονοµία παραγωγικών επενδύσεων, κατά παρέκκλιση του νόµου,
στο µέτρο που αποδεδειγµένως προέκυπτε από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, ότι ο εκσυγχρονισµός δεν αναµενόταν να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον, και πάντως υπό την προϋπόθεση
ότι η εν λόγω διάταξη δεν θα εφαρµοζόταν σε περιοχές µε καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας. Σηµειωτέον ότι στο άρθρο 2 του ν.
3325/2005 ως «επέκταση» ορίζεται: «Η επαύξηση, µετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστηµένης ισχύος του
µηχανολογικού εξοπλισµού ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων, που πραγµατοποιείται µέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όµορό του ή η αλλαγή ή συµπλήρωση της δραστηριότητας. Όταν πρόκειται για αποθήκες χωρίς µηχανολογικό εξοπλισµό, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας µε οποιονδήποτε τρόπο» (παρ. 1 θ΄). Επίσης ως «εκσυγχρονισµός» ορίζεται «Η αντικατάσταση ή συµπλήρωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συµπλήρωση της δραστηριότητας» (παρ. 1
ι΄). Κατά το άρθρο 38 του Νσχ, η δυνατότητα επέκτασης της άδειας εγκατάστασης ήδη υφιστάµενων και λειτουργουσών κατά την έναρξη της ισχύος
του δραστηριοτήτων προβλέπεται, κατά παρέκκλιση του νόµου, σε περίπτωση ιδιαιτέρως σηµαντικών για την εθνική οικονοµία παραγωγικών επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται, στο µέτρο του εφικτού, από
την οικεία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ότι ο εκσυγχρονισµός
δεν αναµένεται να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον, ενώ
εξαιρούνται από το πεδίο ισχύος της ανωτέρω διάταξης περιοχές µε καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας. Σχετικώς µε την ερµηνεία των
εν λόγω διατάξεων, στο πλαίσιο του άρθρου 24 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο του 101, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί
ότι «…η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους, για τη διαφύλαξη του οποίου το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα» (παρ. 1), το
φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόµενο αγαθό
προκειµένου να εξασφαλισθεί, στα όρια της Χώρας, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων προς χάρη και των
εποµένων γενεών. Ο συντακτικός µάλιστα νοµοθέτης δεν αρκέστηκε στη
πρόβλεψη δυνατότητας να θεσπίζονται µέτρα για την προστασία του περι-
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βάλλοντος, αλλά επέβαλε στα όργανα του Κράτους που έχουν τη σχετική
αρµοδιότητα να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη του
προστατευόµενου αγαθού και, ειδικότερα, να λαµβάνουν τα απαιτούµενα
µέτρα παρεµβαίνοντας στον αναγκαίο βαθµό και στην οικονοµική ή άλλη ατοµική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη δε των µέτρων αυτών
πρέπει, κατά την έννοια των µνηµονευµένων διατάξεων, ερµηνευόµενων ενόψει και των άρθρων 106 (παρ. 1) και 22 (παρ. 1) του Συντάγµατος και σε
αρµονία µε αυτά, να λαµβάνονται υπόψη από µέρους της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, και άλλοι παράγοντες, αναγόµενοι στο γενικότερο εθνικό συµφέρον, όπως είναι εκείνοι που σχετίζονται µε τους σκοπούς της οικονοµικής ανάπτυξης και της εξασφάλισης εργασίας στους πολίτες, σκοπούς για τους οποίους επίσης λαµβάνεται πρόνοια στο Σύνταγµα, στα µνηµονευµένα άρθρα 106 (παρ. 1) και 22 (παρ. 1). Η στάθµιση, όµως, των παραγόντων αυτών πρέπει να συµπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας
να µεριµνά, για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη που δεν οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και σε επιδείνωση των συνθηκών διαβιώσεως
στους οικισµούς, καθώς επίσης να µεριµνά για την χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, προκειµένου να διασφαλισθούν, µεταξύ των άλλων, ισόρροπες συνθήκες διαβιώσεως των κατοίκων σε όλους τους οικισµούς της χώρας, που αποτελεί, επίσης, υποχρέωση του Κράτους. Για την τήρηση δε των
συναπτόµενων προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του Κράτους κριτηρίων, κατά την άσκηση της συναφούς ρυθµιστικής αρµοδιότητας του Κράτους, επιβάλλεται σ’ αυτό η λήψη µέτρων που συντελούν στην αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος προς τον σκοπό της βελτιώσεως της ποιότητας της
ζωής, πάντως δε απαγορεύεται η λήψη µέτρων που επιφέρουν την επιδείνωσή του. Η τήρηση δε του συνταγµατικού τούτου κριτηρίου, αναφορικά µε
την κατά ουσιαστική κρίση επιλογή της προς θέσπιση ρυθµίσεως, υπόκειται
στον οριακό έλεγχο του δικαστού, ο οποίος σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου να κρίνει αν από εισαγόµενη νέα ρύθµιση υποβαθµίζεται ή
όχι το περιβάλλον και οι συνθήκες διαβιώσεως, οφείλει να σταθµίσει τη συγκεκριµένη αυτή ρύθµιση αυτοτελώς και σε συνάρτηση προς το σύνολο του
θεσπιζοµένου νοµοθετικού καθεστώτος» (ΣτΕ Ολοµ. 2640/2009, ΝΣΚ
412/2010, ΣτΕ 1881/2010, κ.ά).
3. Επί του άρθρου 39
Σχετικώς µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του άρθρου 39 του Νσχ σηµειώνεται ότι, όπως έχει κατ’ επανάληψη κριθεί από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο χωροταξικός και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός ανατί-
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θεται, συµφώνως προς το άρθρο 24 του Συντάγµατος, «...αποκλειστικά στο
Κράτος το οποίο, ασκώντας την νοµοθετική εξουσία, οφείλει να θεσπίζει εκάστοτε το πλαίσιο των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν τα αντικείµενα αυτά, κατά δε την άσκηση της διοικητικής του λειτουργίας (κεντρικής, περιφερειακής) δεσµεύεται να καταρτίζει τα κατά την επιστήµη της χωροταξίας και
πολεοδοµίας ενδεικνυόµενα σχέδια (χωροταξικά σχέδια και σχέδια πόλεων). Την αποστολή του αυτή το Κράτος οφείλει να εκπληρώνει βάσει ορθολογικών και επιστηµονικών κριτηρίων, αποκλείοντας επιρροές εκ µέρους ιδιωτικών συµφερόντων, χρησιµοποιώντας ενιαίο κριτήριο που αποκλείει τον
κίνδυνο διασπάσεως της ενότητας του σχεδιασµού στο χώρο, έτσι ώστε να
καθίσταται και βιώσιµο (...). Σε κάθε, όµως, περίπτωση τα κριτήρια πρέπει να
είναι σαφή, εξειδικευµένα και να συνδέονται προς τα υπόλοιπα στοιχεία του
χωροταξικού σχεδίου (...) πρέπει, επίσης, να ενσωµατώνουν την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ιδρύεται βιώσιµο σύστηµα...»
(ΣτΕ 2502/1999, Περ. Δικ. 1999, σελ. 580 επ., πρβλ. επίσης ΣτΕ 636/1998,
ΝοΒ 47, σελ. 1704 επ.). Ακόµη, η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει διαµορφώσει τον κανόνα ότι ο καθορισµός ή η τροποποίηση των
χρήσεων γης αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του πολεοδοµικού σχεδιασµού,
από τον οποίο εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η ποιότητα ζωής στην πόλη. Ο
σχεδιασµός αυτός πρέπει να γίνεται κατά ορθολογικό και συνεπή τρόπο, υπό την έννοια ότι η τροποποίηση ή η αναθεώρηση των χρήσεων γης που ισχύουν σε ορισµένη περιοχή νοείται µόνο επί το ευµενέστερο. Συνεπώς,
διατάξεις Γ.Π.Σ. οι οποίες προβλέπουν δυσµενή µετατροπή υφιστάµενων
χρήσεων γης, προς την οποία ισοδυναµεί και η νόθευση ή η υποβάθµισή της
µε την προσθήκη και άλλων χρήσεων γης που ανήκουν κατά περιεχόµενο σε
άλλη κατηγορία χρήσεων γης, δεν είναι επιτρεπτή (βλ. ΣτΕ 212/1999, ΔΔΝΝ
1999, σελ. 686 επ. ΣτΕ 1376/2006, Περ Δικ 2006, σελ. 419 επ., Συνήγορος
58/2006, σελ. 27 επ.). Ειδικότερα ως προς τα ζητήµατα ίδρυσης, επέκτασης
και λειτουργίας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, η νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας δέχεται ότι αποτελεί πρωταρχική αποστολή του κράτους η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και η φροντίδα για
τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, προκειµένου να διασφαλισθούν,
µεταξύ των άλλων, ισόρροπες συνθήκες διαβιώσεως των κατοίκων σε όλους
τους οικισµούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επιδιωκόµενη
από το Κράτος οικονοµική ανάπτυξη κατά το άρθρο 106 Σ, η οποία πρέπει να
είναι βιώσιµη, δηλαδή να µην οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και
σε επιδείνωση των συνθηκών διαβιώσεως (βλ. και ΣτΕ Ολοµ 2638/2009,
2981/2009, κ.ά., µε τις οποίες κρίθηκε ότι τα όργανα του Κράτους οφείλουν,
κατά την έννοια του άρθρου 24 του Συντάγµατος, ερµηνευοµένου εν όψει
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και των άρθρων 106 και 22 παρ.1 του Συντάγµατος, «να σταθµίζουν και άλλους παράγοντες αναγόµενους στο γενικότερο εθνικό και δηµόσιο συµφέρον, όπως είναι εκείνοι που σχετίζονται µε τους σκοπούς της οικονοµικής ανάπτυξης, της αξιοποίησης του εθνικού πλούτου, της ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της εξασφάλισης εργασίας στους πολίτες, δηλαδή
σκοπούς, για τους οποίους λαµβάνεται πρόνοια στο Σύνταγµα και, συγκεκριµένως, στα άρθρα 106 και 22 παρ.1. Η επιδίωξη όµως των σκοπών αυτών
και η στάθµιση των προστατευοµένων αντιστοίχων εννόµων αγαθών πρέπει
να συµπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να µεριµνά για την
προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται
βιώσιµη ανάπτυξη, στην οποία απέβλεψε ο συντακτικός αλλά και ο κοινοτικός νοµοθέτης» (Πρβλ. ΣτΕ Ολοµ 613/2002, πρβλ. επίσης ΣτΕ Ολοµ
3478/2000 και 2170/2006).
4. Επί των άρθρων 41 παρ. 3, 42 παρ. 3 και 44 παρ. 1
Δια της προτεινόµενης παρ. 1 του άρθρου 44 ορίζεται ότι «Τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α΄- δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο
41 παράγραφος 3». Στην ως άνω παραπεµπόµενη παρ. 3 του άρθρου 41 ως
χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ορίζεται «η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις: α) γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ή περιφερειακών πλαισίων
χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης του ν. 2742/1999 (Α΄
207) είτε β) ρυθµιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124),
Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή ρυθµίσεων χρήσεων γης και προορίζεται για την υποδοχή των
δραστηριοτήτων του άρθρου 43 (…)». Περαιτέρω, δια της προτεινόµενης
παρ. 3 του άρθρου 42 προβλέπεται ότι «Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µεριµνά για την εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι
βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ, ο αριθµός και το είδος τους, η δυναµικότητα του καθενός από αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέµα».
Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί
εάν διά της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 42, διά της οποίας
ορίζονται οι βασικές αρχές του επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Ε-

12
πιχειρηµατικών Πάρκων (ΕΠ) στην Επικράτεια, καθορίζονται µόνο οι περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη ΕΠ ή και περιοχές στις οποίες είναι δυνατή εν γένει η ανάπτυξη ΕΠ, κατ’ επιταγήν των παρ. 3 του άρθρου 41 και παρ. 1 του άρθρου 44,
ή εάν η τελευταία αρµοδιότητα ασκείται καταρχήν µέσω των Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.,
των Ρυθµιστικών Σχεδίων κ.λπ. (βλ. άρθρο 9 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιοµηχανία). Πέραν του αρµόδιου για τον καθορισµό χώρων υποδοχής επιχειρήσεων οργάνου, θα µπορούσε να διευκρινισθεί επίσης εάν η πρωτοβουλία για
τον καθορισµό χώρων υποδοχής επιχειρήσεων ανήκει κατά περίπτωση στη
Διοίκηση, υπό την έννοια του εκ των προτέρων καθορισµού περιοχών για
την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, κατά τρόπο που επιτρέπει και
στους ενδιαφεροµένους να γνωρίζουν τους εν δυνάµει χώρους υποδοχής επιχειρήσεων συµφώνως προς το ισχύον καθεστώς, ώστε να αναλαµβάνουν
εν συνεχεία πρωτοβουλία ανάπτυξης ΕΠ, προτείνοντας συγκεκριµένες περιοχές.
Επίσης, θα ήταν ενδεχοµένως αρτιότερο να αντικατασταθεί η λέξη «γενικών» [πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης] από τη
λέξη «γενικού» στην παρ. 3 του άρθρου 41 (βλ. άρθρο 1 του ν. 2742/1999).
5. Επί του άρθρου 42
Συµφώνως προς το προτεινόµενο άρθρο, τα ΕΠ αναπτύσσονται και οργανώνονται, µεταξύ άλλων, και µε σκοπό «την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης». Ενόψει της αοριστίας της έννοιας «πράσινη ανάπτυξη», η οποία,
εξ άλλου, δεν προσδιορίζεται ούτε στην αιτιολογική έκθεση, και δεδοµένου
ότι στο κείµενο του νόµου δεν πρέπει να περιλαµβάνονται «προγραµµατικές
διακηρύξεις» που δεν προσδιορίζονται επαρκώς (βλ. σηµείο 9.1. «Τήρηση
Νοµοτεχνικών Κανόνων» της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων η
οποία συνοδεύει το Νσχ), θα ήταν ίσως σκόπιµο να περιληφθεί ορισµός της
ανωτέρω έννοιας στο άρθρο 41 του Νσχ.
6. Επί του άρθρου 45
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι στο µετοχικό
κεφάλαιο της ανωνύµου εταιρείας ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) µπορεί να µετέχουν και «φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα ή ενώσεις αυτών χωρίς νοµική προσωπικότητα ή κοινοπραξίες αυτών».
Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τις Γενικές Αρχές του Αστικού Κώδικα (ιδίως από τον συνδυασµό των άρθρων 61, 62, 107 ΑΚ), προϋπόθεση της απόκτησης και της άσκησης δικαιωµάτων, όπως είναι και το εµπράγµατο δικαίωµα επί των µετοχών της ΕΑΝΕΠ καθώς και τα απορρέοντα εξ αυτών
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συµµετοχικά δικαιώµατα, είναι η κτήση νοµικής προσωπικότητας (ικανότητα
δικαίου), µε την οποία οι ενώσεις προσώπων ανάγονται σε υποκείµενα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Κατά κυριολεξία, εποµένως, µέτοχοι της ΕΑΝΕΠ δεν καθίστανται οι ενώσεις προσώπων ή οι κοινοπραξίες χωρίς νοµική προσωπικότητα, αλλά τα µέλη αυτών, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, κατ’ ιδανικά µέρη, επί εκάστης µετοχής και αναλόγως της µερίδας συµµετοχής τους στην ένωση προσώπων ή
την κοινοπραξία (ΑΚ 107 και 758 αναλόγως εφαρµοζόµενο).
7. Επί του άρθρου 46 παρ. 6
Δια της προτεινόµενης διάταξης ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τύπος
και το περιεχόµενο της αίτησης [ίδρυσης ΕΠ] και των µελετών σκοπιµότητας-βιωσιµότητας και τεχνικής οργάνωσης και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν (…), η διαδικασία της εξέτασης της αίτησης και του σχετικού φακέλου, τα όργανα, τα ειδικότερα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησής τους
(...)». Επειδή, κατωτέρω, στην παρ. 4 του άρθρου 47 ορίζονται τα κριτήρια τα
οποία λαµβάνονται υπόψη προκειµένου περί εγκρίσεως ανάπτυξης ΕΠ («α.
η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44, 45 και 46, β. η σκοπιµότητα
και βιωσιµότητα του έργου, ιδιαίτερα ως προς την τεκµηρίωση των προοπτικών προσέλκυσης επιχειρήσεων, και η συµβολή του στην τοπική και εθνική
οικονοµία, γ. το ύψος του κόστους ανάπτυξης, ο βαθµός τεκµηρίωσης αυτού, οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούµενων
πρόσθετων εξωτερικών υποδοµών και η ικανότητα της ΕΑΝΕΠ και των µετόχων της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου»), ο όρος «ειδικότερα κριτήρια» στην
παρ. 6 του άρθρου 46 θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί (εάν,
επί παραδείγµατι, αφορά περαιτέρω διαδικασίες, όπως Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση, προκειµένου περί επεµβάσεων σε περιοχές του Δικτύου
Natura και Ζώνες Ειδικής Προστασίας [βλ. υ.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017
(ΦΕΚ Β΄ 1225/5.9.2006), η οποία ρυθµίζει την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και έργων σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27.6.2001].
8. Επί του άρθρου 47 παρ. 2
Οι προτεινόµενες διατάξεις περιλαµβάνουν ρυθµίσεις προς τον σκοπό της
απλοποίησης της διαδικασίας έγκρισης για την ανάπτυξη ΕΠ.
Με την παρ. 2 ορίζεται ειδικότερα ότι «Η απόφαση αυτή [κ.υ.α. έγκρισης
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ανάπτυξης ΕΠ] εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η προθεσµία για τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου και του αρµόδιου Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου είναι σαράντα πέντε (45) ηµέρες από τη λήψη επί αποδείξει
του σχετικού φακέλου. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται σιωπηρή αποδοχή όσων διαλαµβάνονται στους σχετικούς
φακέλους από τα ως άνω γνωµοδοτικά όργανα και η απόφαση έγκρισης της
ανάπτυξης του ΕΠ εκδίδεται χωρίς προηγούµενη γνωµοδότηση». Συµφώνως προς την προτεινόµενη παρ. 8, «Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου της παραγράφου 1 επέχει: α) θέση θετικής γνωµοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης, καθώς και β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας».
Σχετικώς παρατηρείται ότι και δυνάµει του ισχύοντος καθεστώτος περιβαλλοντικής αδειοδότησης προβλέπεται ότι «Αν οι υπηρεσίες ή φορείς που
γνωµοδοτούν, προκειµένου να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι, δεν απαντήσουν µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται από το νόµο ή που τάσσονται
από την αρµόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων µπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τις γνωµοδοτήσεις αυτές, αµέσως µετά την παρέλευση της προθεσµίας» (άρθρο 4 παρ. 9
περ. γ του ν. 1650/1986). Η ανωτέρω ρύθµιση έχει δεχθεί κριτική από εκπρόσωπο της θεωρίας, ως µη συνάδουσα προς τις, σχετικές µε την προστασία
του περιβάλλοντος, αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης (βλ. Αν. Τάχο,
Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος, 2006,σελ. 283. Πρβλ. και ΣτΕ
3597/2007).
9. Επί του άρθρου 47 παρ. 6 και 54 παρ. 2 και 4
Δια της προτεινόµενης παρ. 6 του άρθρου 47 ορίζεται ότι: «Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου και µέχρι
την έκδοση της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των
έργων υποδοµής του άρθρου 53 παράγραφος 3, αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών και η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µέσα στα όρια του
Επιχειρηµατικού Πάρκου, πλην εκείνων που απαιτούνται για την κατασκευή
των έργων υποδοµής που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης. Κατ’ εξαίρεση, για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στα όρια του ΕΠ πριν από την ίδρυσή του, επιτρέπεται κατά τη σχετική κείµενη νοµοθεσία να εκδίδονται οικοδοµικές άδειες ή να δοθεί συνέχιση στην εκτέλεση των οικοδοµικών ερ-
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γασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της ΕΑΝΕΠ που αποστέλλεται στο αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο».
Εν προκειµένω θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η φύση και η έκταση του
ασκούµενου ελέγχου από την ΕΑΝΕΠ ως προς την έκδοση οικοδοµικών αδειών και τη συνέχιση ή µη οικοδοµικών εργασιών εντός των ΕΠ από ήδη εγκατεστηµένες επιχειρήσεις και το περιεχόµενο της εν λόγω έγκρισης, στο
µέτρο ιδίως που φαίνεται να δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία πολεοδοµίας
(περί οικοδοµικής άδειας, βλ., ενδεικτικώς, Β. Σκουρή, Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Δίκαιο, Δεύτερη Έκδοση, 1991, 187 επ.. Πρβλ. και προβληµατισµό σε Ι. Α. Γκιτσάκη, Η παραχώρηση δηµόσιας υπηρεσίας και δηµόσιου έργου, 2006, σελ. 591 επ.).
Προβληµατισµός τίθεται και ως προς την παρ. 2 του άρθρου 54, στην οποία ορίζεται ότι «Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο αποτελεί η χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ βεβαίωσης συµβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχείρησης µε τον τύπο
του Επιχειρηµατικού Πάρκου που έχει εγκριθεί µε την απόφαση του άρθρου
47 παράγραφος 1. Όµοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισµού του παραγωγικού εξοπλισµού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των
εγκατεστηµένων στο Επιχειρηµατικό Πάρκο επιχειρήσεων. Σε περίπτωση
µεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης από την ΕΑΝΕΠ, τις πιο πάνω βεβαιώσεις χορηγεί η ΕΔΕΠ του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της ανωτέρω βεβαίωσης». Σχετικώς ερωτάται και σε
αυτό το σηµείο κατά πόσον η ως άνω ανώνυµος εταιρεία ειδικού σκοπού δύναται να προβαίνει σε διαπιστώσεις ως προς την αντιστοιχία ορισµένης δραστηριότητας προς τον βαθµό όχλησης που προκαλεί, καθ’ υποκατάσταση,
ενδεχοµένως, των αρµόδιων διοικητικών αρχών. Περαιτέρω προβληµατισµός θα µπορούσε να αναπτυχθεί και ως προς τα ζητήµατα που αφορούν
στην παροχή εννόµου προστασίας εν προκειµένου, ιδίως ως προς τη δυνατότητα προσβολής της ανωτέρω πράξης της ΕΑΝΕΠ και της ΕΔΕΠ και τη
σχετική διαδικασία και το αρµόδιο όργανο, εφόσον η σχετική πράξη της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ, φέρει µεν τον τύπο της βεβαίωσης, πλην όµως φαίνεται
να συνιστά τη µοναδική προϋπόθεση για την εγκατάσταση ενδιαφερόµενης
επιχείρησης εντός ΕΠ.
Στην προτεινόµενη παρ. 5, τέλος, του άρθρου 54 ορίζεται ότι: «Για όλες
τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθµού όχλησης, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα
που προορίζονται για βιοµηχανική-βιοτεχνική χρήση, δεν απαιτείται παροχή
γνωµοδοτήσεων από εµπλεκόµενους φορείς κατά τη διαδικασία περιβαλλο-
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ντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων µονάδων τους, παρά µόνον από την
ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ». Η διάταξη υπηρετεί προφανώς τον σκοπό της απλοποίησης της αδειοδότησης ΕΠ, αν και θα µπορούσε να αναπτυχθεί ενδεχοµένως προβληµατισµός σχετικώς µε τη δυνατότητα υποκατάστασης της ΕΑΝΕΠ και της ΕΔΕΠ στις αντίστοιχες αρµοδιότητες διοικητικών οργάνων.
10. Επί του άρθρου 52 παρ. 3 α) και β) και 54 παρ. 1
Στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας ανάπτυξης ΕΠ, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να τεθούν προθεσµίες τόσο ως προς την έγκριση της
πολεοδοµικής µελέτης όσο και ως προς την έγκριση της πράξης εφαρµογής
της από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Οµοίως και στην περίπτωση του άρθρου 54 παρ. 1 δεν καθορίζεται προθεσµία για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών (πρβλ. άρθρο 8 του ν.
2472/2011).
11. Επί του άρθρου 62
Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η σύσταση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ (εταιρείας διαχείρισης Επιχειρηµατικού Πάρκου)
απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (ορθότερα: κεφαλαίων). Εν προκειµένω δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς τη συµβατότητα της προτεινόµενης απαλλαγής προς το άρθρο 13 της Οδηγίας
2008/7/ΕΚ του Συµβουλίου της 12.2.2008 περί των επιβαλλόµενων επί των
συγκεντρώσεων κεφαλαίων έµµεσων φόρων.
Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώµατα του άµισθου ή έµµισθου υποθηκοφύλακα για τη µεταγραφή δικαιοπραξιών που αφορούν εκτάσεις εντός ΕΠ δεν µπορεί να υπερβούν τις 4.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι η απαίτηση των υποθηκοφυλάκων περί είσπραξης αµοιβής για τις παρεχόµενες εργασίες τους έχει χαρακτηρισθεί -ειδικώς για
τους άµισθους υποθηκοφύλακες- ως ανήκουσα στη σφαίρα των δικαιωµάτων δηµοσίου δικαίου (βλ. ΟλΑΠ 17/1978, ΝοΒ 1978, σ. 1223, όπου αναφέρεται ότι «αι απαιτήσεις (...) των υποθηκοφυλάκων (...) ανήκουσιν εις την
σφαίραν του δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανόµεναι µεταξύ των ούτω αποκαλουµένων δηµοσίων δικαιωµάτων»), και µάλιστα κατοχυρωµένων στο άρθρο
5 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. Μακρίδου Κ. – Διαµαντόπουλο Γ., Αντισυνταγµατικότητα της ρύθµισης περί εισπράξεως εκ µέρους των άµισθων υποθηκοφυλάκων (...) παγίων δικαιωµάτων (...), Γνωµοδότηση, ΕλλΔνη 2010, σ.
646 επ.). Συµφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η παροχή «κινήτρων υπέρ του φορέα ανάπτυξης, του φορέα διοίκησης, υπέρ των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατι-

17
κά Πάρκα, και επιχειρήσεων που υποχρεούνται σε µετεγκατάσταση είτε λόγω µεταβολής της χρήσης γης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο», χωρίς να
προβάλλεται κάποιος λόγος υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, χάριν του
οποίου περιορίζονται τα δικαιώµατα των υποθηκοφυλάκων. Υπό το φως των
ανωτέρω, δηµιουργείται, εν προκειµένω, προβληµατισµός σχετικώς µε το εάν η υπό εξέταση διάταξη, η οποία θεσπίζει ανώτατο όριο στην αµοιβή των
υποθηκοφυλάκων, υπερβαίνει ή όχι το αναγκαίο µέτρο, ώστε να επιτευχθεί
εύλογη ισορροπία µεταξύ των συγκρουόµενων συµφερόντων, και σχετικώς
µε το εάν, εποµένως, αυτή συνάδει προς την κατ’ άρθρον 25 παρ. 1 εδ. β΄
του Συντάγµατος αρχή της αναλογικότητας.
Επισηµαίνεται συναφώς ότι η πρόσφατη ελληνική νοµολογία (σε επίπεδο
πρώτου και δευτέρου βαθµού της Δικαιοσύνης) εµφανίζεται διχασµένη στο
ζήτηµα της συνταγµατικότητας µίας νοµοθετικής διάταξης µε παρεµφερές
περιεχόµενο (άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3156/2003, συµφώνως προς το οποίο
τα δικαιώµατα των υποθηκοφυλάκων επί εγγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων προς διασφάλιση οµολογιακού δανείου καθορίζονται, για λόγους εξυπηρέτησης της αναπτυξιακής πολιτικής, σε πάγιο ποσό (συγκεκριµένως, στα
εκατό ευρώ) (υπέρ της αντισυνταγµατικότητας της διάταξης: ΜονΠρωτΑµαλ 40/2010, ΕλλΔνη 2010, σελ. 829, ΜονΠρωτΑµαλ 100/2007, ΜονΠρωτΣπαρτ 106/2007, ΜονΠρωτΚιλκ 431/2008, ΕιρΔοµ 2/2009, αδηµοσίευτες
στον νοµικό τύπο. Εναντίον: ΕφΑθ 6959/2008, ΕλλΔνη 2009, σελ. 614, ΕφΑιγ 235/2009, ΕφΘεσσαλ 1149/2009, ΜονΠρωτΚαβ 433/2007, ΜονΠρωτΒερ 150/2007, αδηµοσίευτες στον νοµικό τύπο). Συναφής, τέλος, διάταξη,
σχετική µε τον περιορισµό της αµοιβής των συµβολαιογράφων για αναπτυξιακούς σκοπούς [άρθρο 84 παρ. 2γ του ν. 1969/1991 (καταργηθέντος ήδη
µε τον ν. 3371/2005), µε το οποίο προσδιορίζεται η αµοιβή του συµβολαιογράφου στο ποσό των 10.000 δραχµών για τη σύνταξη πωλητήριων συµβολαίων, διά των οποίων οι Τράπεζες µεταβιβάζουν περιουσιακά τους στοιχεία
στις ιδρυόµενες από αυτές ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης και ρευστοποίησης του ενεργητικού ή παθητικού τους] κρίθηκε αντισυνταγµατική µε την απόφαση 10/2003 της Ολοµέλειας του Άρειου Πάγου (ΕλλΔνη 2003, σελ.
405), συµφώνως προς την οποία η µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του
Συντάγµατος «καθιερούµενη προστασία της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας δεν είναι απόλυτη και είναι δυνατόν να επιβάλλονται νοµοθετικοί περιορισµοί, εφόσον αυτοί είναι αντικειµενικοί και δικαιολογούνται
από λόγους γενικότερου δηµόσιου ή κοινωνικού συµφέροντος. Όρο παραδοχής των περιορισµών αυτών αποτελεί και ο υπό τούτων σεβασµός της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή (…) απαιτεί όπως οι από το νοµοθέτη
ή τη διοίκηση επιβαλλόµενοι περιορισµοί στην άσκηση των ατοµικών δικαιω-
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µάτων οριοθετούνται µε βάση τα εννοιολογικά στοιχεία της προσφορότητας
και της αναγκαιότητας του λαµβανόµενου µέτρου και της αναλογίας του
προς τον επιδιωκόµενο µε αυτό σκοπό» (βλ. και όµοιες ΑΠ 1518 και
1519/2003).
Με την προτεινόµενη παράγραφο 3 ορίζεται ότι επιχειρήσεις του δεύτερου µέρους του Νσχ (επιχειρήσεις µεταποιητικής δραστηριότητας) «που µετεγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα απαλλάσσονται από την καταβολή
φόρου εισοδήµατος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων τους, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στο
κόστος µετεγκατάστασής τους». Ερωτάται εν προκειµένω εάν προϋπόθεση
ισχύος της χορηγούµενης απαλλαγής είναι η εµφάνιση της υπεραξίας σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού (βλ. συναφώς άρθρο 28
παρ. 3 περ. ζ΄ Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος).
Με την προτεινόµενη παράγραφο 8 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των «µέτρων», οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησης της απαλλαγής και κάθε άλλο σχετικό µε τις παραγράφους 1 και 3
του παρόντος άρθρου ζήτηµα. Για λόγους ακριβολογίας θα έπρεπε, ίσως, να
γίνεται αναφορά σε «κίνητρα» αντί σε «µέτρα».
12. Επί του άρθρου 65
Προς τον σκοπό της ορθής ενσωµάτωσης της Οδηγίας στην εθνική έννοµη τάξη θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να προσδιορισθούν, έστω δια παραποµπής σε κανονιστική πράξη της Διοίκησης, οι επιχειρήσεις που βαρύνονται µε τις θεσπισθείσες από την Οδηγία υποχρεώσεις. Οµοίως και στα άρθρα 69 παρ. 1 και 70 παρ. 1 γ) του Νσχ.
13. Επί του άρθρου 70 παρ. 1 και 2
Για λόγους ακριβολογίας, θα ήταν ορθότερο να αντικατασταθεί ο όρος
Κοινότητα από τον όρο Ένωση.
14. Επί του άρθρου 71
Θα ήταν ορθότερο είτε να διαγραφεί η εντός των παρενθέσεων επεξήγηση-αντιστοιχία του άρθρου 71 του Νσχ προς το άρθρο 6 της Οδηγίας, η οποία τίθεται ακριβώς υπό τον τίτλο του άρθρου, είτε να προστεθεί εντός των
παρενθέσεων και η αναφορά στο άρθρο 4 της Οδηγίας, δεδοµένου ότι η διάταξη αναφέρεται και στο άρθρο της 4 και όχι µόνο στο άρθρο 6 της Οδηγίας.
15. Επί του άρθρου 72 παρ. 1 και 2 α και β.
Στην προτεινόµενη προστιθέµενη παρ. 2α. γίνεται, εκ παραδροµής, λόγος
για το τέταρτο εδάφιο της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3066/2002,
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ενώ πρόκειται περί του πέµπτου, όπως επίσης στην παρ. 2β. γίνεται λόγος
για το πέµπτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης ε΄, ενώ πρόκειται περί του έκτου εδαφίου.
Επίσης, εφόσον στην προτεινόµενη παρ. 1 ορίζεται ο τρόπος ανάδειξης
του αντιπροέδρου του Δ.Σ., θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµη η απάλειψη του
έκτου εδαφίου της ισχύουσας περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 16, το οποίο επίσης αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης του αντιπροέδρου του Δ.Σ..
Αθήνα, 30 Μαΐου 2011
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