Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από την αρµόδια διαρκή επιτροπή, αποτελείται από έξι κεφάλαια,
τα οποία περιλαµβάνουν 64 άρθρα και 8 Παραρτήµατα (εκ των οποίων τα 5
πρώτα τίθενται υπό αρίθµηση µε αραβικούς χαρακτήρες 1 έως 5, ενώ τα τρία
τελευταία, µε λατινικούς Ι έως ΙΙΙ). Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1–11) αφορά
στην επιτάχυνση της διαδικασίας στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων,
το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 12–15) ρυθµίζει οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, το
Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 16–17) αφορά τις δηµόσιες στρατηγικές επενδύσεις,
το Κεφάλαιο Δ΄(άρθρα 18–31) διαλαµβάνει περί ιδιωτικών επενδύσεων και
της τροποποίησης των αναπτυξιακών νόµων 3299/2004 και 3908/2011, το
Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 32–57) αναφέρεται στην ίδρυση, τη λειτουργία και την
εκµετάλλευση αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών και το Κεφάλαιο ΣΤ΄
(άρθρα 58–63) αφορά ζητήµατα τηλεπικοινωνιών, την τροποποίηση των διατάξεων των νόµων 3669/2008, 3614/2007 και 4013/2011, και ρυθµίσεις εφαρµογής του άρθρου 1 του ν. 2971/2001.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου αναθεωρείται
το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές
επενδύσεις στη χώρα µας, προβλέπεται η ενίσχυση του ρόλου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η αναδιάρθρωση
και ο εξορθολογισµός των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
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νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε σκοπό την υλοποίηση
και τον συντονισµό «…ενιαίας επενδυτικής - αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων...» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί του Νσχ, σελ.
1). Στο πλαίσιο της εν λόγω διοικητικής ανασυγκρότησης προβλέπεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειµένου να συγκεντρωθεί
σε αυτή το σύνολο των αρµοδιοτήτων που αφορούν στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις. Περαιτέρω, µε το φερόµενο προς ψήφιση Νσχ διευρύνεται το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία των
στρατηγικών επενδύσεων, καθορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες της εταιρείας "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." και παρέχεται η δυνατότητα µετεγκατάστασης έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε περίπτωση που, µετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί στρατηγικών επενδύσεων, ανακύψουν κωλύµατα κατά τη διαδικασία αδειοδότησής τους (άρθρο 1–3 του Νσχ). Επίσης, προβλέπεται ο καθορισµός, µε κοινή υπουργική
απόφαση, "Πρότυπων Δεσµεύσεων" φορέων στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουµένων των περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών αδειών και αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 4 Νσχ). Παρέχεται η δυνατότητα
κατάρτισης, από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί ιδιωτικών ακινήτων. Προβλέπεται η δυνατότητα καθορισµού, µε προεδρικό διάταγµα, των
ειδικών όρων ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων µνηµείων
που εντοπίζονται ή υπάρχουν πριν από την έναρξή της. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και επενδύσεων των οποίων οι επιµέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει
πριν από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος ένταξης στις διατάξεις του υπό ψήφιση Νσχ (άρθρο 5).
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής έως δέκα ετών στον νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης και σε δέκα ακόµη πρόσωπα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθµη πραγµατοποίηση της σχετικής στρατηγικής επένδυσης. Ακόµη, προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής επί πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ (άρθρο 6 του Νσχ).
Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι υποχρεώσεις των εντασσοµένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων. Ειδικότερα:
- Καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τους
στρατηγικούς επενδυτές.
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- Επιστρέφεται στον ιδιώτη επενδυτή, σε περίπτωση αδυναµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης λόγω µη αιτιολογηµένης καθυστέρησης ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αρµοδίων φορέων, το 90% της Διαχειριστικής Αµοιβής. Το 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αµοιβής που καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου της επένδυσης, δεν επιστρέφεται.
- Με αιτιολογηµένη απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. µπορούν να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά
των στρατηγικών επενδύσεων, ή οι ενδιαφερόµενοι στρατηγικοί επενδυτές
δεν έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόµενες οικονοµικές τους υποχρεώσεις
(άρθρο 7 του Νσχ).
- Προβλέπεται η καταβολή στην "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε" –µόνο για
τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις– Διαχειριστικής Αµοιβής για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, το ύψος της οποίας καθορίζεται
στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης και ορίζεται στο ποσό των
εκατό χιλιάδων (100.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται προκειµένου περί επενδύσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 µέχρι την έναρξη ισχύος του
προς ψήφιση σχεδίου νόµου, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι
Διαχειριστικές Αµοιβές που αναφέρονται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής
της Δ.Ε.Σ.Ε.. Εξαιρούνται από τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Υδροδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. οι οριζόµενες στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως τη βιοµηχανία, την
ενέργεια, τον τουρισµό, τη διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ. (άρθρα 8 και 9
του Νσχ). Επανακαθορίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του ν. 3389/2005 µιας Σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (άρθρο 10 του Νσχ).
- Ορίζεται ότι η χορήγηση φορολογικών κινήτρων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων λαµβάνει χώρα συµφώνως προς τους ορισµούς της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και υπό την υποχρέωση ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 11 του Νσχ).
- Συνιστάται, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθρωσης της Γενικής
Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, νέα Γενική Διεύθυνση
Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία αποτελείται από δύο (2) διευθύνσεις και
οκτώ (8) τµήµατα, αναδιαρθρώνεται η υφιστάµενη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία υπάγεται πλέον απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθορίζονται οι αρµοδιότητες
της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και προστίθεται στις υφιστάµενες αρµοδιότητες η παροχή φορολογικών κινήτρων για τις Στρατηγι-
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κές Επενδύσεις, και συνιστώνται, για τη στελέχωση της εν λόγω Γενικής
Γραµµατείας, εβδοµήντα οργανικές θέσεις προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και κατανέµονται σε κλάδους. Οι συνιστώµενες θέσεις καλύπτονται µε
µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, υπαλλήλων του Δηµοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς
και ν.π.ι.δ. το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο Δηµόσιο είτε στο
σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, µε την ίδια σχέση
εργασίας και µε αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στον φορέα
από τον οποίο προέρχονται. Για την κάλυψη των έκτακτων ή εξειδικευµένων
αναγκών της Γενικής Γραµµατείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόµενα από τα αυτά νοµικά πρόσωπα και τους αυτούς φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, την προσωρινή απόσπαση υπαλλήλων,
επί διάστηµα έως έξι µήνες µε αποκλειστική απασχόληση. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συνιστάται θέση µετακλητού
προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα προσόντα
και οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων των οργανικών οµάδων της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4024/2011, από τις οποίες εξαιρείται ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων (άρθρα 12-14 του
Νσχ). Ιδρύεται Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων
(Τ.Ε.Ι.Ε.) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και το οποίο ελέγχει την
ορθή εφαρµογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις. Οι
έλεγχοι του Τ.Ε.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικώς (γενικός δειγµατοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίµηνο, και εκτάκτως (ειδικός έλεγχος). Το
Τ.Ε.Ι.Ε. συντάσσει πορίσµατα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στο Γενικό
Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το Τ.Ε.Ι.Ε. δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ.
(άρθρο 15 του Νσχ).
- Προτείνεται η ίδρυση Ανώνυµης Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», η οποία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, κατά του κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εποπτεύεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, διέπεται από τις διατάξεις του προς ψήφιση Νσχ, του κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005, και, για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τις εν
λόγω διατάξεις, από τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών. Σκοπός της υπό σύσταση εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση και α-
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ξιοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών ακινήτων στην περιοχή µεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Σουνίου, εξαιρουµένων ρητώς των εκτάσεων
του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού και της Παράκτιας Ζώνης Αγίου Κοσµά
Αττικής, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, του Αστέρα Βουλιαγµένης, της µαρίνας Αλίµου και της µαρίνας Γλυφάδας, µε σκοπό την αξιοποίηση και εκµετάλλευσή τους. Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση δηµόσιων ακινήτων που ευρίσκονται εντός της υπό αξιοποίηση περιοχής, περιέρχονται
στην εταιρεία µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών. Η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συµβάσεις µίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ως άνω ακινήτων. Η Εταιρεία δεν
µπορεί να µεταβιβάσει µε κανένα τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που της παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο, και η κάλυψη των αναγκών της σε προσωπικό µπορεί να γίνει
και µε µεταφορά ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του
Δηµοσίου, σε ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού ή σε νοµικά πρόσωπα το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δηµόσιο ή σε φορείς του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην εταιρεία. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η εταιρεία µπορεί
να επιδοτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού της από τον κρατικό
προϋπολογισµό, στον βαθµό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες (άρθρο 16 του Νσχ). Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι επενδύσεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» αναγνωρίζονται ως Δηµόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία (άρθρο 17 του
Νσχ).
- Παρέχεται σειρά φορολογικών απαλλαγών και ενισχύσεων µεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 19 του Νσχ), τροποποιείται και συµπληρώνεται
ο ν. 3908/2011 ως προς τα υπαγόµενα σε αυτόν επενδυτικά σχέδια και, παραλλήλως, τροποποιείται η νοµοθετική εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, ώστε να είναι δυνατή η προκαταβολική χορήγηση
του συνόλου της επιδότησης αµέσως µετά την υπαγωγή των επενδυτικών
σχεδίων στον εν λόγω νόµο.
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- Καταργούνται διατάξεις του ν. 3908/2011, που όριζαν, αναλόγως µε την
κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων, συγκεκριµένη αναλογία µεταξύ της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αφ’ ενός, και της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής αφ’
ετέρου.
- Προβλέπεται ότι όλες οι αποφάσεις υπαγωγής των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων τελούν υπό την προϋπόθεση της κύρωσής τους µε νόµο [υπό
το ισχύον καθεστώς, η προϋπόθεση της κύρωσης διά νόµου ισχύει µόνο για
τις αποφάσεις υπαγωγής µεγάλων επενδυτικών σχεδίων µε συνολικό κόστος άνω των εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων (150.000.000) ευρώ] (άρθρο 19
του Νσχ).
- Τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 2 του ν. 3908/2011, σχετικώς
µε τα υπαγόµενα σε αυτόν επενδυτικά σχέδια και, εφεξής, προβλέπεται ότι
θα υπάγονται στον εν λόγω νόµο και ναυπηγήµατα που προορίζονται για
σταθερές, µακροχρόνιες, πλωτές βιοµηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις, έργα πολιτικού µηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής
έργων σύνδεσης µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα, προκειµένου περί επενδύσεων
παραγωγής ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα κέντρα αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωµένα
σύνθετα επενδυτικά σχέδια τουρισµού υγείας, η έννοια των οποίων και οι επιµέρους όροι και τα κριτήρια επιλογής τους θα καθορίζονται µε κ.υ.α., οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των ξενοδοχειακών µονάδων οι οποίες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής (Συνεδριακά Κέντρα, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, κ.λπ.), οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο
αστέρων, και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού τουριστικών οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, και οι κλειστοί σταθµοί δηµόσιας χρήσης στάθµευσης, που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία
και για λογαριασµό του Δηµοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. Ως επενδυτικά σχέδια λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία µονάδων, µε ή
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει
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αποδεδειγµένως παύσει πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (άρθρα 20–24 του Νσχ).
- Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 32 έως 57 του Νσχ) καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας υδατοδροµίων. Το εν λόγω Κεφάλαιο περιλαµβάνει, πέραν των αναγκαίων ορισµών για την εφαρµογή του, ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν, κυρίως, στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου (άρθρα 38 και 39), τα αρµόδια όργανα για την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση της σχετικής άδειας (άρθρα 36 και 37) και τη δυνατότητα χρηµατοδότησης επιµέρους πράξεων κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας υδατοδροµίου (άρθρο 35). Ταυτοχρόνως, θεσπίζεται σειρά υποχρεώσεων που βαρύνει τους φορείς λειτουργίας των υδατοδροµίων (άρθρα
42 και 46) και αφορά, ιδίως, την τήρηση εγγυήσεων ασφαλείας. Εισάγονται,
επίσης, όροι ως προς την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση των αεροσκαφών (άρθρα 43, 44 και 45), και ρυθµίσεις ως προς τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών υδατοδροµίων (άρθρα 47 και 48). Ο έλεγχος, τακτικός και έκτακτος, των υδατοδροµίων ανατίθεται στην Επιτροπή Υδατοδροµίων (άρθρα 40 και 51). Ακόµη, προβλέπεται επιβολή προστίµου για παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδροµίου και των οριζόµενων, από τις οικείες διατάξεις, θεµάτων αερολιµενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, δηµόσιας ασφάλειας, τελωνειακού και δασµολογικού ελέγχου και εθνικής άµυνας όπως και
για κάθε άλλη παράνοµη ενέργεια σχετική µε τη λειτουργία υδατοδροµίου,
ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας άλλης ευθύνης, µε δυνατότητα προσφυγής κατά της σχετικής απόφασης εντός 60 ηµερών από την κοινοποίηση της
τελευταίας (άρθρο 53). Τέλος, προτείνονται µεταβατικές ρυθµίσεις για πρόσωπα που ήδη κατέχουν άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου (άρθρο 57).
- Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 58 έως 63) θεσπίζονται λοιπές διατάξεις, οι οποίες αφορούν, µεταξύ άλλων, σε θέµατα τηλεπικοινωνιών, και ειδικότερα, ζητήµατα σχετικώς µε τη «φορητότητα» αριθµού και
τους όρους καταγγελίας της σύµβασης που έχει συναφθεί µε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.λπ. (άρθρο 58). Τροποποιούνται, επίσης, διατάξεις του ν. 3669/2008 µε τον οποίο κυρώθηκε η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας περί κατασκευής δηµοσίων έργων, µεταξύ άλλων, µε την προσθήκη
ρύθµισης η οποία προβλέπει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του κύρους δηµοπρασιών. Η προτεινόµενη
διάταξη ορίζει κατώτατο και ανώτατο όριο ως προς το ύψος του παραβόλου
(άρθρο 59). Περαιτέρω, η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους αναλαµβάνει αρµοδιότητες ως Αρχή Ελέγχου
των προγραµµάτων που θα χρηµατοδοτηθούν από τον Χρηµατοδοτικό Μη-
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χανισµό του ΕΟΧ (άρθρο 60). Τροποποιούνται, επίσης, διατάξεις που αφορούν τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 61). Τέλος, διά του άρθρου 64 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί µέρους διατάξεων του Νσχ
1. Επί τoυ άρθρου 1 παρ. 9
Με το άρθρο 1 παρ. 9 του προς ψήφιση Νσχ παρέχεται εφεξής η δυνατότητα εκµετάλλευσης εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, εφόσον σε αυτές πρόκειται να εκτελεσθούν έργα
τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.
3894/2010. Η προτεινόµενη διάταξη αντικατοπτρίζει τη µέριµνα του νοµοθέτη για τη λήψη µέτρων προς τον σκοπό της διευκόλυνσης πραγµατοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκαµψης της οικονοµίας
(βλ. Aιτιολογική Έκθεση επί του υπό ψήφιση Νσχ, σελ. 1 τέταρτη παράγραφος), συµφώνως και προς τη διάταξη του άρθρου 106 παρ. 1 του Συντάγµατος (πρβλ. ΣτΕ 1044/2000, µε την οποία κρίθηκε ότι η εξαίρεση αγροτεµαχίου υψηλής παραγωγικότητας από τους περιορισµούς της οικείας νοµοθεσίας, συµφώνως προς το άρθρο 15 παρ. 3 ν. 1734/1987 έχει ως προϋπόθεση
ότι πρόκειται για έκταση κατάλληλη προς εκµετάλλευση και ότι προέχει για
την εθνική οικονοµία η εν λόγω εκµετάλλευσή της). Μάλιστα, η νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας, επιδιώκοντας να περιορίσει την έκταση
των εν λόγω εξαιρέσεων –δηλαδή της απαγόρευσης µεταβολής της εκµετάλλευσης των αγροτικών γαιών– έκρινε περαιτέρω ότι «….σε κάθε περίπτωση η ως άνω εξαίρεση υπόκειται στον έλεγχο του αρµόδιου δικαστή, ο
οποίος βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας σταθµίζει τόσο τη συνδροµή των λόγων δηµόσιου συµφέροντος (…), όσο και το προσήκον µέτρο της
επιτρεπόµενης επέµβασης…» (ΣτΕ 664/1990, 951/1996, πρβλ. ΣτΕ
203/2003, ΣτΕ 2499/2012, βλ., επίσης, ενδεικτικώς, Ε. Βενιζέλο, Το γενικό
συµφέρον και οι περιορισµοί του, 1990, σελ. 60 επ., Μ. Δεκλερή, Ο Δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος, Εγκόλπιο της βιωσίµου αναπτύξεως, 1990, passim). Συµφώνως προς τα προαναφερθέντα, η προτεινόµενη κατά παρέκκλιση µεταβολή της εκµετάλλευσης των αγροτικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας θα προκύπτει κάθε φορά από τον αιτιολογηµένο χαρακτηρισµό
τους ως προέχουσας σηµασίας για περιπτώσεις Στρατηγικών Επενδύσεων
του ν. 3894/2010 και για την εθνική οικονοµία.
2. Επί του άρθρου 3 παρ. 2
Στην παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου 3 του προς ψήφιση Νσχ προβλέπεται ότι παρέχεται προς την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» η «…ανέκ-
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κλητη εντολή και πληρεξουσιότητα [εννοείται, από τους υποψηφίους επενδυτές] ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τον έλεγχο
και τη διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης
και την υπαγωγή της στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και τη
συναίνεσή του για τη δηµοσίευση των στοιχείων της επένδυσης…» µε σκοπό την εµπρόθεσµη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειµένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί
στη διαδικασία αδειοδότησης, συµφώνως προς τις διατάξεις του προτεινοµένου Νσχ. Εν όψει του χορηγούµενου µε τις προτεινόµενες διατάξεις αποκλειστικού δικαιώµατος προς «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» σε ότι αφορά στην –κατόπιν ανεκκλήτου εντολής και πληρεξουσιότητας– διαχείριση
του φακέλου της επένδυσης, θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα κατά πόσο
η προτεινόµενη ρύθµιση εναρµονίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 106 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ – πρώην άρθρο
86 της ΣΕΚ), η οποία επιβάλλει στα Κράτη µέλη να µη θεσπίζουν ούτε να
διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες της ως προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώµατα, καθώς και του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρου 49 ΣΕΚ) περί ελευθερίας στη διακίνηση των υπηρεσιών εντός του ευρωπαϊκού χώρου.
Αυτές οι επιχειρήσεις οφείλουν, εποµένως, να υπόκεινται στις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και, µάλιστα, ιδίως εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 18 της ΣΛΕΕ (απαγόρευση των διακρίσεων οι οποίες βασίζονται στην εθνικότητα) και 101 έως 109 της ΣΛΕΕ (κανόνες του ανταγωνισµού). Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί ότι το άρθρο 106
παρ. 3 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 86 παρ. 3 της ΣΕΚ) αναθέτει στην Επιτροπή
την αποστολή να µεριµνά για την τήρηση από τα Κράτη µέλη της εν λόγω
διάταξης και της παρέχει την εξουσία να τους απευθύνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, κατάλληλες οδηγίες ή συστάσεις, καθώς και ότι η παρ. 2 του άρθρου 106 ΣΛΕΕ εξαιρεί από την αυστηρή εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού της Συνθήκης τις δηµόσιες επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε
τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ύδατος, ενέργειας, µεταφορών και τηλεπικοινωνιών) ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το άρθρο 86 παρ. 2 της
ΣΛΕΕ δέχεται την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού κατά το µέτρο
που η εφαρµογή τους δεν εµποδίζει νοµικώς ή πραγµατικώς την εκπλήρωση
της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί, αλλά, και στην περίπτωση
αυτή, προβλέπεται ότι η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό ο οποίος θα ήταν αντίθετος προς το συµφέρον της Ένωσης
(βλ. ΔΕΕ υπόθεση Τ- 125/12, Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2012 - Viasat
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Broadcasting UK κατά Επιτροπής, ΔΕΚ υπόθεση Τ- 413/12, Προσφυγή της
20ης Σεπτεµβρίου 2012 – Post Invest Europe κατά Επιτροπής, EL
10/11/2012).
3. Επί του άρθρου 5 παρ. 2
Στην προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 προβλέπεται ότι µε προεδρικό διάταγµα εκδιδόµενο µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να καθορίζονται για την
πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων
µνηµείων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή υπάρχουν
πριν από την έναρξή της.
Σχετικώς µε το θέµα της στάθµισης αξιών µεταξύ της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγµατος,
συµφώνως προς το οποίο: « 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα
προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας
(…). 6. Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία
προστατεύονται από το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας (…)»
και της συνταγµατικώς προστατευόµενης αξίας της κατασκευής έργων µείζονος σηµασίας για τη χώρα και την εθνική οικονοµία, η οποία υπάγεται στο
πλαίσιο του άρθρου 106 του Συντάγµατος, συµφώνως προς την οποία: «1.
Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού
συµφέροντος το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας. Λαµβάνει τα επιβαλλόµενα
µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατµόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσµατα, για την προώθηση της
περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών. 2. Η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας. 3. (…)»,
σηµειώνονται τα εξής: Με αποφάσεις της Ολοµελείας του ΣτΕ 22982300/1997 κρίθηκε ότι σε περίπτωση κατασκευής µεγάλων τεχνικών έργων
µείζονος σηµασίας για τη χώρα και την εθνική οικονοµία, µπορεί να επιτραπεί από τη Διοίκηση η παριστάµενη ως απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση
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του έργου µεταφορά συγκεκριµένου µνηµείου σε άλλο τόπο από εκείνον
στον οποίο βρέθηκε, αναλόγως του είδους και της σηµασίας του µνηµείου,
δοθέντος ότι η κατασκευή έργων της ως άνω εµβέλειας αποτελεί επίσης συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία. Ειδικότερα, µε την απόφαση ΣτΕ (Ολ)
2300/1997 κρίθηκε ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγµατος καθιερώνουν ειδικώς «…το πρώτον, αυξηµένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή των µνηµείων και λοιπών στοιχείων που προέρχονται
από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθέτουν την ιστορικήν, καλλιτεχνικήν και εν γένει πολιτιστικήν κληρονοµίαν της Χώρας. Η προστασία αυτή
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διατήρηση των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων στο διηνεκές. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 50 του Κ.Ν. 5351/1932 «Περί
αρχαιοτήτων» (π.δ. 9/24.8.1932, ΦΕΚ 275 Α΄) «απαγορεύεται άνευ αδείας
του Υπουργού της Παιδείας», (ήδη Πολιτισµού) «ή πλησίον αρχαίων επιχείρησις έργου δυναµένου να βλάψη αυτά αµέσως ή εµµέσως» (περ. 2) καθώς
και «οιαδήποτε εργασία επί κτιρίων ή λειψάνων ή ερειπίων αρχαίων και αν έτι δεν επιφέρει ζηµίαν τινά» (περ. 3). Κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων, και δη των διατάξεων του αρχαιολογικού νόµου, ερµηνευοµένων ενόψει των συνταγµατικών διατάξεων που ήδη παρατέθηκαν, κατ’ αρχήν επιβάλλεται στη Διοίκηση η λήψη παντός µέτρου, κρινοµένου αρµοδίως ως
προσφόρου, για την προστασίαν των αρχαίων µνηµείων, η οποία, κατά περίπτωση, και αναλόγως της φύσης των µνηµείων, µπορεί να περιλαµβάνει και
τη διατήρησή τους στον τόπο που ευρέθησαν. Σε περίπτωση όµως κατασκευής µεγάλων τεχνικών έργων µείζονος σηµασίας για τη Χώρα και την Εθνική Οικονοµία, δεν αποκλείεται να επιτραπεί από τη Διοίκηση η παριστάµενη ως αναγκαία για την εκτέλεση του έργου µεταφορά συγκεκριµένου
µνηµείου σε άλλο τόπο από εκείνον στον οποίο βρέθηκε, αναλόγως του είδους και της σηµασίας του µνηµείου, δοθέντος ότι η κατασκευή έργων της
εν ως άνω εµβελείας αποτελεί επίσης συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία
(άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγµατος). Στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή
για την κατασκευή έργου µείζονος σηµασίας για την Εθνική Οικονοµία απαιτείται η µετακίνηση αρχαίου µνηµείου, στη Διοίκηση (και ειδικότερα στον Υπουργό Πολιτισµού) απόκειται, µετά από εκτίµηση της γνώµης των αρµοδίων τεχνικών οργάνων, όπως είναι κατ’ εξοχήν προκειµένου περί αρχαιοτήτων το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο, να σταθµίσει την ανάγκη αφενός
της κατασκευής του έργου και αφετέρου της µετακίνησης του αρχαίου µνηµείου, περαιτέρω δε ενδεχοµένως να αποφασίσει αιτιολογηµένα και τη µεταφορά του µνηµείου σε άλλο κατάλληλο χώρο, υπό όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την αποτροπή βλάβης του και τη διατήρησή του ως
στοιχείου της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας…». Τα ανωτέρω δεν έρ-
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χονται σε αντίθεση προς τη Διεθνή Σύµβαση των Παρισίων «διά την προστασίαν της Παγκοσµίου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµίας» η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 1126/1981, ΦΕΚ 32 τ. Α΄ (άρθρα 4 και 5 της Σύµβασης), και η
οποία, ειδικότερα, επιβάλλει στα Κράτη µέλη να «προσπαθήσουν εν τω µέτρω του δυνατού» «να λάβουν τα κατάλληλα νοµικά, επιστηµονικά, τεχνικά,
διοικητικά και οικονοµικά µέτρα δια τον προσδιορισµόν, προστασίαν, συντήρησιν, αξιοποίησιν και επανόρθωσιν της εν λόγω κληρονοµίας»), ούτε στο
άρθρο 2 της Σύµβασης του Λονδίνου «δια την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονοµίας» η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32 τ. Α΄), το
οποίο ορίζει ότι: «Με σκοπόν την διασφάλισιν της προστασίας των µη ανακαλυφθέντων εισέτι αντικειµένων και περιοχών όπου κείνται κρυµµένα αρχαιολογικά αντικείµενα, έκαστον συµβαλλόµενον µέρος αναλαµβάνει να
λάβη τοιαύτα µέτρα, καθ’ όσον είναι δυνατόν ώστε: α) να περιορίση και να
προστατεύση θέσεις και περιοχάς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος β) να δηµιουργήση εφεδρικάς ζώνας, δια την διατήρησιν της υλικής µαρτυρίας, η οποία θα αποτελέση αντικείµενον ερεύνης υπό µεταγενέστερων γενεών αρχαιολόγων». Η νοµολογία προχώρησε σε αξιολογική κρίση ενόψει της ανάπτυξης των µεγάλων τεχνικών έργων µε µείζονα σηµασία για τη χώρα και
την εθνική οικονοµία, προς χάριν της οποίας µπορεί να κάµπτεται η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (βλ., εκτενέστερα, για την προβληµατική της στάθµισης µεταξύ των αξιών του περιβάλλοντος µε άλλα αγαθά, µεταξύ άλλων, Καλλία - Αντωνίου Α., Η αξιολόγηση του αγαθού «περιβάλλον»
σε σχέση µε τα λοιπά αγαθά στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και του ΔΕΚ, ΠερΔικ 1999, σελ. 182 επ., όπου περαιτέρω εκτενείς παραποµπές). Ενόψει αυτών, παρίσταται αιτιολογηµένη η προτεινόµενη ρύθµιση
του άρθρου 5 παρ. 2, δεδοµένου ότι ο χαρακτηρισµός µιας επένδυσης ως
στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα και την εθνική οικονοµία προς χάριν της
οποίας γίνεται εκάστοτε στάθµιση σε σχέση προς το συνταγµατικό καθήκον
της ανάδειξης και προστασίας των αρχαιοτήτων και άλλων µνηµείων θα υπάγεται σε προηγούµενη επεξεργασία από το ΣτΕ κατ’ άρθρο 95 παρ. 1 δ)
Συντάγµατος, συµφώνως και µε τις παραδοχές της Διοίκησης. Σηµειωτέον,
πάντως, ότι, όπως γίνεται δεκτό παγίως κατά τη νοµολογία του ΣτΕ, αποτελεί πρωταρχική αποστολή του κράτους η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και η φροντίδα για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, προκειµένου να διασφαλίζονται, µεταξύ των άλλων, ισόρροπες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, η επιδιωκόµενη από το Κράτος οικονοµική ανάπτυξη κατά το άρθρο 106 του Συντάγµατος οφείλει να είναι βιώσιµη, δηλαδή να µην οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης (βλ. και ΣτΕ Ολοµ 2638/2009, 2981/2009, κ.
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ά., µε τις οποίες κρίθηκε ότι τα όργανα του Κράτους οφείλουν, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 24 Σ, ερµηνευόµενης ενόψει και των άρθρων
106 και 22 παρ.1 Σ, 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 προστατευόµενων
αντίστοιχων έννοµων αγαθών πρέπει να συµπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να µεριµνά για την προστασία (και) του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιµη ανάπτυξη,
στην οποία αποβλέπουν τόσο ο συντακτικός όσο και ο κοινοτικός νοµοθέτης
(ΣτΕ Ολοµ 613/2002, πρβλ. επίσης ΣτΕ Ολοµ 3478/2000 και 2170/2006).
4. Επί του άρθρου 14 παρ. 1 και 2
Ως προς την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου του προς ψήφιση Νσχ, σηµειώνεται, κατ’ αρχάς, ότι πρόκειται για τη «στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων». Εποµένως, πρέπει να διορθωθεί ο τίτλος του άρθρου, δεδοµένου ότι πρόκειται για τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του ως άνω Υπουργείου, και όχι για τη «Γενική Διεύθυνση», όπως, από παραδροµή, αναγράφεται.
Περαιτέρω, σχετικώς µε τις προτεινόµενες µεταβολές της υπηρεσιακής
κατάστασης του υπηρετούντος προσωπικού του Δηµοσίου, των νπδδ και
των ο.τ.α α΄ και β΄ βαθµού καθώς και των νπιδ των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Δηµόσιο είτε κατά πλειοψηφία είτε στο σύνολό του, έχουν διατυπωθεί τα ακόλουθα νοµολογιακά συµπεράσµατα: Η απόσπαση
συνιστά θεσµό του δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ο οποίος επιφέρει µεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου. Συνίσταται, ειδικότερα,
στην προσωρινή, και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αποµάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσιακή µονάδα στην οποία ανήκει η οργανική θέση
την οποία κατέχει και στην οποία έχει τοποθετηθεί ή µετατεθεί, και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσιακή µονάδα. Ο υπάλληλος εξακολουθεί να ανήκει στην υπηρεσιακή µονάδα από την οποία έχει αποσπασθεί.
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόσπασης καθορίζονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 68) και διάφορες ειδικές διατάξεις (π.χ., ν. 1558/1985
άρθρα 30 § 3 και 32, ν. 1892/1990 άρθρο 87, ν. 2190/1994 άρθρο 32 §§ 1 – 4.
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Βλ., επίσης, µεταξύ άλλων, Ε. Σπηλιωτόπουλου – Χ. Χρυσανθάκη, Βασικοί
Θεσµοί Δηµοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, 2007, σελ. 115 επ.. Βλ., επίσης, άρθρο 68 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»). Περαιτέρω, η
µετάταξη αναλύεται θεωρητικώς σε απόλυση από µία θέση και διορισµό σε
οµοιόβαθµη θέση άλλης υπηρεσίας της Διοίκησης, η µεταβολή όµως αυτή επέρχεται χωρίς διακοπή της υπαλληλικής ιδιότητας του µετατασσοµένου,
δεδοµένου ότι οι δύο πράξεις συµπίπτουν χρονικώς. Συνεπώς, επί µετατάξεως, όπως στις προτεινόµενες διατάξεις, δεν πρόκειται περί µεταβολής
της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων για τις οποίες υφίσταται η ειδική προστασία του άρθρου 104 παρ. 4 του Συντάγµατος, το οποίο επιβάλλει
απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου µόνο για την περίπτωση απόλυσης, η οποία συνεπάγεται λύση της υπαλληλικής σχέσης (βλ. ΣτΕ 4237/2005 7µελής, βλ. επίσης ΣτΕ 1236/2008, 1916/2009).
Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου ρυθµίζονται θέµατα µεταφοράς, µετάταξης ή απόσπασης ειδικών κατηγοριών προσωπικού από φορείς
και υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των οτα α΄ και
β βαθµού, σε συνιστώµενες µε το παρόν οργανικές θέσεις, συναφείς προς
αυτές που κατέχουν οι µετατασσόµενοι ή µετακινούµενοι ή αποσπώµενοι.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι οι εν λόγω θέσεις µπορεί να είναι «…οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξαρτήτως της ειδικότητας και της εκπαιδευτικής βαθµίδας του µετατασσοµένου, εναπόκειται δε στην ευχέρεια του φορέα η επιλογή της κατά στάθµιση των υπηρεσιακών αναγκών εντός του συγκεκριµένου οργανωτικού πλαισίου του φορέα...» (πρβλ. γνωµοδότηση ΝΣΚ
230/2009).
Πάντως, θα ήταν σκόπιµο να γίνεται µε τις προτεινόµενες διατάξεις –ή,
ενδεχοµένως, µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση
του αρµόδιου Υπουργού, συµφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2
εδ. α' Σ.– καθορισµός των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των υπό στελέχωση διευθύνσεων και τµηµάτων, δεδοµένου ότι γίνεται γενική αναφορά σε
«παρέκκλιση» από τις κείµενες διατάξεις, ως προς τις βάσει των προτεινόµενων διατάξεις περιπτώσεις µεταφοράς και µετάταξης προσωπικού που θα
πραγµατοποιηθούν (πρβλ. ΣτΕ 1670/2002 µε την οποία κρίθηκε ότι η παρεχόµενη µε το άρθρο 128 παρ. 1 του ΠΔ 611/1977 δυνατότητα στη Διοίκηση
να ρυθµίζει τη διαδικασία και τα όργανα της αξιολόγησης των ουσιαστικών
προσόντων του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών είναι ειδική και ορισµένη όταν «…η ευρύτητα της εξουσιοδοτήσεως, εφόσον το περιεχόµενό
της είναι ορισµένο, δεν επηρεάζει το κύρος της από συνταγµατική άποψη….», βλ., ακόµη, ΣτΕ 1511/2002, ΣτΕ 699/1990, ΤοΣ 1990 σ. 122 επ,
1460/1990 Ολοµ., ΤοΣ 1990, σ. 478, ΣτΕ 4025/1998 Ολοµ., κ.ά.).
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5. Επί των άρθρων 34 παρ. 2, 36, 38, 39 και 54
Από τις σχετικές διατάξεις προκύπτει ότι, καταρχήν, η λειτουργία υδατοδροµίου επιτρέπεται επί κάθε υδάτινης επιφάνειας της επικράτειας, µε την
επιφύλαξη ειδικώς προβλεπόµενων περιπτώσεων απαγόρευσης σχετικώς.
Έτσι, κατά τη διατύπωση του άρθρου 34 παρ. 2 του Νσχ, απαγορεύεται η
λειτουργία υδατοδροµίου και η χρήση «υδάτινου πεδίου» σε θαλάσσια περιοχή όταν αυτή έχει καθορισθεί ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιµοποιείται
για αυτό τον σκοπό, ή εάν σε αυτή διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάµεων, ή προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα ή δυσχέρειες στη
λειτουργία λιµένων ή λιµενικών εγκαταστάσεων, ή δεν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες ή η συγκεκριµένη περιοχή βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων «όπως αυτές ορίζονται από την παράγραφο του άρθρου 1
του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) (…)». Σχετικώς σηµειώνεται ότι, κατά το άρθρο 1
παρ. 1 του π. δ/τος 23/2000, υπό τον όρο λουτρική εγκατάσταση νοείται ο
«κατάλληλα οργανωµένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης
λιµένα στον οποίο εισέρχονται µε την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίµου) άτοµα για λήψη λουτρού στην έµπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή», όπως επίσης ο χώρος «του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιµένα ο οποίος παραχωρείται ή εκµισθώνεται από το Δηµόσιο ή τους Οργανισµούς Λιµένα ή
τα Λιµενικά Ταµεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (…) για χρήση εκµισθούµενων θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισµάτων ή ανακλίντρων ή µέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουοµένων ανεξάρτητα αν
τα άτοµα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έµπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο». Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος αιγιαλού ή και παραλίας, ή ζώνης λιµένα για τον οποίο συντρέχουν µεν οι ως άνω προϋποθέσεις, δεν χαρακτηρίζεται, όµως, ως πολυσύχναστος µε σχετική απόφαση επιτροπής συγκροτούµενης από τον Προϊστάµενο της Λιµενικής Αρχής. Εποµένως, η χρήση υδατοδροµίου είναι δυνατή πλησίον µη οργανωµένων, ως άνω, χώρων αιγιαλού, παραλίας ή ζώνης
λιµένα, όπως επίσης πλησίον οργανωµένων χώρων αιγιαλού ή και παραλίας
ή ζώνης λιµένα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω χώροι δεν είναι πολυσύχναστοι.
Περαιτέρω, στο άρθρο 54 τίθενται προϋποθέσεις ως προς τη χρήση «υδάτινων πεδίων». Καταρχάς, για λόγους πληρότητας, πρέπει να καταστεί σαφές από τη διάταξη ότι οι τιθέµενες ως άνω προϋποθέσεις αφορούν στη
χρήση «υδάτινων πεδίων» κατά τη λειτουργία υδατοδροµίων.
Ακόµη, το στοιχ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54 αναφέρεται στην τήρηση
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 1650/1986. Σχετικώς σηµειώνεται ότι,
συµφώνως προς το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, οι περιοχές προστασίας της
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φύσης διακρίνονται: σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, στις οποίες απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, σε περιοχές προστασίας της φύσης στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων,
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς προστασίας, σε φυσικά
πάρκα στα οποία επιτρέπεται η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται στην πράξη χαρακτηρισµού και το σχετικό σχέδιο διαχείρισης, και τα οποία (πάρκα) περιλαµβάνουν εθνικούς δρυµούς και υγροτόπους διεθνούς σηµασίας κατά τη Σύµβαση Ραµσάρ, σε περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Καταφύγια Άγριας Ζωής), σε
προστατευόµενα τοπία και προστατευόµενους φυσικούς σχηµατισµούς.
Παρατηρείται ότι, δεδοµένου ότι διά της προτεινόµενης διάταξης του άρθρου 54 παρ. 1 οριοθετούνται περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η χρήση
υδάτων για τη λειτουργία υδατοδροµίων, εποµένως, δεν είναι δυνατή επ’
αυτών η συγκεκριµένη ανάπτυξη δραστηριότητας, θα ήταν νοµοτεχνικώς
αρτιότερο η διάταξη να ενσωµατωθεί στο άρθρο 34 παρ. 2, το οποίο ορίζει
τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία υδατοδροµίου. Το κρίσιµο, εξ άλλου, ως προς τις ανωτέρω περιοχές είναι ο καθορισµός του κατά
πόσον η εγκατάσταση υδατοδροµίου συνιστά ανεκτή/συµβατή χρήση, καθώς και η λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας, ώστε οι περιοχές αυτές να
προστατεύονται επαρκώς από τυχόν ανθρώπινες ενέργειες και επεµβάσεις
που προκαλούν αλλοίωση της κατάστασής τους. Προς το παρόν, το σύνολο
της εγκατάστασης υδατοδροµίου έχει υπαχθεί στην υποκατηγορία Α2 έργων της 1ης Οµάδας «Έργων χερσαίων και εναέριων µεταφορών» ως προς
τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, ήτοι ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου απαιτείται διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) προκειµένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος (βλ. Παράρτηµα Ι, α/α 25, της υ.α. 1958, ΦΕΚ Β΄ 21/13.1.2012). Σηµειώνεται, πάντως, ότι εκκρεµεί ο χαρακτηρισµός περιοχών προστασίας της φύσης υπό
τους όρους του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 («Για την προστασία του περιβάλλοντος») –όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3937/2011
(«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»)– όπως και η εκπόνηση και των σχετικών διαχειριστικών σχεδίων (βλ. άρθρο 18 του ν.
1650/1986).
Εκκρεµεί, εξ άλλου, η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την προστασία
και τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέφθηκε από
τον ν. 3983/2011, σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17.6.2008.
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Ο κίνδυνος της ανυπαρξίας συντονισµού η οποία µπορεί να οδηγήσει σε
ανταγωνισµό για τον χώρο και σε άσκηση πίεσης σε πολύτιµους πόρους έχει ήδη απασχολήσει τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008
η Επιτροπή δηµοσίευσε έγγραφο µε τίτλο «Οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασµό: Επίτευξη κοινών αρχών στην ΕΕ» [COM(2008) 791
τελικό], ενώ το 2010 εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο: «Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός στην ΕΕ – επιτεύγµατα και µελλοντικές εξελίξεις»
[COM(2010) 771 τελικό]. Προσφάτως (12.3.2013), η Επιτροπή πρότεινε την
έκδοση οδηγίας βάσει της οποίας τα κράτη µέλη πρέπει να χαρτογραφήσουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες σε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να
καταστρώσουν στρατηγικές παράκτιας διαχείρισης. Μέσω της δηµιουργίας
πλαισίου για την αποτελεσµατική εφαρµογή του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού στα ύδατα της ΕΕ, και για την ολοκληρωµένη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών των κρατών µελών, προωθείται η βιώσιµη ανάπτυξη των
θαλάσσιων και των παράκτιων δραστηριοτήτων και η αειφόρος χρήση των
παράκτιων και θαλάσσιων πόρων [COM(2013) 133 τελικό].
Υπό το φως των ανωτέρω, για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας υδατοδροµίων, όπως και, γενικότερα, για τον καθορισµό χρήσεων επί υδάτινης επιφάνειας πλησίον παράκτιων περιοχών, πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά,
πέραν των αναγκαίων για την ασφάλεια δικαιολογητικών, η συµβατότητα
της συγκεκριµένης δραστηριότητας µε άλλες χρήσεις του συγκεκριµένου
χώρου (βλ. άρθρο 39 παρ. 1 του Νσχ). Έτσι, η Διοίκηση οδηγείται στην ορθή
επιλογή των περιοχών χωροθέτησης, δεδοµένου ότι στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της χωροθέτησης περιλαµβάνονται στοιχεία που εξασφαλίζουν
βιώσιµη ανάπτυξη, πράγµα που θα µπορούσε να αναφέρεται ρητώς στις
σχετικές διατάξεις του Νσχ.
6. Επί του άρθρου 34
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του στοιχ. β) χρήζει αντικατάστασης το
άρθρο «τα» από το άρθρο «της».
Στην παρ. 5 χρήζει διευκρίνισης εάν η απαλλαγή από τη λήψη άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών νοείται υπό το πλαίσιο του άρθρου 55 (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί
του Νσχ, άρθρο 34, σελ. 12).
7. Επί του άρθρου 36
Βάσει της ρύθµισης της παρ. 1, η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η υποβολή της
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Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) γίνεται στη αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση (βλ. και άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4014/2011 για έργα και
δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόµου
(όπως είναι –προς το παρόν– η λειτουργία υδατοδροµίου), των οποίων η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης).
Δεδοµένου ότι το σύνολο της διαδικασίας δεν προβλέπει συµµετοχή του
Υ.Π.Ε.Κ.Α., θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο, για λόγους αρµοδιότητας και συντονισµού των εφαρµοζόµενων µορφών πολιτικής, να συνυπογράψει την ως
άνω απόφαση και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Εξ άλλου, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 γίνεται παραποµπή στις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου, ενώ και η ίδια η παρ. 5 ορίζει προϋποθέσεις.
8. Επί του άρθρου 37 παρ. 2
Στο στοιχ. β) της παρ. 2 του άρθρου 37 αναφέρεται, εκ παραδροµής, το
άρθρο 40 αντί του ορθού 38.
9. Επί του άρθρου 38 παρ. 1 και 2
Στο στοιχ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 38 αναφέρεται το άρθρο 37 παρ. 4 αντί του ορθού 36 παρ. 4, ενώ στο στοιχ. θ) πρέπει να αναφερθεί το άρθρο 46
αντί του 47 του παρόντος.
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ως δικαιολογητικά τα οποία τυχόν δεν εκδίδονται σε άλλο κράτος και κατά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών
για την έκδοση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου εννοούνται προφανώς τα
υπό στοιχ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου.
10. Επί των άρθρων 38 παρ. 3, 40 παρ. 2 και 51
Συµφώνως προς το άρθρο 38 παρ. 3, κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών
λειτουργίας υδατοδροµίων, ο Διοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.) εγκρίνει τα προγράµµατα ασφάλειας υδατοδροµίων που κατατίθενται µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά. Έτσι, προφανώς, το «Τµήµα Παρακολούθησης Εφαρµογής Προτύπων Ασφάλειας Αερολιµένων και Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες» δεν θα ασκεί πλέον την προβλεπόµενη στο άρθρο 15δ
του π.δ/τος 56/1989, όπως αυτό ισχύει, αρµοδιότητα ως προς την εξέταση
και την έγκριση προγραµµάτων ασφάλειας υδατοδροµίων.
Κατά τη διατύπωση του άρθρου 51 παρ. 1 του Νσχ, εξ άλλου, η αρµόδια
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διεύθυνση [εννοείται η Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας] παραµένει αρµόδια για τη διαπίστωση της εφαρµογής, από όλους τους εµπλεκοµένους φορείς, των προβλεπόµενων στο Εθνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας µέτρων και διαδικασιών ασφαλείας ως προς τα υδατοδρόµια. Αν και δεν αναφέρεται ρητώς, πιθανώς
για την παρακολούθηση της διαδικασίας και της πορείας αποκατάστασης
των ευρηµάτων των επιθεωρήσεων ασφαλείας αρµόδια να είναι η, συνιστώµενη διά του άρθρου 40, Επιτροπή Υδατοδροµίων. Όσον αφορά στις λοιπές
αρµοδιότητες των Τµηµάτων της εν λόγω Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας, που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας,
καθορισµό επιχειρησιακών απαιτήσεων και αποδεκτών πρακτικών για την εφαρµογή µέτρων ασφαλείας λόγω έκνοµων ενεργειών, εκπόνηση τεχνικών
απαιτήσεων εξοπλισµού και συστηµάτων ασφαλείας λόγω έκνοµων ενεργειών, σε εφαρµογή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εν γένει νοµοθεσίας, κατά το άρθρο 51 παρ. 1 του Νσχ, αυτές φαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και να ασκούνται από τα ανωτέρω τµήµατα της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Πολιτικής Αεροπορίας.
11. Επί του άρθρου 39
Στην παρ. 1 στοιχ. δ) του άρθρου, για λόγους ορθής εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί εάν υπό τον όρο «διάδροµοι» εννοούνται εν προκειµένω θαλάσσιοι διάδροµοι προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης ή αεροδιάδροµοι.
Στην παρ. 6 στοιχ. α) αντί των άρθρων 42 και 40 αναφέρονται τα άρθρα 43
και 41, αντιστοίχως. Στο στοιχ. β) υποστοιχ. αα) αυτής της παραγράφου αντί
του άρθρου 36 αναφέρεται το άρθρο 37. Επίσης, στην ίδια παράγραφο
στοιχ. β) υποστοιχ. ββ), για λόγους σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο να προσδιορισθεί το όργανο που εκδίδει την αιτιολογηµένη αρνητική πράξη.
Στην παρ. 7 στοιχ. δ) πρέπει να διορθωθεί το αναφερόµενο άρθρο, ενώ
στην παρ. 8 πρέπει να αναφερθεί το άρθρο 36 αντί του άρθρου 37.
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 πρέπει να τεθούν τα άρθρα 51 και 40 αντί
των άρθρων 52 και 41. Περαιτέρω στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 πρέπει,
για λόγους πληρότητας, να προστεθούν µετά από τις λέξεις «καθώς και» οι
λέξεις «ενηµέρωσης ως προς».
12. Επί του άρθρου 41
Στην παρ. 1 του άρθρου 41 πρέπει να διορθωθεί η αναφορά στο άρθρο 37.
Επίσης, αντί των άρθρων 39 και 40, να τεθούν τα άρθρα 38 και 39.
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Στην παρ. 2 δεν προσδιορίζονται τα προσόντα βάσει των οποίων πρόσωπο
δύναται να αποκτήσει τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία ή εκµετάλλευση
των υπηρεσιών και υποδοµών υδατοδροµίου.
13. Επί του άρθρου 49
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται διευκρίνιση ότι για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος απαιτείται και η κατοχή «έγκυρου» πτυχίου ή
«έγκυρης» άδειας. Για λόγους ορθής εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν σκόπιµο ο όρος «έγκυρος» να προσδιορισθεί επακριβώς.
14. Επί του άρθρου 52
Στην παρ. 2 παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου µετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου άδειας προς την αρµόδια υπηρεσία. Για λόγους ορθής εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, διά του παρόντος ή εκδιδόµενης, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, κανονιστικής πράξης, να προσδιορισθεί η διαδικασία ανάκλησης σε αυτή την περίπτωση (προθεσµία ενηµέρωσης κ.λπ.).
15. Επί του άρθρου 54
Κατά τη διατύπωση του στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54, επιτρέπεται η
χρήση «υδάτινων πεδίων» εφόσον «[τ]ο αεροσκάφος δεν προέρχεται ή κατευθύνεται απευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας». Επισηµαίνεται ότι κατά την παρ. 3 του άρθρου 34 του Νσχ πρώτο εδάφιο επιτρέπεται η πραγµατοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρµόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), υπό τις εκεί οριζόµενες προϋποθέσεις.
Επίσης, στο στοιχ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 54 αναφέρεται το άρθρο 54 αντί του άρθρου 53.
16. Επί του άρθρου 57
Για λόγους σαφήνειας, θα µπορούσε να προβλεφθεί ρητώς εάν οι κάτοχοι
προσωρινών αδειών λειτουργίας υδατοδροµίων υποβάλουν αίτηση για µετατροπή τους σε άδειες λειτουργίας αόριστης διάρκειας, προσκοµίζοντας το
σύνολο των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας που ορίζονται στα άρθρα 38 και 39 του Νσχ ή ορισµένα εξ αυτών, µετά από επικαιροποίηση (βλ.,
επί παραδείγµατι, στοιχ. ια) παρ. 1 άρθρου 38 ως προς ήδη αδειοδοτηµένα
περιβαλλοντικώς έργα).

21
17. Επί του άρθρου 63
Παρατηρείται ότι το δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, κατ’ ουσίαν, συνιστά τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001, και όχι
«ρύθµιση εφαρµογής» του. Εποµένως, θα ήταν σκόπιµο να τροποποιηθούν
αναλόγως τόσο η διάταξη όσο και ο τίτλος του άρθρου. Παρατηρείται, περαιτέρω, ότι η διατύπωση «[µε κ.υ.α.] δύνανται να ορίζονται και άλλοι φορείς ως φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα» χρήζει διευκρίνισης,
στο µέτρο που η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 ορίζει τους φορείς διοίκησης και διαχείρισης λιµένα ως δηµόσιους, ιδιωτικούς ή µεικτούς.
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