
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιότιμη Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων,  

Αξιότιμοι κφριοι Βουλευτές, 

 

Σχετικά με το Πζμπτο μζροσ του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, που 

αναφζρεται ςτθν "Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν Οδθγία Ε.Ε. 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016, ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνολογίασ και 

των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ 

απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του Ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ 

και άλλεσ διατάξεισ" και αναφζρεται ςτθν "Σφςταςθ Φορζα Διοίκθςθσ, Διαχείριςθσ και Αξιοποίθςθσ 

Ακινιτων και Εγκαταςτάςεων τθσ Πανελλινιασ Ζκκεςθσ Λαμίασ", και ςτον οποίο ( υπό ςφςταςθ φορζα)  

προβλζπεται  θ ςυμμετοχι μασ, επειδι δεν κλθκικαμε να εκκζςουμε τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ  

ενςτάςεισ μασ, τουσ εκκζτουμε με τθν παροφςα.  

 

Μελετϊντασ το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο ζχω να παρατθριςω και να ςασ επιςθμάνω τα παρακάτω:  

1. Στο άρκρο 64 (Παραχϊρθςθ ακινιτου Π.Ε.Λ.) προβλζπεται  ότι   «Στθν ανϊνυμθ εταιρεία «Φορζασ 

Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α.» παραχωρείται από το Ελλθνικό Δθμόςιο, κατά χριςθ, χωρίσ 

αντάλλαγμα, για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) ετϊν, προσ αξιοποίθςθ, διαχείριςθ και 

εκμετάλλευςθ, το ακίνθτο τθσ Πανελλινιασ Ζκκεςθσ Λαμίασ (Π.Ε.Λ.), με ζκταςθ αρχικισ 
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ιδιοκτθςίασ 167.457,00 τ.μ και περιτοιχιηόμενθσ ιδιοκτθςίασ 118.010,061 τ.μ., μετά των 

υφιςταμζνων κτιςμάτων και εγκαταςτάςεων, το οποίο εμφαίνεται ςτο ςυνθμμζνο από Απριλίου 

2005 τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτθμα Β').»  

Στθν ωσ άνω πρόβλεψθ περί παραχϊρθςθσ δεν διευκρινίηεται από που πθγάηει το μεταβιβαςτικό   

δικαίωμα  του  Ελλθνικοφ  Δθμοςίου,  διότι   από τα  δεδομζνα  του  Υποκ/κείου  Λαμίασ  προκφπτει  ότι   

το Ελλθνικό Δθμόςιο δεν ζχει ιδιοκτθςία  ςτο  υπό  παραχϊρθςθ  ακίνθτο   που αναφζρεται ςτο εν λόγω 

ςχζδιο Νόμου,  αλλά θ Πανελλινια Ζκκεςθ Λαμίασ ωσ  ΝΠΔΔ,  ςτθν  οποία είχε παραχωρθκεί το εν λόγω 

ακίνθτο, από το  Ελλθνικό  Δθμόςιο, δυνάμει τθσ υπ αρικμόν 84/19-7-1976 Πράξθσ του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου,  θ οποία νομίμωσ μεταγράφτθκε ςτα βιβλία μεταγραφϊν του υποκθκοφυλακείου Λαμίασ τθν 

12θν-11-1977  ςε τόμο 140 και αρικμό 172.  (επιςυνάπτεται θ ωσ άνω πράξθ).  

Στθν  περίπτωςθ   ςυνεπϊσ  ζλλειψθσ μεταβιβαςτικοφ δικαιϊματοσ- κυριότθτοσ  του  Ελλθνικοφ  

Δθμοςίου,  εξεταςτζα  και βιϊςιμθ   είναι   μόνο θ περίπτωςθ  τθσ  μακροχρόνιασ μίςκωςθσ  των ακινιτων   

και κινθτϊν  τθσ ΠΕΛ  ςτον νζο φορζα.  

  

2. Ωσ  προσ  τθν πρόβλεψθ  ότι ο νζοσ φορζασ, υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ ςε όλα τα δικαιϊματα, 

υποχρεϊςεισ και πάςθσ φφςεωσ εκκρεμότθτεσ που υφίςτανται κατά τθν κατάργθςθ του ΝΠΔΔ 

"Πανελλινια Ζκκεςθ Λαμίασ" (άρκρο 65 παρ. 3).   

Η  ωσ  άνω  πρόβλεψθ, να  κακίςταται αυτόματα κακολικόσ διάδοχοσ  ο  νζοσ  φορζασ (ςτερθτικι αναδοχι 

χρζουσ, κατά τθν διάταξθ του άρκρου 471 του ΑΚ), φρονοφμε ότι κα    αποτελζςει  αιτία   δυςλειτουργιϊν   

διότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα προκφψει ςτον νζο φορζα, κα ζχει να αςχολθκεί αποκλειςτικά και 

μόνο με τισ εκκρεμότθτεσ  των προθγουμζνων ετϊν, παρά να ςχεδιάςει για το μζλλον. Είναι  βζβαιο   

ςυνεπϊσ   ότι  ο νζοσ  φορζασ κα εμπλακεί ςε ζνα κυκεϊνα δικαςτικϊν υποκζςεων και γραφειοκρατίασ  

και το προβλεπόμενο μεςοδιάςτθμα  των  6 μθνϊν (άρκρ 65παρ. 5)  για  τθν  διενζργεια  τθσ  καταγραφισ  

απαιτιςεων και υποχρεϊςεων  του ΝΠΔΔ Π.Ε.Λ, δεν επαρκεί αφ ενόσ, για να ολοκλθρωκεί  και αφ ετζρου   

για να ςχθματίςουμε  άποψθ  και να ενθμερϊςουμε τα μζλθ μασ για τθν λιψθ απόφαςθσ ςυμμετοχισ  ι  

υπαναχϊρθςθσ.  

 Όπωσ γνωρίηετε θ Οριςτικι Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ζκτακτου διαχειριςτικοφ ελζγχου που  

διατάχκθκε από το Υπουργείο Οικονομικϊν τθσ 6/2-16/2/2017, (θ ποινικι  διάςταςθ του οποίου   

διερευνάται  από τον  Ειςαγγελζα  Πρωτοδικϊν Λαμίασ), ζχει βρει οφειλζσ  άνω τω 700.000€.  

 Άμεςθ  ςυνζπεια  τοφτου  είναι   ότι   το προβλεπόμενο  μετοχικό κεφάλαιο του νζου φορζα "170.000,00 

ευρϊ" είναι ανεπαρκζσ για τθν αναβάκμιςθ και εξζλιξθ του εκκεςιακοφ κζντρου και τθν εν γζνει 

πραγμάτωςθ των ςτόχων του.  

Πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι το προςχζδιο του παρόντοσ νόμου προβλζπει τθ ςφςταςθ επταμελοφσ 

επιτροπισ  για τθ διενζργεια καταγραφισ πάςθσ φφςεωσ οικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων του 

φορζα Π.Ε.Λ., αλλά μεγάλο μζροσ του αρχείου οικονομικϊν δεδομζνων δεν βρζκθκε ποτζ από τθ 

ςθμερινι διοίκθςθ.  



  

 

3. Η   πρόβλεψθ   ςτο άρκρο 64 παρ. 3   ότι  «Σε περίπτωςθ που ςτθν πρϊτθ πενταετία λειτουργίασ ο 

νζοσ φορζασ δεν ζχει προβεί ςε ουδεμία ενζργεια ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ ςκοπό και τουσ 

όρουσ τθσ παραχϊρθςθσ ανακαλείται  με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν θ λειτουργία του», 

είναι αόριςτθ, κακότι δεν προβλζπει τίποτε για το μζλλον του υπό ίδρυςθ φορζα και τθσ 

περιουςίασ αυτοφ, κακϊσ  και τθν τφχθ  των   όποιων  χρθμάτων   ζχει καταβάλει   το κάκε  μζλοσ  

του .  

 

Εν κατακλείδι, θ δθμιουργία ενόσ νζου φορζα, απαλλαγμζνου από οποιαδιποτε υποχρζωςθ και θ κζςθ  

υπό εκκακάριςθ  τθσ Π.Ε.Λ  είναι ο μόνοσ  τρόποσ  που κα  κακιςτά το νζο  ςχιμα  μακροπρόκεςμα 

βιϊςιμο  και ικανό να  ανταπεξζλκει  ςτον προοριςμό του.  

 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για τθν παροχι οποιαςδιποτε διευκρίνθςθσ επί των ανωτζρω, ακόμθ και 

με τθ φυςικι μασ παρουςία ςτθν Επιτροπι ςασ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

Ο Πρόεδροσ 

 

Ακανάςιοσ Ηλ. Κυρίτςθσ 

 


