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Δπραξηζηψ Κχξηε Πξφεδξε. 

Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα ηνλ νκηινχληα λ’ απεπζχλεηαη ζ’ έλα ηφζν εθιεθηφ 

αθξναηήξην. 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

Δζράησο, ηδίσο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, έρεη αλαπηπρζεί έλαο πνιπεπίπεδνο 

δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ εθ βάζξσλ αλαδηνξγάλσζε δεκνζίσλ αγαζψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ.  Τφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη ζηελ αιινδαπή δηαηππψλνληαη, φιν 

θαη πην δηεηζδπηηθά, απφςεηο γηα ηελ «νξζνινγηθή» αμηνπνίεζε πθηζηακέλσλ 

ππνδνκψλ θη ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο (θαη ηα 

παξαγφκελα δεκφζηα ειιείκαηα) θαη λ’ αλπςσζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε - θαηαλαισηή.  Ο αλαπηπζζφκελνο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο ιεγνκέλεο «αεξνπνξηθήο 

βηνκεραλίαο», εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ζηηο Ζ.Π.Α., γηα ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ αεξνιηκέλσλ θαηαιακβάλεη δεζπφδνπζα ζέζε.  Ζ 

δηαδηθαζία «απνθξαηηθνπνίεζεο», ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ε επίιπζε ησλ 

αλαθπνκέλσλ δηαθνξψλ θη ε εχξξπζκε κεηάβαζε απφ ην θαζεζηψο ηεο 

δεκφζηαο παξνρήο – δεκφζηαο δηαρείξηζεο ζε απηφ ηεο δεκφζηαο επνπηείαο 

είλαη νη επηκέξνπο πηπρέο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο 

πίεζεο ηνπ ρξφλνπ. 
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Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

1.   Οη Αεξνιηκέλεο απνηεινχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

κνλνπσιίνπ, κε αληαγσληζηέο πνπ θπκαίλνληαη απφ ειαρίζηνπο έσο θαλέλα1.  

Ηδηαίηεξα, φηαλ ν αεξνιηκέλαο δηαζέηεη θαη «Τερληθή Βάζε» (Fixed Base 

Operator, FBO), νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο επεθηείλνληαη ζε παξερφκελε 

πηεηηθή εθπαίδεπζε, ζε ζπληήξεζε θη επηζθεπή αεξνζθαθψλ, ζε αλεθνδηαζκφ 

θαπζίκσλ, ζε απνζήθεπζε θαη ζηάζκεπζε αεξνζθαθψλ θαη ζε ζπλαθείο 

ππεξεζίεο επίγεηαο ππνζηήξημεο.  Με άιιεο ιέμεηο, έλαο αεξνιηκέλαο απνηειεί 

κία ζχλζεηε, πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε θη απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

2.   Καηά ηελ πιένλ θξαηνχζα επξσπατθή πξαθηηθή, ε δεκφζηα 

δηνίθεζε (είηε κε ηε κνξθή ηεο θεληξηθήο είηε ηεο απνθεληξσκέλεο είηε ηεο εηδηθνχ 

ραξαθηήξα είηε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) είλαη εμνπιηζκέλε κε επξχηαηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα θη εμνπζία, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ελφο αεξνιηκέλα.  

Έηζη, νη κηζζσηέο εληφο αεξνιηκέλσλ βξίζθνληαη, ζπλήζσο, ζε άγαλ κεηνλεθηηθή 

ζέζε, ελδεηθηηθά ι.ρ. ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο πξνζρσξήζεσο, θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ είλαη ε απνπζία νπζηαζηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, πθίζηαληαη δηαθξηηηθή ή κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε θη εξίδνπλ 

γηα ην χςνο θαη, γεληθά, γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ρξέσζεο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θη εγθαηαζηάζεσλ.  Ζ κάιινλ ηδαληθή πξνζέγγηζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ ρξεψζεσλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο αεξνιηκέλα, είλαη λ’ αλαθηήζεη ην ζχλνιν ή έζησ ζεκαληηθφ κέξνο 
                                                 
1
  Ζ θξάζε αλήθεη ζηνλ Dempsey P. S., ζε Dempsey P. S. & Gesell L. E.,  Aviation and the Law, 4

th
 

Ed., Coast Aire Publ. 2005, 529 loc. cit. 
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ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο αεξνιηκέλα, θαη’ 

αληίζηημε πξνο ηελ θεξδνθνξία, πνπ πξνζήθεη ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. 

3.   Σε δηεζλέο επίπεδν, ήδε απφ ην 1981, παξαηεξείηαη κία 

κεηαηφπηζε απφ ηε θαηαλνκή ησλ γεληθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο αεξνιηκέλα πξνο ηε λενπαγή θηινζνθία «ν ρξήζηεο 

πιεξψλεη»2.  Έθηνηε, ζ’ εμέιημε βξίζθεηαη κία θαλνληζηηθή απφπεηξα, 

πξνθεηκέλνπ νη ρξεψζεηο λα είλαη «εχινγεο», δειαδή ην θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ λα είλαη πιήξσο αλαθηήζηκν.  Ζ ζζελαξή αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ 

ζην ηειεπηαίν κνληέιν δελ απνπζηάδεη.  Οη ρξήζηεο αληηηείλνπλ κε ηαρχηαηα 

αληαλαθιαζηηθά θη ππνδεηθλχνπλ κε λφεκα φηη γηα παξφκνηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο απφ νκφξνπο αεξνιηκέλεο επηβάιινληαη ρακειφηεξεο ρξεψζεηο.  Τν 

αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο «εχινγε ρξέσζε» παξακέλεη κάιινλ 

ππνθεηκεληθά πξνδηνξηδφκελν, αλ θη ε ζρεηηθή αλάιπζε εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο 

παξνχζαο εηζήγεζεο. 

4.   Τα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη αεξνιηκέλεο 

ζπληζηνχλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν ησλ ζχγρξνλσλ κεηαθνξψλ θη είλαη 

αλαγθαίνη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία.  Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

αεξνκεηαθνξέο, παξαηεξείηαη κία θαη’ έηνο ξαγδαία απμαλφκελε θπθινθνξία ζε 

κία ηαρέσο αλακνξθνχκελε αγνξά3.  Αλ θη απνπζηάδεη ε εγεηηθή κνξθή ελφο 

θπξηάξρνπ αεξνκεηαθνξέα, εληζρχεηαη ε παξνπζία ησλ ιεγνκέλσλ 
                                                 
2
  Dempsey P. S., ζε Dempsey P. S. & Gesell L. E.,  Air Commerce and the Law, Coast Aire Publ. 

2004, 462 loc. cit. 
3
  Βι. ην από 29 Φεβξνπαξίνπ 2012 Press Release ηεο ΗΑΣΑ: Passenger Traffic Continues to Rise - 

Cargo Remains in Doldrums, δηαζέζηκν ζε http://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2012-02-29-

01.aspx. 

http://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2012-02-29-01.aspx
http://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2012-02-29-01.aspx
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αεξνκεηαθνξέσλ «ρακεινχ θφζηνπο».  Παξάιιεια, εληνπίδεηαη ηθαλφο αξηζκφο 

αεξνιηκέλσλ, αθφκα θαη ζηηο ΖΠΑ, πνπ βαζίδνληαη – πεξηέξγσο - ζε θξαηηθή 

ελίζρπζε θάπνηαο κνξθήο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο θη 

αδηαιιείπησο. 

5.   Ζ ρακειή θεξδνθνξία θαζηζηά ηνπο αεξνιηκέλεο κε ειθπζηηθνχο 

ζε κεζνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα.  Απφ ηζηνξηθήο έπνςεο, ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξφ ελδηαθέξνλ, κε απνηέιεζκα ε 

θπξηφηεηα ησλ αεξνιηκέλσλ λα παξακέλεη, θαηά βάζε, ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε.  

Μφιηο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη κεηθηνχ ραξαθηήξα 

επηρεηξήζεηο, δειαδή κε ζπκκεηνρή αθ’ ελφο κελ ηνπ θξάηνπο (κε ηε κνξθή είηε 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο είηε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) αθ’ εηέξνπ δε ηδησηψλ, 

ζπλήζσο λνκηθψλ πξνζψπσλ.  Δηδηθφηεξα, ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη κε ηα 

ηειεπηαία δηαζέζηκα επίζεκα ζηνηρεία, ην 78% ησλ αεξνιηκέλσλ παξακέλεη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ην 13% είλαη κηθηνχ ραξαθηήξα, ελψ κφιηο ην 9% ησλ 

αεξνιηκέλσλ είλαη ακηγψο ηδησηηθνί4.  Σε ζεζκηθφ επίπεδν, είλαη, επίζεο, 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηνπο αεξνιηκέλεο κήηε είλαη 

εληαία5 κήηε είλαη πιήξσο νκνγελνπνηεκέλε. 

6.   Τν θξάηνο θαίλεηαη φηη πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε φηη ην 

παξαγφκελν πξντφλ ελφο αεξνιηκέλα είλαη ε παξνρή ελφο ηφπνπ γηα ηε 

ζπλνκνιφγεζε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ 

                                                 
4
  ACI Europe, δηαζέζηκν ζε http://www.aci-europe.org/policy/position-

papers.html?view=group&group=1&id=6. 
5
  Δλδεηθηηθά, ε από 6 Οθησβξίνπ 2010 Δξώηεζε ηνπ Oriol Junqueras Vies πξνο ην πκβνύιην θη ε 

από 22 Ννεκβξίνπ 2010 Απάληεζε, ΔΔ C 249 E, 26/8/2011. 

http://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
http://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
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ζπκθέξνληνο, ρσξίο θαη’ αλάγθε λα πξνβαίλεη ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 

επελδχζεσλ αλά επηβάηε.  Ο ηδηψηεο επελδπηήο θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

θάπνην επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα θαη λα εηζθέξεη θεθάιαηα θαη ηερλνγλσζία, κε 

ζθνπφ ηελ πξννδεπηηθή θεξδνθνξία.  Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λ’ 

απνθηήζεη καθξνρξφληα εκπξάγκαηα θη ελνρηθά δηθαηψκαηα (καδί κε δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επλντθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζε κία δηαξθή έλλνκε ζρέζε. 

7.   Ζ δηεζλήο πξαθηηθή6 απφ ην 1996 έρεη θαηαιήμεη ζε ηέζζεξηο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηεο δηεζλνχο επελδπηηθήο δξάζεο εληφο ελφο θξάηνπο.  

Δηδηθφηεξα, έρεη εληνπίζεη (α) ηα επελδπηηθά κέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ είζνδν 

θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε αιινδαπψλ επελδπηψλ, (β) ηα standards ηεο 

κεηαρείξηζεο, (γ) ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ επξχηεξα δεηήκαηα θαη (δ) ηελ 

πξνζηαζία ηεο επέλδπζεο θαη ην κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ θξάηνπο - 

επελδπηή.  Σηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο ζ’ αζρνιεζνχκε κε ηνλ πξψην 

θαη ηνλ ηέηαξην ππιψλα.  Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο case study ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξφζθαηεο λνκνζεζίαο, δειαδή ην άξζξ. 22 λ. 3913/20117, ζε ζπλδπαζκφ πξνο 

η’ άξζξ. 1 – 9 λ. 3986/20118, πνπ αθνξνχλ ην Τακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.  Σην ελ ιφγσ Τακείν κεηαθέξζεθαλ (δηα ΚΥΑ ηεο 

Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ) ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ φινη νη 
                                                 
6
  Δλδεηθηηθά, Brewer T. L. & Young S., The Multilateral Investment System and Multinational 

Enterprises, Oxford U.P. 1998, 26 et seq. 
7
  ΦΔΚ Α’ 18, Αλαδηνξγάλσζε ηεο ΤΠΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

8
  ΦΔΚ Α’ 152, Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2012−2015. 
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πεξηθεξεηαθνί αεξνιηκέλεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ζην Γ.Α.Α. «Δι. Βεληδέινο». 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

8.   Όια ηα θξάηε επηδεηνχλ ελαγσλίσο επελδχζεηο.  Τελ ίδηα ζηηγκή, 

φκσο, ζεζπίδνπλ δηάθνξα εκπφδηα, πνπ, ζε πξψην επίπεδν, αθνξνχλ ζηην 

εγκαηάζηαζη και ζηη λειηοσργία ηων επενδσηών.  Οη πην ζπλεζηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θσδηθνπνηεζνχλ ζηελ επηβνιή απαξαίηεηνπ 

ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ πξνο επέλδπζε, ζηνλ έιεγρν – έγθξηζε θαη θαηαρψξεζε 

ηεο επέλδπζεο, ζηελ ππφ πξνυπνζέζεηο έγθξηζε φηαλ ε επέλδπζε ζπκπνξεχεηαη 

κε νξηζκέλα αλαπηπμηαθά ή άιια (ι.ρ. πεξηβαιινληνινγηθά) θξηηήξηα, ζε 

πεξηνξηζκνχο ζηε κνξθή ή ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο επέλδπζεο, ζε 

πεξηνξηζκνχο ζηε ζπκκεηνρή ή ππφ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 

ηδησηηθνπνίεζεο (ελδεηθηηθά, επηπξφζζεηεο εγγπήζεηο) θαη, ηέινο, ζηελ απζηεξή 

ζπκκφξθσζε ησλ επελδπηψλ πξνο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή αζθάιεηα ή 

νηθνλνκηθά θαη ηεισλεηαθά δεηήκαηα. 

9. Σ’ έλα δεχηεξν επίπεδν, ηα θξάηε ζεζπίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο, αλαθνξηθά κε δεηήκαηα κσριόηηηας κι ελέγτοσ 

ηης επένδσζης.  Δηδηθφηεξα, επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο επί αιινδαπήο 

ηδηνθηεζίαο (ι.ρ. λα κε μεπεξλά ην 50% ηεο επέλδπζεο), ππνρξεσηηθέο joint 

ventures (είηε κε θξαηηθή ζπκκεηνρή είηε κε εκεδαπνχο ηδηψηεο επελδπηέο), 

αλαγθαζηηθή κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο επέλδπζεο ζ’ εζληθέο επηρεηξήζεηο 
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κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (fade out requirement), πεξηνξηζκνχο ζηα 

κεηνρηθά δηθαηψκαηα αιινδαπψλ κεηφρσλ, ζχζηαζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

(golden shares) πνπ δηαθξαηνχληαη απφ ην θξάηνο, δηθαίσκα δηνξηζκνχ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεπζείαο απφ ην θξάηνο, 

θσιχκαηα ζην δηνξηζκφ αιινδαπψλ ζε πςειά δηεπζπληηθά πφζηα, πεξηνξηζκνχο 

ζηελ ηαθηηθή δηνίθεζε ησλ ππφ ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ή ζηελ αδεηνδφηεζε 

ρξήζεο αιινδαπήο ηερλνινγίαο ή ζηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο επέλδπζεο ή ζε 

καθξνρξφληεο κηζζψζεηο, πεξηζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο, πεξηζηνιή 

ηεο πξφζβαζεο ζε ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα ή ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, 

ζηελ εηζαγσγή πξντφλησλ (ηδία κεραλεκάησλ θη αληαιιαθηηθψλ) ή ζηε 

ζπκκεηνρή ζε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ.  Τέινο, εηζάγεη αλφιθηκεο 

δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ζηελ επαλεμαγσγή θεθαιαίσλ θαη θεξδψλ, εηδηθέο 

πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κεηά απφ θξαηηθή 

αδεηνδφηεζε, εμέιεγρν επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δηαζθάιηζε πνηνηηθψλ 

πξνηχπσλ. 

10.   Θα ήηαλ ζνβαξή επηζηεκνληθή παξάιεηςε λα κε ζηαζνχκε ζηηο 

κύριες καηηγορίες κινήηρων, ποσ ηα κράηη προζθέροσν ζε αλλοδαπούς 

επενδσηές.  Γηαθξίλνληαη ζε θίλεηξα δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα (ι.ρ. κείσζε 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, θνξναπνθπγή, αηέιεηεο θαη 

θνξναπαιιαγέο επαλεπελδπνκέλσλ θεξδψλ, κείσζε θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ 
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εηζθνξψλ, κείσζε θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ή άιισλ θφξσλ θχθινπ 

εξγαζηψλ, δαζκνινγηθέο αηέιεηεο θη επηζηξνθέο, πξνλνκηαθή θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε εηζνδήκαηνο πξνεξρνκέλνπ απφ εμαγσγέο), ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα (ι.ρ. άκεζεο ή έκκεζεο θξαηηθέο εληζρχζεηο, επηδνηνχκελα δάλεηα, 

εγγπήζεηο ζε δάλεηα, εγγπεκέλεο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο, εηζξνή θξαηηθνχ 

θεθαιαίνπ ζ’ επελδχζεηο πςεινχ θηλδχλνπ θαη θξαηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε 

έλαληη πξνλνκηαθψλ αζθαιίζηξσλ) θαη ζε ινηπά (ι.ρ. επηρνξεγνχκελε ππνδνκή, 

επηρνξεγνχκελεο ππεξεζίεο φπσο κειέηεο, παξνρή πξψησλ πιψλ, εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε πξνλνκηαθψλ θξαηηθψλ ζπκβάζεσλ, θιείζηκν ηεο αγνξάο ζε 

πεξαηηέξσ ελδηαθεξφκελνπο ή δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ θαη πξνζηαζία απφ 

εηαγσγηθφ αληαγσληζκφ).  Βέβαηα, δε ζα πξέπεη λα δηαιάζεη ηεο πξνζνρήο καο 

φηη ε απφιπηε – θπξηαξρηθή - ειεπζεξία ηνπ θξάηνπο λα επηιέμεη θαη λα 

πηνζεηήζεη θάπνηα θίλεηξα απφ η’ αλαθεξφκελα ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε θαηεγνξία, 

έρεη νπζησδψο πεξηζηαιεί ζηε δηθαηνηαμία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

11. Δληφο ηνπ 2011 θαη ζε ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο, ην Διιεληθφ Γεκφζην 

πηνζέηεζε δχν δηαθνξεηηθά κνληέια απνθξαηηθνπνίεζεο αεξνιηκέλσλ. 

12.   Τα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξφηεξεο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζζνχλ ζη’ αθφινπζα.  Σχκθσλα κε ην εηζαρζέλ ην 2002 κνληέιν, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη9, κε απφθαζε ηεο θαλνληζηηθψο δξψζαο δηνίθεζεο 

(Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Αλαδηαξζξψζεσλ & Απνθξαηηθνπνηήζεσλ) 

                                                 
9
  ηεξηδόηαλ ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3049/2002, Α’ 212, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 7 λ. 

3139/2003, Α’ 100, άξζξ. 13 λ. 3581/2007, Α’ 140, άξζ. 26 λ. 3610/2007, Α’ 258 θαη ζην άξζξ. 22 λ. 

3913/2011, Α’ 18. 
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πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ γηα έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο αεξνιηκέλεο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχζαλ εθηφο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα.  Με άιιεο ιέμεηο, ρνξεγήζεθε επξχηαηε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, 

ακθίβνιεο ζπληαγκαηηθφηεηαο10 ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν άιιν, πιελ ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο.  Ζ δηνίθεζε ζ’ απνθάζηδε γηα ηε ζπλεξγαζία κε νπνηνδήπνηε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ, γηα ηελ εθπφλεζε έξγσλ, 

γηα ηελ πινπνίεζε πξνκεζεηψλ αγαζψλ θη ππεξεζηψλ, γηα ηε ζπλνκνιφγεζε 

δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ, κε κφλν πεξηνξηζκφ ηελ απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο 

θπξηφηεηαο ή ζχζηαζεο εκπξαγκάησλ βαξψλ.  Ζ δηνίθεζε ήηαλ θαζ’ χιε 

αξκφδηα λα πξνβεί ζε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο, 

αλάπηπμεο, επέθηαζεο, ζπληήξεζεο θη εθκεηάιιεπζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ησλ 

ρψξσλ, εκπνξηθψλ θαη ζπλαθψλ ρξήζεσλ, εληφο ή θνληά ζε αεξνιηκέλεο είηε κε 

εηζθνξά ζε είδνο είηε κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο είηε κε νηνδήπνηε άιιν 

ηξφπν.  Πξνβιεπφηαλ δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία αεξνιηκέλσλ, κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ην κέγηζην 2 

κελψλ.  Θεζπηδφηαλ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ζηξαηεγηθνχ θη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδίνπ, ηδίσο γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα κέζα θαη ηνλ επαθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο.  Οη ΑΔΓΑ ζα ζηειερψλνληαλ απφ πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

                                                 
10

  Πάγηα ε λνκνινγία θαη ηα Πξαθηηθά Δπεμεξγαζίαο ηνπ ηΔ.  Δλδεηθηηθά, ηΔ 197/1945, ηΔ 

2309/1992, ηΔ 1466/1995, ΟιηΔ 1467/1995, αλαθνξηθά κε ην «εηδηθό θη νξηζκέλν ηεο λνκνζεηηθήο 

εμνπζηνδόηεζεο», πξνθεηκέλνπ απηή λ’ απεπζύλεηαη ζε όξγαλα εθηόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.  

Δπίζεο, βι. ηΔ 358/1998, ηΔ 657/2001 θαη ηΔ 1757/1998, ζρεηηθά κε ηελ θξίζε όηη ε λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδόηεζε πξέπεη λ’ απεπζύλεηαη ζηνλ ΠηΓ, αλ πξόθεηηαη γηα ζέκαηα γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψ εηζήρζε κεηαβαηηθή πεξίνδνο 2 εηψλ γη’ απφζπαζε 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ κέρξη ηελ θαηά η’ άλσ νινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο. 

13.   Μέζα ζην ίδην λνκηθφ πιαίζην πξνβιεπφηαλ θαη κία επάιιειε 

δηαδηθαζία.  Με απφθαζε, επίζεο, ηεο θαλνληζηηθψο δξψζαο δηνίθεζεο (ΓΔΑΑ) 

ήηαλ δπλαηφ λ’ απνθηεζνχλ κεηνρέο απφ ηξίηνπο επελδπηέο, λα ηδξπζνχλ ΑΔΓΑ 

κε ζπκκεηνρή ηξίησλ επελδπηψλ, λα παξαρσξεζνχλ ζε ΑΔΓΑ ή ζε επελδπηέο 

(κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο) δηθαησκάηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε 

δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θιπ, λα νξηζζεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ θη 

νη βαζηθνί φξνη ηεο ζπκθσλίαο, ελψ δελ ίζρπε ε άλσ κεηαβαηηθήο ηζρχνο δηάηαμε 

γηα ζηειέρσζε απνζπαζκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  Γηα φια ηα παξαπάλσ ν 

λνκνζέηεο απαηηνχζε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηνπο επηηαθηηθνχο θαλφλεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.  Τέινο, πξνέβιεπε ηελ 

θχξσζε κε λφκν ησλ ζπλνκνινγνπκέλσλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. 

14.   Δπαθνινχζεζε ην χζηεξν κνληέιν, πνπ εγθαηαιείπεη ηελ άλσ 

δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο.  Απηφ εξείδεηαη ζην ιεγφκελν Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκννζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο θαη ζηα Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

Μεζνπξνζέζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο11, δηα ησλ νπνίσλ 

ζπζηήζεθε ην Τακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Πξφθεηηαη γη’ αλψλπκε εηαηξεία, εθηφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηελ νπνία γίλεηαη ex 

lege θη άλεπ αληαιιάγκαηνο κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ, ΓΔΚΟ θιπ, κε απφθαζε ηεο ΓΔΑΑ.  Απφ θαη δηα ηεο έθδνζεο 

                                                 
11

  Άξζξ. 1 - 9 λ. 3986/2011, Α’ 152, άξζξ. 23 λ. 3965/2011, Α’ 113 θη άξζξ. 15 λ. 4002/2011, Α’ 180. 
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ηεο άλσ ΥΑ12 κεηαβίβαζηεθε en bloc ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα παξαρψξεζεο 

ζε ηξίηνπο, κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο - φπσο θαη ζην πξφηεξν κνληέιν, 

ηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο, επέθηαζεο, ζπληήξεζεο, 

εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ θξαηηθψλ αεξνιηκέλσλ.  Απφ θαη δηα ηεο έθδνζεο ηεο 

άλσ Απφθαζεο, ην Διιεληθφ Γεκφζην απεθδχζεθε θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ.  Ζ 

κεηαβίβαζε είλαη νξηζηηθή θη ακεηάθιεηε13, ηα δε κεηαβηβαδφκελα είλαη, θαηά 

λνκηθφ πιάζκα, ειεχζεξα απφ θάζε δηθαίσκα ηξίηνπ14.  Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

απνθξαηηθνπνίεζεο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θήξπμεο αλαγθαζηηθψλ 

απαιινηξηψζεσλ.  Καηά κεηαβαηηθή πξφβιεςε, φζνη παξακέλνπλ ζηε 

δηνίθεζε/δηαρείξηζε ηεο κεηαβηβαζζείζεο πεξηνπζίαο, ελεξγνχλ ψο άκηζζνη 

εληνινδφρνη ηνπ Τακείνπ.  Σε ζπζηνηρία πξνο ην πξφηεξν κνληέιν πξνβιέπεηαη 

ε, κεηά απφ δίκελε πξνεηδνπνίεζε, θαηαγγειία πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ κε 

ξεηφ πεξηνξηζκφ, φκσο, ηεο απνδεκησηηθήο αξρήο ζε πθηζηάκελεο κηζζψζεηο, 

δειαδή απνδεκίσζε 3 κεληαίσλ κηζζσκάησλ.  Ζ αμηνπνίεζε γίλεηαη ζχκθσλα κ’ 

εθπνλνχκελν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Σ. ηνπ 

Τακείνπ, είλαη δε επξχηαηνπ ραξαθηήξα15.  Πξνβιέπεηαη αθφκα θαη δπλαηφηεηα 

                                                 
12

  Γειαδή in casu ηεο κε αξηζ. 195/27.10.2011, ΦΔΚ Β’ 2511, ππό ζηνηρ. 1.Β.α. 
13

  Σν Γ.. ηνπ Σακείνπ νθείιεη εληόο 6 κελώλ λα εθδώζεη απόθαζή ηνπ, ε νπνία απνηειεί ην 

κεηαγξαπηέν ηίηιν. 
14

  Αλ θαη κε θαλνληζηηθή απόθαζε πξνβιέπεηαη ex lege ππεηζέιεπζε ηνπ Σακείνπ ζε πθηζηάκελα 

δηθαηώκαηα θη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από θαηαξηηζκέλεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ. 
15

  Άξζξ. 5 λ. 3986/2011 loc. cit.  Πξνβιέπεηαη ξεηά θη ελδεηθηηθά ε δπλαηόηεηα πώιεζεο, ζύζηαζεο 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ δηθαησκάησλ νξηδόληηαο θαη θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, 

κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ νπνηαζδήπνηε θύζεο επί απηώλ, εθκίζζσζε, παξαρώξεζε ηεο 

ρξήζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, εηζθνξά 

ηνπο ζε αλώλπκεο εηαηξείεο θαη ζηε ζπλέρεηα πώιεζε ησλ κεηνρώλ πνπ πξνθύπηνπλ, ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ, αλεμάξηεηα από ηνλ επηρεηξεκαηηθό ή κε ραξαθηήξα ηνπο.  Δπίζεο ην Σακείν κπνξεί λα 

ζπλάπηεη θάζε κνξθήο ζπκβάζεηο, όπσο ελδεηθηηθά ζπκβάζεηο δαλείνπ, αλάζεζεο έξγνπ, αλαδνρήο 

θηλεηώλ αμηώλ, ζπκβάζεηο κεηόρσλ θαη ζπκβάζεηο παξνρήο ή ιήςεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

πώιεζεο ή αγνξάο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  Οη ζπκβάζεηο δαλείνπ πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν 
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ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζην Τακείν, κε κία 

απιή απφθαζε ηνπ Γ.Σ., ελψ θαηαξγείηαη νηαδήπνηε πθηζηάκελε επνπηεία απφ 

άιιν δηνηθεηηθφ φξγαλν.  Τξίηνη, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα πξνζβάιινληαη, 

απνθηνχλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο κφλν έλαληη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην 

νπνίν θαη κφλν απηφ λνκηκνπνηείηαη παζεηηθά.  Τέινο, ε πξφβιεςε 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ ην ηίκεκα ή ην ελ γέλεη αληάιιαγκα ππεξβαίλεη ηα 500.000,00 επξψ, είλαη 

αλακθηζβήηεηα νξζή. 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

15.   Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

πξνθχπηεη φηη ν έιιελαο λνκνζέηεο, πεξηέξγσο, δε κλεκνλεχεη θαλ ην δηεζλέο 

πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ επελδπηψλ ζηελ Διιάδα, αλ θη ε 

Διιεληθή Γεκνθξαηία έρεη λα επηδείμεη κία αμηνδήιεπηε ελεξγεηηθφηεηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  Δηδηθφηεξα, πέξαλ ηεο δηαηεηζέκελεο πιαηθφξκαο ηνπ 

                                                                                                                                            
ζπλνκνινγνύληαη κε όξνπο αλνηθηήο αγνξάο.  Ωζηόζν πξνβιέπηαη απαγόξεπζε (α) ζπλνκνιόγεζεο 

ζπκβάζεσλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ δαπάλεο γηα επελδύζεηο ή γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, (β) θαηαβνιή επηρνξεγήζεσλ ή εμππεξέηεζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.  Δπηπξόζζεηα, ην Σακείν γίλεηαη έλα de facto θαη sui 

generis πηζησηηθό ίδξπκα, θαζώο κπνξεί λα εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα, γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα 

παξέρεηαη ε εγγύεζε ηνπ Γεκνζίνπ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.  Οη νκνινγίεο εθδόζεσο 

ηνπ Σακείνπ εμνκνηώλνληαη κε νκόινγα ηνπ Γεκνζίνπ, κπνξνύλ λα εθδίδνληαη ζε άπιε κνξθή θαη 

δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο γηα ηνπο άπινπο ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ.  Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζην Σακείν, 

αλ δελ είλαη δπλαηή ή ζπκθέξνπζα ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ εηαηξείαο, ηεο 

νπνίαο ην κεηνρηθό θεθάιαην αλήθεη άκεζα ή έκκεζα εμ νινθιήξνπ ζην Σακείν, λα δηελεξγεί κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά από γλώκε ηνπ .Δ., αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο ή λα ηε 

ζέηεη ππό εθθαζάξηζε.  Σέινο, ε εμνπζία ηνπ Σακείνπ πεξηνξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηε ζύζηαζε 

εκπξαγκάησλ αζθαιεηώλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζε απηό αλ ε ζύζηαζε απηή 

κπνξεί λα εκπνδίζεη ή λα θαζπζηεξήζεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα 

Αμηνπνίεζεο. 
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ICC16, ε Διιάδα είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Δπίιπζεο Δπελδπηηθψλ 

Γηαθνξψλ (ICSID)17 θαη ηνπ εθεί πξνβιεπφκελνπ κεραληζκνχ επίιπζεο18.  

Δπηπξφζζεηα, έρεη ζπλάςεη 43 δηκεξείο ζπκβάζεηο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ 

(ΒΗΤs)19.  Όπσο είλαη γλσζηφ, έλα ηέηνην δηεζλέο ζπκβαηηθφ θείκελν κεηαμχ 2 

θξαηψλ δεκηνπξγεί απεπζείαο δηθαηψκαηα ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

αλεμάξηεηα εάλ ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαησκάηα εκπίπηνπλ ζηελ ηππνινγία ησλ 

«αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» ή φρη20. 

16. Έλαο επελδπηήο ελεξγεί ηδίσ δηθαηψκαηη φηαλ πξνβάιεη θάπνην 

αίηεκα πξνο ην θξάηνο ππνδνρήο, ζηα πιαίζηα ηεο επέλδπζεο ή φηαλ γίλεηαη 

θάηαξμε δηθαηνδνηηθήο ή δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο21.  Σπλαθψο, ην εθαξκνζηέν 

δίθαην γηα ην δήηεκα εάλ ηα επηθαινχκελα απφ ηνλ επελδπηή δηθαηψκαηα 

ζπληζηνχλ «πξνζηαηεπκέλε επέλδπζε» πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο (δηεζλείο) 

ζπκβάζεηο επελδχζεσλ θη φρη απφ ην εζσηεξηθφ ή ην ελσζηαθφ δίθαην.  

Αληίζηνηρα, γηα ηα δεηήκαηα επζχλεο επί αηηεκάησλ, πνπ εξείδνληαη ζε 

                                                 
16

  Δλδεηθηηθά, Bühler M. W. & Webster T. H., Handbook of ICC Arbitration, Thomson S & M, 2
nd

 

Ed. 2008. 
17

  Ζ Διιάδα ππέγξαςε ηε ζύκβαζε ηεο Οπάζηγθησλ ζηηο 16 Μαξηίνπ 1966, ε νπνία άξρηζε λα ηζρύεη 

(γηα ηελ Διιάδα) ζηηο 21 Μαΐνπ 1969.  ύκθσλα κε ηα επίζεκα αξρεία, ζηηο 5 Μαΐνπ 2011 ππήξραλ 

157 ζπκβαιιόκελα θξάηε, δηαζέζηκνο θαηάινγνο ζε 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocume

nt&language=English.  Γηα κία γεληθή επηζθόπεζε, Schreuer C. H., The ICSID Convention – A 

Commentary, Cambridge UP 2001, Reed L., Paulson J. & Blackaby N., Guide to ICSID Arbitration, 

Wolters Kluwer, 2
nd

 Ed. 2010. 
18

  Δλληά θξάηε δελ έρνπλ απνδερζεί ην κεραληζκό επίιπζεο δηαθνξώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ν 

Καλαδάο θη ε Ρσζία. 
19

  Ο θαηάινγνο είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηεο UNCTAD ζε 

http://www.unctad.org/sections/dite_pcbb/docs/bits_greece.pdf.  Γηα ηα γεληθόηεξα ζέκαηα, βι., inter 

alia, Vandervelde K. J., Bilateral Investment Treaties, Oxford UP 2010. 
20

  Δλδεηθηηθά, βι. ηελ απόθαζε ηνπ Γηεζλνύο Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππόζεζε LaGrand, Judgement of 27 

June 2001, ICJ Rep. (2001) 466, 494 § 78 loc. cit.  Βι. θαη Sylacuse J. W., The Law of Investment 

Treaties, Oxford UP 2010. 
21

  Γηα ηα εηδηθόηεξα δεηήκαηα, Douglas Z., The International Law of Investment Claims, Cambridge 

UP 2009.  Δπίζεο, Yannaca-Small K., Arbitration under International Investment Agreements, Oxford 

UP 2010. 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=English
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=English
http://www.unctad.org/sections/dite_pcbb/docs/bits_greece.pdf
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ππνρξεψζεηο ή δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή, εθαξκνζηέν, πάιη, ηπγράλεη ην δίθαην 

ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ (γηα ηελ πξνζηαζία ησλ) επελδχζεσλ, φπσο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ην γεληθφ (εζηκηθφ) δηεζλέο δίθαην θη φρη ην εζσηεξηθφ 

δίθαην22.  Τξίην, ην δίθαην πνπ ξπζκίδεη η’ απνθαηαζηαηηθά, απνδεκησηηθά θαη 

δηαπιαζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή είλαη θαη πάιη ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ 

επελδχζεσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο γεληθψο απνδεθηέο αξρέο ηνπ ηδησηηθνχ 

δηεζλνχο δηθαίνπ23. 

17. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο είλαη ε 

ελζάξξπλζε θη ε ελδπλάκσζε ηεο ξνήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία.  Ο νπζηαζηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη 

ε εγγχεζε, απφ πιεπξάο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, νξηζκέλσλ ειαρίζησλ 

standards κεηαρείξηζεο κίαο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο, θαηά βάζε, 

αιινδαπνχ επελδπηή24.  Ο δηαδηθαζηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ πεξηιακβάλεη - εθ ησλ σλ νπθ άλεπ - ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ δνζείζα 

ζπλαίλεζε ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο (Διιάδαο) λ’ αρζεί ζε δηαηηεζία.  Τν 

αληηθείκελν ηεο αλαθπνκέλεο δηαθνξάο κε ηνλ επελδπηή νξηνζεηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ λνκηθή θη πιηθή πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο.  Ωο 

λνκηθή πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζεσξείηαη ε απφθηεζε κίαο δέζκεο 

πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.  Αληίζηνηρα, ε 

νηθνλνκηθή πινπνίεζε κίαο επέλδπζεο απαηηεί ηε δέζκεπζε πφξσλ ζηελ 

                                                 
22

  Σν νπνίν (εζσηεξηθό δίθαην) ππνθιίλεηαη ζηελ ππεξέρνπζα ηζρύ ησλ δηεζλώλ ζπλζεθώλ θαη ηνπ 

γεληθνύ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη’ αξζξ. 28 . 
23

  Sornarajah M., The International Law on Foreign Investment, Cambridge UP 2007. 
24

  Paulson J., Denial of Justice in International Law, Cambridge UP 2010. 
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νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο απφ ηνλ επελδπηή κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εκπνξηθφ θέξδνο. 

18.   Τν πξνλφκην ηεο επηινγήο, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά δηθαηνδνηηθά 

fora, εζληθά ή δηεζλή, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ νη άλσ δηαθνξέο αλήθεη ζηνλ 

επελδπηή.  Τνχην απνηειεί αλαγλσξηζκέλε δηεζλή πξαθηηθή.  Ζ άλσ επηινγή, αθ’ 

εο ιάβεη ρψξα, θαζίζηαηαη νξηζηηθή θη ακεηάθιεηε (φξνο «fork in the road»).  

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ν επελδπηήο δε ζπλεζίδεη λα επηιέγεη ηελ 

θάηαξμε δηθαηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ.  Αληίζεηα, 

θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεζλνχο δηαηηεζίαο25, ad hoc ή ζεζκηθήο, 

πξνθεηκέλνπ λ’ απνθεπρζνχλ πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο ζε πνιιαπιά fora γηα ηελ 

ίδηα επελδπηηθή δηαθνξά, θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ex post 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, δεηήκαηα δηαθζνξάο θιπ26. 

19.   Μέρξη ζηηγκήο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα εληνπίζνπκε κία 

πξνζέγγηζε ζπγθιίλνπζα ζηα δηεζλψο θξαηνχληα απφ πιεπξάο ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο ή ηνπ Τακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Όισο ελδεηθηηθψο, ηί ζα ζπκβεί εάλ ηξνπνπνηεζεί ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην 

νξηζηηθφ θη ακεηάθιεην ηεο κεηαβίβαζεο ηεο ελ ιφγσ πεξηνπζίαο ζην άλσ 

Τακείν;  Πψο ζα πξνζηαηεπζεί ν επελδπηήο; 

20.   Αιιά θη ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαθνξηθά κε ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δελ εμαξθεί, ίζσο δε δελ αξκφδεη ζηε δηαδηθαζία 

                                                 
25

  Friedland P. D., Arbitration Clauses for International Contracts, 2
nd

 Ed., JurisΝet 2007. 
26

  Γηα ην γεληθό πξνβιεκαηηζκό, Redfern & Hunter on International Arbitration, 5th Edition by 

Nigel Blackaby & Constantine Partasides and with Alan Redfern and Martin Hunter, Oxford UP 2009. 
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απνθξαηηθνπνίεζεο, κηάο θη ν ζεκαληηθφηεξνο λνκνζεηηθφο ιφγνο πηνζέηεζεο ηεο 

απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ, θαηά βάζε, ε πξνζηαζία ηνπ 

πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

21.   Έρεη απνδεηρζεί φηη ε πηνζέηεζε κίαο εμσζηξεθνχο ή δηεζλνχο 

πξνζέγγηζεο απνηειεί ηελ θαιχηεξε δηαθήκηζε γηα ηελ εκπέδσζε ελφο θιίκαηνο 

λνκηθήο αζθάιεηαο θη εκπνξηθήο εκπηζηνζχλεο ζηα φκκαηα ησλ αιινδαπψλ 

επελδπηψλ27.  Γη’ απηφ θαη ζε αλάινγα πεξηζηαηηθά ην θξάηνο ππνδνρήο 

ππνγξακκίδεη εκθαηηθά – εάλ δε δηαηπκπαλίδεη - ηε ζπλεηδεηή απφ κέξνπο ηνπ 

πίζηε ζην δηεζλέο ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ θη εθδειψλεη έκπξαθηα 

ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ28. 

 

Κπξίεο θαη Κχξηνη 

22. Σηε ζπκβησηηθή ζρέζε κεηαμχ αεξνιηκέλσλ, αεξνκεηαθνξέσλ, 

παξφρσλ ππεξεζηψλ επίγεηαο θαη ινηπήο εμππεξέηεζεο θαη ιεπηψλ - απνδεθηψλ 

φισλ ησλ άλσ ππεξεζηψλ, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία πξέπεη λα πείζεη γηα ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ εγρεηξήκαηνο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ αεξνιηκέλσλ 

ηεο.  Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππάξρεη ν ζνβαξφο θίλδπλνο απαμίσζεο ηφζν 

ησλ ππνδνκψλ ηεο φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη αθφκα θαη ηε δηεζλή επζχλε ηεο, ηδίσο ζηα πιαίζηα 

                                                 
27

  Montt S., State Liability in Investment Treaty Arbitration, Hart Pubs 2009. 
28

  Schwebel St. M., Justice in International Law – Further Selected Writings, Cambridge UP 2011, 

ηδηαίηεξα ζην Μέξνο ΗΗ. 
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ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

ICAO29. 

23.   Ζ ηδησηηθνπνίεζε, πθ’ νηαλδήπνηε κνξθή θη εθδνρή, έρεη - φρη 

άδηθα - ραξαθηεξηζζεί ζαλ κία δπζεπίιπηε ηζηνξία, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ κε έιιεηςε γεο (γηα επέθηαζε).  Παξακέλεη ζε 

πςειφ βαζκφ ε αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο εγθξίζεηο 

θαη ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  Ζ αζθάιεηα δηθαίνπ βάιιεηαη θαίξηα, 

ιφγσ ησλ ζπλζέησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ελψ δελ 

ιείπνπλ ηα παλεπξσπατθά παξάπνλα φηη εκπιέθνληαη πνιινί δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα θνξείο, ρσξίο μεθάζαξε νξηνζέηεζε ηεο επζχλεο ηνπο θαη ρσξίο 

δεζκεπηηθφ ρξνληθφ πιαίζην ελέξγεηαο.  Έηζη, ι.ρ. απφ ηελ θάηαξμε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζρήκαηνο ζην αεξνδξφκην 

ηεο Μπνιψληα (Ηηαιία) πέξαζαλ 844 εκέξεο.  Αο κάζνπκε, επηηέινπο, απφ ηελ 

πξαθηηθή ησλ εηαίξσλ καο, πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν 

φκνηα θαηά πεξηερφκελν δεηήκαηα, ηα νπνία θαινχκαζηε ζήκεξα θη ππφ ηελ 

πίεζε ηεο θαηάζηαζεο λα επηιχζνπκε. 

Σαο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ πξνζνρή Σαο. 

Σπάηα, 10 Μαΐνπ 2012 

 

                                                 
29

  ρεηηθά, Dempsey P. S., Aviation Liability Law, LexisNexis 2010, ηδηαίηεξα ζην Κεθάιαην 6. 


