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Άρθρο Ι

Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. — Τροποποίηση Παρ. 10 άρθρου

21 ν. 4664/2020

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως

προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και διαμορψώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική

αξία) εντός τριάντα πέντε (35) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των

διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση Θεωρείται ότι έχει λήξει και ο

ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε

περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση

μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιοτωτές, αυτή διενεργείται από τον

σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους

πιστωτές, σύμψωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμψωνα με τους όρους

του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο της παρ. 10

του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. Ι του παρόντος, αρχίζει

από την
7η22023

Άρθρο 2

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου

21 του ν. 4664/2020 - Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή
συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου

97 ν. 4941/202 2

1. Στο άρθρο 97 του ν. 4941/2022 (Α’ 113) τροποποιούνται α) το πρώτο εδάψιο της παρ. 2

αα) με την αύξηση του χρονικού διαστήματος για την επιλογή του κατά περίπτωση

αναγκαίου προσωπικού, αβ) με την αντικατάσταση των λέξεων «μηνιαίας ή διμηνιαίας

διάρκειας» με τις λέξεις «εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος», β) το πρώτο εδάψιο

της παρ. 3 βα) με την αύξηση του χρόνου ανάληψης κάθε προβλεπόμενης στην ίδια

παράγραφο δαπάνης έως την 15η.7.2023 και ββ) με την προσθήκη στις σχετικές δαπάνες

και της πληρωμής υφιστάμενου ασψαλιστηρίου συμβολαίου υγείας των εργαζομένων και

οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:



«2. Μετάτην έγκυρη λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της παρ. Ι προς τον

σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ή της συντήρησης του ενεργητικού της και

εντός της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής

δύναται να επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για χρονικό διάστημα που

δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων

εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία και να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το ανωτέρω χρονικό

διάστημα απασχόλησης δεν δύναται να θεμελιώσει τη μετατροπή των συμβάσεων σε

συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Ειδικώς μέχριτην 15η.7.2023 κάθε σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό:

(α) την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις

αποζημιώσεις καταγγελίας των συμβάσεων της παρ. 1,

(β) τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 2, καθώς και την πληρωμή του υψιστάμενου

ασψαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού, επιχορηγείται από το ελληνικό

δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επιβάρυνση του

Αττοθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής

διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 στην Τράπεζα της

Ελλάδας, προς ισόποση κάλυψη των ως άνω δαπανών, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένων

αιτημάτων του ειδικού διαχειριστή, στα οποία προσδιορίζεται το ύψος των αιτούμενων

ποσών για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2 σύμψωνα με τους υπολογισμούς του. Τα δε

ειτιχορηγούμενα, κατά περίπτωση, ποσά καταβάλλονται αποκλειστικά για την κάλυψη της

εγκριθείσας δαπάνης με την ιτροσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. α, β, γ’ της

ενότητας Α του άρθρου Ι της υπ’ αρ. 2/39539/0026/11.6.2015 (Β’ 1138) Κοινής απόψασης

των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών. Κατά τα

λοιπά εψαρμόζονται τα εδάψια τρίτο και τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.

4664/2020. Για τους υπολογισμούς των ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2, καθώς

και για κάθε σχετική με τα ποσά αυτά διαψορά ευθύνεται ο ειδικός διαχειριστής του

άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός διαχειριστής ή ο σύνδικσς πτώχευσης δύναται δυνάμει

δικαστικής απόψασης και, στη συνέχεια αυτής, επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού να

καταβάλλει αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών των θανόντων σε εργατικά ατυχήματα

κατά τα έτη 2015 έως 2020 ύψους μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά

ατύχημα στο σύνολο των δικαιούχων ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής διαδικασίας. Αν

καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαψίου τεκμαίρεται η παραίτηση

των δικαιούχων από τις απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη αιτία.».

2. Στο δεύτερο εδάψιο της περ. Ι του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.

503/1985, .4’ 182) περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις εργαζομένων μέχρι τις 19.5.2020 ή
συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., οιοποίες έχουν αναγγελθείστον

κατάλογο απαιτήσεων προς τον ειδικό διαχειριστή για την καταβολή του συνόλου ή
εναπομένοντος μέρους της προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό στοιχεία 0Α65000060

ασψαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιωτικής παροχής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχουν

γεννηθεί.



Άρθρο 3

Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της

υπό εκκαθάριση ασψαλιστικής επιχείρησης, ρυθμίσεις νια τους δικαιούχους απαιτήσεων

από ασψαλίσεις ζωής και μεταβατική ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία

δυνάμει άρθρου 21 ν. 4664/2020 - Προσθήκη άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 ν.

3867/2010, παρ. 15 στο άρθρο 21 ν. 4664/2020

1. Στον ν. 3867/2010 (Α’ 128) προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

«Αρθρο 2Α

Όροι για την καταβολή ποσών προς εξόψληση απαιτήσεων από ομαδικά συνταξιοδοτικό

συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση ασψαλιστικής επιχείρησης

1. Οι καταβολές για την ολική ή μερική εξόψληση βεβαιωμένων απαιτήσεων από ομαδικά

συνταξιοδοτικό συμβόλαιο έναντι ασψαλιστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2,

πραγματοποιούνται προς τον αντισυ μβαλλόμενο αυτών, ο οποίος ορίζεται, κατά παρέκκλιση

κάθε άλλης διάταξης, εκπρόσωπος, εντολοδόχος, δεκτικός καταβολής για λογαριασμό

εκάστου ασψαλισμένου μέλους, βάσει της δημοσιευμένης Κατάστασης Δικαιούχων

Απαιτήσεων από ασψάλιση ζωής. Αν λόγω εκχώρησης ή οποιασδήποτε άλλης έννομης

σχέσης, αποκλειστικός δικαιούχος της απαίτησης είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ομαδικού

συνταξιοδοτικού συμβολαίου, η καταβολή σε αυτόν λαμβάνει χώρα προς εξόψληση δικής

του απαίτησης.

2. Ικανοποιούνται μόνο οι απαιτήσεις για τις οποίες δεν υψίσταται δικαστική αμψισβήτηση

κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασψαλίσεις ζωής ή η ως άνω

αμψισβήτηση έχει επιλυθεί με δικαστική απόψαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

3. Η καταβολή προς ολική ή μερική εξόψληση των βεβαιωμένων απαιτήσεων γίνεται με την

υποβολή εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου,

κατ’ αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, έγγραψης δήλωσης στην οποία αναψέρεται

υποχρεωτικά η ιδιότητα με την οποία αιτείται την καταβολή.

4. Οι παρ. Ι έως και 3 εψαρμόζονται και στις καταβολές που γίνονται από τον ασψαλιστικό

εκκαθαριστή, σύμψωνα με το άρθρο 2, από το Εγγυητικό Κεψάλαιο Ιδιωτικής Ασψάλισης

Ζωής.

5. Με την καταβολή στον αντισυμβαλλόμενο του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου

σύμψωνα με τις παρ. Ι έως και 4, η αντίστοιχη απαίτηση από ασψάλιση για τα εν λόγω ποσά

θεωρείται εξοψλημένη, τόσο έναντι της υπό εκκαθάριση ασψαλιστικής επιχείρησης, το

χαρτοψυλάκιο της οποίας έχει ως προς αυτές περατωθεί κατά την έννοια του άρθρου 245

του ν. 4364/2016 (Α’ 13), όσο και έναντι του Εγγυητικού Κεψαλαίου Ιδιωτικής Ασψάλισης

Ζωής.

6. Αξιώσεις του ασψαλισμένου μέλους από την εψαρμογή του παρόντος ασκούνται μόνο

κατά του αντισυμβαλλομένου της ασψαλιοτικής επιχείρησης στο ομαδικά συνταξιοδοτικό

συμβόλαιο.»

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Για την εψαρμογή του άρθρου 2Α του ν. 3867/2010 (Α’ 128), ο ειδικός διαχειριστής που

είναι ο αντισυμβαλλόμενος του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου κατανέμει

αναλογικά και καταβάλλει αμέσως το ποσό του Εγγυητικού Κεψαλαίου Ιδιωτικής Ασψάλισης
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Ζωής στα ασψαλισμένα μέλη του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου, με συμψηψισμό

απαιτήσεών του έναντι των ασψαλισμένων μελών, στο πλαίσιο έτερου ομαδικού

συνταξιοδοτικού συμβολαίου, με βάση τη μεταξύ τους υποκείμενη σχέση, κατ’ εψαρμογή

του Αστικού Κώδικα.»

3. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Ρυθμίσεις για τους Δικαιούχους Απαιτήσεων από Ασψαλίσεις Ζωής

α. Για όσες απαιτήσεις δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα

Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασψαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) των ασψαλιστικών

εταιρειών του άρθρου 2, οι οποίες δεν αμψισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε

δικαστική απόψαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας

και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των Δικαιούχων στη διαδικασία

προσωρινών διανομών, ο ασψαλιοτικός εκκαθαριστής, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη

ισχύος του παρόντος, καλεί τους εν λόγω δικαιούχους υποχρεωτικώς να προσκομίσουν τα

απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός

(1) έτους από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το δεύτερο εδάψιο. Η

πρόσκληση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μια (1)

ψοράτην εβδομάδα, εττίτρεις (3) συνεχείς εβδομάδες, σε πέντε (5) ημερήσιες, ιτανελλαδικής

κυκλοψορίας, εψημερίδες, καθώς και στην ιστοσελίδα της υπό ασψαλιστική εκκαθάριση

εταιρείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, δίχως την προσκόμιση από

μέρους του Δικαιούχου των ανωτέρω αναψερόμενων δικαιολογητικών προς συμμετοχή στη

διαδικασία της προσωρινής διανομής, η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του

δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως.

β. Η παρούσα ρύθμιση εψαρμόζεται αναλογικά και στις προκαταβολές των παρ. 5α και 5β. Η

ωψέλεια από τη διαγραψή της απαίτησης, σύμψωνα με το Τρίτο εδάψιο της περ. α’,

κατανέμεται από τον ασψαλιστικό εκκαθαριστή αναλογικά και συμμέτρως στους υπόλοιπους

δικαιούχους και γνωστοποιείται στο Εγγυητικό Κεψάλαιο Ιδιωτικής Ασψάλισης Ζωής.

γ. Η αποσβεστική Προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται

στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασψαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ) με έκδοση τελεσίδικης

δικαστικής απόψασης, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, με χρόνο έναρξης της

προθεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόψασης, που μεταρρυθμίζει

τελεσίδικα την ΚΔΑ, κατά παρέκκλιση της Περ. α’.

5. Η ωψέλεια της υπό ασψαλιστική εκκαθάριση εταιρείας που προκύπτει από την ως άνω

διαγραψή των χρεών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασψάλιση, δεν θεωρείται

εισόδημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του

δεύτερου εδαψίου της παρ. Ι και της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)].».

Άρθρο 4

Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο

πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών — Τροποποίηση Παρ. 2 άρθρου 77

ν. 4307/2014

Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) προστίθενται νέο εδάψια, δεύτερο και

τρίτο, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
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«2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αψού αψαιρέσει από το προϊόν της ειδικής

διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της

λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά
συμμέτρως προς τους δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της

επιχείρησης, σύμψωνα με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 163 του Πτωχευτικού

Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, πίνακα

κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εψαρμοζομένων

αναλόγως. Κατά τη σύνταξη του πίνακα, σε περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις

εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια

πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών

προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατά το άρθρο 26 του ν. 4258/2014, από

επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαψίου, στην ειδική

διαχείριση του παρόντος νόμου, αυτές κατατάσσονται, ανεξαρτήτως του χρόνου που

προέκυψαν και εψόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραψή, στην ίδια τάξη με τις απαιτήσεις

από παροχή εξαρτημένης εργασίας που προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν τη Θέση

της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαψίου, οι απαιτήσεις

του Δημοσίου από ψόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και παρακρατούμενους και

επιρριπτόμενους ψόρους με τις προσαυξήσεις κάθε Φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν

αυτές, όπως και οι απαιτήσεις των ψορέων κοινωνικής ασψάλισης, αρμοδιότητας της Γενικής

Γραμματείας Κοινωνικών Ασψαλίσεων, κατατάσσονται στην τάξη που προβλέπεται για τις

λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου, κατά τις διακρίσεις της παρ. Ι του άρθρου 265 του

Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020, Α’ 207). Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του

πίνακα, τόσο ως προς την επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη, και την αναμόρψωσή του

είναι το δικαστήριο της παραγράψου Ι του άρθρου 12 του παρόντος Κεψαλαίου, το οποίο

δ ικάζει κατά τις προαναψερθείσες διατάξεις.».

Άρθρο 5

Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρηση Υ/Β - Τροποποίηση άρθρου 26 ν.

4258/2014

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) προστίθενται τριακοστό δεύτερο και

τριακοστό τρίτο εδάψια ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (6.200.000) ευρώ, διατίθεται από

πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για

την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από

τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται

για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των διαδικασιών των παρ. 3 και 4.

Επί των πιστώσεων οι οποίες εγκρίνονται με το άρθρα 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 22 του

ν. 4618/2019 (Α 89), 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), 66 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), 38 του ν.

4734/2020 (Α’ 139), 152 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 249 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), 61 του ν.

4818/2021 (Α 124), 188 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), 11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23), 70 του ν.

4931/2022 (Α’ 94), 125 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και 87 του ν. 4985/2022 (Α’ 203), χορηγείται

παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιανουάριο 2023».

2. Η παρ. 5Α του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 τροποποιείται α) με την προσθήκη της λήξης

παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, ως διαζευκτικής αίρεσης για την ολοκλήρωση

διαδικασιών, β) στην περ. γ’, με την προσθήκη βα) διευκρίνισης ότι τις αποζημιώσεις



εκκαθαρίζει το Πολεμικό Ναυτικό, ββ) με τη μεταβολή του χρόνου υπολογισμού των

ασψαλιοτικών και Φορολογικών εισψορών, και η παρ. 5Α διαμορψώνεται ως εξής:

«5Α. Η μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα ιδιοκτησία ή η λήξη της παράτασης ανάληψης

νομικών δεσμεύσεων επιέρουν αυτοδίκαια την ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών

και προβλέψεων των Παρ. Ι έως 4 και κατά συνέπεια:

α. Την άμεση παραλαβή των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ από το

Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση στην οποία ευρίσκονται κατά την ημερομηνία

πραγματοποίησης της μεταβίβασης ή της λήξης της παράτασης ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων.

β. Την άμεση απόδοση της χρήσης χώρων και υποδομών του ναυπηγείου που ήταν

απαραίτητοι για την ολοκλήρωοη των εργασιών στα Υ/Β.

γ. Τη λύση των συμβάσεων που έχουν συναψθεί με τους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ, κατά τα

οριζόμενα στην παρ. 3 και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, σύμψωνα με τα

οριζόμενα στην παρ. 4. Η εκκαθάριση των μηνιαίων αποζημιώσεων από το Πολεμικό Ναυτικό

στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και των αναλογουσών σε αυτές ασψαλιστικών και

ψορολογικών εισψορών υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία, κατά την οποία λύονται οι

συμβάσεις. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη

μεταβίβαση ή τη λήξη της ιταράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 προστίθενται παρ. 8 και 9 ως εξής:

«8. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και ιΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν

κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο καιτα οποία παραλαμβάνονται αυτοδίκαια, σύμψωνα

με όσα ορίζονται στην παρ. 5Α, καθώς και για τα πλοία του Αρχηγείου Στόλου, το ελληνικό

Δημόσιο, στο πλαίσιο του δικαιώματός του, νομής και κατοχής σε αυτά, προκειμένου να

συνεχιστεί η αδιάλειπτη συντήρηση και υποστήριξη αυτών και για την κάλυψη των τεχνικών

αναγκών των Υ/Β, και με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, αναθέτει

στο Πολεμικό Ναυτικό την αξιοποίηση των αναγκαίων πιστώσεων, που διατίθενται από

πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το χρονικό διάστημα από Ιης Φεβρουαρίου

2023 έως την 30η Ιουνίου 2023.

9. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των πολεμικών πλοίων της παρ. 8, παρέχονται

ως εξής:

α. Οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης εκτελούνται από στελέχη του Πολεμικού

Ναυτικού, πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ, τρίτους εργαζόμενους και τους αναγκαίους

υπεργολάβους, σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε εγκαταστάσεις και

με κινητό εξοπλισμό της ΕΝΑΕ, ή του οικονομικού ψορέα, στον οποίο μεταβιβάζεται το

ενεργητικό της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, που δύναται να χρησιμοποιεί το

Πολεμικό Ναυτικό, έως την 30η Ιουνίου 2023.

β. Το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται από 1 Φεβρουαρίου 2023, με πρώην εργαζομένους

της ΕΝΑΕ και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,

προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, για τη συντήρηση και την

υποστήριξη των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου. Οι συμβάσεις αυτές

έχουν μηνιαία ή διμηνιαία διάρκεια και δεν εκτείνονται πέραν της 30ης Ιουνίου 2023. Οι

συμβαλλόμενοι στις ως άνω συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύναται να είναι και συνταξιούχοι

ή να έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την Ιη Φεβρουαρίου 2023, εψόσον κριθούν

απαραίτητοι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και υποστήριξης. Το

Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που συμψωνούνται για κάθε
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εργαζόμενο, πλέον της αναλογούσας στην αμοιβή ασψαλιστικής εισψοράς ως αποδοχές για

την παρεχόμενη εργασία. Οι συμβάσεις με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και τρίτους

εργαζόμενους δεν δημιουργούν οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις

απαιτήσεις αυτών έναντι της ΕΝΑΕ. Κατά την αυτοδίκαιη ολοκλήρωση και λύση των

συμβάσεων, εψαρμόζεται η παρ. 5Α.

γ. Για τη σύναψη των τυχόν αναγκαίων συμβάσεων της περ. α και για την εκτέλεση των

εργασιών συντήρησης και υποστήριξης των Υ/Β και πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, με τρίτους

προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο, παραμένει σε ισχύ η

εξουσιοδότηση της παρ. 4.».

Άρθρο ό

Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης — Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 52 ν. 4797/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 (Α 66) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ.

Ι διαμορψώνεται ως ακολούθως:

«1. Απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, που έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία

πριν την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν.

4307/2014 (Α’ 246), προαψαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται

στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και το

άρθρο 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 21). Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εξομοιώνεται και

ο εξαναγκασμός του εργαζόμενου σε παραίτηση και οι οικείες απαιτήσεις προαψαιρούνται

και αποδίδονται κατά τα οριζόμενα στο παρόν, ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης αναγγελίας

τους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασκηθεί τα κατά νόμο ένδικα βοηθήματα για τη

διεκδίκησή τους.»

Άρθρο 7

Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οψειλών — Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου ό, παρ. 1,

3 και 4 άρθρου 7 ν. 4738/2020

1. Η περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου ό του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ως (<αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8 και ως «οριστική υποβολή αίτησης», η

οριστικοποίηση της υποβολής της στην Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης

Οψειλών, σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόψαση της παρ. 4 του άρθρου 71,».

2. Στην περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου ότου ν. 4738/2020, περί ορισμού των «οψειλών υπέρ

τρίτων», προστίθεται δεύτερο εδάψιο ως εξής:

«Για την εψαρμογή του Κεψαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου, οι οψειλές

υπέρ τρίτων, που υπάγονται στο πεδίο εψαρμογής του, λογίζονται ως οψειλές προς το

Δημόσιο».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κάθε ψυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για

εξωδικαστική ρύθμιση οψειλών. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκει

οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για

εξωδικαστική ρύθμιση οψειλών».
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4. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) το σύνολο των οψειλών του προσώπου της παρ. Ι σε χρηματοδοτικούς ψορείς, στο

Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ,»

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 διαγράψονται οι λέξεις «καθώς και

οψειλές υπέρ τρίτων» και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος δεν υπάγονται απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών

ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

(ΣΛΕΕ), σύμψωνα με την παρ. ό του άρθρου 3 του ν. 4978/2022 (Α’190), οψειλές από

τελωνειακούς δασμούς της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται

στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οψειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο».

ό. Το άρθρο 9 του ν. 4738/2020 αριθμείται ως παρ. 1, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 9

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 9

Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οψειλέτη

1. Η αίτηση οψειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οψειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα

εξής:

α. πλήρη στοιχεία του οψειλέτη (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση, Λ.Φ.Μ., ΚΛΔ,

εψόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέψωνο,

ηλεκτρονική διεύθυνση), αναψορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το

τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές

υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραψή της δραστηριότητάς του, της

οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών

της επιχείρησής του,

β. κατάλογο όλων των προσώπων και ψορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οψειλέτη (π.χ.

προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., και,

εψόσον υπάρχουν, τηλέψωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), των οψειλομένων ποσών ανά

πιστωτή και της ημερομηνίας, αναψορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε

οψειλής,

γ. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη στην Ελλάδα

και την αλλοδαπή, με αναψορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών

στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοπσίησης της περιουσίας του.

Η αξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11,

δ. πλήρη περιγραψή των βαρών και λοιπών εξασψαλίσεων (είδος βάρους ή εξασψάλισης,

πιστωτής, ασψαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των

περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη,

ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση ττεριουσιακού στοιχείου του οψειλέτη που

έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

2. Με την αίτηση του παρόντος, ο οψειλέτης δύναται να ζητά να διατηρηθεί στο ακέραιο

ενήμερη ή ήδη ρυθμισμένη και ενήμερη οψειλή του προς χρηματοδοτικό ψορέα και να

ρυθμισθούν οι υπόλοιπες οψειλές του βάσει της πρότασης αναδιάρθρωσης που προκύπτει

από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71.

Προϋπόθεση για την εξαίρεση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οψειλής από τη

ρύθμιση που προκύπτει, κατά το πρώτο εδάψιο, Είναι σι δόσεις του συνόλου των ενήμερων



ή ρυθμισμένων και ενήμερων οψειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από τη δόση που προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό

εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71. Στην περίπτωση

υπογραψής σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο πιοτωτής του δεύτερου εδαψίου δεν Θεωρείται

καταλαμβανόμενος πιστωτής για τη συγκεκριμένη οψειλή και η ψήψος του δεν

προσμετράται για τον υπολογισμό της πλειοψηψίας της παρ. Ι του άρθρου 14».

Άρθρο 8

Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οψειλών — Αναστολή διαδικασίας Κώδικα

Δεοντολογίας Τραπεζών — Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραψής —

Δικαίωμα διαμεσολάβησης — Τροποποίηση Παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, άρθρων

15 και 16 ν. 4738/2020

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται α)

με την προσθήκη της λέξης «οριστική» στην υποβολή της αίτησης, β) με τη διαγραψή της

παραπομπής στην υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 απόψαση της Επιτροπής Πιστωτικών και

Ασψαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Β’ 2376) και η Παρ. 1 διαμορψώνεται ως

εξής:

«1. Η οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας

Τραπεζών, που έχει θεσπισθεί σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4224/2013 (Α’

288). Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του Παρόντος Κεψαλαίου δεν τελεσψορήσει, η

διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο ευρισκόταν πριν

την αναστολή, κατόπιν αιτήσεως του οψειλέτη ή του πιστωτή, η οποία λαμβάνει χώρα εντός

τριάντα (30) ημερών από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας του παρόντος

Κεψαλαίου. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης είτε από τον οψειλέτη είτε από τον πιστωτή,

η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας διακόπτεται».

2. Η παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4738/2020 τροποποιείται α) με την προσθήκη της λέξης

«οριστική» στην υποβολή της αίτησης, β) με την προσθήκη εδαψίων τρίτου έως και ένατου,

και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι

χρηματοδοτικοί ψορείς, δύνανται να καταθέοουν πρόταση ρύθμισης προς τον οψειλέτη. Αν

πρόταση εξασψαλίσει τη συναίνεση του οψειλέτη, της πλειοψηψίας (ως προς την αξία των

σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί ψορείς και

τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράψεται

μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οψειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που

δύναται να συναψθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμψωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο). Οι

συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί ψορείς, καθώς και ο οψειλέτης,

αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης που

προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α

του άρθρου 71. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική ‘Ενωση Τραπεζών και η ‘Ενωση Εταιρειών

Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την

έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία προσδιορίζουν τους λόγους μη

συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατψόρμα από

την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί ψορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης,
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όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην

ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατψόρμα και

ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση. Ομοίως, ο

οψειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους

αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατψόρμα ή συμπληρώνειτην αιτιολογία, προκειμένου να

αττορρίψειτην πρόταση ρύθμισης. Τεκμαίρεται η συναίνεση, σύμψωνα με το έβδομο εδάψιο,

πιοτωτή, που είναι χρηματοδοτικός ψορέας, για τον οποίον προκύπτει μηδενικό ποσό

ανάκτησης, σύμψωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο της

περ. ζ’ της παρ. 2 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71, εψόσον το παραπάνω υπολογιστικό εργαλείο

διασψαλίζει για τον πιστωτή την καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού

ανάκτησης οψειλής, όπως αυτό προκύπτει από την κοινή απόψαση της παρ. 5 του άρθρου

71. Πιοτωτής, η συναίνεση του οποίου τεκμαίρεται κατά το όγδοο εδάψιο, δεν υπογράψει τη

σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά Θεωρείται καταλαμβανόμενος πιοτωτής, ως προς τον οποίο

επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 19».

3. Το άρθρο 15 του ν. 4738/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 15

Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την Πρόταση των πιστωτών

Στις Περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης σύμψωνα

με το άρθρο 16 και κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οψειλών, σύμψωνα με

το άρθρο 24, σε σχέση με τις οψειλές προς τους χρηματοδοτικούς ψορείς, ο οψειλέτης

δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άνω περαίωση της διαδικασίας,

να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Εψόσον το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από

την πλειοψηψία των χρηματοδοτικών ψορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων

που αψορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ μικρής

οντότητας του ν. 4308/2014 (Α’ 251), την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει

οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής του ν. 4640/2019 (Α 190), όπως εκάστοτε

ισχύει. Σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει διαπιστευμένσς μεσολαβητής, ο

οποίος διαθέτει επιπλέον έγγραψο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε

χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που, παρά την παρέλευση εξήντα (60)

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, δεν έχει επιτευχθεί η υπογραψή

συμψωνίας αναδιάρθρωσης μεταξύ των πιστωτών και του οψειλέτη, τότε η διαδικασία

Θεωρείται λήξασα».

4. Το άρΘρο 16 του ν. 4738/2020 τροποποιείται α) στο πρώτο εδάψιο, με την προσθήκη της

λέξης «οριστικής» στην υποβολή της αίτησης, β) με την Κατάργηση του δευτέρου εδαψίου,

γ) στο τέταρτο εδάψιο, με την προσθήκη της προϋπόθεσης αιτιολόγησης της απόρριψης της

αίτησης, δ) με τη μετατροπή της μεταβατικής διάταξης του πέμπτου εδαψίου σε πάγια, και

το άρθρο 16 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 16

Προθεσμία για την υπογραψή της σύμβασης αναδιάρθρωσης

Αν δεν υπογραψεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οψειλών εντός δύο (2) μηνών από την

ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως

άκαρπη. Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την

περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε (15)

εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι

συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί ψορείς, έχουν τη δυνατότητα να
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απορρίψουν την αίτηση του οψειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την

κοινοποίηση της απόρριψης και της αιτιολογίας αυτής, η διαδικασία εξωδικαστικής

ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Εάν στην κατά τα ανωτέρω δίμηνη προθεσμία

μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εψαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από Ι έως 31

Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται».

Άρθρο 9

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οψειλών —

Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωση ς— Τροποποίηση

άρθρων 18 και 20 ν. 4738/2020

1. Το άρθρο 18 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάψιο με την

προσθήκη της λέξης «οριστική» στην υποβολή της αίτησης και τη διόρθωση παροράματος,

β) με τη μετατροπή της μεταβατικής διάταξης του δευτέρου εδαψίου σε πάγια, και το άρθρο

18 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 18

Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της

διαδικασίας, σύμψωνα με το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η

συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων

κατά του οψειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν.

1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου Ι του αν. 86/1967 (Α’ 136) αναψορικά με τις οψειλές των

οποίων ζητείται η ρύθμιση. Εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το

χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμψωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα

από Ι έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή. Κατά το χρονικό διάστημα της

αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραψή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει

ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της

παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει

προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της

αίτησης από τον οψειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια

προπαρασκε υ αστική της διενέργε ιας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή

(περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς

τον οψειλέτη της απόψασης μη υποβολής πρότασης συμψωνίας αναδιάρθρωσης ή με την

καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης»

2. Το άρθρο 20 του ν. 4738/2020 τροποποιείται με τη διαγραψή, ως προς την ευθύνη

υπαλλήλου, της διαζευκτικής αναψοράς σε «κατά περίπτωση, γνωμοδότηση διαχειριστή

αψερεγγυότητας, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 21»

και το άρθρο 20 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 20

Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης

αναδιάρθρωσης
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Με την επιψύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα για τη

δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει

οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την αποδοχή σύμβασης

αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεψαλαίου ή για οποιαδήποτε

ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώριση των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα ως

προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς

την ανάκτηση σε περίπτωση πτώχευσης του οψειλέτη, ουδείς υπάλληλος ευθύνεται

σύμψωνα με το αμέσως προηγούμενο εδάψιο, σύμψωνα με τα αναψερόμενα στην υποπαρ.

γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21».

Άρθρο 10

Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης στις συμβάσεις

αναδιάρθρωσης οψειλών, κανόνες και περιορισμοί — Τροποποίηση άρθρων 21, 22 και 23

ν. 4738/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται με τη διαγραψή της λήψης

σύμψωνης αιτιολογημένης γνώμης διαχειριστή αψερεγγυόητητας και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Συναίνεση του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης, κατά τα οριζόμενα στην περ.

γ’ της παρ. 2 του παρόντος, σε ιτολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, στις οποίες δεν

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των υιτοπερ. () και (Η) της περ. β’ της παρ. 2, είναι σύννομη,

εψόσον η προτεινόμενη σύμβαση έχει εξασψαλίσει τις συναινέσεις της παρ. Ι του άρθρου

14 και επιπλέον ικανοποιούνται σι προϋποθέσεις του άρθρου 22».

2. Στην παρ. β του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 προστίθεται Τρίτο εδάψιο ως εξής:

«Η διαγραψή οψειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των

οψειλών υπέρ τρίτων, γίνεται από τη Φορολογική Διοίκηση».

3. Στην παρ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 προστίθεται τρίτο εδάψιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ολικής προεξόψλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οψειλέτη ή
συμψηψισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο

σύνολο των ανεξόψλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και, σύμψωνα με το

υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71, αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που

προεξοψλούνται».

4. Στην περ. ίί της παρ. α του άρθρου 23 του ν. 4738/2020 διαγράψονται οι λέξεις ιικαθώς

και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)» και η περ. ΊΙΙ της παρ. α’ του

άρθρου 23 του ν. 4738/2020 διαμορψώνεται ως εξής:

«ΙΙΙ. κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την

προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοψληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής,

β) έχουν εξοψληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσιτραξης ή ρύθμιση

τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οψειλές και γ) έχουν υποβληθεί σι

προβλεπόμενες δηλώσεις ψορολογίας εισοδήματος και ψόρου προστιθέμενης αξίας, εντός

τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του

οψειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποψασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα

χέρια τρίτων σε βάρος του οψειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η

απόψαση αυτή εκδίδεται, ανεξάρτητα από τσ εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για

υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οψειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων
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που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο,

ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτήν, αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν

ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση, σι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις

έννομες συνέπειές τους, αναψορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της

ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται

έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί

αποκλειστικά για οψειλές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του

οψειλέτη, εψόσον έχει εξοψληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)

του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις περιπτώσεις των

ανωτέρω εδαψίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν επιστρέψονται.».

Άρθρο 11

Ηλεκτρονική πλατψόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οψειλών — Μεταβατικές διατάξεις —

Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738/2020

1. Στο άρθρο 29 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του παρόντος, κάθε ψυσικό ή νομικό πρόσωπο

δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης για τις χρηματικές οψειλές του προς

χρηματοδοτικούς ψορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης, για κάθε

νόμιμη χρήση. Η βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατψόρμα.

Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για την άρση του απορρήτου των

τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου Ι του ν.δ. 1059/1971 (Α 270) και του ψορολογικού

απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 (Α’ 206).».

2. Στο άρθρο 74 του ν. 4738/2020, α) τροποποιείται ο τίτλος σε «Τελικές διατάξεις του

Μέρους Δευτέρου» και β) προστίθενται παρ. 5 και ό ως εξής:

«5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

οψειλών υπέρ τρίτων, ακόμα και εάν δεν έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες από τη με

οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεψαλαίου Α’ που είχε εκκινήσει με

την αρχική αίτηση. Με τη νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμισθούν οψειλές προς το

Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που

τροποποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο. Οι ρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί με συμβάσεις

αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της αρχικής αίτησης διατηρούνται στο ακέραιο, εκτός και αν

έχουν τροποποιηθεί οι βεβαιωμένες οψειλές που ρυθμίστηκαν με τη σύμβαση

αναδιάρθρωσης, οπότε και υπολογίζονται εκ νέου από το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου

71. Εάν μετά την υποβολή της νέας αίτησης προκύψει από τα καταχωριζόμενα στην

πλατψόρμα στοιχεία ότι δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω οψειλές που δικαιολογούν την

υποβολή της, αυτή αυτοδίκαια Θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα. Αν η διαδικασία του

παρόντος Κεψαλαίου δεν έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική υποβολή της νέας αίτησης,

ακυρώνεται η αρχική αίτηση του οψειλέτη, προκειμένου να συμπεριληψθεί το σύνολο των

οψειλών του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

οψειλών του Κεψαλαίου Α’ σε οψειλέτες που δεν είχαν παραιτηθεί από τη διαδικασία του ν.

4469/2017 (Α’ 62), χωρίς να υπαχθούν στον νόμο αυτό, ή είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή
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στη διαδικασία του ν. 4469/2017 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει επιτευχθεί σύμβαση

αναδιάρθρωσης οψειλών.».

Άρθρο 12

Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε

δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών

από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής’Ενωσης - Αναδρομική ισχύς των αποφάσεων του

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 και με αρ.

2/1804/0025/8.7.2005

1. Η υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 απόψαση του Υψυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(Β’ 772), με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη στεγαστική

αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής

‘Ενωσης, ισχύει αναδρομικά από την 8η.5.2003 και καταλαμβάνει και τις δανειακές

συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 8η.5.2003 έως καιτην 17η.6.2003 από πιστωτικά

ιδρύματα σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 96629/6295/5.5.2003

κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υψυπουργού

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 560).

2. Η υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005 απόψαση του Υψυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

(Β’ 1070), με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για τη στεγαστική

αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής’Ενωσης,

ισχύει αναδρομικά από την 7η.10.2004 και καταλαμβάνει και τις δανειακές συμβάσεις που

συνομολογήθηκαν από την 7η.10.2004 έως και την 29η.7.2005 από πιστωτικά ιδρύματα,

σύμψωνα με τους όρους καιτις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 14979/4.10.2004 κοινής απόψασης

των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και

Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1510).

3. Αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δανειακές συμβάσεις

που συνομολογήθηκαν από την 8η.5.2003 έως την 17η.6.2003 και από την 7η.10.2004 έως

την 29η.7.2005, τα οποία υποβλήθηκαν από πιοτωτικά ιδρύματα και απορρίψθηκαν για

λόγους που αψορούν στη μη ισχύ της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, επανεξετάζονται

χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή του αιτήματος κατάπτωσης από το πιστωτικό ίδρυμα.

4. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες

εψαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις οψειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια ψυσικών

προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και

λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους -

Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. Ι και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και

τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 293 ν. 4738/2020

1. Στο εισαγωγικό εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α 207), μετά τη

ψράση «κατ’ εξουσιοδότηση του ν.», αντικαθίσταται η εσψαλμένη αναγραψή του αριθμού



του νόμου και του αριθμού δημοσίευσής, στο ορθό «2322/1995 (Α’ 143)», και η παρ. 1

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Βεβαιωμένες οψειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και οτα Ελεγκτικά Κέντρα,

σύμψωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που

προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια ψυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως

καιτο έτος 2012 υπουργικές αποψάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’

εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α’ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την

επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας

και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας μετην επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ

Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί

ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράψεται στο αίτημα

κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και

εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οψειλέτη, εψόσον έχουν

καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η

Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά

ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις

επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) Εψάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα

πέντε τοις εκατό (9 5%).

γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα

πέντε τοις εκατό (85%).

δ) Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

στ) Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

τριάντα τοις εκατό (30%).

η) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

θ) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και

διορθώσεις:

α) η νυν ισχύουσα ρύθμιση αριθμείται σε περ. «α.»,

β) στην περ. <ια.», μετάτη ψράση «κατ’ εξουσιοδότηση του ν.», αντικαθίσταται η εσψαλμένη

αναγραψή του αριθμού του νόμου, στο ορθό «2322/1995»,

γ) στην περ. «α.», μετά τις λέξεις «τα οποία», αντικαθίσταται η λέξη «είχαν» από τη λέξη

«έχουν»,

δ) στην περ. «α.», οι λέξεις «τις 7 Οκτωβρίου 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την 1’

Φεβρουαρίου 2023»,
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ε) προστίθεται περ. β’, και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και

προϋποθέσεις, και σι οψειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια

ψυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποψάσεις παροχής

της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή παροχής της

εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην

«Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία

«Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (Τ.ΕΜΠΜ.Ε. Α.Ε.), όπως

ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιοτωτικά ιδρύματα έως την Ιη

Φεβρουαρίου 2023, όπως αναγράψεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες

Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής

Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμψωνα

με την παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την

επιδίωξη της είσπραξης της οψειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οψειλών

αυτών.

β. Οι οψειλές από τις άνω αιτίες που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων

της Φορολογικής Διοίκησης πριν την Ιη Φεβρουαρίου 2023 και δεν έχουν υπαχθεί στις

ρυθμίσεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του

ν. 4152/2013 (Α’ 107), δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος μέχρι την Ιη

Αυγούοτου 2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για

την επιδίωξη της είσπραξης της οψειλής.».

Άρθρο 14

Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267

ν. 4555/2018 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν.

4172/2013 (Α’ 167)] τροποποιούνται ως προς την υπαγωγή σε αυτές των ναυτικών που

υπηρετούν στα πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν. 4555/2018 και η παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η παράγραψος Ι δεν εψαρμόζεται γιατο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά

ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν. 4555/2018 (Α 133) και το οποίο ψορολογείται με

ψορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά

ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν. 4555/2018 και το οποίο ψορολογείται με ψορολογικό

συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και σι μηχανικοί αεροσκαψών αεροπορικών Εταιρειών

με ψορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι ψορολογικοί κάτοικοι

Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία ψορολογείται με

ψορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσψυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51)

για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία ψορολογείται με ψορολογικό

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
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Τα ως άνω εισοδήματα ψορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής

υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για αυτά.».

2. Η παρ Ι εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και

εψεξής.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210

3332621, 3332616, ηλ. ταχ.: Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών (οδός Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 105 64, τηλ. 2103338391), Γραψείο Υφυπουργού

Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, τηλ. 210 3375, ηλ. ταχ.: ,/
Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332694, ηλ. ταχ.:

θπθι·3Ι5θσ@ΓγιίηΊπ.ι· )/ Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,

(οδός Καρ. Σερβίας 8, Τ.Κ. 101 84, τηλ. 210 3375560, ηλ. ταχ.: ρ@υπίπ.)

\Εττιλέξατεαττότοντιαρακτω κατάλογο τον. τομέήρυςρμείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

— ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ—ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ

Ι μέανομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
‘ Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου

Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του

Δημοσίου, ακινήτων ΤΕΘΑ, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα

ακίνητα και άλλες διατάξεις για την ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

(Χ)

Χ

Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της

ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» για χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) μηνών από Το

πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επ[λυσης των διαψορών της παρ. 7 του άρθρου

21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), δηλαδή μέχρι τις 7.9.2023, προκειμένου, μετά την

επιτυχή ολοκλήρωση των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που

διενεργήθηκαν από την Ειδική Διαχείριση και από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), να μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της

ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού Δημοσίου στον επιτυχόντα επενδυτή προς όψελος της

εθνικής Οικονομίας καιτης δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η χορηγούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί αψενός

η υπογραψή της σύμβασης μεταβίβασης και η πλήρωση των αιρέσεων που

περιλαμβάνει η σύμβαση μεταβίβασης, που συνίστανται στην έγκριση της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη δήλωση περί διακοπής οικονομικής συνέχειας από τη

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έγκριση από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμψωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του

Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α’ 277), και αψετέρου, η ανάκτηση των

κρατικών ενισχύσεων και η ικανοποίηση των πιστωτών μέσω του οριστικού πίνακα

κατάταξης, παράλληλα με τη διασψάλιση της συντήρησης και ψύλαξης του

Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαρύμνης, που πρόκειται να εκμισθωθεί στον

Επιτυχόντα Επενδυτή του διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ για

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διατήρησης του

ενεργητικού της, υπό ειδική διαχείριση, Εταιρείας του άρθρου 21 του ν. 4664/2020

μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στον

ειτιτυχόντα επενδυτή του διαγωνισμού, οπότε και κρίνεται αναγκαία η παράταση

της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους πρώην

εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας. Επίσης, με τη ρύθμιση αυτή

καθίσταται σαψές ότι, δεδομένης της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής

διαχείρισης και της ορισμένης, βάσει του ανωτέρω νόμου, χρονικής διάρκειάς της,

οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή και η ανανέωση αυτών δεν

δύνανται να θεωρηθούν ως μια Ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και

εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Επιπλέον,

επιδιώκεται η ικανοποίηση των οικονομικών αξιώσεων του απασχολούμενου με

συμβάσεις ορισμένου χρόνου προσωπικού σχετικά με το υψιστάμενο ασψαλιστήριο

συμβόλαιο υγείας.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 2, επιδιώκεται η προνομιακή ικανοποίηση

των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ αναψορικά με απαιτήσεις, οι οποίες θα

αναγγελθούν κατά τη διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς τον ειδικό

διαχειριστή για την καταβολή του συνόλου ή του εναπομείναντος μέρους της

τιροβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό στοιχεία 0Α65000060 ασψαλιστήριο

συμβόλαιο αττοζημιωτικής παροχής.



Άρθρο 3
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. Ι αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που
ανακύπτουν όταν γίνονται καταβολές ποσών προς ικανοποίηση βεβαιωμένων
απαιτήσεων από ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, που είχαν συναψΘεί με
επιχειρήσεις που τελούν υπό ασψαλιοτική εκκαθάριση, για τις οποίες τυγχάνει
εψαρμογής το άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128). Ειδικότερα, προσδιορίζεται ότι ο
αντισυμβαλλόμενος της υπό ασψαλιστική εκκαθάριση εταιρείας είναι ο δεκτικός
καταβολής, για λογαριασμό ε κάστου ασψαλισμένου μέλους.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 2 αντιμετωπίζεταιτο ζήτημα που ανέκυψε
με τις αξιώσεις ασψαλίσματος των πρώην και νυν εργαζομένων της υπό ειδική
διαχείριση εταιρείας του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 από το υπ’ αρ. 50594/1998
ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που η τελευταία συνήψε με την υπό
ασψαλιστική εκκαθάριση ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΕΓΑ, συνεπείατηςανάκλησηςτηςάδειας
λειτουργίας της στις 21.9.2009. Δεδομένου ότι στην αναρτηθείσα από τον
ασψαλιοτικό εκκαθαριοτή Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση
ζωής, κατετάγησαν ασψαλισμένα μέλη, τα οποία Είχαν ήδη λάβει ασψάλισμα από
άλλο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που αυτή συνήψε στο πλαίσιο της
πρόνοιας προς διασφάλιση του προσωπικού της, παρέχεται η δυνατότητα
συμψηψισμού των απαιτήσεών της έναντι αυτών σύμψωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, προκειμένου να μην προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός
συγκεκριμένων ασψαλισμένων μελών.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 3 θεσπίζεται αποκλειστική προθεσμία για
τους δικαιούχους που αδρανούν και δεν συμμετέχουν στη διανομή της
ασψαλιοτικής τοποθέτησης αλλά και των προκαταβολών του Εγγυητικού
Κεψαλαίου, εντός της οποίας, κληθέντες προσηκόντως, οψείλουν να προσκομίσουν
αίτηση — υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις
διανομές.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιλύεται το ζήτημα της ύπαρξης χρόνιων
εργατικών απαιτήσεων εργαζομένων που απασχολήθηκαν για την υλοποίηση
εξοπλιστικών προγραμμάτων δυνάμει του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Λ’ 94).
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ως άνω απαιτήσεις, κατατάσσονται στην ίδια
τάξη, με τις απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας που προέκυψαν μέσα
στην τελευταία διετία πριν τη Θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση.

Άρθρο 5

Με την προωθούμενη διάταξη σκοπείται η ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών

και δοκιμών στα υποβρύχια (Υ/8) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και

«ΩΚΕΑΝΟΣ», προκειμένου να μεγιστοποιηΘεί η επιχειρησιακή τους εκμετάλλευση

και να αποδοθούν, το ταχύτερο δυνατό, στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ). Οι

συγκεκριμένες εργασίες απαιτούν ειδικό εξοπλισμό υποστήριξης των Υ/Β κατά την

παραμονή τους τόσο στο νερό όσο και κατά τον δεξαμενισμό τους, καθώς και

κατάλληλα εξοπλισμένων συνεργείων με αντίστοιχα πεπειραμένο προσωπικό. Ως

εκ τούτου Είναι ενδεδειγμένο να διενεργηθούν στον χώρο των Ελληνικών

Ναυπηγείων Α.Ε. (ΕΝΑΕ), προκειμένου να αξισποιηθεί η τεχνογνωσί.α των

εργαζομένων και να διασψαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα στον συντομότερο

δυνατό χρόνο.
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Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη και η συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται στο πλαίσιο των εν πλω δοκιμών των Υ/Β, προκειμένου να

εξασψαλισθεί άμεση διαθεσιμότητα χρήσης αυτών λαμβάνοντας υπόψη τις

αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Προς τούτο είναι απαραίτητο να

εψαρμόζονται και για τα συνοδά πλοία σι αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν για

τα Υ/Β, αναψορικά με τη δυνατότητα σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων

υποστήριξης των συστημάτων τους με τους σχεδιαστές, τις κατασκευάστριες

εταιρίες, καθώς και με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους.

Κατόπιν των ανωτέρω για λόγους εθνικού συμψέροντος, αλλά και προκειμένου να

διασψαλισθεί η ομαλή μετάβαση των ναυπηγείων στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς,

ως Ενεργή ναυπηγοεπισκευ αστική μονάδα, συνθήκη που Θα συμβάλει καθοριστικά

στη διαοψάλιση της εθνικής άμυνας, καθόσον τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπως και

τα ναυπηγεία Ελευσίνας, μπορούν να αναλάβουν ανά πάσα στιγμή εξοπλιστικά

προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η παράταση

της παραμονής του ΠΝ στις εγκαταστάσεις της ΕΝΑΕ και συνα4ώς η επιπλέον

χρηματοδότηση για μισθοδοσία, αοψαλιστικές εισψορές εργαζομένων, λειτουργικά

έξοδα, συντήρηση υποδομών ναυπηγείου, καθώς και για εργασίες Υ/Β και συνοδών

πλοίων.

Άρθρο ό

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι ιτροαψαιρούνται από το προϊόν της

ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους, οι απαιτήσεις εργαζομένων

που προέρχονται από τον εξαναγκαομό τους σε παραίτηση.

Άρθρα 7-11

Με τον νόμο 4738/2020 (Α 207), αναμορφώθηκε εκ βάθρων το πλαίσιο

αντιμετώπισης της Οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των

πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, ψυσικού ή νομικού το οποίο

αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα

αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι.
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου

για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οψειλών, επιχειρείται η διεύρυνση

των κατηγοριών των οψειλετών που δύνανται να υπαχθούν, με την απαλοιψή

των περιορισμών που αψορούσαν τόσο στους οψειλέτες, όσο και στις οψειλές,

καθώς επιταχύνονται και βελτιώνονται οι διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης

οψειλών, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πλήρως λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο

και να αρθούν προβληματισμοί λόγω της διατύπωσης των διατάξεων. Επίσης,

επιχειρείται η συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθότι κατά την

προετοιμασία όλων των απαραίτητων υποδομών για την εψαρμογή,

εντοπίστηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν συμπληρώσεων.

Άρθρο 12

Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει την αναδρομική ισχύ των υπ’ αρ.

2/31230/0025/6.6.2003 (Β’ 772) και 2/1804/0025/8.7.2005 (Β’ 308) αποψάσεωντου

Υψυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες παρασχέθηκε η εγγύηση

του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.), προκειμένου αυτή να καταλαμβάνει και δανειακές

συμβάσεις που ουνομολογήθηκαν για τη στεγαοτική αποκατάσταση των

παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής ‘Ενωσης, από την

ημερομηνία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων δυνάμει των οποίων



ρυθμίστηκαν σι όροι και σι προϋποθέσεις παροχής εγγύησης του Ε.Δ.. Ειδικότερα,
καλύπτονται οι δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν κατά τα χρονικά
διαστήματα από την 8η.5.2Ο03 έως την 17.6.2003 και από τις 7η.ΙΟ.2004 έως τις
29.7.2005 με τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαιτής.

Για τον λόγο αυτό με την αξιολογσύμενη ρύθμιση προβλέπεται να επανεξετασθούν
αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν υποβληθεί
εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είχαν απορριψθεί με αιτιολογία της
μη ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ επίκληση της υπ’ αρ.
144/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 13

Με τη διόρθωση παροραμάτων στις παρ. Ι και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020
(Α’ 207) επιτυγχάνεται η αναψορά στον ν. 2322/1995 (Α’ 143), ρυθμιστικό πεδίο του
οποίου αποτελεί η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση
δανείων και πιστώσεων, ενώ επιπλέον, με την τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου
293 του ν. 4738/2020, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση βεβαιωμένες οψειλές
προς το Δημόσιο από τις δόσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, που
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου
2023.

Άρθρο 14
Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται η ψορολόγηση των αμοιβών από μισθωτή
εργασία που λαμβάνουν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα, που ασκούν
ναυτικό επάγγελμα σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν. 4555/2018 (Α’
133), ήτοι σε πλοία που εκ κατασκευής ή μετασκευής προορίζονται να
χρησιμοποιούνται ως πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, πρσσωρινής
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ψυσικού αερίου και τα οποία χαρακτηρίζονται
πλωτά ναυπηγήματα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι και οι αμοιβές των ναυτικών, οι οποίοι
υπηρετούν στα ως άνω πλοία, υπάγονται στις περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου
15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Ν 167), ήτοι
ψορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή δέκα τοις εκατό (10%),
κατά περίπτωση.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Η μη χορήγηση της παράτασης της ειδικής διαχείρισης Θα δημιουργούσε πρόβλημα
για τους εξής λόγους:
(α) Η ειδική διαχείριση, η οποία αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία, σκοπεί στη
διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέσω δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού, με σκοπό, αψενός την ανάκτηση της παράνομης Κρατικής ενίσχυσης
που είχε λάβει κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ από το ελληνικό Δημόσιο (απόψαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. (2014) 1818/27.03.2014), αψετέρου την ικανοποίηση
των λοιπών πιστωτών της μέσω του οριστικού πίνακα κατάταξης.
(β) Η μη χορήγηση της παράτασης Θα οδηγούσε στη μη υτιογραψή της σύμβασης
μεταβίβασης μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, και
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της σχετικής κατακύρωσης και κατά συνέπεια, στην αδυναμία ανάκτησης των

κρατικών ενισχύσεων και στη θέση της εταιρείας σε καθεστώς πτωχεύσεως.

(γ) Η μη χορήγηση της εττυτλέον παράτασης Θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά

προβλήματα και στην υπογραψή της σύμβασης με τον επιτυχόντα επενδυτή μετά

την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε από το Δημόσιο,

μέσω του ΤΑΠΕΔ, καθώς μέχριτην εγκατάσταση του επενδυτή, η Ειδική Διαχείριση

έχει την ευθύνη γιατο δημόσιο μεταλλείο Λάρυμνας, δυνάμει της περ. α της παρ. 7

του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α1 287), ενώ διακυβεύεται και η συνέχιση της

δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα από τον επενδυτή,

με συνέπειες τόσο για την τοπική, όσο ιδίως και για την εθνική οικονομία.

Άρθρο 2
Αποτελεί πρόβλημα για τους εξής λόγους:
(α) η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη ψύλαξη και συντήρηση

του ενεργητικού της εταιρείας και για τον λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η

παράταση της δυνατότητας του ειδικού διαχειριστή να συνάπτει συμβάσεις

εργασίας ορισμένου χρόνου,
(β) λόγω της ανεπάρκειας οικονομικών πόρων πρέπει να εξασψαλιστεί η καταβολή

της μισθοδοσίας στο απασχολούμενο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

προκειμένου να γίνει ομαλά και απρόσκοπτα η μεταβίβαση στον επενδυτή.

Ως προς την παρ. 2, η ικανοποίηση των πρώην εργαζομένων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

αναψορικά με τις απαιτήσεις τους από την καταβολή του συνόλου ή του

εναττομείναντος μέρους της ττροβλεπόμενης στο, από 23.122010 υπό στοιχεία

0Α65000060 ασψαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιωτικής παροχής, τίθεται εν

αμψιβόλω βάσει των οικονομικών δεδομένων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας

δυνάμειτου άρθρου 2ίτου ν. 4664/2020 (Α’ 32).

Άρθρο 3
Η αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. Ι καθίσταται αναγκαία διότι, αν και κατά τη

διάρκεια λειτουργίας της ασψαλιστικής επιχείρησης, η καταβολή ασψαλιστικών

παροχών γίνεται, συνήθως, απευθείας στον ασψαλισμένο - εργαζόμενο σε

συνεργασία με τον λήπτη της ασψάλισης — εργοδότη, εντούτοις, όπως έχει

αποδειχθεί, στο στάδιο της ασψαλιστικής εκκαθάρισης είναι εξαιρετικά δυσχερής η

πιστοποίηση του τελικού δικαιούχου και η συγκέντρωση των απαιτούμενων

δικαιολογητικών. Περαιτέρω, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος

από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασψαλιστικών εταιρειών, για τις

οποίες έχει εψαρμογή το άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), σε πολλές περιπτώσεις,

οι εργοδότριες εταιρείες — λήπτες της ασψάλισης στο ομαδικό συνταξιοδοτικό

πρόγραμμα, ψαίνεται πως έχουν προβεί με διάψορους τρόπους στη μερική ή ολική

κάλυψη των απαιτήσεων των ασψαλισμένων μελών του προγράμματος-

εργαζομένων, είτε με την ένταξή τους σε άλλο ομαδικό πρόγραμμα άλλης

ασψαλιστικής εταιρείας, είτε με απευθείας καταβολή ποσού ή ακόμα και με άλλους

τρόπους. Προς επιτάχυνση της διαδικασίας εξόψλησης, ως βέλτιστη λύση

προκρίνεται το αναλογούν ποσό να διατίθεται από τον ασψαλιστικό εκκαθαριστή

απευθείας στον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη-λήπτη της ασψάλισης, ο οποίος είναι

υπεύθυνος για την αναλογική Κατανομή και την τυχόν περαιτέρω διάθεση του

ειστιραχθέντος ποσού στα ασψαλισμένα μέλη — δικαιούχους του συμβολαίου,

ανάλογα με τη μεταξύ τους συμβατική σχέση και συμψωνία.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η ικανοποίηση των πρώην εργαζομένων ή συνταξιούχων

της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας του άρθρου 21 του ν. 4664/2θ20 (Α’ 32)

αναψορικά με τις απαιτήσεις ασψαλίσματός τους είτε από την υπό ασψαλιστική

εκκαθάριση ασψαλιστική επιχείρηση «ΑΣΠΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΕΓΑ» είτε από το Εγγυητικό
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Κεψάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, Πρέπει να γίνει με συμψηψισμό των
απαιτήσεων της ειδικής διαχείρισης έναντι ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στα
ασψαλισμένα μέλη, Προκειμένου να μην δημιουργείται ζήτημα αδικαιολόγητου
πλουτισμού ορισμένων εξ αυτών.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 3 καθίσταται αναγκαία διότι, Παρά την ευρεία
δημοσιότητα που έχουν λάβει οι διαδικασίες ικανοπσίησης των δικαιούχων της
Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασψαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ), σι οποίες
γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαψερόμενους δια του τύπου, εντύπου και
ηλεκτρονικού, καθώς και μέσω επίσημων ιστοσελίδων των ασψαλιστικών
εκκαθαρίσεων, διαπιστώνεται ωστόσο ότι για σημαντικού ύψους απαιτήσεις
δικαιούχων συνολικής αξίας άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ στις
εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΛ ΛΕΓΑ και ΟΜΜΕΙΙΛ1 νΑιυΕ ΑΛΕ δεν έχουν
προσκομιστεί από τους δικαιούχους αίτηση — υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά
για συμμετοχή στις παραπάνω διανομές. Δεδομένου ότι η διάρκεια των εν λόγω
ασψαλιστικών εκκαθαρίσεων έχει υπερβεί τη δεκαετία, δημιουργείται ανάγκη
επιτάχυνσης της διαδικασίας ικανοποίησης των δικαιούχων απαιτήσεων από
ασψαλίσεις ζωής με σκοπό την ταχύτερη ικανοποίησή τους και την περάτωση της
ασψαλιστικής εκκαθάρισης, κάτι που αποτελεί τη βασική νομοθετική στόχευση του
ισχύοντος θεσμικού Πλαισίου.

Άρθρο 4

Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία, Προκειμένου να ρυθμιστούν οι
απαιτήσεις απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών αποκλειστικά και μόνο στο Πλαίσιο
εξυπηρέτησης του δημοσίου συμψέροντος.

Άρθρο 5

Οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων προβλημάτων των
τεσσάρων (4) Υ/Β, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση του
Προγράμματος. Σε αυτό συνέτεινε και η αρχική άρνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
ορισμένων κρίσιμων υποκατασκευαστών εξωτερικού, αναψορικά κυρίως με το
εκτεταμένο υπολειπόμενο κατασκευαστικό έργο που έπρεπε να γίνει στο Υ/Β
«ΚΛΤΣΩΝΗΣ». Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία για την ολοκλήρωση
των εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών και την πλήρη αξιοποίηση των
επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ανωτέρω Υ/Β.

Άρθρο ό

‘Οπως νομολογιακά έχει κριθεί, ο εξαναγκασμός του εργαζόμενου σε Παραίτηση
συνιστά καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από πλευράς του εργοδότη και ως
εκ τούτου οψείλεται η σχετική αποζημίωση απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται
απαραίτητη, καθώς, με τον τρόπο αυτό, αποδίδεται και στους εργαζόμενους που
εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση η δικαιούμενη αποζημίωση απόλυσης, με τους
ίδιους όρους που αποδίδεται και στους λοιπούς εργαζόμενους για τους οποίους έχει
επέλθει η καταγγελία της συμβάσεώς τους με απόλυση. Περαιτέρω, η προϋπόθεση
της άσκησης των κατά νόμο ενδίκων βοηθημάτων νια τη διεκδίκηση των
απαιτήσεων των εργαζομένων που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, αποτελεί την
ασψαλιστική δικλίδα υπαγωγής των εξαναγκασθέντων σε Παραίτηση στο
ρυθμιστικό Πεδίο της διάταξης. Σημειώνεται, ότι επί εκκρεμών ειδικών διαχειρίσεων
κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 (Λ’ 17), η απόδοση των

25



ποσών που προκύπτουν ως προαψαιρούμενα από την προτεινόμενη διάταξη, δεν

ανατρέπει την απόδοση των λοιπών προαψαιρούμενων ποσών.

Άρθρα 7-11
Προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες του Μέρους Δευτέρου

του Βιβλίου Πρώτου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οψειλών, του νόμου

4738/2020 (Α’ 207), είναι απαραίτητο να αποσαψηνιστούν ζητήματα που έχουν

εγείρει ερωτήματα, καθώς και να συμπληρωθούν οι διατάξεις του νόμου σε

ορισμένα σημεία.

Άρθρο 12

Επειδή κατά τα χρονικά διαστήματα από την 8η.5.2003 έως την 1762003 και

από την 7η.10.2004 έως την 2972005 είχε δημιουργηθεί η εύλογη πεποίθηση

ότι οι δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν για τη στεγαστική
αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών είχαν την εγγύηση του

Ελληνικού Δημοσίου και σύμψωνα με τις αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου

και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, κρίνεται αναγκαία η
επίλυση του εν λόγω θέματος και η Επέκταση της ισχύος της εγγύησης στα εν
λόγω δάνεια.

Άρθρο 13

Διορθώνονται παροράματα στις παρ. Ι και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020
(Α’ 207), προκειμένου να αρθούν ενδεχόμενες δυσχέρειες στην ερμηνεία των εν
λόγω διατάξεων. Επιπλέον, με την ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 7 του άρθρου 293

του ν. 4738/2020, δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οψειλών
προςτο Δημόσιο από δόσεις δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, που

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά ιδρύματα από την 8η Οκτωβρίου 2019

έως την Ιη Φεβρουαρίου 2023.

Άρθρο 14
Με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν ρυθμίζεται το καθεστώς ψορολόγησης των

αμοιβών των ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία τα οποία πρόκειται να

χρησιμοποιηθούν ως τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης

και επαναεριοποίησης ψυσικού αερίου και τα οποία χαρακτηρίζονται, σύμψωνα

με το άρθρο 267 του ν. 4555/2018 (Α’155), ως πλωτά ναυπηγήματα. Στο πλαίσιο

των εξυπηρέτησης των ενεργειακών υποδομών στρατηγικής σημασίας για τη χώρα
πρέπει να αντιμετωπιοτεί άμεσα η ανάγκη προσέλκυσης ναυτικών στα ως άνω

πλωτά ναυπηγήματα, τα οποία εξυπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς:
- συμβάλλουν στη διαψοροποίηση των πηγών και των οδών εψοδιασμού σε

ψυσικό αέριο και στην απεξάρτηση από το ρωσικό ψυσικό αέριο,
- παρέχουν ενεργειακή ασψάλεια νια την ελληνική και την ττεριψερειακή αγορά

της νοτιοανατολική ς Ευρώπης,
- ικανοποιούν την κατεπείγουσα ανάπτυξη υποδομών για την εξασψάλιση

ενεργειακής επάρκειας λόγω των τρεχουσών συνθηκών,
- ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την ευελιξία στην αγορά ψυσικού αερίου,
- λειτουργούν με ασψάλεια και σεβασμό προς τον άνθρωπο καιτο περιβάλλον.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα Ι και 2
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Αψορά στον Ειδικό Διαχειριστή και τους νυν απασχολούμενους με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία του άρθρου 2ίτου
ν. 4664/2020 (Α’32) για τη ψύλαξη του εργοστασίου της Λάρυμνας και των
εγκαταστάσεών του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των
ιτεριουσιακών στοιχείων από την ειδική διαχείριση.
Αψορά στους νυν απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και
ήδη υπό συνταξιοδότηση πρώην εργαζόμενους της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι
θεμελιώνουν απαιτήσεις δυνάμει του από 23.12.2010 υπό στοιχεία 0Α65000060
ασψαλιστηρίου συμβολαίου αποζημιωτικής παροχής.

Άρθρο 3
Παρ. 1: Αψορά στους εργαζομένους που μετέχουν σε ομαδικά συνταξιοδοτικά
συμβόλαια, που είχαν συναψθεί με επιχειρήσεις που τελούν υπό ασψαλιστική
εκκαθάριση, για τις οποίες έχει εψαρμογή το άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128).

Παρ. 2: Αψορά στον ειδικό διαχειριστή, ο οποίος καθίσταται δικαιούχος καταβολής
ποσών, δυνάμει των εκχωρήσεων των απαιτήσεων των καταταγέντων εργαζομένων
της προς αυτήν ή δυνάμει οιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης, και αναλαμβάνει
παράλληλα την υποχρέωση να διανείμει τα καταβληθέντα ποσά στους
εργαζομένους της που έχουν απαίτηση ασψαλίσματος κατά τα μεταξύ τους
συμψωνηθέντα.

Παρ. 3: Αψορά στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασψαλίσεις ζωής που είναι

ενταγμένοι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασψαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ).

Άρθρο 4

Αψορά τους εργαζόμενους που απασχολήΘηκαν για την εκτέλεση

ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών δυνάμειτου άρθρου 2ότου ν. 4258/2014 (Α’ 94).

Άρθρο 5

Αψορά στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), την ΕΝΑΕ υπό ειδική διαχείριση, τον οικονομικό

ψορέα, στον οποίο Θα μεταβιβαοτεί το ενεργητικό της ΕΝΑΕ, πρώην εργαζομένους

της ΕΝΑΕ και λοιπούς προμηθευτές του ΠΝ.

Άρθρο ό

Αψορά στους εργαζόμενους που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση σε συνέχεια της

εψαρμογής του ν. 4307/2014 (Α’ 246).

Άρθρα 7-11

Αψορά τόσο σε ψυσικά όσο και σε νομικά Πρόσωπα που αδυνατούν να

εξυπηρετήσουν τις οψειλές τους και αιτούνται την εξωδικαστική ρύθμιση των

οψειλών τους στο Πλαίσιο του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου του ν.

4738/2020 (Α’ 207) για τον εξωδι.καστικό μηχανισμό ρύθμισης οψειλών.

Άρθρο 12

Αψορά στους παλιννοστούντες ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής ‘Ενωσης

που είχαν λάβει δάνεια από τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής κατά τα χρονικά
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διαστήματα από την 8η.5.20Ο3 έως την 17.6.2003 και από την 7η.10.2004 έως την

29.7.2005 νια τη στεγαστική τους αποκατάσταση.

Άρθρο 13

Αψορά στους δανειολήπτες, που δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τις σψειλές Τους,

κατά το χρονικό διάστημα από 8 Οκτωβρίου 2019 έως Ι Φεβρουαρίου 2023, σε

δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 14

Αψορά στους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα που ασκούν ναυτικό

επάγγελμα και σι οποίοι υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν.

4555/2018 (Α’ 155).

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο Είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Οι διατάξεις που έχουν ψηψιοτεί για την παράταση της χρονικής διάρκειας της

ειδικής διαχείρισης του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 και της παράτασης των

συμβάσεων ορισμένου χρόνου είναι οι ακόλουθες:

. παρ. 1 άρθρου 223 ν. 4920/2022 (Α’ 74)

. παρ. Ι άρθρου 81 ν. 4997/2022 (Α’ 219)

Άρθρα 7-11

Στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της υπερχρέωσης, είχαν κατά το

παρελθόν θεσπιοθεί διάψορα κανονιστικά πλαίσια, και συγκεκριμένα:

Α) Ο ν, 4469/2017 (Ν 62) που θέσττισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης

οψειλών των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων

στον εν λόγω νόμο έληξε την 30.4.2020.

8) 0 ν. 3869/2010 (Α’ 130) που θέσπισε τη δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης

οψειλών ψυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Η προστασία πρώτης

κατοικίας που είχε θεσπισθεί δυνάμει του νόμου αυτού έληξε στις 28.2.2020.

Γ) Ο ν. 3588/2007 (Ν 153) «Πτωχευτικός Κώδικας».

Δ) Ο ν. 4605/2019 (Ν 52) «ΜΕΡΟΣ Ζ Πρόγραμμα Επιδότησης Αττοιτληρωμής

Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε κύρια κατοικία». Η

δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στον νόμο αυτό έτιαυσε την 317.2020.

Ε) Ο ν. 4307/2014 (Ν 246) με τον οποίο θεστιίσθηκε η διαδικασία της ειδικής

διαχείρισης.

Με τον ν. 4738/2020, ενσωματώνονται όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης

οψειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία ίης
κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός κ.λπ.) σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια Ενιαία
διαδικασία.



5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρα 1-6
Για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων απαιτείται
νομοθετική Παρέμβαση διότι τα σχετικά ζητήματα
ρυθμίζονται μόνο με νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρα 7-11 και 12-13
ι) μεαλλαγηπροεδρικου

Οι αξιολογουμενες ρυθμισεις τροποπο ιουν υισταμενη
διαταγματος νομοθεσια, ως εκ τουτου μπορουν να εισαχθουν μονο
υπουργικης αποψασης με τροποποιηση των οχετικων νομοθετικων διαταξεων.
η αλλης κανονιστικης
πράξης;

Άρθρο 14
Πρόκειται για ρύθμιση, με την οποία ορίζεται
συντελεστής ψορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή
εργασία. Ως εκ τούτου, απαιτείται τυπικός νόμος
σύμψωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 78 του

__________________________

Συνάγματος.

Άρθρα 1-6, 12-13

Δεν αρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή
επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης. Πρόκειται για
εισαγωγή νέων κανόνων δικαίου και ως εκ τούτου δεν

11) με αλλαγή διοικητικής αρκεί η προσέγγιση μέσω ερμηνείας κανόνων.
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης Άρθρα 7-11
της δυνατότητας νέας Οι αξιολογουμενες ρυθμισεις τροποποιουν υψιοταμενη
ερμηνευτικης νομοθεσια, ως εκ τσυτου μπορουν να εισαχθουν μονο
προσεγγισης της με τροποποιηση των σχετικων νομοθετικων διαταξεων.
υψισταμενης
νομοθεσίας;

Άρθρα 1-6, 12-13

Απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό Επίπεδο που δεν
συναρτάται με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και

ΙΙΙ) με διάθεση υλικών πόρων.

περισσότερων
ανθρώπινων και Άρθρα 7-11
υλικών πόρων; Οι αξισλογούμενες ρυθμίσεις τροποποιούν υψιστάμενη

νομοθεσία, ως εκ τούτου μπορούν να εισαχθούν μόνο
με τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

ι)



Συναψείς Πρακτικές

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο Ι

Η συνέχιση της ειδικής διαχείρισης της

εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 ν.

4664/2020, α4ενός για την υπογραψή της

σύμβασης με τον νέο εττενδυτή μετά την

ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας,

για τη διάθεση των μεταλλείων, και τη

μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στον
εν λόγω επιτυχόντα επενδυτή, και αψετέρου
για τη συντήρηση και ψύλαξη του
Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαρύμνης μέχρι
την εγκατάστασή του μετά την ολοκλήρωση
της διαγωνιοτικής διαδικασίας που

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ Οχι χ 1

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του_ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΗΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ιι
ΙΞΤ?Ι

7. —

Ξ

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

μί

:



διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό

του Δημοσίου.

Άρθρο 2

Η ικανοιτοίηση των Πρώην εργαζομένων της

υιτό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του
άρθρου 21 Του ν. 4664/2020 (Α’ 32) αναψορικά

με τις απαιτήσεις τους από την καταβολή του
συνόλου ή του εναπομείναντος μέρους της
προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό

στοιχεία 0Α65000060 ασψαλιοτήριο

συ μβόλαιο αποζη μιωτικής Παροχής.

Άρθρο 3
Παρ. 1: Η ρύθμιση ζητημάτων που
σχετίζονται με ομαδικά συνταξιοδοτικά

συμβόλαια, που είχαν συναψθεί με

επιχειρήσεις που τελούν υπό ασψαλιοτική

εκκαθάριση, για τις οποίες έχει εψαρμογή
το άρθρο 2 του ν. 3867/20 10 (Α’ 128).
Παρ. 2: Η ικανοποίηση των Πρώην

εργαζομένων της υπό ειδική διαχείριση
εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν.

4664/2020 (Α’ 32) αναψορικά με τις

απαιτήσεις ασψαλίσματός τους, είτε από την
υπό ασψαλιοτική εκκαθάριση, ασψαλιοτική

επιχείρηση «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΛΕΓΑ» είτε από
το Εγγυητικό Κεψάλαιο Ζωής, μέσω καταβολής
τους από την ειδική διαχείριση μέσω
συμψηψισμού των απαιτήσεών τους.

Παρ. 3: Η θέσπιση αποκλειοτικής
προθεσμίας για τους δικαιούχους που
αδρανούν και δεν συμμετέχουν στη
διανομή της αοψαλιοτικής τοποθέτησης
αλλά και των προκαταβολών του
Εγγυητικού Κεψαλαίου, εντός της οποίας,
κληθέντες προσηκόντως, οψείλουν να
προσκομίσουν αίτηση — υπεύθυνη δήλωση
και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους
στις διανομές.

Άρθρο 4

Η ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με

εργατικές απαιτήσεις.

Άρθρα 5

Η ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών

και δοκιμών οτα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ»,



«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και

« Ω Κ Ελ Ν ΟΣ »

Άρθρο ό

Η απόδοση στους εργαζόμενους που

εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση της

δικαιούμενης αποζημίωσης απόλυσης, με

τους ίδιους όρους που αποδίδεται και

στους λοιπούς εργαζόμενους για τους

οποίους έχει χωρήσει η καταγγελία της

συμβάσεώςτους με απόλυση σε περίπτωση

εψαρμογής του ν. 4307/20 14 (λ’ 246).

Άρθρα 7-11

Η βελτίωση, συμπλήρωση και

αποσαψήνιση των διατάξεων του Μέρους

Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου του ν.

4738/2020 (Ν 207) για τον εξωδικαστικό

μηχανισμό ρύθμισης οψειλών, μετά την

πρώτη περίοδο εψαρμογής του, με την

αντιμετώπιση των δυσκολιών που

εντοπίσθηκαν κατά την πρακτική εψαρμογή

του νόμου και την άρση τυχόν

αμψισβητήσεων.

Άρθρο 12

Εξασψαλίζεται η παροχή της εγγύησης του

Ελληνικού Δημοσίου στις δανειακές συμβάσες

που ουνομολογήθηκαν κατά τα χρονικά

διαστήματα από την 8η.5.2003 έως την

17η.62003 και από την 7η.10.2004 έως την

29.7.2005, προκειμένου να είναι δυνατή η εκ

νέου εξέταση των αιτημάτων κατάπτωσης των

τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν υποβληθεί

ανεξαρτήτως αν αυτά έχουν ήδη εξεταστεί και

απορριψθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 144/2016

Γνωμοδότησηςτου ΝΣΚ.

Άρθρο 13

Ρύθμιση βεβαιωμένων οψειλών προς το

Δημόσιο, από ληξιπρόθεσμες δόσεις

δανείων εγγυημένων από το Δημόσιο.



Άρθρο 14

Ρύθμιση του ψορολογικού καθεστώτος των

ναυτικών, αξιωματικών και κατώτερου

πληρώματος που υπηρετούν σε πλωτά

ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν.

4555/2018 (Α’ 155).

Άρθρο 2

Η καταβολή της σχετικής μισθσδσσίας προς το
απασχολού μενο προσωπικό υπό ειδική
διαχείριση εταιρείας δυνάμειτου άρθρου 21 ν.
4664/2020 (Α’ 32).

Άρθρο 3
Η ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με
ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, που
είχαν συναψθεί με επιχειρήσεις που τελούν
υπό ασψαλιστική εκκαθάριση, για τις
οποίες έχει εψαρμογή το άρθρο 2 του ν.
3867/2010 (Ν 128).
Παρ. 3: Επιτάχυνση της διαδικασίας
ικανοπο ίησης των δικαιούχων απαιτήσεων
από ασψαλίσεις ζωής με σκοπό την
ταχύτερη ικανοποίησή τους και την
περάτωση της ασψαλιστικής εκκαθάρισης,
κάτι που αποτελεί τη βασική νομοθετική
στόχευση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου.

ί) μακροπρόθεσμοι:
Άρθρο 14
Η προσέλκυση των ναυτικών, αξιωματικών
και κατώτερου πληρώματος για να
υπηρετήσουν σε πλωτά ναυπηγήματα του
άρθρου 267 του ν. 4555/2018 (Α’ 155) που
λειτουργούν ως τερματικοί σταθμοί
παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης ψυσικού αερίου, ήτοι
σε ενεργειακές υποδομές στρατηγικής
σημασίας για την χώρα, καθώς:
- συμβάλλουν στη διαψοροποίηση των
πηγών και των οδών εψοδιασμού σε ψυσικό
αέριο και στην απεξάρτηση από το ρωσικό
ψυσικό αέριο,
- παρέχουν ενεργειακή ασψάλεια για την
ελληνική και την περιψερειακή αγορά της
νοτιοανατολικής Ευρώπης,
- ικανοποιούν την κατεπείγουσα
ανάπτυξη υποδομών για την εξασψάλιση
ενεργειακής επάρκειας λόγω των τρεχουσών
συνθηκών,



- ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την

ευελιξία στην αγορά ψυσικού αερίου,

- λειτουργούν με ασψάλεια και σεβασμό

προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα

10. είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

________ ΑΜΕΣΗ Χ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

Άρθρα 7-11

Για την εψαρμογή του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου

Πρώτου του ν. 4738/2020 (Α’ 207), για τον

1) Εάν είναι άμεση,
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οψειλών,

εξηγήστε:
προβλεπεται πληροψοριακο συστημα και

συγκεκριμένα η Ηλεκτρονική Πλατψόρμα

Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οψειλών, που

αναπτύσσεται και εξελίσσεται ώστε να είναι

λειτουργική.

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
___________ εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ ΧΠ ΟΧΙ Π

Άρθρα 7-11

‘Εχει λάβει χώρα συνεργασία με το συναρμόδιο

Εξηγήστε·
Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης κατά τη

. σύνταξη των διατάξεων και έχει επιβεβαιωθεί ότι τα

πληροψοριακά συστήματα που περιγράψονται Εκεί

Είναι συμβατά με την ψηψιακή στρατηγική της χώρας.

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

‘ άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ Π ΟΧΙ Π

Άρθρα 7-11

Στο άρθρο 214 του νόμου 4738/2020 (Α’ 207), ρητώς

μνημονεύεται ότι η λειτουργία της Ηλεκτρονικής

Πλατψόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οψειλών, του

Αναψέρατε ποια Είναι Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και του

αυτά τα συστήματα: Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών

Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) γίνεται με διαλειτουργικότητα και

ανταλλαγή πληροψοριών με βάσεις δεδομένων,

[ ηλεκτρονικών συστημάτων ή υπηρεσιών.

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Χ Π



Άρθρα 7-11

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται με το
Εξηγήστε: συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την

υλοποίηση και διαλειτουργικότητα των
προβλεπόμενων πληροψοριακών συστημάτων.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η ειδική
διαχείριση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» για χρονικό
διάστημα τριάντα πέντε (35) μηνών από το πέρας της
διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαψορών της παρ. 7 του
άρθρου 21 ν. 4664/2020 (Α’ 32), δηλαδή μέχρι τις 7.9.2023,
προκειμένου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο
παράλληλων διαγωνιοτικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν
από την Ειδική Διαχείριση και από το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), να
μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ και του
Ελληνικού Δημοσίου στον επιτυχόντα επενδυτή προς όψελος
της εθνικής Οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων

__________

εργασίας.

2 Θεσπίζεται η παράταση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων

εργασίας ορισμένου χρόνου με τους πρώην εργαζόμενους της
υπό ειδική διαχείριση εταιρείας. Επίσης, με τη ρύθμιση αυτή
καθίσταται σαψές ότι, δεδομένης της υπαγωγής της εταιρείας
σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και της ορισμένης, βάσει του
ανωτέρω νόμου, χρονικής διάρκειάς της, οι σχετικές συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή και η ανανέωση αυτών δεν
δύνανται να θεωρηθούν ως μια ενιαία σύμβαση εργασίας
αορίοτου χρόνου, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 41
του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Επιπλέον, διευθετείταιτο ζήτημα του
απασχολού μενο υ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
προσωπικού σχετικά με το υψιστάμενο ασψαλιστήριο
συμβόλαιο υγείας.
Με την παρ. 2 διαμορψώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την
προνομιακή ικανοποίηση των πρώην εργαζομένων της υπό
ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 ν.
4664/2020 (Α’ 32) αναψορικά με απαιτήσεις, οι οποίες θα
αναγγελθούν κατά τη διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων
πιστωτών προς τον ειδικό διαχειριστή για την καταβολή του
συνόλου ή του_εναπομείναντος μέρους της προβλεπόμενης στο



από 23.12.2010 υπό στοιχεία 0Α65000060 ασψαλιστήριο

_________

συμβόλαιο_αποζημιωτικής_παροχής.

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία

εξόψλη σης εργαζομένων από ομαδικά συνταξιοδοτικά

συμβόλαια, που είχαν συναψθεί με επιχειρήσεις που τελούν

υπό ασψαλιστική εκκαθάριση, για τις οποίες έχει εψαρμογή το

άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128).

Με την παρ. 3 θεσπίζεται αποκλειστική Προθεσμία για τους
δικαιούχους που αδρανούν και δεν συμμετέχουν στη διανομή
της ασψαλιστικής τοποθέτησης αλλά και των προκαταβολών
του Εγγυητικού Κεψαλαίου, εντός της οποίας, κληθέντες
προσηκόντως, οψείλουν να προσκομίσουν αίτηση — υπεύθυνη
δήλωση και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις
διανομές. Στην εν λόγω διαδικασία είναι δογματικά ορθό να
εψαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία πρόσκλησης προς
υποβολή αναγγελίας που προέβλεπε το ν.δ. 400/1970 (Α’ 10),
αλλά και ο ν. 4364/2016 (Α’ 13), ήτοι πρόσκληση, που
δημοσιεύεται μία ψορά την εβδομάδα, επί τρεις συνεχείς
εβδομάδες, σε πέντε ημερήσιες εψημερίδες. Η πρόσκληση
προβλέπεται πως απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο προς
τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασψαλίσεις ζωής που είναι
ενταγμένοι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από
Ασψαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ) και για απαιτήσεις επί των οποίων δεν
υψίσταται αμψισβήτηση, να προσκομίσουν, εντός προθεσμίας
ενός (1) έτους από την Τελευταία δημοσίευση τα απαραίτητα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία διανομής. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, επέρχεται αυτοδικαίως
απόσβεση των απαιτήσεών τους. Η ανωτέρω προθεσμία είναι
εύλογη, ενόψει και της επιμέλειας που πρέπει να επιδεικνύει ο
μέσος συνετός ασψαλισμένος για την πορεία των υτιοθέσεών
του και του χρόνου που έχει διανύοει η ασψαλιστική
εκκαθάριση. Εξάλλου, η εν λόγω πρόβλεψη συνάδει μετην Γίο
της ασψαλιοτικής εκκαθάρισης και την απαιτούμενη ταχύτητα
της διαδικασίας, ώστε να μην παρεμποδίζουν οι δικαιούχοι-που
δεν μεριμνούν για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες
διανομών- την ομαλή εξέλιξη της ασψαλιστικής εκκαθάρισης,
δεδομένου ότι με το υπάρχον καθεστώς η ασψαλιστική
εκκαθάριση δεν είναι δυνατόν να περατωθεί. Επιπροσθέτως,
από μία τέτοια ρύθμιση, πέραν της επιτάχυνσης της
διαδικασίας, οι επιμελείς δικαιούχοι θα ωψεληθούν λόγω της
αμετάκλητης επαύξησης του ποσοστού ικανοποίησής τους από
την ασψαλιστική τοποθέτηση αλλά και από τις τυχόν
ιτροκαταβολές του Εγγυητικού Κεψαλαίου. Επισημαίνεται πως
η Προθεσμία αυτή σε ουδεμία περίπτωση θα συνεπάγεται
εισαγωγή δυνατότητας νέας δικαστικής αμψισβήτησης
(άσκησης ανακοπής) κατά της Κατάστασης Δικαιούχων

_________

Απαιτήσεων_από_Ασψαλίσεις_Ζωής_(ΚΔΑ).

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευθετούνται ζητήματα προς

όψελος της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων



που ανακύπτουν από την ύπαρξη εκκρεμών αιτημάτων

καταβολής δεδουλευμένων.

5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται το αναγκαίο

πλαίσιο ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών

στα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και

« Ω Κ ΕΑΝ ΟΣ».

ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποδίδεται και στους

εργαζόμενους που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση η

δικαιούμενη αποζημίωση απόλυσης, με τους ίδιους όρους που

αποδίδεται και στους λοιπούς εργαζόμενους για τους οποίους

έχει χωρήσει η καταγγελία της συμβάοεώς τους με απόλυση σε

συνέχεια της υπαγωγής επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν.

4307/2014 (Α’ 246). Περαιτέρω, η προϋπόθεση της άσκησης των

κατά νόμο ενδίκων βοηθημάτων για τη διεκδίκηση των

απαιτήσεων των εργαζομένων που εξαναγκάοτηκαν σε

Παραίτηση, αποτελεί την ασψαλιστική δικλείδα υπαγωγής των

εξαναγκασθέντων σε παραίτηση στο ρυθμιστικό Πεδίο της

διατάξεως

7 Με το άρθρο 7 επέρχονται οι απαραίτητες βελτιώσεις επί του
Κεψαλαίου Α του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου του ν.
4738/2020 (Α’ 207) για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οψειλών.
Συγκεκριμένα:
Με την παρ. 1 του άρθρου, προστίθεται Περ. α’ στην παρ. 1 του
άρθρου ό του ν. 4738/2020, με τον ορισμό της οριστικής
υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα ορίζεται ότι ως «αίτηση»
νοείται η αίτηση του άρθρου 8 και ως «οριστική υποβολή» της,
η, κατά τα προβλεπόμενα στην Κοινή υπουργική απόψαση του
άρθρου 71 παρ. 4, οριστικοποίηση της υποβολής της στην
Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οψειλών.
Με την παρ. 2 του άρθρου, προστίθεται τελευταίο εδάψιο στην
περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου ότου ν. 4738/2020, με το οποίο
διευκρινίζεται ότι για την εψαρμογή των διατάξεων του
Κεψαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου του ν.
4738/2020, οι οψειλές υπέρ τρίτων, που υπάγονται στο Πεδίο
εψαρμογής του, λογί.ζονται ως οψειλές προς το Δημόσιο.
Με την παρ. 3 του άρθρου, προστίθεται δεύτερο εδάψιο στην
παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 4738/2020, σύμψωνα με το οποίο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκει
οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί οικονομική δραστηριότητα
μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οψειλών.
Με την παρ. 4 του άρθρου, τροποποιείται η Περ. α) της παρ. 3
του άρθρου 7 του ν. 4738/2020, με την απαλοιψή της
πρόβλεψης περί μη επιτρεπτού της υποβολής αίτησης για
υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οψειλών
στην περίπτωση που ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%)
των συνολικών οψειλών του προσώπου της παρ. Ι σε
χρηματοδοτικούς ψορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς
Κοινωνικής Ασψάλισης οψείλεται σε έναν χρηματοδοτικό
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ψορέα. Πλέον, βάσει της νέας διάταξης της παρ. 3α, η υποβολή

αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

οψειλών δεν Θα επιτρέπεται εψόσον το σύνολο των οψειλών

του Προσώπου της Παρ. Ι του άρθρου 7 σε χρηματοδοτικσύς

ψορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης

δεν υπερβαίνει το Ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Με την παρ. 5 του άρθρου, διαγράψονται οι λέξεις «καθώς και

σψειλές υπέρ τρίτων» από το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του

ν. 4738/2020.
Με την Παρ. ό του άρθρου, λαμβάνεται Πρόνοια για τη

διατήρηση στο ακέραιο ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και

ενήμερης οψειλής προς χρηματοδοτικό Φορέα, κατόπιν

αιτήσεως του οψειλέτη, ο οποίος Θα ζητά να ρυθμισθούν οι

υπόλοιπες οψειλές του βάσει της Πρότασης αναδιάρθρωσης

που Θα προκύψει από το υπολογιστικό εργαλείο. Ως

προϋπόθεση για την εξαίρεση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και

ενήμερης οψειλής από τη ρύθμιση που Θα προκύψει τίθεται οι

δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και

ενήμερων οψειλών να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο

του 15% από τη δόση που Προκύπτει για αυτές από το

υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ της Παρ. 2 του άρθρου 71 ή
της παρ. 2Α του άρθρου 71.

Προβλέπεται Επίσης, ότι, στην περίπτωση υπογραψής
σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο εν λόγω πιστωτής δεν θα

θεωρείται καταλαμβανόμενος πιστωτής για τη συγκεκριμένη

οψειλή και η ψήψος του δεν Θα προσμετράται για τον

υπολογισμό της πλειοψηψίας του άρθρου 14 παρ. Ι του ν

_________________

4738/2020.

8 Με το άρθρο 8, επέρχονται βελτιώσεις αναψορικά με τις

συνέπειες της υποβολής της αίτησης. Συγκεκριμένα:

Με την παρ. 1 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.

4738/2020 (Α’ 207), προκειμένου να ορίζεται ότι η οριστική

υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα

Δεοντολογίας Τραπεζών.
Με την παρ. 2, τροποποιείται το πρώτο εδάψιο της Παρ. Ι του

άρθρου 14 του ν. 4738/202, προκειμένου να ορίζεται ότι μετά

την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές,

που είναι χρηματοδοτικοί. ψορείς, δύνανται να καταθέσουν

Πρόταση ρύθμισης προς τον οψειλέτη. Οι συμμετέχοντες
πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί ψορείς, καθώς και ο

οψειλέτης, πρέπει να αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο

μη συναίνεσή τους σε Πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το

υπολογιστικό εργαλείο. Για τον λόγο αυτό, οι ενώσεις των

χρηματοδοτικών ψορέων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την

έναρξη ισχύος της παρούσας υποχρεούνται να αποστείλουν

στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

επιστολή, με την οποία Θα προσδιορίζουν τους λόγους μη
συναίνεσης σε Πρόταση ρύθμισης, σι οποίοι αναρτώνται στην

ηλεκτρονική πλατψόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί

ψορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης,

όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη
συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των



ενώσεων των χρηματοδοτικών ψορέων, αναρτώνται από αυτή
στην ηλεκτρονική πλατψόρμα και Ισχύουν μετά την παρέλευση
πέντε (5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση. Ομοίως, ο
οψειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε
πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική
πλατψόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία προκειμένου να
απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.
Επίσης, τίθεται πρόβλεψη να τεκμαίρεται η συναίνεση πιστωτή,
που είναι χρηματοδοτικός ψορέας, για τον οποίον, προκύπτει
μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμψωνα με την αρχή της μη
χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της
παρ. 2 και της παρ. 2Α του άρθρου 71 κατά την υπογραψή της
σύμβασης αναδιάρθρωσης εψόσον το παραπάνω υπολογιστικό
εργαλείο διασψαλίζει για τον πιστωτή την καταβολή ποσού που
δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οψειλής,
όπως αυτό προκύπτει από την Κοινή υπουργική απόψαση του
άρθρου 71 παρ. 5. Διευκρινίζεταιότιπιστωτής, η συναίνεση του
οποίου τεκμαίρεται, δεν υπογράψει τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται καταλαμβανόμενος πιστωτής,
ως προς τον οποίον επέρχονται τα αποτελέσματα της σύμβασης
αναδιάρθρωσης.
Με την παρ. 3, τροποποιείται η διαδικασία του άρθρου 15 του
ν. 47 38/2020 αναψορικά με τη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της
εξωδ ικαοτικής διαδικασίας και θεσπίζεται δυνατότητα
υποβολής αιτήματος για διαμεσολάβηση, κατόπιν αιτήματος
του οψειλέτη, στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας
εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης σύμψωνα με το άρθρο 16.
Με την παρ. 4, τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 και
ειδικότερα (α) προστίθεται η λέξη «οριστική» πριν τη λέξη
«υποβολή», διευκρινίζοντας ότι, αν δεν υπογραψεί η σύμβαση
αναδιάρθρωσης οψειλών εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, η διαδικασία
θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη, (β) διαγράψεται η
αναψορά στη διαμεσολάβηση του άρθρου 15, (γ) προβλέπεται
πως η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα
ως άκαρπη με την κοινοποίηση της απόρριψης και την
αιτιολογία αυτής, και (δ) θεσπίζεται ότι, εάν στη δίμηνη
προθεσμία από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της
αίτησης μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εψαρμόζεται αναλογικά
η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’
182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από Ι έως 31
Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.

9 Με το άρθρο 9 αποσαψηνίζονται οι διατάξεις που αψορούν
στην αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση
εξωδικαστικής επίλυσης οψειλών και την απαλλαγή
υπαλληλικής ευθύνης κατά τη σύναψη σύμβασης
αναδιάρθρωσης. Πιο συγκεκριμένα:

Με την παρ. Ι τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 4738/2020 (Α’
207), με την προσθήκη της λέξης «οριστικής» πριν τη λέξη
«υποβολή», προκειμένου να ορίζεται ότι από την οριστική
υποβολή της αίτησης και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο



περάτωση της διαδικασίας, σύμψωνα με Το άρθρο 16 του ν.

4738/2020, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί

απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του ο4ειλέτη, καθώς

και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν.

1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 1 του αν. 86/1967 (Α’ 136)

αναψορικά με τις οψειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Προβλέπεται επίσης ότι, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής

της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από Ι έως 31

Αυγούστου, σύμψωνα με Το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα από

1 έως 31 Αυγούοτου δεν συνυπολογίζεται οτην αναστολή.

Με την παρ. 2, απαλείψεται από το άρθρο 20 του ν. 4738/2020

η αναψορά σε γνωμοδότηση διαχειριστή αψερεγγυότητας,

λόγω της κατάργησης της σχετικής πρόβλεψης στο άρθρο 21

_________

παρ. 3 του ν. 4738/2020.

ΙΟ Με το άρθρο 10 επέρχεται βελτίωση των διατάξεων αναψορικά

με τη συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασψάλισης στη διαδικασία. Συγκεκριμένα:
Με την παρ. 1, απαλείψεται από την παρ. 3 του άρθρου 21 του

ν. 4738/2020 (Α’ 207) η υποχρέωση λήψης της μέχρι σήμερα

προβλεπόμενης σύμψωνης αιτιολογημένης γνώμης διαχειριστή

αψερεγγυότητας γιατο ότι (α) η σύμβαση δεν επιψυλάσσει στο

Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης χειρότερη

μεταχείριση από ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του

οψειλέτη και (β) ότι η εψαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης
επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του (αν είναι επιχείρηση) ή τον

καθιστά αξιόχρεο και επιπλέον ικανοποιούνται οι

προϋποθέσεις του άρθρου 22. 0 λόγος της απαλοιψής είναι ότι

το αποτέλεσμα, καθώς και η τήρηση των ανωτέρω κανόνων

προκύπτει με σαψήνεια και αντικειμενικότητα από το

υπολογιστικό εργαλείο.
Με την Παρ. 2 προστίθεται τελευταίο εδάψιο στην παρ. β του

άρθρου 22 του ν. 4738/2020, Προκειμένου να είναι σαψές ότι η

διαγραψή οψειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση,
συμπεριλαμβανομένων των οψειλών υπέρ Τρίτων, γίνεται από

τη Φορολογική Διοίκηση.

Με την Παρ. 3 προστίθεται τελευταίο εδάψιο στην παρ. γ του

άρθρου 22 του ν. 4738/2020, προκειμένου να θεσπισθεί η
κατάργηση της ποινής προεξόψλησης, δηλ. εάν προεξοψληθεί
ολικά η ρύθμιση, με καταβολή από τον οψειλέτη ή συμψηψισμό

ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, να

χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόψλητων τόκων

καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στις δόσεις

που προεξοψλούνται.
Με την παρ. 4 απαλείψεται η προϋπόθεση που προβλέπεται

στην Περ. ΙΙΙ της Παρ. α’ του άρθρου 23 του ν. 4738/2020

αναψορικά με την υποβολή της προβλεπόμενης Αναλυτικής

Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠ.Δ.), καθώς έχουν προκύψει

προβλήματα εψαρμογής ως προς τη χορήγηση σχετικής

βεβαίωσης από τον -ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα την αδυναμία (ή
καθυστέρηση) έκδοσης αποψάσεων αδρανοποίησης από

πλευράς της ψορολογικής διοίκησης, έτσι ώστε να

Ζ/ο



διευκολύνονται σι αποψάσεις αδρανσποίησης υπέρ των

_________

οψειλετών.

11 Με το άρθρο 11 θεσπίζεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης
οψειλών από την ηλεκτρονική πλατψόρμα του εξωδικαστικού
μηχανισμού, καθώς και η δυνατότητα έκτακτης υποβολής
αίτησης, προκειμένου να ρυθμιστούν οψειλές που προστέθηκαν
στον εξωδικαστικό με τις παρούσες βελτιώσεις. Συγκεκριμένα:
Με την παρ. 1 προστίθεται νέα παράγραψος στο άρθρο 29 του
ν. 4738/2020 (Α’ 207), προκειμένου κάθε Φυσικό ή νομικό
πρόσωπο να δύναται να αιτηθεί βεβαίωση για τις χρηματικές
οψειλές του προς χρηματσδοτικούς ψορείς, το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης, για κάθε νόμιμη χρήση, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατψόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού, η
οποία εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατψόρμα. Προβλέπεται
επίσης πως, με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια
για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του
άρθρου Ι του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του ψορολογικού
απορρήτου του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.
Με την παρ. 2 προστίθεται τελική διάταξη στο Κεψάλαιο Α’ του
Μέρους Δευτέρου ως παρ. 5 στο άρθρο 74, σύμψωνα με την
οποία επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
μηνών από την έναρξη ισχύος του άρθρου, η υποβολή νέας
αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οψειλών υπέρ τρίτων, ακόμα και εάν δεν έχουν παρέλθει
δώδεκα (12) μήνες από τη με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση
της σχετικής διαδικασίας που είχε εκκινήσει με την αρχική
αίτηση. Με τη νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμισθούν
επίσης οψειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής
Ασψάλισης που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που
τροποποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο. Οι ρυθμίσεις που
έχουν επιτευχθεί με συμβάσεις αναδιάρθρωση ς στο πλαίσιο της
αρχικής αίτησης διατηρούνται στο ακέραιο, εκτός και αν έχουν
τροποποιηθεί οι βεβαιωμένες οψειλές που ρυθμίστηκαν με τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης, οπότε και υπολογίζονται εκ νέου
από το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71. Εάν μετά την
υποβολή της νέας αίτησης προκύψει από τα καταχωρισμένα
στην πλατψόρμα στοιχεία ότι δεν υπάρχουν οι κατάτα ανωτέρω
οψειλές που δικαιολογούν την υποβολή της, αυτή αυτοδίκαια
θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα. Αν η εξωδικαοτική
διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, με την υποβολή της νέας
αίτησης, ακυρώνεται η αρχική αίτηση του οψειλέτη,
προκειμένου να συμπεριληψθεί το σύνολο των οψειλών του
προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης.
Με την παρ. 2, επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του άρθρου, η υποβολή
αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οψειλών του Κεψαλαίου Α’ σε οψειλέτες που δεν είχαν
παραιτηθεί εγκαίρως από τη διαδικασία του ν. 4469/2017 χωρίς
να έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού ή είχαν
υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017
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και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ειτιτευχθεί σύμβαση

αναδιάρθρωσης οψειλών.

Η εν λόγω προσθήκη κρίνεται αναγκαία για να επεκτείνει την

παροχής εγγύησης σε δανειακές συμβάσεις που έχουν

συναψθεί με τραπεζικά ιδρύματα για τη στεγαοτική
αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της

Πρώην Σοβιετικής’Ενωσης κατά Τα χρονικά διαοτήματα από την

8η.5.2003 έως την 17η.6.2003 και από την 7η.10.2004 έως την

29η.7.2005 καιναρυθμίσειτη δυνατότητα εκνέου εξέτασης των

αιτημάτων κατάπτωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων από τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία

είχαν απορριψθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 144/2016 Γνωμοδότησης

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΙΡΑΦΟ

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΙΡΑΦΟ

Δ. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

12

13 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, διευθετεί.ται η ρύθμιση
βεβαιωμένων οψειλών προς το Δημόσιο, από τις ληξιπρόθεσμες

μέχρι την Ιη Φεβρουαρίου 2023 δόσεις δανείων εγγυημένων

από το Ελληνικό Δημόσιο και διορθώνονται παροράματα.

14 Η υπαγωγή στους συντελεστές ψορολόγησης, 15% και 10%, των

αμοιβών από μισθωτή εργασία που λαμβάνουν οι ναυτικοί,

αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα, αντίστοιχα, που

υπηρετούν σε πλωτά ναυιτηγήματα του άρθρου 267 του ν.

4555/2018 (Α’ 133).

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

Α ΝΤΑ ΓΟ Ν ΙΣ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣ Ι ΩΤΙΚΟΤΗ ΤΑ

Αύξηση εσόδων Χ Χ

ΟΦΕΛΗ
ΑΜΕΣΑ Μείωση δαπανών Χ Χ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση χρόνου Χ Χ



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 7-11

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επιχειρείται η αιτοσαήνιση ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τους
εψαρμοστές της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί ένα πλήρως λειτουργικό νομοθέτημα και να αρθούν
προβληματισμοί επί της διατύπωσης των διατάξεων. Επίσης, συμπληρώνεται το σχετικό νομοθετικό Πλαίσιο,
καθώς, κατά την προετοιμασία όλων των απαραίτητων υποδομών για την εψαρμογή, εντοπίστηκαν
συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν συμπληρώσεων.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΊ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμος/
προετσιμασια

Υποδσμη/
εξοπλισμσς

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ Ρ Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσληψεις /
κινητικοτητα

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαίδευση Χ Χ

εμπλεκομένων

Η Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ Στήριξη και
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & λειτουργία Χ

ΑΠΟΔΟΣΗ διαχείρισης

4Ί

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Χ Χ Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ Χ Χ

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια Οεομών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

‘Αλλο



ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

‘Αλλο

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙ ΑΦΑ Ν Ε Ίλ

Αναγνώριση /
εντσπισμός Χ Χ
κινδύνου

Διοπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής / Χ Χ Χ

αντιστάθμιοης
κινδύνων

‘Αλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική

εψαρμογή

Ανάδειξη κολών
πρακτικών κατά
Την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
οξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Χ

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 7-11

Οι απαραίτητες υποδομές για την πλήρη θέση σε ισχύ του ν. 4738/2020 (Α’ 207) έχουν ήδη αναπτυχθεί, με τη

συνεργασία όλων των συναρμοδίων ψορέων. Επομένως, σι προωθσύμενες διατάξεις δεν επιψέρουν επιπλέον

κόστος.



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 7-11

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκύπτουν κίνδυνοι, καθότι σκοπός τους είναι η αποσαψήνιση, βελτίωση
και συμπλήρωση των υψιστάμενων διατάξεων του ν. 4738/2020.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Άρθρα 7-11

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη σύνταξη των διατάξεων, και

έχουν ληψθεί υπόψη οι απόψεις τους.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συνεργασία με άλλα Άρθρα 7-11
υπουργεία / υπηρεσίες

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες συμμετείχαν κατά τη

σύνταξη των διατάξεων και έχουν ληψθεί υπόψη οι

απόψεις τους.

Τράπεζα της Ελλάδος
. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.)

Άρθρα 7-11
Συνεργασία με

Υπήρξε εκτενής συνεργασια με την Ανεξάρτητη Αρχή
κοινωνικούς ψορείς /

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), η οποία διαχειρίζεται
Ανεξάρτητες Αρχές

σημαντικο ποσοστό οψειλών έναντι της ψορολογικής

διοίκησης.



Π Διεθνής διαβούλευση

23
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

ν.ορπον. (ηλεκτρονική επισύναψη της έκϋεσης)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επί των γενικών Σχόλια που υιοθετήθηκαν

αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συ μπεριλαμβανομένης
ετιαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επίτων άρθρων
τ

Σχολιαπου υιοθετηθηκαν

αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης

________________

επαρ κούς αιτιολόγηση ς)

Επί των άρθρων Αριθμός
Ι έως και 3 συμμετασχόντων



της Σχόλια που υιοθετήθηκαν
αξιολογούμενης Σχόλια που δεν
ρύθμισης υιοθετήθηκαν

(συ μπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4, 5, 17, 20 και 78 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρα 7-11

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των

ψυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοψορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός

Κανονισμος
για την Προστασια Δεδομενων) (1 119).

Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές οτην εσωτερική αγορά και

______________________

την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ (1 257).

Άρθρα 7-11

Οδηγία 2019/1023/ΕΚ περί του Πλαισίου για την

προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη

Οδ ία
και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οψειλετών, καθώς

ηγ
και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών και
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2017/1132/ΕΚ (για
την αναδιάρθρωση καιτην αψερεγγυότητα) (1172).

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών



27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_&_όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστή ρ ιο

Π (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Π Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια ή

Π διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο’ούμενηςρύι9μισης Ι Υφιστάμενες διατάξεις

ΆρΟροί

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις



Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ

ΓΜΜΑ.Ε. — Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν.

4664/2020

1. Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του

ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως προς τον

χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και

διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίτιτωοη που δεν ολοκληρωθεί η

διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του

ενεργητικού της Εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός

τριάντα πέντε (35) μηνών από το πέρας της

διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαψορών

της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση

θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής

υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευοης της

επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του ψορέα της

επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση

μέρους ή όλου του προϊόντος ρευοτοποίηοης στους

πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της

πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη

διανομής του στους δικαιούχους ττιοτωτές,

σύμψωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει

ουνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος

και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική

ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παράταοης της ειδικής διαχείριοης,

ούμ4ωνα με το Πρώτο εδάιο της παρ. 10 του

άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται

με την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει από την
7122023

Παρ. 9 β άρθρου 21 ν. 4664/2020

β. Στη συνέχεια ο Ειδικός διαχειριστής
ειταληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα
στοιχεία της επιχείρησης και καταρτίζει
τον οριστικό πίνακα κατάταξης των
πιστωτών, σύμιωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 975 έως 978 και 1007 του
ΚΠολΔ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω,
προηγούνται κάθε γενικού ή ειδικού
προνομίου και αποδίδονται στο
Ελληνικό Δημόσιο οι κρατικές ενισχύσεις
που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση. Εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από τη σύνταξη του πίνακα, ο
ειδικός διαχειριστής καλεί τους πιστωτές
που αναγγέλθηκαν να λάβουν γνώση του
πίνακα της κατάταξης. Ανακοπή κατάτου
πίνακα κατάταξης ασκείται εντός
προθεσμίας έξι (6) ημερών από την
επίδοση της ως άνω κλήσης στο
Μονομελές Εψετε ίο της καταστατικής
έδρας της επιχείρησης και εκδικάζεται
σύμψωνα με τη διαδικασία της
παραγράψου 2β του παρόντος καθ’ ο
μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις
διατάξεις της παρούσας παραγράψου. Η
συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κατάθεση ανακοπής και η απόψαση
εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος
τριάντα (30) ημερών από τη συζήτησή
της. Η απόψαση δεν υπόκειται σε ένδικα
μέσα. Αν δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά
του πίνακα της κατάταξης, ο ειδικός

διαχειριστής διανέμει αμελλητί το
προϊόν της ρευστοποίησης.

Παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί

ο διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον
του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
του συνόλου του ενεργητικού της
Εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός Είκοσι
οκτώ (28) μηνών από το πέρας της
διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των
διαψορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε



Άρθρο 2

η ειδική διαχείριση Θεωρείται ότι έχει
λήξει και ο ειδικός διαχειριστής

υποχρεούται να υποβάλει αίτηση

πτώχευσης της επιχείρησης. Σε

περίπτωση κήρυξης του ψορέα της

επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί

η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος

ρευστοιτοίησης στους πιστωτές, αυτή

διενεργείται από τον σύνδικο της

τττώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την
ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους

πιστωτές, σύμψωνα με τον πίνακα

κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμψωνα

με τους όρους του παρόντος και η
διανομή αυτή δεν υπόκειται σε
πτωχευτική ανάκληση.».

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική

διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του

ν. 4664/2020 - Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη

απαιτήσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της

υπό ειδική διαχείριση εταιρείας - Τροποποίηση

παρ. 2 και 3 άρθρου 97 ν. 4941/2022

1, Στο άρθρο 97 του ν. 4941/2022 (Α’ 113)

τροποποιούνται α) το Πρώτο εδάψιο της παρ. 2 αα)

με την αύξηση του χρονικού διαστήματος γιο την

επιλογή του κατά περίπτωση αναγκαίου

προσωπικού, αβ) με την αντικατάσταση των

λέξεων «μηνιαίας ή διμηνιαίας διάρκειας» με τις

λέξεις «εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος»,

β) το πρώτο εδάψιο της Παρ. 3 βα) με την αύξηση

του χρόνου ανάληψης κάθε τιροβλεπόμενης στην

ίδια παράγραψο δαπάνης έως την 15η.7.2023 και

ββ) με την προσθήκη στις σχετικές δαπάνες και της

πληρωμής υψιστάμενου ασψαλιστηρίου

συμβολαίου υγείας των εργαζομένων και οι παρ. 2

και 3 διαμορψώνονται ως εξής:

«2. Μετά την έγκυρη λύση των συμβάσεων

εργασίας των εργαζομένων της Παρ. Ι προς τον

σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας ή
της συντήρησης του ενεργητικού της και εντός της

προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.

4664/2020, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να

επιλέγει το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό,

για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους

δώδεκα (12) μήνες από την καταγγελία του

ουνόλου των συμβάσεων εργασίας των

51)

Παρ. 2 και 3 άρθρου 97 ν. 4941/2022

2. Μετά την έγκυρη λύση των

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
της παρ. Ι προς τον σκοπό της συνέχισης

λειτουργίας της Εταιρείας της
συντήρησης του ενεργητικού της και
εντός της προθεσμίας της παρ. ΙΟ του
άρθρου 21 του ν. 4664/2020, ο ειδικός
διαχειριστής δύναται να επιλέγειτο κατά
περίπτωση αναγκαίο προσωπικό, για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

τους έξι (6) μήνες από την καταγγελία

του συνόλου των συμβάσεων εργασίας
των εργαζομένων στην εταιρεία και να
προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων
Εργασίας ορισμένου χρόνου, μηνιαίας ή
διμηνιαίας διάρκειας. Το ανωτέρω
χρονικό διάστημα απασχόληση ς δεν
δύναται να θεμελιώσει τη μετατροπή
των συμβάσεων οε συμβάσεις αορίστου
χρόνου.

3. Ειδικώς μέχρι την 31η.1.2023 κάθε

σχετική δαπάνη της εταιρείας με σκοπό:
(α) την καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης για τις αποζημιώσεις
καταγγελίας των συμβάσεων της παρ. 1,
(β) τη σύναψη των συμβάσεων της παρ.



εργαζομένων στην εταιρεία και να προβαίνει στη

σύναψη συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου,

εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το

ανωτέρω χρονικό διάστημα απασχόλησης δεν

δύναται να θεμελιώσει τη μετατροπή των

συμβάσεων οε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Ειδικώς μέχρι την 15η.7.2023 κάθε σχετική

δαπάνη της εταιρείας με σκοπό:

(α) την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας,

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τις

αποζημιώσεις καταγγελίας των συμβάσεων της

παρ. 1,

(β) τη σύναψη των συμβάσεων της Παρ. 2, καθώς

και την πληρωμή του υψιστάμενου ασψαλιστηρίου

συμβολαίου υγείας του προσωπικού,

επιχορηγείται από το ελληνικό δημόσιο, μέσω του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με

επιβάρυνση του Αποθεματικού του κρατικού

προϋπολογισμού σε πίοτωση του λογαριασμού

ταμειακής διαχείρισης που τηρεί η εταιρεία του

άρθρου 21 του ν. 4664/2020 στην Τράπεζα της

Ελλάδας, προς ισόποση κάλυψη των ως άνω

δαπανών, κατόπιν ειδικά αιτιολογη μένων

αιτημάτων του ειδικού διαχειριστή, στα οποία

προσδιορίζεται το ύψος των αιτούμενων ποσών

για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2 σύμψωνα με

τους υπολογισμούς του. Τα δε επιχορηγούμενα,

κατά περίπτωση, ποσά καταβάλλονται

αποκλειστικά για την κάλυψη της εγκριθείοας

δαπάνης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών

των παρ. α’, β’, γ’ της ενότητας Α’ του άρθρου 1

της υπ’ αρ. 2/39539/0026/11.6.2015 (Β’ 1138)

κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και

Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εψαρμόζονται τα

εδάψια τρίτο και τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21

του ν. 4664/2020. Για τους υπολογισμούς των

ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και 2, καθώς

και για κάθε σχετική με τα ποσά αυτά διαψορά

ευθύνεται ο ειδικός διαχειριστής του άρθρου 21

του ν. 4664/2020.

Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός διαχειριστής ή ο

σύνδικος πτώχευσης δύναται δυνάμει δικαστικής

απόψασης και, στη συνέχεια αυτής, επίτευξης

εξωδικαστικού συ μβιβασμού να καταβάλλει

αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη συγγενών των

θανόντων σε εργατικά ατυχήματα κατά τα έτη 2015

έως 2020 ύψους μέχρι του ποσού των εκατό

χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά ατύχημα στο σύνολο
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2, επιχορηγείται από το ελληνικό
δημόσιο, μέσω του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με

επιβάρυνση του Αποθεματικού του

κρατικού προϋπολογισμού σε πίστωση

του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
που τηρεί η Εταιρεία του άρθρου 21 του
ν. 4664/2020 στην Τράπεζα της Ελλάδας,

προς ισόποση κάλυψη των ως άνω

δαπανών, κατόπιν ειδικά

αιτιολογη μένων αιτημάτων του ειδικού
διαχειριστή, στα οποία προσδιορίζεται

το ύψος των αιτούμενων ποσών για τους
σκοπούς των παρ. Ι και 2 σύμψωνα με
τους υπολογισμούς του. Τα δε
επιχορηγούμενα, κατά περίπτωση, ποσά
καταβάλλονται αποκλειστικά για την

κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης με την
προσκό μιση των δικαιολογητικών των

παρ. α’, β’, γ’ της ενότητας Ν του άρθρου
Ι της υπ’ αρ. 2/39539/0026/11.6.2015

(Β’ 1138) κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού και
Οικονομικών. Κατά τα λοιπά
εψαρμόζονται τα εδάψια τρίτο και
τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.
4664/2020. Για τους υπολογισμούς των

ποσών για τους σκοπούς των παρ. Ι και
2, καθώς και για κάθε σχετική με τα ποσά
αυτά διαψορά ευθύνεται ο ειδικός

διαχειριστής του άρθρου 21 του ν.

4664/2020.

Πλέον των ανωτέρω, ο ειδικός

διαχειριστής ή ο ούνδικος πτώχευσης

δύναται, δυνάμει δικαστικής απόψασης

και, στη συνέχεια αυτής, επίτευξης
εξωδικαοτικού συμβιβασμού, να
καταβάλλει αποζημιώσεις για ψυχική
οδύνη συγγενών των θανόντων σε
εργατικά ατυχήματα κατά τα έτη 2015

έως 2020 ύψους μέχρι του ποσού των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά

ατύχημα στο σύνολο των δικαιούχων

ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής
διαδικασίας. Αν καταβληθεί το ποσό της
αποζημίωσης του προηγούμενου
εδαψίου, τεκμαίρεται η παραίτηση των
δικαιούχων από τις απαιτήσεις τους για
τη συγκεκριμένη αιτία.».



των δικαιούχων ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής

διαδικασίας. Αν καταβληθεί το ποσό της

αποζημίωσης Του προηγούμενου εδαψίου

τεκμαίρεται η παραίτηση των δικαιούχων από τις

απαιτήσεις τους για τη συγκεκριμένη αιτία.».

2. Στο δεύτερο εδάψιο της περ. 1 του άρθρου 975

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Ν

182) περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις

εργαζομένων μέχρι τις 19.5.2020 ή συνταξιούχων

της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., οι

οποίες έχουν αναγγελθεί στον κατάλογο

απαιτήσεων προς τον ειδικό διαχειριστή για την

καταβολή του συνόλου ή εναπομένοντος μέρους

της προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό

στοιχεία 0Α65000060 ασψαλιστή ριο συ μβόλαιο

αποζημιωτικής παροχής ανεξάρτητα από τον χρόνο

που έχουν γεννηθεί.

Άρθρο 5

Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρηση Υ/Β

- Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4258/2014

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Ν

94) προστίθενται τριακοστό δεύτερο και τριακοστό

τρίτο εδάψια ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια διακόσιες

χιλιάδες (6.200.000) ευρώ, διατίθεται από

πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών νια την πλήρη

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει

δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνσδών

πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/ό, κατ’ εψαρμογή των διαδικασιών

των παρ. 3 και 4. Επί των πιστώσεων σι οποίες

εγκρίνονται με το άρθρα 61 του ν, 4557/2018 (Ν

139), 22 του ν. 4618/2019 (Ν 89), 215 του ν.

4635/2019 (Α’ 167), 66 του ν. 4688/2020 (Α 101),

38 του ν. 4734/2020 (Α 139), 152 του ν. 4764/2020

(Α 256), 249 του ν. 4798/2021 (Α 68), 61 του ν.

4818/2021 (Α 124), 188 του ν. 4855/2021 (Α 215),

11 του ν. 4890/2022 (Α 23), 70 του ν. 4931/2022 (Α

94), 125 του ν. 4964/2022 (Ν 150) και 87 του ν.

4985/2022 (Λ 203), χορηγείται παράταση

ανάληψης νομικών δεσμεύοεων δαπανών έως και

τον ανουάριο 2023».

2. Η παρ. 5Α του άρθρου 26 του ν. 4258/2014

τροποποιείται α) με την προσθήκη της λήξης

παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, ως

διαζευκτικής αίρεσης για την ολοκλήρωση

ΆρΘρο 26 ν. 4258/2014

1. Γιατα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΛΤΡΩΖΟΣ»,

«ΚΛΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΛΝΟΣ», τα οποία

ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό

Δημόσιο και ευρίσκονται στις

εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό

Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματος
του νομής και κατοχής σε α.υ ιά, αναθέτει

στο Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση

των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών
για την πιστοποίηση τους και την

εττιχειρησιακή ένταξη τους, σύμψωνα με

όσα ορίζονται στις παραγράψους 2 έως
7.

2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β Θα

εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου

ευρίσκονται σήμερα, από στελέχη του

Πολεμικού Ναυτικού, τους
εργαζομένους των ΕΝΑΕ και τους

αναγκαίους υπεργολάβους. Οι
απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, σι
υποδομές και ο εξοπλισμός Θα
χρησιμοποιηΘούν από το Πολεμικό

Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγματος.

3. Το Πολεμικό Ναυτικό Θα συμβληθεί

με τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ,

προκειμένου να παράσχουν τις
απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την



διαδικασιών, β) στην περ. γ’, με την Προσθήκη βα)

διευκρίνισης ότι τις αποζημιώσεις εκκαθαρίζει το

Πολεμικό Ναυτικό, ββ) με τη μεταβολή του χρόνου

υπολογισμού των ασψαλιστικών και ψορολογικών

εισψορών, και η παρ. 5Α διαμορψώνεται ως εξής:

«5Α. Η μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα

ιδιοκτησία ή η λήξη της παράτασης ανάληψης

νομικών δεσμεύσεων επιψέρουν αυτοδίκαια την

ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών και

προβλέψεων των Παρ. 1 έως 4 και κατά συνέπεια:

α. Την άμεση παραλαβή των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ,

ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ από το

Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση στην οποία

ευρίσκονται κατά την ημερομηνία

πραγματοποίησης της μεταβίβασης ή της λήξης της

παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

β. Την άμεση απόδοση της χρήσης χώρων και

υποδομών του ναυπηγείου που ήταν απαραίτητοι

για την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β.

γ. Τη λύση των συμβάσεων που έχουν συναψθεί με

τους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ, κατά τα οριζόμενα

στην παρ. 3 και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της

ΕΝΑΕ, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4. Η

εκκαθάριση των μηνιαίων αποζημιώσεων από το

Πολεμικό Ναυτικό στο σύνολο των εργαζομένων,

καθώς και των αναλογουσών σε αυτές

ασψαλιστικών και ψορολογικών εισψορών

υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία, κατά την

οποία λύονται οι συμβάσεις. Οι σχετικές

διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών

από τη μεταβίβαση ή τη λήξη της παράτασης

ανάληψης νομικών δεσμεύσεων.

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 προστίθενται παρ.

8 και 9 ως εξής:

«8. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»,

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν

κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο και τα οποία

παραλαμβάνονται αυτοδίκαια, σύμψωνα με όσα

ορίζονται στην παρ. 5Α, καθώς και για τα πλοία του

Αρχηγείου Στόλου, το ελληνικό Δημόσιο, στο

Πλαίσιο του δικαιώματός του, νομής και κατοχής σε

αυτά, Προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη
συντήρηση και υποστήριξη αυτών και για την

κάλυψη των τεχνικών αναγκών των Υ/Β, και με

σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής

ετοιμότητάς τους, αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό

την αξιοποίηση των αναγκαίων πιστώσεων, που

διατίθενται από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής

ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β και
την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το
Πολεμικό Ναυτικό Θα καταβάλλει τις
μηνιαίες αμοιβές που Θα συμψωνηθεί
για κάθε εργαζόμενο πλέον την
αναλογούσα στην αμοιβή ασψαλιστική
εισψορά ως αποζημίωση του για τις
υπηρεσίες οι οποίες Θα παρασχεθούν. Η
σχέση αυτή, δεν δημιουργεί καθεστώς
εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό
Ναυτικό, ή οποιαδήποτε διαδοχή του
Πολεμικού Ναυτικού στις υπάρχουσες
απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι των
ΕΝΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την
υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τα
ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα
δικαιώματα τους. Η σχέση του
Πολεμικού Ναυτικού με τους
εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται
αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση
των εργασιών των Υ/Β.

4. Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται
δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν
αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου
συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και
υπεργολάβους για κάθε επί μέρους
αντικείμενο με εκείνους οι οποίοι ήταν
συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και έχουν
εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο
αντικείμενο, προκειμένου να
εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες Τεχνικές
προδιαγραψές και όροι για την
πιστοποίηση των Υ/Β.

Το Πολεμικό Ναυτικό δύναται να
συνεργασθεί με τρίτους εργαζόμενους
εκτός των ΕΝΑΕ για εκτέλεση
εξειδικευμένων εργασιών με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, στο Πλαίσιο του
παρόντος άρθρου.

5. Ολες οι πληρωμές για την
ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β,
σύμψωνα με τις παραγράψους 14 του
παρόντος, Θα γίνουν από το Πολεμικό
Ναυτικό, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, σύμψωνα με την ισχύουσα
ελεγκτική νομοθεσία και μέχρι ύψους
75,5 εκ. που είναι ήδη εγγεγραμμένα



Άμυνας, για το χρονικό διάστημα από Ιης

Φεβρουαρίου 2023 έως την 30η Ιουνίου 2023.

9. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των

πολεμικών πλοίων της Παρ. 8, παρέχονται ως εξής:

α. Οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης

εκτελούνται από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού,

Πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ, τρίτους

εργαζόμενους και τους αναγκαίους υττεργολάβους,

σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς

και σε εγκαταστάσεις και με κινητό εξοπλισμό της

ΕΝΑΕ, ή του οικονομικού Φορέα, στον οποίο

μεταβιβάζεται το ενεργητικό της ΕΝΑΕ, στο Πλαίσιο

της ειδικής διαχείρισης, που δύναται να

χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, έως την 30η

Ιουνίου 2023.

β. Το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται από 1η

Φεβρουαρίου 2023, με Πρώην εργαζομένους της

ΕΝΑΕ και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ,

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να

παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, για τη

συντήρηση και την υποστήριξη των Υ/Β και των

πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου. Οι

συμβάσεις αυτές έχουν μηνιαία ή διμηνιαία

διάρκεια και δεν εκτείνονται πέραν της 3Ο Ιουνίου

2023. Οι συμβαλλόμενοι στις ως άνω συμβάσεις

ορισμένου χρόνου δύναται να είναι και

συνταξιούχοι ή να έχουν υποβάλλει αίτηση

συνταξιοδότησης την Ιη Φεβρουαρίου 2023,

εψόσον κριθούν απαραίτητοι για την εκτέλεση των

απαιτού μενων εργασιών συντήρησης και

υποστήριξης. Το Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει τις

μηνιαίες αμοιβές που συμψωνούνται για κάθε

εργαζόμενο, πλέον της αναλογούσας στην αμοιβή

ασψαλιστικής εισψοράς ως αττοδοχές νια την

παρεχόμενη εργασία. Οι συμβάσεις με πρώην

εργαζομένους της ΕΝΑΕ και τρίτους εργαζόμενους

δεν δημιουργούν οποιαδήποτε διαδοχή του

Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις αυτών έναντι

της ΕΝΑΕ. Κατά την αυτοδίκαιη ολοκλήρωση και

λύση των συμβάσεων, εψαρμόζεται η παρ. 5Α.

γ. Για τη σύναψη των τυχόν αναγκαίων συμβάσεων

της περ. α και για την εκτέλεση των εργασιών

συντήρησης και υποστήριξης των Υ/Β και πλοίων

του Αρχηγείου Στόλου, με τρίτους προμηθευτές και

υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο,

παραμένει σε ισχύ η εξουσιοδότηση της παρ. 4.».

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου

Εθνικής Αμυνας.

Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται

μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την

ολοκλήρωση των υττολειττσμένων

αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την

πιστοποίηση και την επιχειρησιακή

ένταξη των Υ/Β.

Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό

μέχρι δεκαεννέα εκατομμύρια

επτακόσιες χιλιάδες (19700.000) ευρώ

για την ολοκλήρωση πρόσθετων

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που Προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνοδών πλοίων

δοκιμών των Υ/Β.

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκαοκτώ

εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων
(18,800.000) ευρώ διατίθεται για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που

απαιτούνται για την πλήρη

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν
σπό Τις ν εξελίξει δοκιμές, καθώς καιγιο

τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β.

Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. ευρώ,

διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής
‘Αμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων

εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των ουνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β κατ’ εψαρμογή των σε
ανωτέρω παράγραψο 4 αναγρα

ψομένων διαδικασιών. Οι πληρωμές
μισθοδοσίας του προγράμματος
(αποζημίωση εργαζομένων,
αοψαλιοτικές εισψορές και ψορολογικές
υποχρεώσεις) που τυχόν Θα βαρύνουν το

ΠΔΕ σε εψαρμογή του προηγούμενου



εδαψίου πραγματοποιούνται με
μεταφορά των ποσών σε εμπορικούς

λογαριασμούς του Γενικού Επιτελε [ου
Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθείγιατο

σκοπό αυτόν.

Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο
Πολεμικό Ναυτικό από Τις αποθήκες των
ΕΝΑΕ Α.Ε., μετά την έκδοση του ν.
4258/2014 και αποκτήθηκαν για την
ολοκλήρωση του προγράμματος
κατασκευής και επιχειρησιακής

λειτουργίας των Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ»,
«ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και
«ΩΚΕΑΝΟΣ», Θα τακτοποιηθούν
δημοσιολογιστικά από το παραπάνω
ποσό».

Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950000 ευρώ,
διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν

από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για

τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β κατ’ εψαρμογή των, σε
ανωτέρω παράγραψο 4
αναγραψόμενων, διαδικασιών. Επί των
εγκριθέντων με άρθρο 61 του ν.
4557/2018 πιστώσεων χορηγείται
παράταση υλοποίησης έως και τον
Σεπτέμβριο 2019.

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες
(21.500.000) ευρώ, διατίθεται από
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για
την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των
Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,
καθώς και για τη συντήρηση των
συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β
κατ’ εψαρμογή των αναγραψόμενων
διαδικασιών στις παρανράψους 3 και 4.



Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του
ν. 4557/2018 (Α’ 139) και το άρθρο 22

του ν. 4618/2019 (Α 89) πιστώσεων,
χορηγείται παράταση ανάληψης
νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και

τον Μάρτιο 2020.

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι

εκατομμύρια εκατό χιλιάδες
(20.100000) ευρώ, διατίθεται από
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύοεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για
την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των
Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,

καθώς και νια τη συντήρηση των

συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β,
κατ εψαρμογή των αναγραψόμενων
διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των
εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν.
4557/2018 (Α 139), το άρθρο 22 του ν.
4618/2019 (Α 89) καιτο άρθρο 215 του ν.
4635/2019 (Α 167) πιστώσεων,
χορηγείται παράταση ανάληψης
νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και
τον Σεπτέμβριο 2020».

«Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα
εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες
(10.150.000) ευρώ, διατίθεται από
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για
την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των
Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,
καθώς και για τη συντήρηση των

συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β,
κατ’ εψαρμογή των αναγραψόμενων
διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των
εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν.
4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό
δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το
άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και
το άρθρο 66 του ν. 4688/2020



(Α’ 101) πιστώσεων, χορηγείται
παράταση ανάληψης νομικών

δεσμεύσεων δαπανών έως τον
Δεκέμβριο 2020.

Επιπλέον ποσό μέχρι δεκατρία
εκατομμύριο ειττακόσιες χιλιάδες
(13.700.000) ευρώ, διατίθεται από
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για
την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των
Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,
καθώς και νια τη συντήρηση των
συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β,
κατ’ εψαρμογή των αναγραψόμενων
διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των
εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν.
4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο εικοστό
δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), το
άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το
άρθρο 66 του ν. 4688/2020

(Α’ 101) και το άρθρο 38 του ν.
4734/2020 (Α’ 196) πιστώσεων,
χορηγείται παράταση ανάληψης
νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και
τον Μάρτιο 2021.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια
τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,
διατίθεται από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων
εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή
απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση
βλαβών που προκύπτουν από τις εν
εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη
συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των
αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ.
3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο
61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο
εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’
89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’
167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020

(Α’ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020
(Α’ 196) και το άρθρο 152 του ν.



4764/2020 (Α’ 256) ιτιστώσεων,
χορηγείται παράταση ανάληψης
νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και
τον Ιούνιο 2021.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια
τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ
διατίθεται από πιστώσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Εθνικό Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, γιατην ολοκλήρωση πρόσθετων
εργασιών νια την πλήρη επιχειρησιακή
απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν
εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη
συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/8, κατ1 εψαρμογή των

αναγραψό μενων διαδικασιών στις παρ.

3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο
61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο

εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’

89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’
167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020

(Α 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020

(Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020
(Α’ 256) και το άρθρο 249 του ν.
4798/2021 (Α’ 68) ιτιστώσεων,
χορηγείται παράταση ανάληψης
νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και
τον Σεπτέμβριο 2021.»

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια
τριακόσιες χιλιάδες (Ιθ,3θ0.ΟθΟ) ευρώ,
διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού

προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση
πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
ειτιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την

αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν
από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για

τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/8, κατ’ εψαρμογή των
αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ.
3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο
61 του ν. 4557/2018 (Α 139), το άρθρο
εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’
89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α
167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020 (Α’
101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020 (Α’
196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020 (Α’



256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021 (Α’
68) καιτο άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’
124) πιστώσεων, χορηγείται ιταράταση
ανάληψης νομικών δεσμεύσεων
δαπανών έως και τον Δεκέμβριο 2021».

Επιπλέον ποσό μέχρι δώδεκα
εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες
(12.700.000) ευρώ, διατίθεται από
πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση
ιτρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν
από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για
τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των
αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ.
3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο
61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο
εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’
89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’
167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020

(Α’ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020
(Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/202 1
(Α’ 68), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’
124) και το άρθρο 188 του ν. 4855/2021
(Α’ 215) πιστώσεων, χορηγείται
παράταση ανάληψης νομικών
δεσμεύσεων δαπανών έως και τον
Μάρτιο 2022.»

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια
τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,
διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση
ιτρόσθετων εργασιών για την πλήρη
επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την
αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν
από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για
τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εψαρμογή των
αναγραψόμενων διαδικασιών στις παρ.
3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο
61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το άρθρο
εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α’



89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α’

167), το άρθρο 66 του ν. 4688/2020

(Α’ 101), το άρθρο 38 του ν. 4734/2020
(Α’ 196), το άρθρο 152 του ν. 4764/2020

(Α’ 256), το άρθρο 249 του ν. 4798/2021

(Α’ 68), το άρθρο 61 του ν. 4818/2021 (Α’

124), το άρθρο 188 του ν. 4855/2021 (Α’

215) και το άρθρο 11 του ν. 4890/2022

(Α’ 23) πιστώσεων, χορηγείται παράταση
ανάληψης νομικών δεσμεύσεων
δαπανών έως και τον Ιούνιο 2022.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ,
διατίθεται από πιστώσεις του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την
ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για

την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των

υποβρυχίων (Υ/Β), την αντιμετώπιση
βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνοδών πλοίων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των
δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των

διαδικασιών των παρ. 3 και 4. Επί των

εγκριθέντων με τα άρθρα 61 του ν.

4557/2018, 22 του ν. 4618/2019, 215 του

ν. 4635/2019, 66 του ν. 4688/2020, 38

του ν. 4734/2020, 152 του ν. 4764/2020,
249 του ν. 4798/2021, 61 του ν.

4818/2021, 188 του ν. 4855/202 1, 11 του

ν. 4890/2022 και 70 του ν. 4931/2022

πιστώσεων, χορηγείται παράταση
ανάληψης νομικών δεσμεύσεων

δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2022.

Επιπλέον ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια
τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) ευρώ

διατίθεται από πιστώσεις του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την

ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για

την πλήρη επιχειρηοιακή απόδοση των

υποβρυχίων (Υ/Β), την αντιμετώπιση

βλαβών που προκύπτουν από τις εν

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη

συντήρηση των συνοδών πλοίων που

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των

δοκιμών των Υ/Β κατ’ εψαρμογή των

διαδικασιών των παρ. 3 και 4. Επί των

πιστώσεων που έχουν εγκριθεί με τα

άρθρα 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 22



του ν. 4618/2019 (Α’ 89), 215 του ν.
4635/2019 (Α’ 167), 66 του ν. 4688/2020
(Ν 101), 38 του ν. 4734/2020 (Ν 196),
152 του ν. 4764/2020 (Ν 256), 249 του ν.
4798/2021 (Α’ 68), 61 του ν. 4818/2021
(Α’ 124), 188 του ν. 4855/2021 (Ν 215),
11 του ν. 4890/2022 (Α’ 23), 70 του ν.
4931/2022 (Α’ 94) και 125 του ν.
4964/2022 (Α’ 150), χορηγείται
παράταση ανάληψης νομικών
δεσμεύσεων δαπανών έως και τον
Δεκέμβριο 2022.

«5Α. Η μεταβίβαση των ναυπηγείων σε
νέα ιδιοκτησία επιψέρει αυτοδίκαια την
ολοκλήρωση του συνόλου των
διαδικασιών καιπροβλέψεωντωνπαρ. Ι
έως 4 και κατά συνέπεια:

α. Την άμεση παραλαβή των Υ/Β
ΠΙΠΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και
ΩΚΕΑΝΟΣ από το Πολεμικό Ναυτικό στην
κατάσταση στην οποία ευρίσκονται κατά
την ημερομηνία πραγματοποίησης της
μεταβίβασης.

β. Την άμεση απόδοση της χρήσης
χώρων και υποδομών του ναυπηγείου
που ήταν απαραίτητοι για την
ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β.

γ. Τη λύση των συμβάσεων που έχουν
συναψθεί με τους εργαζόμενους της
ΕΝΑΕ, κατάταοριζόμεναστηνπαρ. 3 και
με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της
ΕΝΑΕ, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 4. Η εκκαθάριση των μηνιαίων
αποζημιώσεων στο σύνολο των
εργαζομένων, καθώς και των
αναλσγουσών σε αυτές ασψαλιστικών
και ψορολογικών εισψορών
υπολογίζεται μέχρι και την προηγούμενη
της ημερομηνίας, κατά την οποία
πραγματοποιείται η μεταβίβαση της
κυριότητας. Οι σχετικές διαδικασίες
ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών
από τη μεταβίβαση.>).

6. Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει,
για τη ρύθμιση των Θεμάτων τα οποία



Άρθρο ό

δεν ρυθμίζονται από την παρούσα
διάταξη.

7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας ουδεμία

αρμοδιότητα έχει για τη διαχείριση των
Θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας
της σύμβασης — Τροποποίηση της παρ. Ι του

άρθρου 52 ν. 4797/2021

Στην παρ. Ι του άρθρου 52 του ν. 4797/2021 (Α

66) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 1

διαμορψώνεται ως ακολούθως:

«1. Απαιτήσεις εργαζομένων νια την καταβολή
του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, που
έχουν γεννηθεί κατά την Τελευταία διετία πριν
την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή
επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν.

4307/2014 (Α’ 246), προαψαιρούνται από το

προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται
στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα οτην

Παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και το
άρθρο 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 21). Με

καταγγελία της σύμβασης εργασίας
εξομοιώνεται και ο εξαναγκασμός του

εργαζόμενου σε Παραίτηση και οι οικείες
απαιτήσεις προαψαιρούνται και αποδίδονται

κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο,

ανεξαρτήτως της εμπρόθεσμης αναγγελίας

τους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
ασκηθεί τα κατά νόμο ένδικα βοηθήματα για

την διεκδίκησή Τους.)>

Άρθρο 52 ν. 4797/2021 (Α 66)

Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω

καταγγελίας της σύμβασης

1. Απαιτήσεις εργαζομένων για την

καταβολή του συνόλου ή μέρους της
αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της

σύμβασης εργασίας Τους, που έχουν

γεννηθεί κατά την Τελευταία διετία πριν

την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή

επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν.
4307/2014 (Α’ 246), προαψαιρούνται

από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης
και αποδίδονται στους δικαιούχους κατά

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 77

του ν. 4307/2014 και το άρθρο 40 του ν.
4772/2021 (Α’ 21).

2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, η άσκηση ενδίκων μέσων και

βοηθημάτων που πλήπει την

ικανοποίηση των πιστωτών, κατά

παράβαση της παρ. 1 δεν αναστέλλειτην

απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.

παρόντος
εκ κρε με ίς

διαχείρισης,
του άρθρου 40

3. Οι διατάξεις του
καταλαμβάνουν και τις
διαδικασίες ειδικής
σύμψωνα με την παρ. 3
του ν. 4772/2021.

Άρθρο 7: Παράγραψος Ι

Η περ. α) της παρ. Ι του άρθρου ό του ν.

4738/2020 τροποποιείται ως εξής:

Η περ. α) της παρ. Ι του άρθρου ό

του ν. 4738/2020 έχει ως εξής:

«α) Ως <(αίτηση)> νοείται η αίτηση

του άρθρου 8».



α) Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8

και ως «οριστική υποβολή» της, η, κατά τα

προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική

Απόψαση του άρθρου 71 παρ. 4,

οριστικοποίηση της υποβολής της στην

Ηλεκτρονική Γίλατψό ρ μα Εξωδ ικαστική ς

Ρύθμισης Οψειλών.

Παράγραψος 2

Προστίθεται τελευταίο εδάψιο στην περ. ιστ)

της Παρ. Ι του άρθρου 6 του ν. 4738/2020 ως

εξής:

«Για την εψαρμογή των διατάξεων του

Κεψαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του

Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020, οι οψειλές

υπέρ τρίτων, που υπάγονται στο πεδίο

εψαρμογής του, λογίζονται ως οψειλές προς το

Δημόσιο».

Παράνραψος 3

Στην παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 4738/2020

προστίθεται δεύτερο εδάψιο, ως εξής:

«Ι. Κάθε ψυσικό ή νομικό πρόσωπο με

πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει

αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οψειλών.

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν

επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί

οικονομική δραστηριότητα μπορεί να

υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση

οψειλών».

Παράγραψος 4

Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.

4738/2020 τροποποιείται ως εξής:

3. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη

διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οψειλών

δεν επιτρέπεται εψόσον το σύνολο των

οψειλών του προσώπου της παρ. Ι σε

χρηματοδοτικούς ψορείς, στο Δημόσιο και

στους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης δεν

63

Η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου

ό του ν. 4738/2020 έχει ως εξής:

«ιστ) Ως «οψειλές υπέρ τρίτων»

νοούνται οι βεβαιωμένες οψειλές

υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες

βεβαιώνονται και εισπράπονται

από τη Φορολογική Διοίκηση,

σύμψωνα με τις διατάξεις του ν.δ.

3 56/1974,

συ μπεριλαμβανομένων

προσαυξήσεων ή τόκων

εκπρόθεσμης καταβολής, κατά

τον χρόνο υποβολής της αίτησης

της παρ. Ι του άρθρου 8.»

Η παρ. Ι του άρθρου 7 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

«1. Κάθε ψυσικό ή νομικό

πρόσωπο με πτωχευτική

ικανότητα μπορεί να υποβάλει

αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση

ο ψε ιλών».

Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 7

του ν. 4738/2020 έχει ως εξής:

«3. Η υποβολή αίτησης για

υπαγωγή στη διαδικασία

εξωδικαστικής ρύθμισης οψειλών

δεν επιτρέπεται εψόσον:

α) ενενήντα τουλάχιστον τοις

εκατό (90%) των συνολικών

οψειλών του προσώπου της παρ.

Ι σε χρηματοδοτικούς ψορείς, στο



υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ.

Παράγραος 5

ΣΤο Τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.

4738/2020 διαγράψονται οι λέξεις «καθώς και

οψειλές υπέρ τρίτων» και η οικεία

παράγραψος διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος δεν

υπάγονται απαιτήσεις από ανακτήσε ις

κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης (ΣΛΕΕ), σύμψωνα με την παρ. ό του

άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), οψειλές

από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης που αποτελούν έσοδό της και

αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό,

οψειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο»

Παράγραος ό

1. Η αίτηση οψειλέτη για εξωδικαστική

ρύθμιση των οψειλών του Περιέχει

υποχρεωτικά τα εξής:

α. πλήρη στοιχεία του οψειλέτη

(ονοματειτώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση,

Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εψόσον ασκεί επιχειρηματική

δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο,

τηλέψωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναψορά

στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του

κατά το Τελευταίο οικονομικό έτος πριν από

την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές

υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του,

περιγραψή της δραστηριότητάς του, της

οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της

οικονομικής του αδυναμίας και των

προοτιτικών της επιχείρησής του,

Δημόσιο και στους Φορείς

Κοινωνικής Ασψάλισης οψείλεται

σε έναν χρηματοδοτικό ψορέα ή
το σύνολο των οψειλών του προς

τα Πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει

το ποσό των δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ».

Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

«4. Στο πεδίο εψαρμογής του

παρόντος δεν υπάγονται

απαιτήσεις από ανακτήσεις

κρατικών ενισχύσεων λόγω

παραβίασης της Συνθήκης για τη

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης (ΣΛΕΕ), σύμψωνα με την

παρ. ό του άρθρου 3 του ν.δ.

356/1974 (Α 90), οψειλές από

τελωνειακούς δασμούς της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης που

αποτελούν έσοδό της και

αποδίδονται στον ευρωπαϊκό

προϋπολογισμό, οψειλές προς

αλλοδαπό Δημόσιο, καθώς και

οψειλές υπέρ τρίτων».

Άρθρο 9
Βασικό περιεχόμενο της αίτησης

του οψειλέτη

Η αίτηση οψειλέτη για
εξωδικαστική ρύθμιση των

οψειλών του περιέχει
υποχρεωτικά τα εξής:

α. πλήρη στοιχεία του οψειλέτη
(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία,
διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εψόσον

ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα ή είναι νομικό

πρόσωπο, τηλέψωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση),
αναψορά στον κύκλο εργασιών

του ή το εισόδημά του κατά το

τελευταίο οικονομικό έτος πριν

από την υποβολή της αίτησης και

στις συνολικές υποχρεώσεις του

έναντι των πιστωτών του,
περιγραψή της δραστηριότητάς



β. κατάλογο όλων των προσώπων και ψορέων

που έχουν απαιτήσεις κατά του οψειλέτη (Π.χ.

προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη

στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., και,

εψόσον υπάρχουν, τηλέψωνο και ηλεκτρονική

διεύθυνση), των οψειλομένων Ποσών ανά

πιστωτή και της ημερομηνίας, αναψορικά με

την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε

οψειλής,

γ. κατάλογο των κινητών και ακινήτων

περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη στην

Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναψορά στην

εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών

περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί

να προσδιορισθεί η αξία ρευοτοποίησης της

περιουσίας του. Η αξία των ακινήτων

περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει

του άρθρου 11,

δ. πλήρη περιγραψή των βαρών και λοιπών

εξασψαλίσεων (είδος βάρους ή εξασψάλισης,

πιστωτής, ασψαλιζόμενο ποσό, σειρά,

δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί

των περιουσιακών στοιχείων του οψειλέτη,

ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση

περιουσιακού στοιχείου του οψειλέτη που

έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν

από την υποβολή της αίτησης.

2. Με την αίτηση του παρόντος άρθρου, ο

οψειλέτης δύναται να ζητά να διατηρηθεί στο

ακέραιο ενήμερη ή ήδη ρυθμισμένη και

ενήμερη οψειλή του προς χρηματοδοτικό

ψορέα και να ρυθμισθούν οι υπόλοιπες

οψειλές του βάσει της πρότασης

αναδιάρθρωσης που Θα προκύψει από το

υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της παρ. 2 ή
της παρ. 2Α του άρθρου 71. Προϋπόθεση για

την εξαίρεση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και

ενήμερης οψειλής από τη ρύθμιση που θα

προκύψει κατά το προηγούμενο εδάψιο είναι

οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή
ρυθμισμένων και ενήμερων οψειλών του να

μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του

15% από τη δόση που Προκύπτει για αυτές από

το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζτης παρ. 2

του, της οικονομικής του
κατάστασης, των λόγων της
οικονομικής του αδυναμίας και
των προοπτικών της επιχείρησής
του,

β. κατάλογο όλων των
προσώπων και ψορέων που
έχουν απαιτήσεις κατά του
οψειλέτη (π.χ. προμηθευτών ή
εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία
(επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,
και, εψόσον υπάρχουν, τηλέψωνο
και ηλεκτρονική διεύθυνση), των
οψειλομένων ποσών ανά πιστωτή
καιτης ημερομηνίας, αναψορικά
με την οποία προσδιορίζεται το
ύψος της κάθε οψειλής,

γ. κατάλογο των κινητών και
ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων του οψειλέτη στην
Ελλάδα και την αλλοδαπή, με
αναψορά στην εκτιμώμενη
εμπορική αξία των κινητών
περιουσιακών στοιχείων, έτσι
ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί
η αξία ρευστοποίησης της
περιουσίας του. Η αξία των
ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων προσδιορίζεται βάσει
του άρθρου 11,

δ. πλήρη περιγραψή των βαρών
και λοιπών εξασψαλίσεων (είδος
βάρους ή εξασψάλισης, πιστωτής,
ασψαλιζόμενο ποσό, σειρά,
δημόσιο βιβλίο) που είναι
εγγεγραμμένα επί των
περιουσιακών στοιχείων του
ο ψε ιλέτη,

ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση
ή επιβάρυνση περιουσιακού
στοιχείου του οψειλέτη που έγινε
εντός των τελευταίων πέντε (5)
ετών πριν από την υποβολή της
αίτησης.



του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71.

Στην περίπτωση υπογραψής σύμβασης

αναδιάρθρωσης, ο πιστωτής του

προηγούμενου εδαψίου δεν Θα Θεωρείται

καταλαμβανόμενος πιστωτής για τη

συγκεκριμένη οψειλή και η ψήψος του δεν Θα

προσμετράται για τον υπολογισμό της

πλειοψηφίας του άρθρου 14 παρ. 1».

Άρθρο 4

Στην Παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014

(Α’ 246) προστίθενται δύο νέα εδάια μετά το

πρώτο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αψού

αψαιρέσει από το προϊόν της ειδικής

διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα

οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της

λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική

διαχείριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά

συμμέτρως προς τους δικαιούχους,

επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα

στοιχεία της επιχείρησης, σύμψωνα με την

απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 163

του Πτωχευτικού Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού

απαίτησης, και συντάσσει, για το απομένον

υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις

διατάξεις των άρθρων 153-161 του

Πτωχευτικού Κώδικα εψαρμοζομένων

αναλόγως. Κατά τη σύνταξη του πίνακα, σε

περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις

εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης

εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν κατά τη

διάρκεια πραγματοποίησης

ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την

εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των

ενόπλων δυνάμεων της χώρας κατά το άρθρο

26 του ν. 4258/2014, από επιχειρήσεις που

έχουν υπαχθεί, πριν την έναρξη ισχύος του

παρόντος εδαψίου, στην ειδική διαχείριση

των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246),

αυτές κατατάσσονται, ανεξαρτήτως του

χρόνου που προέκυψαν και εψόσον δεν έχουν

υποπέσει σε παραγραψή, στην ίδια τάξη με τις

απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης

ΆρΘρο 77 παρ. 2 ν. 4307/20 14

«2. Στη συνέχεια ο ειδικός

διαχειριστής, αψού αψαιρέσει

από το προϊόν της ειδικής

διαχείρισης τα έξοδα της

διαδικασίας, στα οποία

περιλαμβάνονται οι δαπάνες της

λειτουργίας της επιχείρησης κατά

την ειδική διαχείριση και

αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά

συμμέτρως προς τους

δικαιούχους, επαληθεύει τις

απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία

της επιχείρησης, σύμψωνα με την

απλοποιημένη διαδικασία του

άρθρου 163 του Πτωχευτικού

Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού

απαίτησης, και συντάσσει, για το

απομένον υπόλοιπο, πίνακα

κατάταξης κατά τις διατάξεις των

άρθρων 153 -161 του

Πτωχευτικού Κώδικα

εψαρμοζομένων αναλόγως.

Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν

ανακοπών κατά του πίνακα (τόσο

ως προς την επαλήθευση όσο ως

προς την κατάταξη) και την τυχόν

αναμόρψωση του είναι το

δικαστήριο της παραγράψου Ι

του άρθρου 12 του παρόντος

Κεψαλαίου, το οποίο δικάζει κατά

τις προαναψερθείσες διατάξεις.



εργασίας που προέκυψαν μέσα στην

τελευταία διετία πριν τη Θέση της επιχείρησης

σε ειδική διαχείριση. Στην περίπτωση του

προηγούμενου εδαψίου, οι απαιτήσεις του

Δημοσίου από Φόρο προστιθέμενης αξίας,

καθώς και παρακρατούμενους και

επιρριπτόμενους Φόρους με τις προσαυξήσεις

κάθε ψύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν

αυτές, ως επίσης και οι απαιτήσεις των

Φορέων κοινωνικής ασψάλισης, αρμοδιότητας

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών

Ασψαλίσεων κατατάσσονται στην τάξη που

προβλέπεται για τις λοιπές απαιτήσεις του

Δημοσίου, σύμψωνα με τις εψαρμοζόμενες,

κατά τις διακρίσεις της παρ. Ι του άρθρου 265

του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020, Α’

207), διατάξεις. Αρμόδιο για την εκδίκαση

ανακοπών κατά του πίνακα, τόσο ως προς την

επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη, και

την αναμόρψωσή του είναι το δικαστήριο της

παραγράψου Ι του άρθρου 12 του παρόντος

Κεψαλαίου, το οποίο δικάζει κατά τις

προαναψερθείσες διατάξεις.».

Άρθρο 8: ΠαράγραΦος Ι

Η παρ. Ι του άρθρου 13 του ν. 4738/2020

τροποποιείται ως εξής:

Ι. Η οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλει

τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας

Τραπεζών, όπως ισχύει, που έχει θεσπισθεί

σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.

4224/2013 (Α’ 288). Αν για οποιονδήποτε λόγο

η διαδικασία του παρόντος Κεψαλαίου δεν

τελεσψορήσει, η διαδικασία του Κώδικα

Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο

οποίο ευρισκόταν πριν την αναστολή, κατόπιν

αιτήσεως του οψειλέτη ή του πιοτωτή, η οποία

λαμβάνει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από

την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της

διαδικασίας του παρόντος Κεψαλαίου. Σε

περίπτωση μη υποβολής αίτησης είτε από τον

οψειλέτη είτε από τον πιστωτή, η διαδικασία

του Κώδικα Δεοντολογίας διακόπτεται.

Η παρ. Ι του άρθρου 13 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

«1. Η υποβολή της αίτησης

αναστέλλει τη διαδικασία του

Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

(195/1/29.7.2016 απόψαση της

Επιτροπής Πιστωτικών και

Ασψαλιοτικών Θεμάτων της

Τράπεζας της Ελλάδος, Β 2376)

που έχει θεσπισθεί σύμψωνα με

την παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.

4224/2013 (Α 288). Αν για

οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία

του παρόντος Κεψαλαίου δεν

τελεσψορήσει, η διαδικασία του

Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται

από το στάδιο στο οποίο

ευρισκόταν πριν την αναστολή,

κατόπιν αιτήσεως του οψειλέτη ή
του πιστωτή, η οποία λαμβάνει

χώρα εντός τριάντα (30) ημερών



Παράγραφος 2

Η παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4738/2020

τροποποιείται ως εξής:

«1. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι

συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι

χρη ματοδοτικο ί φορείς, δύνανται να

καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον

οψειλέτη. Αν πρόταση εξασψαλίσει τη

συναίνεση του οψειλέτη, της πλειοψηψίας (ως

προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των

συμμετεχόντων πιστωτών που είναι

χρηματοδοτικοί ψορείς και τουλάχιοτον του

ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό

προνόμιο, υπογράψεται μεταξύ των

συναινούντων πιστωτών και του οψειλέτη η

σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να

συναψθεί και ως πολλαπλές διμερείς

συμψωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο). Οι

συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι

χρηματοδοτικοί ψορείς, καθώς και ο

οψειλέτης, οψείλουν να αιτιολογούν την καθ’

οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε

πρόταση ρύθμισης που προέκυι.ιε από το

υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ της παρ. 2

του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71.

Για το λόγο αυτό-η Ελληνική ‘Ενωση Τραπεζών

και η ‘Ενωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων

από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε

(15) ημερών από την έναρξη ισχύος της

παρούσας υποχρεούνται να αποστείλουν στην

ΕΓΔΙΧ επιστολή με την οποία θα

προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε

πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην

ηλεκτρονική πλατψόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι

χρηματοδοτικοί ψορείς μπορούν να

μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης,

όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι

λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην

από την με οποιοδήποτε τρόπο

λήξη της διαδικασίας του

παρόντος Κεψαλαίου. Σε

περίπτωση μη υποβολής αίτησης

είτε από τον οψειλέτη είτε από τον

πιστωτή, η διαδικασίατου Κώδικα

Δεοντολογίας διακόπτεται».

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

«1. Μετά την υποβολή της

αίτησης, οι συμμετέχοντες

πιστωτές, που είναι

χρηματοδοτικοί ψορείς, δύνανται

να καταθέσουν πρόταση

ρύθμισης προς τον οψειλέτη. Αν

πρόταση εξασψαλίσει τη

συναίνεση του οψειλέτη, της

πλειοψηψίας (ως προς την αξία

των σχετικών απαιτήσεων) των

συμμετεχόντων πιστωτών που

είναι χρηματοδοτικοί ψορείς και

τουλάχιστον του ποσοστού

συμμετεχόντων πιστωτών με

ειδικό προνόμιο, υπογράψεται

μεταξύ των συναινούντων

πιστωτών και του οψειλέτη η

σύμβαση αναδιάρθρωσης (που

δύναται να συναψθεί και ως

πολλαπλές διμερείς συμψωνίες

με ταυτόσημο περιεχόμενο)».



ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται

από αυτή στην ηλεκτρονική πλατψόρμα και

ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών

από την ως άνω γνωστοποίηση. Ομοίως, ο

οψειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη

συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από

τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική

ττλατψόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία

προκειμένου να απορρίψει την Πρόταση

ρύθμισης. Τεκμαίρεται η συναίνεση της

προηγούμενης παραγράψου, πιστωτή, που

είναι χρηματοδοτικός ψορέας, για τον οποίον,

προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης,

σύμψωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης,

από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ’ της

παρ. 2 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71, εψόσον

το παραπάνω υπολογιστικό εργαλείο

διασψαλίζει για τον πιστωτή την καταβολή

ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου

ποσού ανάκτησης οψειλής, όπως αυτό

προκύπτει από την κοινή υπουργική απόψαση

του άρθρου 71 παρ. 5 του παρόντος νόμου.

Πιστωτής η συναίνεση του οποίου τεκμαίρεται

κατά το προηγούμενο εδάψιο δεν υπογράψει

τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται

καταλαμβανόμενος πιστωτής, ως προς τον

οποίον επέρχονται τα αποτελέσματα του

άρθρου 19».

ΠαράγραΦος 3

Το άρθρο 15 του ν. 4738/2020 τροποποιείται

ως εξής:

«Στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας

εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης

σύμψωνα με το άρθρο 16 και κατάρτισης

διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οψειλών,

σύμψωνα με το άρθρο 24, σε σχέση με τις

οψειλές προς τους χρηματοδοτικούς ψορείς, ο

οψειλέτης δύναται, εντός δέκα (10)

ημερολογιακών ημερών από την άνω

περαίωση της διαδικασίας, να καταθέσει

αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Εψόσον

το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την

πλειοψηψία των χρηματοδοτικών ψορέων ως

προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που

Το άρθρο 15 του ν. 473 8/2020 έχει

ως εξής:

«Σε περίπτωση που εντός δέκα

(10) ημερολογιακών ημερών από

τη λήψη πρότασης ο οψειλέτης

καταθέσει αίτημα υποβολής σε

διαμεσολάβηση και το αίτημα

αυτό γίνει δεκτό από την

πλειοψηψία των χρηματοδοτικών

ψορέων ως προς την αξία των

σχετικών απαιτήσεων που αΦορά,

τότε ως προς τις οντότητες που

ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ

μικρής οντότητας του ν.

4308/2014 (Α’ 251), την ευθύνη

διαμεσολάβησης μπορεί να
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ασρά, τότε ως προς τις οντότητες που

ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ μικρής

οντότητας του ν. 4308/2014 (Α’ 251), την

ευθύνη διαμεσσλάβησης μπορεί να αναλάβει

οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής

του ν. 4640/2019 (Α’ 190), όπως εκάστοτε

ισχύει, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση την

ευθύνη αναλαμβάνει διαιτιστευμένος

μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει

επιπλέον έγγραψο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική

εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική

διαμεσολάβ ηση. Σε περίπτωση που Παρά την

παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την

ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν έχει

επιτευχθεί η υπογραψή συμψωνίας

αναδιάρΘρωσης μεταξύ των πιστωτών και του

οψειλέτη, τότε η διαδικασία Θεωρείται

λήξασα».

Παράνραψος 4

Το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 τροποποιείται

ως εξής:

«Αν δεν υπογραψεί η σύμβαση

αναδιάρθρωσης οψειλών εντός δύο (2) μηνών

από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της

αίτησης, η διαδικασία θεωρείταιπερατωθείσα

ως άκαρπη. Σε περίπτωση που τίθεται από

αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά

την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 21, η

ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για

δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε

περίπτωση, εντός της προθεσμίας του

παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες πιστωτές,

που είναι χρηματοδοτικοί ψορείς, έχουν τη

δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του

οψειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση

ρύθμισης. Με την Κοινοποίηση της απόρριψης

και την αιτιολογία αυτής, η διαδικασία

εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα

ως άκαρπη. Εάν στην κατάτα ανωτέρω δίμηνη

προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος,

αναλάβει οποιοσδήποτε

διαπιστευμένος μεσολαβητής του

ν. 4640/2019 (Α’ 190), όπως

εκάστοτε ισχύει, ενώ σε κάθε

άλλη περίπτωση την ευθύνη

αναλαμβάνει διαπιστευμένος

μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να

διαθέτει επιπλέον έγγραψο ότι

έχει ολοκληρώσει ειδική

εκπαίδευση σε

χρηματοοικονομική

διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση

που παρά την παρέλευση τριάντα

(30) ημερών από την ημερομηνία

υποβολής του αιτήματος δεν έχει

επιτευχθεί η υπογραψή

συμψωνίας αναδιάρθρωσης

μεταξύ της πλειοψηψίας των

πιστωτών καιτου οψειλέτη, τότε η

διαδικασία Θεωρείται λήξασα

χωρίς δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης».

Το άρθρο 16 του ν. 4738/2020 έχει

ως εξής:

«Αν δεν υπογραψεί η σύμβαση

αναδιάρθρωσης οψειλών εντός

δύο (2) μηνών από την

ημερομηνία υποβολής της

αίτησης, η διαδικασία Θεωρείται

περατωθείσα ως άκαρπη. Η

προθεσμία αυτή ισχύει και στην

περίπτωση υποβολής σε

διαμεσολάβηση, σύμψωνα με το

άρθρο 15. Σε περίπτωση που

τίθεται από αρμόδια υπηρεσία

προθεσμία θεραπείας κατά την

περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 21,

η ανωτέρω προθεσμία

παρατείνεται για δεκαπέντε (15)

εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε

περίπτωση, εντός της προθεσμίας

του παρόντος άρθρου, οι

συμμετέχοντες πιστωτές, που

είναι χρηματοδοτικοί ψορείς,



εψαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου

147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182,

π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από 1

έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.»

Άρθρο 9: Παράγραψος Ι

Το άρθρο 18 του ν. 4738/2020 τροποποιείται

ως εξής:

«Από την οριστική υποβολή της αίτησης και

μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση

της διαδικασίας, σύμψωνα με το άρθρο 16,

αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων

και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής

εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και

ακινήτων κατά του οψειλέτη, καθώς και η

ποινική δίωξη γιατα αδικήματα του άρθρου 25

του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου Ι του

αν. 86/1967 (Α’ 136) αναψορικά με της

οψειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Εάν

συντρέξει περίπτωση αναστολής της

προθεσμίας νια το χρονικό διάστημα από 1

έως 31 Αυγούστου, σύμψωνα με το άρθρο 16,

το χρονικό διάστημα από Ι έως 31 Αυγούστου

δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή. Κατά το

χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής

δίωξης αναστέλλεται η παραγραψή του

αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός

περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του

Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας

δεν καταλαμβάνει την διενέργεια

έχουν τη δυνατότητα να

απορρίψουν την αίτηση του

οψειλέτη και να μην καταθέσουν

πρόταση ρύθμισης. Με την

κοινοποίηση της απόρριψης η

διαδικασία εξωδικαστικής

ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως

άκαρπη. Για το Πρώτο έτος

εψαρμογής του νόμου, εάν στην

κατά τα ανωτέρω δίμηνη

προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας

Αύγουστος, εψαρμόζεται

αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου

147 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας (Α’ 182, π.δ.

503/1985) και το χρονικό

διάστημα από Ι έως 31

Αυγούστου δεν

συνυπολογίζεται».

Το άρθρο 18 του ν. 4738/2020 έχει

ως εξής:

«Από την υποβολή της αίτησης και

μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο

περάτωση της διαδικασίας,

σύμψωνα με το άρθρο 16,

αναστέλλονται η λήψη

αναγκαστικών μέτρων και η

συνέχιση της διαδικασίας

αναγκαστικής εκτέλεσης επί

απαιτήσεων, κινητών και

ακινήτων κατά του οψειλέτη,

καθώς και η ποινική δίωξη για τα

αδικήματα του άρθρου 25 του ν.

1882/1990 (Α’ 43) καιτου άρθρου

Ι του α.ν. 86/1967 (Α’ 136)

αναψορικά με της οψειλές των

οποίων ζητείται η ρύθμιση. Για το

πρώτο έτος εψαρμογής του

νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση

αναστολής της προθεσμίας για το

χρονικό διάστημα από Ι έως 31

Αυγούστου, σύμψωνα με το

άρθρο 16, το χρονικό διάστημα

από Ι έως 31 Αυγούστου δεν

συνυπολογίζεται στην αναστολή.πλειστηριασμού, ο οποίος έχει



προγραμματισθεί εντός Τριών (3) μηνών από

την ημερομηνία οριστικής υποβολής της

αίτησης από τον οψειλέτη, καθώς και

οποιαδήποτε δ ιαδ ικαστική ενέργεια

προπαρασκευαστική της διενέργειας

πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή

(περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η

αναστολή παύει με την τυχόν Κοινοποίηση

προςτον οψειλέτη της απόψασης μη υποβολής

πρότασης συμψωνίας αναδιάρθρωσης ή με

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της

αίτησης » »

Παράγραψος 2

Το άρθρο 20 του ν. 4738/2020 τροποποιείται

ως εξής:

«Με την επιψύλαξη των άρθρων 235, 236, 237

και 237Β του Ποινικού Κώδικα για τη

δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια

του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει

οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική

ευθύνη για την αποδοχή σύμβασης

αναδιάρθρωσης σύμψωνα με τις διατάξεις του

παρόντος κεψαλαίου ή για οποιαδήποτε

ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώριση

των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα ως

προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση

αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση

τουλάχιστον ίση προς την ανάκτηση σε

περίπτωση πτώχευσης του οψειλέτη, ουδείς

υπάλληλος ευθύνεται σύμψωνα με το αμέσως

προηγούμενο εδάψιο, σύμψωνα με τα

Κατά το χρονικό διάστημα της

αναστολής της ποινικής δίωξης

αναστέλλεται η παραγραψή του

αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο

χρονικός περιορισμός της παρ. 2

του άρθρου 113 του Ποινικού

Κώδικα. Η αναστολή της

παρούσας δεν καταλαμβάνει την

διενέργεια πλειστηριασμού, ο

οποίος έχει προγραμματισθεί

εντός τριών (3) μηνών από την

ημερομηνία υποβολής της

αίτησης από τον οψειλέτη, καθώς

και οποιαδήποτε διαδικαοτική

ενέργεια προπαρασκευαστική της

διενέργειας πλειοτηριασμού από

ενέγγυο ιτιστωτή

(περιλαμβανομένης και της

κατάσχεσης). Η αναστολή παύει

με την τυχόν Κοινοποίηση προς

τον οψειλέτη της απόψασης μη

υποβολής πρότασης συμψωνίας

αναδιάρθρωσης ή με την καθ’

οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της

αίτησης».

Το άρθρο 20 του ν. 473 8/2020 έχει

ως εξής:

«Με την επιψύλαξη των άρθρων
235, 236, 237 και 237Β του
Ποινικού Κώδικα για τη
δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος
υπό την έννοια του άρθρου 13 του
Ποινικού Κώδικα υιτέχει
οποιαδήποτε αστική, ποινική ή
πειθαρχική ευθύνη για την
αποδοχή σύμβασης
αναδιάρθρωσης σύμψωνα με τις
διατάξεις του παρόντος
κεψαλαίου ή για οποιαδήποτε
ενέργεια σε υλοποίησή της ή οε
αναγνώριση των νόμιμων
συνεπειών της. Ειδικότερα ως
προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση
αναδιάρθρωσης παρέχει
ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς
την ανάκτηση σε περίπτωση
τττώχευσης του οψειλέτη, ουδείς
υπάλληλος ευθύνεται σύμψωνα



αναψερόμενα στην υποπαρ. γ’ της παρ. 2 του

άρθρου 21.

Άρθρο 10: Παράγραφος Ι

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020

τροποποιείται ως εξής:

«3. Συναίνεση του Δημοσίου ή Φορέων

Κοινωνικής Ασψάλισης, κατά τα οριζόμενα

στην περ. γ’ της παρ. 2 του παρόντος, σε

πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, στις

οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις

των υποπερ. (ι) και (ίί) της περ. β’ της Παρ. 2,

είναι σύννομη, εψόσον η Προτεινόμενη

σύμβαση έχει εξασψαλίσει τις συναινέσεις της

παρ. Ι του άρθρου 14 και επιπλέον

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου

22.»

με το αμέσως προηγούμενο
εδάψιο, σύμψωνα με τα
αναψερόμενα στην υποπαρ. γ’ της

Παρ. 2 του άρθρου 21 ή, κατά

περίΠτωση, γνωμοδότηση

διαχειριστή αψερεγγυότητας, σε
περίπτωση που συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 3 του

άρθρου 21».

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

«3. Συναίνεση του Δημοσίου ή
Φορέων Κοινωνικής Ασψάλισης,

κατά τα οριζόμενα στην περ. γ’ της

παρ. 2 του Παρόντος, σε

πολυμερείς συμβάσεις

αναδιάρθρωσης, στις οΠοίες δεν

ικανοποιούνται σι προϋποθέσεις

των υΠοΠερ. (ι) και (ί) της περ. β’

της παρ. 2, είναι σύννομη, εψόσον

η προτεινόμενη σύμβαση έχει

εξασψαλίσει τις συναινέσεις της

παρ. Ι του άρθρου 14 και

λαμβάνεται σύμψωνη

αιτιολογημένη γνώμη διαχειριστή

αψερεγγυότητας, τον οποίο

εΠιλέγουν σι χρηματοδοτικοί

ψορείς και καλύπτουν την αμοιβή

του, για το ότι (α) η σύμβαση δεν

επιψυλάσσει στο Δημόσιο ή τους

Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης

χειρότερη μεταχείριση από ό,τι θα

ίσχυε σε Περίπτωση Πτώχευσης

του οψειλέτη και (β) ότι η

εψαρμογή της σύμβασης

αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη

βιώσιμη λειτουργία του (αν είναι

επιχείρηση) ή τον καθιστά

αξιόχρεο και επιπλέον

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις

του άρθρου 22».

Παράνραψος 2 Η Παρ. β του άρθρου 22 του ν.

Στην παρ. β του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 4738/2020 έχει ως εξής:

προστίθεται τελευταίο εδάψιο ως εξής: β. Αν στη σύμβαση

αναδιάρθρωσης προβλέπεται



διαγραψή οψειλών προς το«Η διαγραφή οειλών βεβαιωμένων στη

Φορολογική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων

των οψειλών υπέρ τρίτων γίνεται από τη

Φορολογική Διοίκηση».

Δημόσιο η τους Φορείς

Κοινωνικής Ασψάλισης, αυτή

γίνεται κατά σειρά παλαιότητας,

από την παλαιότερη οψειλή προς

τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο

καταχώρισης της οψειλής στα

βιβλία εισπρακτέων εσόδων και

όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης

προθεσμίας καταβολής αυτής,

είτε η καταβολή γίνεται εψάπαξ

είτε σε δόσεις. Η διαγραΦή των

οψειλών της παρούσας τελεί υπό

την αναβλητική αίρεση της

ολοσχερούς αποπληρωμής των

ρυθμιζόμενων οψειλών προς το

Δημόσιο ή τον αντίστοιχο Φορέα

Κοινωνικής Ασψάλισης.

ΠαράγραΦος 3

Στην παρ. γ του άρθρου 22 του ν. 4738/2020

προστίθεται Τελευταίο εδάψιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ολικής προεξόψλησης της

ρύθμισης, με καταβολή από τον οψειλέτη ή
συμψηψισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή
από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο

σύνολο των ανεξόψλητων τόκων καταβολής

που έχουν υπολογιστεί και, σύμψωνα με το

υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71,

αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που

προεξοψλούνται»

ΠαράγραΦος 4

Στην περ. γ του πρώτου εδαψίου της παρ. ΤΗ

της παρ. α’ του άρθρου 23 του ν. 4738/2020

απαλείψονται οι λέξεις «καθώς και η

προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

(Α.Π.Δ.)» και η περ. ΙΙΙ της παρ. α’ του άρθρου

23 του ν. 4738/2020 διαμορψώνεται ως εξής:

«ΙΙΙ κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την
προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοψληθεί

74

Η παρ. γ του άρθρου 22 του ν.

4738/2020 έχει ως εξής:

«γ. Επί των οψειλών προς το
Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει
της σύμβασης αναδιάρθρωσης
δεν υπολογίζονται περαιτέρω
τόκοι ή προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής. Από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της
σύμβασης αναδιάρθρωσης και
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα
του άρθρου 57 του ν. 4174/2013
(Α’ 170) (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας), και του άρθρου ό
του Κ.Ε.Δ.Ε.».

ΙΙΙ. κατάτο χρονικό διάστημα
ισχύος της σύμβασης
αναδιάρθρωσης και υπό την
προϋπόθεση ότι: α) έχει
εξοψληθείτουλάχιστον η πρώτη
δόση της ρύθμισης δυνάμει
αυτής, β) έχουν εξοψληθεί ή
τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο,
με αναστολή είσπραξης ή
ρύθμιση τμηματικής καταβολής
οι μη υτιαγόμενες στη σύμβαση
οψειλές καιγ) έχουν υποβληθεί



τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης
δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοψληθεί ή
τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή
είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι
μη υτταγόμενες στη σύμβαση οψειλές και γ)
έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις
ψορολογίας εισοδήματος και ψόρου
προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών
από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
Τους, μετά από αίτηση του οψειλέτη, η
Φορολογική Διοίκηση αποψασίζει ότι οι
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια
τρίτων σε βάρος του οψειλέτη δεν
καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η
απόψαση αυτή εκδίδεται, ανεξάρτητα από το
εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για
υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οψειλές και
γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων
που γεννώνται μετά την ως άνω
γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και
αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά
απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτήν,
αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν ανατραπεί ή
ακυρωθεί η σύμβαση, οι ανωτέρω
κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες
συνέπειές τους, αναψορικά με τις μελλοντικές
απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της
ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα
δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν
αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος
Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων,
που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οψειλές
υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από
αίτηση του οψειλέτη, εψόσον έχει εξοψληθεί
ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) του συνολικού προς καταβολή
στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις
περιπτώσεις των ανωτέρω εδαψίων, ποσά που
έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν
επιστρέψονται.».

οι προβλεπόμενες δηλώσεις
ψορολογίας εισοδήματος και
ψόρου προστιθέμενης αξίας,
καθώς και η προβλεπόμενη
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών
από την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής τους, μετά
από αίτηση του οψειλέτη, η
Φορολογική Διοίκηση αποψασίζει
ότι οι κατασχέσεις που έχουν
επιβληθεί στα χέρια Τρίτων σε
βάρος του οψειλέτη δεν
καταλαμβάνουν μελλοντικές
απαιτήσεις. Η απόψαση αυτή
εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν
οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για
υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση
οψειλές και γνωστοποιείται στον
τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που
γεννώνται μετά την ως άνω
γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται
και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ
ποσά απαιτήσεων που
γεννήθηκαν πριν από αυτήν,
αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν
ανατραπεί ή ακυρωθεί η
σύμβαση, οι ανωτέρω
κατασχέσεις αναπτύσσουν
πλήρως τις έννο μες συνέπειές
τους, αναψορικά με τις
μελλοντικές απαιτήσεις, από τη
γνωστοποίηση της ανατροπής
στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα
δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων
δεν αντιτάσσονται έναντι του
κατασχόντος Δημοσίου. Οι
κατασχέσεις στα χέρια τρίτων,
που έχουν επιβληθεί
αποκλειστικά για οψειλές
υπαγόμενες στη σύμβαση,
αίρονται μετά από αίτηση του
οψειλέτη, εψόσον έχει εξοψληθεί
ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του
συνολικού προς καταβολή στο
Δημόσιο ποσού της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις των ανωτέρω
εδαψίων, ποσά που έχουν
αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν
ειτιστρέψονται.



Άρθρο 11: ΠαράγραΦος Ι

Στο άρθρο 29 του ν. 4738/2020 προστίθεται
παρ. 2, ως εξής:
«2. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας του
παρόντος άρθρου, κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση
βεβαίωσης για τις χρηματικές οΦειλές του
προς χρηματοδοτικούς Φορείς, το Δημόσιο και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασψάλισης, για κάθε
νόμιμη χρήση. Η βεβαίωση εκδίδεται από την
ηλεκτρονική πλατΦόρμα. Με την αίτηση
Παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για την
άρση του απορρήτου των τραπεζικών
καταθέσεων του άρθρου Ι του ν.δ. 109/1971
(Α’ 270) και του Φορολογικού απορρήτου του
άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’170)».

Άρθρο 29
Ηλεκτρονική πλατΦόρμα

εξωδικαοτικού
μηχανισμού ρύθμισης οψειλών

Η διαδικασία εξωδικαστικής

ρύθμισης οψειλών που
περιγράψεται στον παρόντα νόμο

διεξάγεται μέσω ψηψιακής

πλατψόρμας ηλεκτρονικής
υποβολής και διαχείρισης
αιτήσεων, που αναπτύσσεται από
τη Γενική Γραμματεία
Πληροψοριακών Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου ΨηΦιακής
Διακυβέρνησης σε συνεργασία με
την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), και στην οποία
παρέχεται πρόσβαση μέσω της
ιστοσελίδαςτης Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η
ηλεκτρονική πλατψόρμα έχει
κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες

και εψαρμογές:

α) αυθεντικοπο [ηση των
συμμετεχόντων στη διαδικασία

μέσω των μοναδικών κωδ ικών
διαιτιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροψοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
ΨηΦιακής Διακυβέρνησης,

β) υποβολή αίτησης υπαγωγής

και συνοδευτικών εγγράΦων σε
ηλεκτρονική μορψή,

γ) πρόσβαση οψειλέτη και
συμμετεχόντων πιοτωτών στα
στοιχεία που είναι διαθέσιμα
μέσω της ηλεκτρονικής
πλατψόρμας,

δ) σύστημα Επικοινωνίας,
κοινοποίησης και ανταλλαγής
εγγράΦων μεταξύ οψειλέτη και
συμμετεχόντων πιστωτών,



Παράγραψος 2

2. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 74 σε
Τελικές διατάξεις του Μέρους Δευτέρου και
προστίθεται τελική διάταξη του Κεψαλαίου Α
του Μέρους Δευτέρου ως παρ. 5 στο άρθρο 74,
ως εξής:
«Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης
για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οψειλών υπέρ τρίτων, ακόμα και εάν
δεν έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες από
την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της
διαδικασίας του παρόντος Κεψαλαίου Α’ που
είχε εκκινήσει με την αρχική αίτηση. Με την
νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμισθούν
επίσης οψειλές προς το Δημόσιο και Φορείς
Κοινωνικής Ασψάλισης που βεβαιώθηκαν
μέχριτην υποβολή της ή που τροποποιήθηκαν
για οποιοδήποτε λόγο. Οι ρυθμίσεις που έχουν
επιτευχθεί με συμβάσεις αναδιάρθρωσης στο
πλαίσιο της αρχικής αίτησης διατηρούνται στο
ακέραιο, εκτός και αν έχουν τροποποιηθεί οι
βεβαιωμένες οψειλές που ρυθμίστηκαν με τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης, οπότε και
υπολογίζονται εκ νέου από το υπολογιστικό
εργαλείο του άρθρου 71. Εάν μετά την
υποβολή της νέας αίτησης προκύψει από τα
καταχωρούμενα στην πλατψόρμα στοιχεία ότι
δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω οψειλές

ε) έκδοση πιστοποιημένων
εγγράψων,

στ) υπολογιστικές εψαρμογές,

ζ) διασύνδεση ηλεκτρονικών και
ψηψιακών αρχείων για τη
διασταύρωση και την
επαλήθευση στοιχείων,

η) παραγωγή στατιστικών
αναψορών και εκθέσεων, οι
οποίες αξιοποιούνται για τον
σχεδιασμό της εθνικής
στρατηγικής για τη διαχείριση
του ιδιωτικού χρέους υπό την
προϋπόθεση ψευδωνυμοποίησης
των υποκειμένων των
δεδομένων.



που δικαιολογούν την υποβολή της, αυτή
αυτοδίκαια Θεωρείται ως ουδέποτε
υποβληθείσα. Αν η διαδικασία του παρόντος
Κεφαλαίου Α’ δεν έχει ολοκληρωθεί, με την
οριστική υποβολή της νέας αίτησης,
ακυρώνεται η αρχική αίτηση του οψειλέτη,
προκειμένου να συμπεριληψθεί το σύνολο των
οψειλών του προς το Δημόσιο και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασψάλισης.».

Παράνραψος 3

Προστίθεται τελική διάταξη του Κεψαλαίου Α’
του Μέρους Δευτέρου ως παρ. & στο άρΘρο 74
ως εξής:
«Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος

άρθρου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για
υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής

ρύθμισης οψειλών του παρόντος Κεψαλαίου
Α σε οψειλέτες που δεν είχαν παραιτηθεί από
τη διαδικασία του ν. 4469/2017 χωρίς να
υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού ή
είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη
διαδικασία του ν. 4469/2017 και για
οποιοδήποτε λόγο δεν έχει επιτευχθεί
σύμβαση αναδιάρθρωσης οψειλών.».

- Άρθρο 13

Ρυθμίσεις οψειλών που προέρχονται από

επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια ψυσικών

προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και

λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την

εψαρμογή τους -

Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 και 7

του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και

τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 293 του

ν. 4738/2020

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 293 του ν.

4738/2020 (Α’ 207), μετά τη ψράση

«κατ εξουσιοδότηση του ν.»,

αντικαθίσταται η εσψαλμένη

αναγραψή του αριθμού του νόμου και

του αριθμού δημοσίευσης του στο

Φ.Ε.Κ., από το εσψαλμένο «2332/1995

(Α’ 181)», στο ορθό «2322/1995 (Α’

Παρ. Ι και 7 του άρθρου 293 του

ν. 4738/2020

Παρ. Ι

«1. Βεβαιωμένες οψειλές στις

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

και στα Ελεγκτικά Κέντρα,

σύμψωνα με τον Κώδικα

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.

356/1974, Α 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), που

προέρχονται από επιχειρηματικά

δάνεια και δάνεια ψυσικών

προσώπων, με εκδοθείσες έως και

το έτος 2012 υπουργικές

αποψάσεις παροχής της εγγύησης

του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’

εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995

(Α’ 181) ή παροχής της εγγύησης



143»>, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως της εταιρείας με την επωνυμία

εξής:

«1. Βεβαιωμένες οψειλές στις

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και

στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμψωνα με

τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων

Εσόδων (νδ. 356/1974, Α’ 90,

Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από

επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια

ψυσικών προσώπων, με εκδοθείσες

έως και το έτος 2012 υπουργικές

αποψάσεις παροχής της εγγύησης του

Ελληνικού Δημοσίου, κατ’

εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α’

143) ή παροχής της εγγύησης της

εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική

Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην

«Εθνικό Ταμείο Επιχειρη ματικότητας

και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με

την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας

Μικρών και Πολύ Μικρών

Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως

ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί

ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά

ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως

αναγράψεται στο αίτημα κατάπτωσης

των τραπεζών στις αρμόδιες

Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται

σε έως και εκατόν είκοσι (120)

μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του

οψειλέτη, εψόσον έχουν

καταχωριοθεί στα βιβλία ε ισπρακτέων

εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης

από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την

ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε

ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό

από τις προσαυξήσεις και τους τόκους

εκπρόθεσμης καταβολής που τις

επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) Εψάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό

εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4)

μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά

«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο

Επιχειρηματικότητας και

Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με

την επωνυμία «Ταμείο

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ

Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ

(ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα

οποία είχαν καταστεί

ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά

ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως

αναγράψεται στο αίτημα

κατάπτωσης των τραπεζών στις

αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να

ρυθμίζονται σε έως και εκατόν

είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις,

κατόπιν αίτησης του οψειλέτη,

εψόσον έχουν καταχωρισθεί στα

βιβλία εισπρακτέων εσόδων της

Φορολογικής Διοίκησης από την

7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την

ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή

σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά

ποσοστό από τις προσαυξήσεις

και τους τόκους εκπρόθεσμης

καταβολής που τις επιβαρύνουν

ως ακολούθως:

α) Εψάπαξ με απαλλαγή κατά

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4)

μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή

κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις

εκατό (95%).

γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα

(12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή

κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις

εκατό (85%).

δ) Από

είκοσι

δόσεις,

δεκατρείς (13) έως και

τέσσερις (24) μηνιαίες

με απαλλαγή κατά



ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό

(95%).

γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12)

μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό

(85%).

5) Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι

τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις

εκατό (80%).

ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και

τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα

πέντε τοις εκατό (75%).

στ) Από τριάντα επτά (37) έως και

σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα

πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και

εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις

εκατό (30%).

η) Από εξήντα μία (61) έως και

εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις,

με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%).

8) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και

ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε

τοις εκατό (15%).

ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και

εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις,

με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις

εκατό (10%).».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 293 του ν.

4738/2020 (Α’ 207) επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις και διορθώσεις α) η

νυν ισχύουσα ρύθμιση αριθμείται σε

περίπτωση «α.», β) στην περίπτωση

«α.», μετά τη ψράοη «κατ

εξουσιοδότηση του ν.»,

αντικαθίσταται η εσψαλμένη

αναγραψή του αριθμού του νόμου,

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80%).

ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και

τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις,

με απαλλαγή κατά ποσοστό

εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%).

στ) Από τριάντα επτά (37) έως και

σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες

δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό σαράντα πέντε τοις

εκατό (45%).

ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και

εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα

τοις εκατό (30%).

η) Από εξήντα μία (61) έως και

εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες

δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

θ) Από εβδομήντα τρεις (73) έως

και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες

δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό

(15%).

ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και

εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες

δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Παρ. 7

«7. Στις ρυθμίσεις του παρόντος

δύνανται να υπάγονται, με τους

ίδιους όρους και προϋποθέσεις,

και οι οψειλές που προέρχονται

από επιχειρηματικά δάνεια και

δάνεια ψυσικών προσώπων, με

εκδοθείσες έως και το έτος 2012

υτιουργικές αποψάσεις παροχής



από το εσψαλμένο «2332/1995», στο

ορΘό «2322/1995», γ) στην

περίπτωση «α.», μετά τις λέξεις «Τα

οποία», αντικαθίσταται η λέξη «είχαν»

από τη λέξη «έχουν», δ) στην

περίπτωση «α.», η ψράση «τις 7

Οκτωβρίου 2019» αντικαθίσταται από

τη ψράση «την 1 Φεβρουαρίου

2023», ε) προστίθεται περίπτωση

«β.», και η παράγραψος 7

διαμορψώνεται ως εξής:

«7. α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος

δύνανταινα υπάγονται, μετους ίδιους

όρους και προϋποθέσεις, και οι

οψειλές που προέρχονται από

επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια

ψυσικών προσώπων, με εκδοθείσες

έως και το έτος 2012 υπουργικές

αποψάσεις παροχής της εγγύησης του

Ελληνικού Δημοσίου κατ’

εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή
παροχής της εγγύησης της εταιρείας

με την επωνυμία «Ελληνική

Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην

«Εθνικό Ταμείο Επιχειρη ματικότητας

και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με

την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας

Μικρών και Πολύ Μικρών

Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως

ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί

ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά

ιδρύματα έως την Ιη Φεβρουαρίου

2023, όπως αναγράψεται στο αίτημα

κατάπτωση ς των τραπεζών στις

αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες Θα

καταχωρισθούν στα βιβλία

εισπρακτέων εσόδων της

Φορολογικής Διοίκησης μετά την

καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμψωνα με

την παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην

αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής

Διοίκησης για την επιδίωξη της

είσπραξης της οψειλής μέσα σε έξι (6)

Όι

της εγγύησης του Ελληνικού

Δημοσίου κατ’ εξουσιοδότηση του

ν. 2332/1995 ή παροχής της

εγγύησης της εταιρείας με την

επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή

Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό

Ταμείο Επιχειρηματικότητας και

Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με

την επωνυμία «Ταμείο

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ

Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ

(ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα

οποία είχαν καταστεί

ληξιπρόΘεσμα στα πιστωτικά

ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου

2019, όπως αναγράψεται στο

αίτημα κατάτττωσης των

τραπεζών στις αρμόδιες

Υπηρεσίες, οι οποίες Θα

καταχωρισΘούν στα βιβλία

εισπρακτέων εσόδων της

Φορολογικής Διοίκησης μετά την

καταληκτική ημερομηνία

υπαγωγής σε πρόγραμμα

ρύθμισης σύμψωνα μετην παρ. 9,

κατόπιν αίτησης στην αρμόδια

υπηρεσία της Φορολογικής

Διοίκησης για την επιδίωξη της

είσπραξης της οψειλής μέσα σε έξι

(6) μήνες από την καταχώριση των

οψειλών αυτών.»,



μήνες από την καταχώριση των

οψειλών αυτών.

β. Οι οψειλές από τις άνω αιτίες που

έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία

εισπρακτέων εσόδων της

Φορολογικής Διοίκησης πριν την Ιη

Φεβρουαρίου 2023 και δεν έχουν

υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος,

συμπεριλαμβανομένων αυτών που

έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.

4152/2013, όπως ισχύει, δύνανται να

υπαχθούν στις ρυθμίσεις του

παρόντος μέχρι την Ιη Αυγούστου

2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια

υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης

για την επιδίωξη της είσπραξης της

οψε ιλή ς.».

Άρθρο 14

Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που
υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του

άρθρου 267 του ν. 4555/20 18 -

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 4172/2013

Παρ.2 άρθρου 15 του ν.4172/2013

1. Οι ιιερ. α’ και β’ πς ααρ. 2 του άρθρου 15
του ν.4172/2013 τροποποιούνται ως προς την

υπαγωγή οε αυτές των ναυτικών που
υπηρετούν στα πλωτά ναυπηγήματα του

άρθρου 267 του ν. 4555/2018 και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η παράγραψος Ι δεν εψαρμόζεται για το

εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) σι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του

Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά
ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν.

4555/2018 και το οποίο ψορολογείται με
ψορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), και

2. Η παράγραψος Ι δεν εψαρμόζεται για το

εισόδημα από μισθωτή εργασία που

αποκτούν:

α) σι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του

Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο
ψορολογείται με ψορολογικό συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε

πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο

ψορολογε [ται με ψορολογικό συντελεστή δέκα

τοις εκατό (10%).

γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι
μηχανικοί αεροσκαψών αεροπορικών

εταιρειών με ψορολογική κατοικία ή μόνιμη
εγκατάσταση οτην Ελλάδα, που είναι

ψορολογικο[ κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία

αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία
ψορολογείται με ψορολογικό συντελεστή

δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσψυγώντου άρθρου 5του ν. 4375/2016 (Α’

51) για τη μηνιαία αποζημίωση που
λαμβάνουν και η οποία ψορολογείται με

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε
πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά

ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν.
4555/2018 (Α’133) και το οποίο ψορολογείται

με ψορολογικό συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%).



γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι
μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών
εταιρειών με ψορολογική κατοικία ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι
ψορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία
αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία
ορολογείται με ψορολογικό συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσψυνών του άρθρου 5 του ν. 4375/2θ16 (Ν
51) για τη μηνιαία αποζημίωση που
λαμβάνουν και η οποία ψορολογείται με
ψορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).

ψορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) »

Τα ως άνω εισοδήματα ψορολογούνται
αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής
υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο γι’
αυτά.

Τα ως άνω εισοδήματα ψορολογούνται
αυτοτελώς με εξάντληση της ψορολογικής
υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για
αυτά.)).

2. Η παρ. 1 εψαρμόζεται για εισοδήματα που
αποκτώνται από το ψορολογικό έτος 2023 και
εψεξής.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύιμισης

που προόλέπουν Κατάργηση
Καταργούμενες διατάξεις

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

Άρθρα Ι και 2 Υπουργείο Οικονομικών Εψαρμογή άρθρου 21 ν.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 4664/2020

Ενέργειας



Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής

και

Ανεξάρτητη Αρχή Δη μοσίων Εσόδων

Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας

___________

υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου

νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν έχει εφαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ

Γ.Μ.Μ.Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 21 ν.

4664/202θ.

Άρθρο 3 Υπουργείο Οικονομικών Θεσμοθέτηση ρυθμίσεων

Γενική Γραμματεία Οικονομικής για τα ομαδικά

Πολιτικής συνταξιοδστικά συμβόλαια

Τράπεζα της Ελλάδος των υπό εκκαθάριση
ασψαλιστικων
επιχειρήσεων.

Άρθρο 12 Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής
Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση
Θησαυρουλακίου και

Δημοσιονομικών Κανόνων,

Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήοεων και

Κίνησης Κεψαλαίων.

Άρθρο 13 Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής
Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση

Θησαυροψυλακίου και

Δημοσιονομικών Κανόνων,

Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήοεων και

Κίνησης Κεψαλαίων.

Άρθρο 14 Υπουργείο Οικονομικών Εισήγηση διατάξεων
παρακολούθηση
εψαρμογής τους

32.

και
της

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξου σιοδοτική
διάταξη

Είδος

πράξης
Αντικείμενο

Καθορισμός

12 αα 4
Υπουργική Υπουργείο λεπτομερειών

ρ
απόψαοη Οικονομικών εψαρμογής του

άρθρου_12



Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι
34. υψιοτάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης;

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ 1Ι Οχι

36.

Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορψή

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39. Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

$5
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Αριθμ. 40/3/2023

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για
την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,
ακινήτων ΤΕΘΑ, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών Ρυθμίσεις για τα
κατεχόμενα ακίνητα και άλλες διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προ βλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την υπό ειδική
διαχείριση ανώνυμη εταιρεία «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Λ.Ε.» και συγκεκριμένα:
α. Θεωρείται λήξασα η ειδική διαχείριση της ανωτέρω εταιρείας, σε περίπτωση
μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης, κατά το ελάχιστο οριζόμενο
ποσοστό, του ενεργητικού της, εντός τριάντα πέντε (3) μηνών Ιαντί είκοσι οκτώ
(28) που ισχύει σήμερα], από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των
διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της.
β. Παρατείνεται εκ νέου, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα:
- η δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού
και σύναψης σχετικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τη συνέχιση της
λειτουργίας της επιχείρησης
- η επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, για την κάλυψη των
αναφερόμενων στην υπό ψήφιση διάταξη δαπανών της ανωτέρω εταιρείας, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Κατατάσσονται κατά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης δανειστών, στην
πρώτη τάξη, οι απαιτήσεις εργαζομένων μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία ή
συντα,ιούχων, της υπό ειδική δια)ι’είριση εταιρείας ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

2.α. Καθορίζονται σι όροι και σι διαδικασίες:
- εξόφλησης απαιτήσεων από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο προς τον
αντισυμβαλλόμενο ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του αρ. 2 του ν. 3867/2010
- πληρωμής απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής των ως άνω ασφαλιστικών
εταιρειών
- καταβολής από τον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.,
του αναλογούντος ποσού του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής,
στα ασφαλισμένα μέλη του ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου.

Ι



Ό



β. Προβλέπεται το αφορολόγητο της ωφέλειας από τη διαγραφή/απόσβεση
χρεών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση.

3. Κατατάσσονται κατά Τη σύνταξη Του πίνακα κατάταξης δανειστών ατην Ιδια
Τάξη με τις απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας, που προέκυψαν μέσα
ατην τελευταία διετία πριν τη Θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση, οι
απαιτήσεις εργαζομένων:
- με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών
προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων (οι οριζόμενες απαιτήσεις του Δημοσίου και
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης κατατάσσονται στην τάξη που προβλέπεται για
τις λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου),
- που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, καθώς ο εξαναγκασμός του εργαζόμενου
σε Παραίτηση εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

4. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4258/2014 σχετικά με
την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και
την επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ»,
«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ». Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Διατίθεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, επιπλέον ποσό μέχρι έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (6.200.000) ευρώ,
για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση
των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές
καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β αυτών.

β. Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών, επί των
εγκριθεισών, κατά την κείμενη νομοθεσία, πιστώσεων, έως και τον Ιανουάριο 2023,
μετά τη λήξη της οποίας επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται για τη
μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα ιδιοκτησία [άμεση παραλαβή των Υ/Β από το
Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση που βρίσκονται, απόδοση της χρήσης των
χώρων και υποδομών του ναυπηγείου, λύση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με
τους εργαζόμενους της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) και με τρίτους
εργαζόμενους εκτός ΕΝΑΕ.]

γ. Ανατίθεται στο Πολεμικό Ναυτικό η αξιοποίηση των αναγκαίων
πιστώσεων, που Θα διατεθούν για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να
συνεχιστεί η αδιάλειπτη συντήρηση και υποστήριξη των Υ/Β που παραλαμβάνονται
αυτοδίκαια από το Ελληνικό Δημόσιο μετά τη μεταβίβαση των ναυπηγείων σε νέα
ιδιοκτησία ή τη λήξη της παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων καθώς και η
κάλυψη των τεχνικών αναγκών αυτών και των πλοίων του Αρχηγείου Στόλου.

δ. Προσδιορίζεται ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και
υποστήριξης των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα.

5. Τροποποιούνται- συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4738/2020 σχετικά με τη
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών στα εξής κατά βάση σημεία:
α. παρέχεται:
- η δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ανωτέρω διαδικασία και
σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά
ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
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- υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, η δυνατότητα εξαίρεσης ενήμερης ή ήδη
ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής κατά την υποβολή αίτησης οφειλέτη για
εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του,
β. ορίζεται η Φορολογική Διοίκηση αρμόδια για τη διαγραφή οφειλών
βεβαιωμένων σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων των οφειλών υπέρ Τρίτων,
γ. προβλέπεται, σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της
σύμβασης αναδιάρθρωσης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό, η
χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και
αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης,
δ. τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπό ψήφιση
διατάξεων, για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων για τις οριζόμενες κατηγορίες
οφειλετών.

6. Προβλέπεται αναδρομική ισχύς, για τα οριζόμενα διαστήματα, για τις υπ’
αριθ. 2/31230/0025/6.6.2003 και 2/1804/0025/8.7.2005 αποφάσεις του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των
παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ‘Ενωσης.

7. Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του αρ. 293 του ν.4738/2020
οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων
που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης πριν την Γ Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

8. Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης για τις αμοιβές των αξιωματικών και
του κατώτερου πληρώματος που υπηρετεί σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267
του ν.4555/2018.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, επί του κρατικού
προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη ποσού 8,5 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση της ειδικής
διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., η οποία αναλύεται σε:
- 7,8 εκατ. ευρώ Περίπου, για την τακτική μισθοδοσία των εργαζομένων,
- 650 χιλ. ευρώ Περίπου, για την πληρωμή του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου
συμβολαίου ζωής και υγείας των εργαζομένων.

2. Δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής των τεσσάρων (4) υποβρυχίων (Υ/Β) και ως εκ τούτου, την κάλυψη των
αμοιβών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του
Ναυπηγείου Σκαραμαγκά, την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας
των αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών πλοίων, την
προμήθεια υλικών και απόκτηση υπηρεσιών από εξειδικευμένους τεχνικούς
κατασκευαστές / υποκατασκευαστές βασικών συστημάτων των Υ/Β καθώς και
λοιπών εξόδων και υπηρεσιών.

Η εν λόγω δαπάνη, για χρονικό διάστημα έξι μηνών (από 1-1-2023 έως 30-6-
2023) εκτιμάται, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, συνολικά στο ποσό 29,7 εκατ.
ευρ ώ.
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3. Δαπάνη από την καταβολή των δημόσιων πόρων που απαιτούνται για την
κάλυψη των εξόδων διενέργειας της πτωχευτικής διαδικασίας, λόγω διεύρυνσης των
προσώπων που δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4738/2020.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση:
- καταβολής αποζημίωσης λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε..
- κατάτιτωσης της παρεχόμενης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε
δανειακές συμβάσεις, για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων
Ομογενών, από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ‘Ενωσης.

5. Ετήσια απώλεια εσόδων από τη μεταβολή του τρόπου φορολόγησης των
αμοιβών των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος που υπηρετεί σε πλωτά
ναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν. 4555/2018.

6. Απώλεια εσόδων λόγω:
- του αφορολόγητου χαρακτήρα της ωφέλειας των αναφερόμενων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, από τη διαγραφή/απόσβεση χρεών προς τους
δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση.
- της υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 293 του ν.4738/2020 (θέσπιση
χαμηλότερων προσαυξήσεων κατά τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων οφειλών)
οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την
Γ Φεβρουαρίου 2023.

7. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, εξαιτίας της:
- τροποποίησης της σειράς κατάταξης απαιτήσεων του Δημοσίου και των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση υπαγωγής στη διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης των αναφερόμενων επιχειρήσεων.
- πρόβλεψης (άρθρο 293 ν.4738/2020) ευνοϊκότερου καθεστώτος επιβάρυνσης
των υτιαγόμενων οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων
που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης πριν την Γ Φεβρουαρίου 2023, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
τους.
- χορήγησης έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν
υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων, σε περίπτωση
ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρϋρωσης.

8. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων, από τη δυνατότητα υπαγωγής στις
ρυθμίσεις του αρ. 293 του ν.4738/2020 (επιμήκυνση του χρόνου είσπραξης) οφειλών
που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που
έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης
πριν την 111 Φεβρουαρίου 2023.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023
Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕ1Α ΑΙ.ΜΑί3Ου
2 1.02.2023 20:44

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ Ε ΚΘ ΕΣΠ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων ΤΕΘΑ, λοιπές διατάξεις για την
ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα και άλλες
διατάξεις για την ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου»

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προκαλούνται, σε βάρος του
Κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη ποσού 8,5 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση της ειδικής
διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΜ.Μ.Α.Ε., η οποία αναλύεται σε:
- 7,8 εκατ. ευρώ περίπου, για την τακτική μισθοδοσία των εργαζομένων,
- 650 χιλ. ευρώ περίπου, για την πληρωμή του υφιστάμενου
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και υγείας των εργαζομένων.

2. Δαπάνη από τη διάθεση πιστώσεων για την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής τιον τεσσάρων (4) υποβρυχίων (Υ/Β) και ιος εκ τούτου, την κάλυψη
των αμοιβών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του
Ναυπηγείου Σκαραμαγκά, την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της
προμήθειας των αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών
πλοίων, την προμήθεια υλικών και απόκτηση υπηρεσιών από εξειδικευμένους
τεχνικούς κατασκευαστών / υποκατασκευαστών βασικών συστημάτων των Υ/Β
καθώς και λοιπών εξόδων και υπηρεσιών.

Η εν λόγιο δαπάνη, για χρονικό διάστημα έξι μηνών (από 1-1-2023 έιος
30-6-2023) εκτιμάται συνολικά στο ποσό 29,7 εκατ. ευρώ.

3. Δαπάνη από την καταβολή των δημόσιων πόρων που απαιτούνται για την
κάλυψη τιον εξόδων διενέργειας της πτωχευτικής διαδικασίας, λόγω διεύρυνσης
των προσώπιον που δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 473 Ξ/2020.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση:
- καταβολής αποζημίωσης λόγιο καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας
τιον εργαζομένιον στην ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ.Α.Ε..
- κατάπτιοσης της παρεχόμενης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε

δανειακές συμβάσεις. για τη στεγαστική αποκατάσταση τιον παλιννοστούντιον
Ομογενών, από Τις χώρες της πρώην Σοβιετικής’Ενιοσης.

Οι ανιοτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

5. Ετήσια απώλεια εσόδων από τη μεταβολή του τρόπου φορολόγησης τιον
αμοιβών τιον αξιιοματικών και του κατώτερου πληρώματος που υπηρετεί σε
πλιοτάναυπηγήματα του άρθρου 267 του ν. 4555/2018.
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6. Απώλεια εσόδων λόγω:
- του αφορολόγητου χαρακτήρα της ωφέλειας των αναφερομένων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, από τη διαγραφή/απόσβεση χρεών προς τους
δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση.
- της υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 293 του ν.4738/2020 (θέσπιση
χαμηλότερων προσαυζήσεων κατά τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων οφειλών)
οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν
την 1η Φεβρουαρίου 2023.

7. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, εξαιτίας της:
- τροποποίησης της σειράς κατάταξης απαιτήσεων του Δημοσίου και των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση υπαγωγής στη διαδικασία της
ειδικής διαχείρισης των αναφερόμενιον επιχειρήσεων.
- πρόβλεψης (άρθρο 293 ν. 4738/2020) ευνοΙκότερου καθεστώτος
επιβάρυνσης των υπαγόμενων οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια
φυσικών προσώπων που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1Τ1 Φεβρουαρίου 2023, σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής Τους.
- χορήγησης έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν
υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων, σε περίπτωση
ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Οι ανωτέρω απώλειες Θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

(‘ΗΊ Ο ΓΜΚΟ μΑΝ μιιο ι

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ
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