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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την
επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Κεφάλαια (Α΄-Δ΄) και αποτελείται από δεκαοκτώ
(18) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου αυτού που ορίζει την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του νόµου.
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-4) περιλαµβάνει διατάξεις για την εξυγίανση
των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Ειδικότερα, κατ’ επίκληση των διατάξεων των
άρθρων 31-64 («Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης») και των άρθρων
170-171 («Φορολογικές, διοικητικές και άλλες διευκολύνσεις και εξαιρετικές διατάξεις») του ν. 4738/2020, χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων να συνυπογράψει, για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου, συµφωνία εξυγίανσης - µεταβίβασης της επιχείρησης µε την
εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ν.Β.Ε.Ε.), τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές της
εταιρείας, τυχόν εγγυητές ή άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις
εταιρείες «ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ONEX
ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
«ONEX ELEFSIS NAVALAND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (άρθρο 1),
θεσπίζεται ενδεικτικό περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης και αναδιάρ-
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θρωσης, που περιλαµβάνει ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, για τη µεταβίβαση µέρους του ενεργητικού και του παθητικού της Ν.Β.Ε.Ε., τις αρµοδιότητες του
ειδικού εντολοδόχου, τον καθορισµό ως τιµήµατος για το µεταβιβαζόµενο
ενεργητικό της ανάληψης και αποπληρωµής από τις νέες εταιρείες υποχρεώσεων της Ν.Β.Ε.Ε., τη ρευστοποίηση µέρους του µη µεταβιβαζόµενου ενεργητικού και τον διακανονισµό των σχέσεων µε τους πιστωτές, καθώς και
των οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών προς το Δηµόσιο και τους εργαζοµένους, και δη «το συντοµότερο δυνατόν µετά την ανάληψη ικανού αριθµού έργων από την ΟΝΕΧ (…) στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε το
Πολεµικό Ναυτικό» (άρθρα 2-3), καθώς και διατάξεις για τη διαδοχή δικαιωµάτων στο πλαίσιο της υπό ρύθµιση συµφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 4).
Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 5-12) περιλαµβάνονται διατάξεις αναπτυξιακού
χαρακτήρα. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, θεσπίζονται τροποποιήσεις στο άρθρο 12 του ν. 3986/2011, ως προς την παροχή γνώµης από τον οικείο Δήµο
για την µελέτη πολεοδόµησης ακινήτων προς χρήση από το παραθεριστικό
τουριστικό χωριό, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων περί του χωρικού προορισµού
των δηµοσίων ακινήτων και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων
Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.), την προσθήκη στο περιεχόµενο της µελέτης ειδικού κανονισµού κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων,
καθώς και τη θέση της εγκριτικής απόφασης της εν λόγω µελέτης, ως πράξης εφαρµογής, που µεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο ή εγγράφεται στο
κτηµατολόγιο, και εξειδικεύεται η έννοια της «διάθεσης» έκτασης για δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων των τουριστικών-παραθεριστικών χωριών του ανωτέρω νόµου (άρθρο 5), καταργούνται οι διατάξεις για τις ενδιάµεσες εκπτώσεις και για τη διάκριση µεταξύ
χειµερινών και θερινών εκπτώσεων, και θεσπίζονται εξαιρέσεις στις ανακοινώσεις περί µείωσης τιµής σε ορισµένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα (άρθρο 6), ορίζεται ως υποχρεωτική η εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης (αναπροσαρµογής) τιµών στις δηµόσιες συµβάσεις, µε εφαρµογή συγκεκριµένου µαθηµατικού τύπου (άρθρο 7), γίνεται νοµοτεχνική διόρθωση στο άρθρο 34 του
ν. 4919/2022 (άρθρο 8), θεσπίζονται ρυθµίσεις ως προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων καζίνο, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και
την αντιπυρική οργάνωση και εκτέλεση έργων αναβάθµισης και προστασίας
των οικολογικών χαρακτηριστικών, καθώς και της χλωρίδας και πανίδας (άρθρο 9), παρατείνεται η ισχύς πιστωτικών σηµειωµάτων τουριστικών επιχειρήσεων λόγω καταγγελίας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου εβδοµηκοστού της από 13-4-2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(άρθρο 10), προστίθεται το Ινστιτούτο Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Γονιδιωµατικής του Ανθρώπου» στα Ιν-
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στιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (άρθρο 11), θεσπίζεται υποχρεωτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας από µία επιχείρηση άνω του ποσού των
60.000 ευρώ, και αυξάνεται το ποσοστό του σχετικού δειγµατοληπτικού ελέγχου (άρθρο 12).
Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 13-17), µεταξύ άλλων, γίνονται νοµοτεχνικές
βελτιώσεις σε διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4849/2021, σχετικά µε τον
εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, θεσπίζεται µεταβατική διάταξη για τη δυνατότητα εγγραφής στο µητρώο εσωτερικών ελεγκτών, µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, των φυσικών προσώπων µη κατόχων πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές, επιδιώκεται η άρση ασαφειών του νόµου που διέπει το επάγγελµα
του εσωτερικού ελεγκτή, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό, και θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας πιστοποιηµένων εσωτερικών ελεγκτών, µε υιοθέτηση του πλήρως διεθνώς αναγνωρισµένο
Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
Στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρο 18) ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του
νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι επωνυµίες των εταιρειών ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ONEX ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ONEX ELEFSIS NAVALAND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να τεθούν εντός εισαγωγικών (« »).
2. Επί του άρθρου 2
α. Το παρόν φέρει τον τίτλο «Ενδεικτικό περιεχόµενο συµφωνίας εξυγίανσης». Στο εισαγωγικό εδάφιο ορίζονται τα εξής: «Στη συµφωνία εξυγίανσης
της ΝΒΕΕ περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής όροι, οι
οποίοι δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω στη συµφωνία εξυγίανσης από
τα συµβαλλόµενα µέρη: (…)». Από τη διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι η συµφωνία εξυγίανσης πρέπει να περιλαµβάνει (υποχρεωτικά) τουλάχιστον όσα, ενδεικτικά, ορίζονται στο συγκεκριµένο άρθρο, τα οποία µπορούν
να εξειδικεύονται περαιτέρω από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου, το νοµοθετικό πλαίσιο των φερόµενων προς συζήτηση και ψήφιση ρυθµίσεων είναι τα άρθρα 31-64 και

ΑΔΑ: 0Ζ-080Κ

4
170-171 του ν. 4738/2020. Η ρύθµιση του άρθρου 2 ως προς το ελάχιστο (υποχρεωτικό) περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης, είναι ειδικότερη -και
διάφορη- αυτής του εισαγωγικού εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.
4738/2020, το οποίο καθορίζει, επίσης ενδεικτικά, το (δυνητικό) περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης, ως εξής: «Η συµφωνία εξυγίανσης δύναται
να έχει ως αντικείµενο (…) και ιδίως: (…)».
Η διαφοροποίηση µεταξύ της ρύθµισης του άρθρου 39 του ν. 4738/2020
και αυτής του εισαγωγικού εδαφίου του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου παρίσταται δικαιολογηµένη, επειδή µε τις διατάξεις του άρθρου 2, που αφορούν
τους όρους κατάρτισης συµφωνίας µε συµβαλλόµενο µέρος το Ελληνικό
Δηµόσιο, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Το στοιχείο αυτό επιβάλλει την τήρηση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η οποία,
µε τη διατύπωση της εν θέµατι διάταξης, εξασφαλίζεται. Εάν σκοπός του
άρθρου 2 είναι η θέσπιση, ως υποχρεωτικού, ενός ελάχιστου περιεχοµένου
της υπό ρύθµιση συµφωνίας, θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο να διαγραφεί η λέξη «Ενδεικτικό» από τον τίτλο του άρθρου 2, µε αντίστοιχη διαγραφή στο οικείο σηµείο του πίνακα περιεχοµένων του νοµοσχεδίου, και ο
τίτλος του άρθρου να είναι «Περιεχόµενο συµφωνίας εξυγίανσης».
β. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 3, στη φράση «µέρος τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης µεταβιβάζεται, µεταφέρεται και αναλαµβάνεται από την ONEX (…)», θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, µετά
την λέξη «µεταφέρεται» να προστεθούν οι λέξεις «στην ΟΝΕΧ».
Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 3, από τη φράση «χωρίς σε αυτές
να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις», θα
µπορούσε, να διαγραφεί η λέξη «λοιπές».
Στην αρχή της περ. γ) της παρ. 3 ορίζονται, τα εξής: «Οφειλές της εταιρείας που δεν περιλαµβάνονται στην κατάσταση πιστωτών της παρ. 3 του
άρθρου 34 του ν. 4738/2020 βεβαιώνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή (…)».
Θα µπορούσε, για λόγους σαφήνειας της ρύθµισης, η λέξη «αυτή» να αντικατασταθεί από τη φράση «σύνταξής της».
Στην περ. γ) της παρ. 3 ορίζονται τα εξής: «(…)οφειλές της εταιρείας
προς το Ελληνικό Δηµόσιο που απορρέουν από απαιτήσεις εργαζοµένων
που αφορούν, γεννήθηκαν ή σχετίζονται ενδεικτικά µε µισθούς (δεδουλευµένες αποδοχές και µισθούς υπερηµερίας), δώρα, επιδόµατα, αποζηµιώσεις
και πάσης φύσεως άλλες απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας τους µε τη ΝΒΕΕ για το χρονικό διάστηµα από την
30ή.9.2021 έως την Ηµεροµηνία Επικύρωσης, δεν καταλογίζονται, δεν µεταβιβάζονται και δεν αναλαµβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν
υποχρέωση της εταιρείας, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του µη µεταβι-
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βαζόµενου ενεργητικού, διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%)». Παρατηρείται ότι η εκ µέρους των συµβαλλοµένων αποδοχή της
διαγραφής χρηµατικών απαιτήσεων εργαζοµένων θα ισχύσει µόνον για όσους εργαζοµένους συµβληθούν στην υπό ρύθµιση συµφωνία, προκειµένου,
καθένας από αυτούς, ατοµικά, να συναινέσει στην παραίτησή του από το δικαίωµα να διεκδικήσει την ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεών του.
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ότι «Το ανωτέρω υπό (α) ποσό,
ως µη διαγραφόµενο βασικό χρέος ή κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της NBEE προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, ρυθµίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα
τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες µηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθµιση της παρούσας Συµφωνίας Εξυγίανσης». Θα µπορούσε, η
φράση «καθ’ ο χρόνο» να γραφεί «καθ’ όν χρόνον», δοθέντος ότι πρόκειται
για παγιωθείσα έκφραση της Καθαρεύουσας, και, για λόγους σαφήνειας, µετά την εν λόγω φράση να προστεθούν οι λέξεις «και εφόσον».
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Στη
συµφωνία εξυγίανσης µεταρρυθµίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς
(…), απορρέουσες από (…)». Θα µπορούσε, για λόγους σαφήνειας, η λέξη
«απορρέουσες» να αντικατασταθεί από τη φράση «όπως απορρέουν».
Στην αρχή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 ορίζεται ότι «Εκ της ως άνω
οφειλής, ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης µεταφέρεται και
αναλαµβάνεται από την ΟΝΕΧ (…)». Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο,
µετά την λέξη «µεταφέρεται» να προστεθούν οι λέξεις «στην ΟΝΕΧ».
Στην περ. β) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 ορίζονται, µεταξύ άλλων,
τα εξής: «κατά το ανωτέρω διάστηµα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται
µόνο δεδουλευµένοι τόκοι, καταβλητέοι (…)». Θα µπορούσε, για λόγους
σαφήνειας, η µεν λέξη «κατά» να αντικατασταθεί από τη λέξη «για», η δε
λέξη «καταβάλλονται» να αντικατασταθεί από τη λέξη «οφείλονται».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Στη
συµφωνία εξυγίανσης µεταρρυθµίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς
την εταιρεία (…) απορρέουσες από (…)». Θα µπορούσε, για λόγους σαφήνειας, η λέξη «απορρέουσες» να αντικατασταθεί από τη φράση «όπως απορρέουν».
Στην περ. β) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 ορίζονται, µεταξύ άλλων,
τα εξής: «κατά το ανωτέρω διάστηµα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται
µόνο δεδουλευµένοι τόκοι, καταβλητέοι (…)». Θα µπορούσε, για λόγους
σαφήνειας, η µεν λέξη «κατά» να αντικατασταθεί από τη λέξη «για», η δε
λέξη «καταβάλλονται» να αντικατασταθεί από τη λέξη «οφείλονται».
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Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 9, θα µπορούσε, από τη φράση «Το υπόλοιπο κατάλοιπο», να διαγραφεί η λέξη «κατάλοιπο», ως πλεοναστική.
στ. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 ορίζονται, µεταξύ άλλων,
τα εξής: «Στη συµφωνία εξυγίανσης αναγνωρίζεται ότι οι συµβαλλόµενοι
στη συµφωνία εξυγίανσης εργαζόµενοι συµφωνούν µε τη ΝΒΕΕ και συναποδέχονται (…)». Θα µπορούσε να διαγραφεί η φράση «Στη συµφωνία εξυγίανσης αναγνωρίζεται ότι», και το άρθρο «οι» να αναγραφεί ως «Οι».
ζ. Στην περ. ε΄ της παρ. 12 ορίζεται ότι «Υποχρεώσεις που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον από εκκρεµοδικίες της ΝΒΕΕ µε
εργαζοµένους της (αποτιµώµενες ως προβλέψεις και µε βάση την πιθανολόγηση ευδοκίµησής τους) δεν αναλαµβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά
παραµένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται από το µη Μεταβιβαζόµενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση µη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς». Θα ήταν ενδεδειγµένο, η λέξη «εκκρεµοδικίες» να αντικατασταθεί από τη φράση «εκκρεµείς δίκες». Επισηµαίνεται ότι η εκ µέρους των
συµβαλλοµένων αποδοχή διαγραφής επιδικασθεισών ή µελλουσών να επιδικασθούν χρηµατικών απαιτήσεων εργαζοµένων, θα ισχύσει µόνον για όσους
εργαζοµένους συµβληθούν, προκειµένου καθένας από αυτούς, ατοµικά, να
συναινέσει στην παραίτησή του από το δικαίωµα να διεκδικήσει την ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων. Η συγκεκριµένη παρατήρηση ισχύει και
για την παρ. 20, όπου ορίζονται τα ακόλουθα: «Η συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι άπασες οι δικαστικές υποθέσεις, αγωγές, σχετικά ένδικα βοηθήµατα και µέσα, ανακοπές κατά διοικητικών πράξεων βεβαίωσης οφειλών, διοικητικές προσφυγές, που έχουν ασκηθεί και οι λοιπές δικαστικές ενέργειες
σχετικά µε απαιτήσεις της ΝΒΕΕ κατά τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων
παραµένουν στη ΝΒΕΕ. Η είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και η συνέχιση
των εκκρεµών δικών και των γένει δικαστικών ενεργειών, γίνονται µέσω του
ορισθέντος, δυνάµει της δικαστικής απόφασης, ειδικού εντολοδόχου. Αντιστοίχως κάθε δικαστική υπόθεση, αγωγή, αίτηση και υποχρέωση, είτε αυτή
απορρέει από διάταξη νόµου είτε από σύµβαση είτε ακόµη και από αδικοπραξία και κάθε άλλη υποχρέωση/εκκρεµότητα της ΝΒΕΕ έναντι τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, παραµένει στη ΝΒΕΕ, ως υποχρέωση, η οποία
αποπληρώνεται από την απόκτηση αµετάκλητου τίτλου εκτελεστού από το
µη µεταβιβαζόµενο ενεργητικό και σε περίπτωση εξάλειψης του µη µεταβιβαζόµενου ενεργητικού διαγράφονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100
%). Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων, καθώς και το σύνολο των προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις παραµένουν στη
ΝΒΕΕ».
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η. Στην παρ. 15 ορίζεται ότι «Κατά την Ενδιάµεση Περίοδο οι νέες εταιρείες δεν ευθύνονται για καµία οφειλή που ενδέχεται να προκύψει κατά το
ως άνω χρονικό διάστηµα και ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνεται από τις
νέες εταιρείες έναντι της ΝΒΕΕ, καθώς και έναντι των πιστωτών αυτής». Θα
ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για νοµοτεχνικούς λόγους, η διάταξη να
αναδιατυπωθεί ως εξής: «Κατά την Ενδιάµεση Περίοδο οι νέες εταιρείες
δεν ευθύνονται για καµία οφειλή που ενδέχεται να προκύψει κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, και ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνεται από αυτές έναντι της ΝΒΕΕ, καθώς και έναντι των πιστωτών της».
θ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 16 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Τα
συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµπεριλάβουν στη συµφωνία εξυγίανσης
αναφορικά µε τα υφιστάµενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του µεταβιβαζόµενου ενεργητικού, ότι (…)». Η διατύπωση της εν λόγω
διάταξης συνηγορεί υπέρ του ότι το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει
το δυνητικό (και όχι το ελάχιστο υποχρεωτικό) περιεχόµενο της υπό ρύθµιση συµφωνίας εξυγίανσης. Εάν σκοπός των σχετικών διατάξεων είναι η θέσπιση του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχοµένου της συµφωνίας, θα ήταν,
ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας, η διάταξη του πρώτου
εδαφίου της παρ. 16 να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Τα συµβαλλόµενα µέρη θα
συµπεριλάβουν στη συµφωνία εξυγίανσης αναφορικά µε τα υφιστάµενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του µεταβιβαζόµενου ενεργητικού, τον όρο ότι (…)».
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 16 ορίζεται ότι «Η µη υλοποίηση του συγκεκριµένου όρου δύναται να θεµελιώσει δικαίωµα της ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µόνο κατά των µη συµβαλλοµένων πιστωτών». Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται ανωτέρω για τον επιδιωκόµενο σκοπό των φερόµενων προς συζήτηση και ψήφιση ρυθµίσεων, η
φράση «δύναται να θεµελιώσει», πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «θεµελιώνει».
ι. Στην παρ. 17 ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η υλοποίηση των προβλεπόµενων στη συµφωνία εξυγίανσης ρυθµίσεων αποπληρωµής και αποµειώσεων εξαρτώνται από την προηγούµενη σωρευτική εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων και αναβλητικών αιρέσεων: (…). γ) τη λήψη τυχόν
απαιτούµενης έγκρισης από την αρµόδια εθνική ή ενωσιακή αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού κατόπιν υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατά τα οριζόµενα στην οικεία νοµοθεσία (…)». Θα ήταν, ενδε-
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χοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους σαφήνειας, η περ. γ) να αναδιατυπωθεί
ως εξής: «γ) τη λήψη έγκρισης από την αρµόδια εθνική ή ενωσιακή αρχή
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, όπου απαιτείται, κατόπιν υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατά τα οριζόµενα στην οικεία νοµοθεσία (…)». Σηµειώνεται ότι στο άρθρο 3 του νοµοσχεδίου ορίζονται, µεταξύ
άλλων, τα εξής: «Με τη συµφωνία εξυγίανσης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξουσιοδοτείται να συµφωνεί και να συνοµολογεί για λογαριασµό του Πολεµικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων), του Ελληνικού Δηµοσίου καθώς και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ)
και εν γένει λοιπών ασφαλιστικών φορέων και φορέων του Δηµοσίου εν γένει όσους άλλους όρους είναι αναγκαίοι, επωφελείς, συνήθεις ή προβλέπονται εκ του νόµου, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων, προκειµένου να επιτευχθεί η κατά τον νόµο απαιτούµενη συναίνεση των πιστωτών της ΝΒΕΕ Α.Ε.».
ια. Στην παρ. 19 ορίζεται ότι «Στη συµφωνία εξυγίανσης δύναται να περιλαµβάνονται οι συνήθεις σε αντίστοιχες συµφωνίες εξυγίανσης λόγοι καταγγελίας ή τυχόν άλλοι συµφωνηθούν κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια
των συµβαλλόµενων µερών». Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, πριν από τη λέξη «τυχόν» να προστεθούν οι λέξεις «και όσοι».
ιβ. Στην παρ. 22 ορίζεται ότι «Στη συµφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι, κατ’ εφαρµογή της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν.
4738/2020, µε την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης αίρονται αυτοδικαίως τυχόν κατασχέσεις που έχουν ως αιτία οφειλές που ρυθµίζονται µε τη
συµφωνία εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων αναφορικά µε τις κατασχεθείσες απαιτήσεις που γεννώνται µετά
τη δικαστική επικύρωση της συµφωνίας». Στην περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020 ορίζεται ότι «Με την επικύρωση της συµφωνίας:
(…) δ) Εφόσον προβλέπεται στη συµφωνία εξυγίανσης, αίρονται τυχόν κατασχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων,
που έχουν ως αιτία ρυθµιζόµενες µε τη συµφωνία οφειλές.
Επισηµαίνεται ότι, εάν σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισµός του περιεχοµένου που δύναται να έχει η υπό ρύθµιση συµφωνία εξυγίανσης, η ανωτέρω διάταξη πρέπει να διαγραφεί, καθώς αρκεί η γενική επίκληση των
διατάξεων των άρθρων 31-64 του ν. 4738/2020, που γίνεται στην παρ. 1 του
νοµοσχεδίου. Η συγκεκριµένη παρατήρηση αφορά και στην παρ. 25 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου, όπου ορίζεται ότι «Αναφορικά µε τη µεταβίβαση

ΑΔΑ: 0Ζ-080Κ

9
της επιχείρησης, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου καθώς και πάσης
φύσεως διοικητικών ή άλλων αδειών της ΝΒΕΕ προς τις νέες εταιρείες, η
συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει τις διευκολύνσεις των άρθρων 64, 170 και
171 του ν. 4738/2020. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να εξειδικεύουν
συµβατικά τα ανωτέρω προς τον σκοπό της ταχείας υλοποίησης της συµφωνίας εξυγίανσης µετά την επικύρωσή της από το αρµόδιο δικαστήριο. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 170 του ν. 4738/2020, το πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή η βεβαίωση περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας δεν απαιτούνται για τη σύνταξη των συµβολαιογραφικών εγγράφων
και την ολοκλήρωση της µεταγραφής τους».
ιγ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 24 ορίζεται ότι «Υπό την ίδια προϋπόθεση της πλήρους και προσηκούσης τήρησης των όρων της συµφωνίας εξυγίανσης από την ΝΒΕΕ, όλοι οι συµβαλλόµενοι και οι µη συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τους χορηγούν για χρήση σε οποιαδήποτε συναλλαγή τους,
ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ενηµερότητας, η δε είσπραξη ποσών για τα οποία απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας γίνεται µε µηδενική παρακράτηση ως
προς τις οφειλές της ΝΒΕΕ που ρυθµίζονται µε τη συµφωνία εξυγίανσης».
Δεδοµένου ότι η συµφωνία εξυγίανσης θα καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31-64 και 170-171 του ν. 4738/2020 και θα δεσµεύει τα
συµβαλλόµενα µέρη, θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, να αποσαφηνισθεί ποιοι είναι οι µη συµβαλλόµενοι υπόχρεοι, για τους οποίους κάνει λόγο
η προαναφερόµενη ρύθµιση.
ιδ. Στην παρ. 26 ορίζεται ότι «Στη συµφωνία εξυγίανσης δύναται να τεθεί
όρος που προβλέπει ότι, σε περίπτωση άσκησης εκ µέρους οποιουδήποτε πιστωτή τριτανακοπής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου µέσου σύµφωνα µε τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας κατά της απόφασης που θα επικυρώσει τη
συµφωνία εξυγίανσης, η καταβολή του αναλογούντος και δια της συµφωνίας εξυγίανσης προσδιοριζόµενου ποσοστού τους αναστέλλεται µέχρι την
έκδοση αµετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσης τριτανακοπής ή του ενδίκου µέσου». Τα ανωτέρω παραπέµπουν στις διατάξεις του άρθρου 50 του
ν. 4738/2020. Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για νοµοτεχνικούς λόγους, η ανωτέρω διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Στη συµφωνία εξυγίανσης τίθεται όρος ως προς το εάν, σε περίπτωση άσκησης εκ µέρους οποιουδήποτε πιστωτή τριτανακοπής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου µέσου
σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας κατά της απόφασης που θα επικυρώσει τη συµφωνία εξυγίανσης, η καταβολή του αναλογούντος και δια
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της συµφωνίας εξυγίανσης προσδιοριζόµενου ποσοστού τους αναστέλλεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσης τριτανακοπής ή του ενδίκου µέσου».
ιε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 27 ορίζεται ότι «Στη συµφωνία εξυγίανσης
δύναται να προβλέπεται ότι από την Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων εκκινεί και η επιχειρηµατική δραστηριότητα των νέων εταιρειών».
Θα µπορούσε, εάν αυτό εκφράζει τη βούληση του νοµοθέτη, η εν λόγω διάταξη να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Στη συµφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ο
χρόνος εκκίνησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των νέων εταιρειών
σε σχέση µε την Ηµεροµηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων».
Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι «Η εν λόγω ηµεροµηνία, κατά την οποία
συντελείται η µεταβίβαση µέρους ενεργητικού και παθητικού προς τις νέες
εταιρείες, αποτελεί τον κρίσιµο χρόνο για την ανάληψη δικαιωµάτων και υποχρεώσεων από αυτές». Θα µπορούσε να αποσαφηνισθεί η φράση «Η εν
λόγω ηµεροµηνία».
3. Επί του άρθρου 5
Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. αβ΄ της παρ. 2 ορίζεται ότι «Ο προϊστάµενος του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου, αντίστοιχα,
µεταγράφει ή, αντιστοίχως, καταχωρεί την πολεοδοµική µελέτη». Θα µπορούσε, η λέξη «αντίστοιχα» να αντικατασταθεί από τη φράση «κατά περίπτωση» και η λέξη «καταχωρεί» να αντικατασταθεί από τη λέξη «καταχωρίζει».
4. Επί του άρθρου 11
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε την παρ. 1 του παρόντος προτείνεται η ίδρυση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» του πρώτου Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής
Τεχνολογίας στην Ελλάδα, και µε την παρ. 2 προτείνεται η ίδρυση στο Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας του πρώτου Ινστιτούτου Γονιδιωµατικής Ανθρώπου στην Ελλάδα, γίνεται δε εκτενής αναφορά στην αποστολή και στους
στόχους των δύο Ινστιτούτων. Παρατηρείται ότι οι φερόµενες προς συζήτηση και ψήφιση ρυθµίσεις του άρθρου 11 του νοµοσχεδίου έχουν ως περιεχόµενο απλώς την προσθήκη των εν λόγω Ινστιτούτων στα Ινστιτούτα που
αποτελούν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙ-
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ΤΟΣ», µε σχετική τροποποίηση-προσθήκη στις διατάξεις της παρ. Α5 του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022
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