
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο  σχέδιο  νόμου  του  Υπουργείου  Οικονομικών  «Διενέργεια  Γενικών
Απογραφών  έτους  2021  από  την  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή,  επείγουσες
ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  της  πανδημίας  του
κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Κατάργηση  όλων  των  πίνακων  κατάταξης  πιστωτών  που
δημοσιεύθηκαν  ή  θα  δημοσιευθούν  κατά  παράβαση  της  ερμηνευτικής
διάταξης του αρθ. 77 του Ν. 4307/2013. 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με την διάταξη του αρθ. 40 του παρόντος νομοσχεδίου :

«ΑΡΘΡΟ 40: Ερμηνευτική Διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης
άρθρου 77 ν. 4307/2014

1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α΄ 
246), στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση,
περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της 
επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων 
μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας, 
καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας.
2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η άσκηση ενδίκων 
μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών κατά 
παράβαση της παρ. 1 δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους 
δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014.
3. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες 
ειδικής διαχείρισης, μέχρι και το αμετάκλητο του πίνακα κατάταξης»

Σκοπός  της  ερμηνευτικής  είναι  αφενός  η  αποσαφήνιση  της  έννοιας  των
δαπανών της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 ως προς το κομμάτι
των  εργατικών  απαιτήσεων  και  αφετέρου  η  αποφυγή  καθυστερήσεων  και
αμφισβητήσεων  στις  διαδικασίες  ειδικών  διαχειρίσεων  που  καθυστερούν
ασκόπως την απόδοση των οφειλομένων χρημάτων στους εργαζομένους.
Ενώ ο σκοπός της διάταξης επιτυγχάνεται απόλυτα σε κάποιες περιπτώσεις
δεν συμβαίνει το ίδιο σε άλλες υπό διαχείριση εταιρείες 
Με δεδομένη και την ως άνω ερμηνευτική   νομοθετική ρύθμιση του θέματος
των προαφαιρούμενων εξόδων της διαδικασίας και για να μην δημιουργηθεί
το  παράδοξο  κάποιοι  εργαζόμενοι  να  ικανοποιηθούν  άμεσα,  ενώ  κάποιοι



άλλοι να πρέπει να ασκήσουν ανακοπές κατά του πίνακα ώστε να δικαιωθούν
στο μέλλον σύμφωνα με την ερμηνευτική διάταξη, θα ήταν εύλογο και δίκαιο
οι  πίνακες  που  δημοσιεύθηκαν  ή  θα  δημοσιευθούν  κατά  παράβαση  της
ερμηνευτικής  διάταξης  να  ακυρωθούν  αυτοδικαίως  και  ο  εκάστοτε  ειδικός
διαχειριστής να συντάξει νέους σύμφωνους με την ερμηνευτική διάταξη.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ
Θα πρέπει συνεπώς να προστεθεί στο άρθρο 40 παρ. 4 ως εξής :

«Πίνακες  κατάταξης  που  έχει  συνταχθεί  και  δημοσιευθεί,  χωρίς  να  έχουν
καταστεί αμετάκλητοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της
κυβέρνησης,  εφόσον  αντιβαίνουν  στις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου,
θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι και ο ειδικός διαχειριστής οφείλει αμελλητί να
συντάξει και δημοσιεύσει νέο πίνακα, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τις
διατάξεις του παρόντος.»

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κρίτων Αρσένης

Μαρία Απατζίδη

Κλέων Γρηγοριάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα
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