
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Απόφασης

(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το

σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση

της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Αναστολή έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης

ευκαιρίας - Τροποποίηση του άρθρων 308 του ν. 4738/2020 (Α'207) όπως

τροποποιήθηκε από το αρθ. 83 του ν. 4764/2020»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Λόγω  της  έξαρσης  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19,  και  της

επελθούσης  εκ  του  λόγου  αυτού  αναστολής  της  λειτουργίας  πληθώρας

επιχειρήσεων  αλλά  και   υπηρεσιών  και  δομών,  καθίσταται  αναγκαία  η

αναστολή  ισχύος  του  αρθ.  308  του  ν.  4738/2020  προκειμένου  να

προστατευτούν  επιχειρήσεις  και  νοικοκυριά  από διαδικασίες  τις  οποίες  θα

μπορούν να αποφύγουν μετά την πανδημία.



Β. Προτεινόμενη  διάταξη

Άρθρο ….. 

Αναστολή  έναρξης  ισχύος  για  ρύθμιση  οφειλών  και  παροχή  δεύτερης

ευκαιρίας - Τροποποίηση του άρθρων 308 του ν. 4738/2020 (Α'207) όπως

τροποποιήθηκε από το αρθ. 83 του ν. 4764/2020

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιου του άρθρου 83 του ν. 4764/2020 τροποποιείται

ως εξής:

«Άρθρο 308

Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 31 έως και 171 και 189 έως και 265, πλην της περ. β' της παρ. 1,

αναστέλλονται  επ΄ αόριστον. Τα άρθρα 1 έως και 30 και 172 έως και  188,

καθώς και η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 265, αναστέλλονται επ΄ αόριστον.

Κατά  παρέκκλιση  των  προβλεπομένων  στην  παρ.  1  του  άρθρου  76,  η

πτωχευτική ικανότητα των φυσικών και νομικών πρόσωπων αναστέλλεται επ’

αόριστον.  Μέχρι  τη  θέση σε  ισχύ των  άρθρων 172 έως και  188,  αρμόδιο

πτωχευτικό  δικαστήριο  για  πτωχεύσεις,  ανεξαρτήτως  οικονομικού

αντικειμένου, είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο

οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του…»
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