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Θζμα: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του ογδόου άρκρου του άρκρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ.

87Αϋ/23-07-2015), με το οποίο τροποποιικθκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαςτικι Εκτζλεςθ, άρκρα
904 ζωσ 1054) του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ (π.δ. 503/1985).

ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του ογδόου άρκρου του άρκρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Αϋ/2307-2015), με το οποίο τροποποιικθκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαςτικι Εκτζλεςθ, Κεφάλαια 1-9, άρκρα
904 ζωσ 1054) του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ (ΚΠολΔ), για ενθμζρωςι ςασ. Επιςθμαίνεται ότι
ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του ζνατου άρκρου του άρκρου 1 του ιδίου
νόμου οι κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ εφαρμόηονται όταν θ επίδοςθ τθσ επιταγισ προσ εκτζλεςθ με
τθν οποία αρχίηει θ διαδικαςία τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατ’ άρκρο 924 ΚΡολΔ διενεργείται
μετά τθν 1.1.2016. Πριν από τθν παράκεςθ των τροποποιιςεων που επιφζρει ο ανωτζρω νόμοσ ςτο
δίκαιο τθσ (κοινισ) αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, υπενκυμίηεται θ διάταξθ του άρκρου 89 του ν.δ.
356/1974- Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ΚΕΔΕ) ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ είςπραξθσ των
δθμοςίων εςόδων ςφμφωνα με τθν οποία «οι διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ
εφαρμόηονται εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νομοκετικοφ διατάγματοσ *…+».
Για το λόγο αυτό για δικι ςασ διευκόλυνςθ, μετά τθν παράκεςθ των ςθμαντικότερων μεταβολϊν που
επιλκαν με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ ςτο δίκαιο τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τον ΚΠολΔ και
πριν ακόμθ τθ ςυναφι νομολογία που κα διαμορφωκεί, επιχειρείται αναφορά και των ςυναφϊν
εξαιρετικϊν διατάξεων εφαρμοςτζων ςτο δίκαιο τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ κατά τον ΚΕΔΕ. Σζλοσ, ωσ
προσ τθ δομι τθσ εγκυκλίου ςτο πρϊτο μζροσ αναφζρονται οι ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ γενικά, ςτο
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δεφτερο μζροσ επιχειρείται ανάλυςθ των κυριότερων τροποποιιςεων κατά κζμα και ςτο τρίτο μζροσ
αυτισ γίνεται κατ’ άρκρο ανάλυςθ των κυριότερων τροποποιιςεων.
(Α)
ΓΕΝΙΚΑ
Οι κυριότερεσ μεταβολζσ που επιλκαν με τισ νζεσ διατάξεισ ςτο δίκαιο τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ
και δυνατόν να ςχετίηονται με το δίκαιο τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ και τισ απορρζουςεσ από αυτό
διαδικαςίεσ είςπραξθσ απαιτιςεων του Δθμοςίου, είναι ςυνοπτικά οι ακόλουκεσ:
Α.1.Tροποποιιςεισ ςτισ διατυπϊςεισ τθσ κατάςχεςθσ και ςτθν προδικαςία του πλειςτθριαςμοφ
(κινθτϊν και ακινιτων) και λοιπά ςυναφι κζματα, όπωσ :
 υιοκζτθςθ ςυςτιματοσ πολλαπλϊν καταςχζςεων επί του ιδίου πράγματοσ,
 κατάργθςθ περίλθψθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ επί κινθτϊν και ακινιτων και κζςπιςθσ αντ’
αυτισ του αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ,
 πρόςκετεσ επιδόςεισ αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ κινθτϊν και ακινιτων και
τιρθςθ νζων προκεςμιϊν για τθ διενζργεια αυτϊν,
 υποχρεωτικό πλζον ςτοιχείο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ κακϊσ και του αποςπάςματοσ αυτισ
είναι και ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) των υπζρ ου και κακ’ ου θ εκτζλεςθ,
 διαδικτυακι δθμοςίευςθ (ενθμζρωςθ) μζςα από τθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων του Δελτίου
Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ, με επιμζλεια του
δικαςτικοφ επιμελθτι.
Α.2.Tροποποιιςεισ ςτθν κφρια διαδικαςία του πλειςτθριαςμοφ, αναπλειςτθριαςμοφ (κινθτϊν και
ακινιτων) και λοιπά ςυναφι κζματα, όπωσ :
 πρόβλεψθ διαφορετικοφ τρόπου πλειοδοςίασ (αναβάκμιςθ γραπτϊν προςφορϊν),
 τροποποίθςθ χρονικοφ διαςτιματοσ απαγόρευςθσ διενζργειασ
πλειςτθριαςμοφ ι
αναπλειςτθριαςμοφ από 1 ζωσ 31 Αυγοφςτου (με εξαίρεςθ τον πλειςτθριαςμό πλοίων και
αεροςκαφϊν ι πραγμάτων που πρόκειται να υποςτοφν φκορά,
 πρόβλεψθ περί ζντοκθσ κατάκεςθσ από τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ του
εκπλειςτθριάςματοσ ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων και κεςμοκζτθςθ αυτισ ωσ
ακατάςχετθσ κλπ,
 διαδικτυακι δθμοςίευςθ (ενθμζρωςθ) μζςα από τθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων του Δελτίου
Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων τθσ περίλθψθσ πράξθσ αναπλειςτθριαςμοφ ι τθσ διλωςθσ
επίςπευςθσ / ςυνζχιςθσ πλειςτθριαςμοφ από τον ίδιο ι άλλο δανειςτι, με επιμζλεια του
υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ.
Α.3.Nζοσ τρόποσ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των καταςχεκζντων ακινιτων και κακοριςμόσ τθσ τιμισ
πρϊτθσ προςφοράσ βάςει τθσ εμπορικισ αξίασ αυτϊν,
Α.4.Σφντμθςθ προκεςμίασ άςκθςθσ αναγγελίασ δανειςτϊν το αργότερο (5) θμζρεσ πριν από τον
πλειςτθριαςμό,
Α.5.Τροποποιιςεισ ςτισ ρυκμίςεισ για τθν κατάταξθ απαιτιςεων των αναγγελκζντων δανειςτϊν
κακϊσ και ωσ προσ τθν είςπραξθ / επιςτροφι εκπλειςτθριάςματοσ καταταγζντων δανειςτϊν.
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(Β)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΩΝ
Τροποποιιςεισ ςτισ διατυπϊςεισ τθσ κατάςχεςθσ και ςτθν προδικαςία του πλειςτθριαςμοφ
(κινθτϊν και ακινιτων) και λοιπά ςυναφι κζματα (1)
Β.1.1.Ωσ προσ τισ πρόςκετεσ απαιτοφμενεσ επιδόςεισ και τισ προκεςμίεσ επίδοςθσ του αντιγράφου
τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ορίηονται :
-επί κινθτϊν και ακινιτων, το διάςτθμα των πζντε (5) θμερϊν (αντί οκτϊ *8+ όπωσ ίςχυε) από τθν
περάτωςθ τθσ κατάςχεςθσ ωσ ανϊτατο χρονικό όριο, εντόσ του οποίου επιδίδεται αντίγραφο τθσ
καταςχετιριασ ζκκεςθσ ςτον κακ’ ου θ εκτζλεςθ, όταν αυτόσ δεν ζχει τθν κατοικία του ςτθν
περιφζρεια του διμου όπου ζγινε θ κατάςχεςθ και είναι απϊν μόλισ περατωκεί θ κατάςχεςθ ι δεν
είναι δυνατι θ άμεςθ κατάρτιςθ του αντιγράφου τθσ κατάςχεςθσ. Η παράλειψθ τθσ διατφπωςθσ
αυτισ επιφζρει ακυρότθτα τθσ κατάςχεςθσ (βλ. παρ. 1 των άρκρων 955 και 995 του ΚΠολΔ).
-επί κινθτϊν, το διάςτθμα των πζντε (5) θμερϊν από τθν περάτωςθ τθσ κατάςχεςθσ (αντί οκτϊ *8+
θμερϊν όπωσ ίςχυε) εντόσ του οποίου επιδίδεται αντίγραφο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ςτον
γραμματζα του Ειρθνοδικείου (αντί του Ειρθνοδίκθ όπωσ ίςχυε) του τόπου όπου ζγινε θ κατάςχεςθ.
Η παράλειψθ τθσ διατφπωςθσ αυτισ επιφζρει ακυρότθτα τθσ κατάςχεςθσ (βλ παρ. 1 του άρκρου 955
του ΚΠολΔ).
-επί ακινιτων, το διάςτθμα των πζντε (5) θμερϊν από τθν περάτωςθ τθσ κατάςχεςθσ (αντί οκτϊ *8+
θμερϊν όπωσ ίςχυε) εντόσ του οποίου επιδίδεται αντίγραφο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ςτον τρίτο
κφριο ι νομζα και ςτον οφειλζτθ για τθν περίπτωςθ που θ κατάςχεςθ ζγινε κατά του τρίτου και ςε
ενυπόκθκο κτιμα, αλλιϊσ επζρχεται ακυρότθτα. Αν θ κατάςχεςθ ζγινε κατά του οφειλζτθ πρζπει να
επιδοκεί ςτον τρίτο, κφριο ι νομζα αντίγραφο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ, αλλιϊσ επζρχεται
ακυρότθτα (βλ. παρ. 1 και 3 του άρκρου 995 του ΚΠολΔ)
-επί ακινιτων, το διάςτθμα των πζντε (5) θμερϊν από τθν περάτωςθ τθσ κατάςχεςθσ (αντί οκτϊ *8+
θμερϊν όπωσ ίςχυε) εντόσ του οποίου επιδίδεται αντίγραφο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ και ςτο
Υποκθκοφυλακείο - Κτθματολόγιο (κτθματολογικό γραφείο) τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται το
καταςχεμζνο. Η παράλειψθ τθσ διατφπωςθσ αυτισ επιφζρει ακυρότθτα τθσ κατάςχεςθσ (βλ. παρ. 2
του άρκρου 995 του ΚΠολΔ)
-επί πλοίων, το διάςτθμα των τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα που ζγινε θ κατάςχεςθ (αντί δφο *2+
θμερϊν όπωσ ίςχυε) εντόσ του οποίου επιδίδεται αντίγραφο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ςτο
λιμενάρχθ του λιμανιοφ όπου ζγινε θ κατάςχεςθ, ςτον πλοίαρχο και ςτο Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο
(βλ. παρ. 2 του άρκρου 1011 του ΚΠολΔ)

ΚΕΔΕ
Εξαιρετικά για τισ επιδόςεισ που διενεργεί το Δθμόςιο ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ
ιςχφουν τα εξισ :
-Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 10 προβλζπεται ότι αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ
κατάςχεςθσ κινθτών παραδίδεται άμεςα με τθν κατάςχεςθ ςτον τυχόν παρόντα οφειλζτθ ι
επιδίδεται ςε αυτόν εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν θμζρα τθσ κατάςχεςθσ, εφόςον αυτόσ ιταν
απϊν, προκεςμία θ οποία παρεκτείνεται για οκτϊ (8) θμζρεσ για αυτοφσ που κατοικοφν εκτόσ τθσ
περιφζρειασ του Πρωτοδικείου του τόπου τθσ καταςχζςεωσ. Αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
1 του άρκρου 20, το πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ κινθτών κοινοποιείται ςτον οφειλζτθ τρεισ (3)
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ.
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-Mε τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 10 προβλζπεται ότι αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ
κατάςχεςθσ κινθτών επιδίδεται εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν από τθν κατάςχεςθ ςτον Ειρθνοδίκθ του
τόπου τθσ κατάςχεςθσ.
-Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 37 προβλζπεται ότι αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ
κατάςχεςθσ ακινιτου επιδίδεται ςτον οφειλζτθ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από το πζρασ τθσ
κατάςχεςθσ, προκεςμία θ οποία παρεκτείνεται για οκτϊ (8) θμζρεσ για αυτοφσ που κατοικοφν εκτόσ
τθσ περιφζρειασ του Πρωτοδικείου του τόπου τθσ καταςχζςεωσ. Αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2 και 6 του άρκρου 41, το πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ ακινιτου κοινοποιείται και
ςτον οφειλζτθ είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ.
- Με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 36 του ΚΕΔΕ, θ ζκκεςθ κατάςχεςθσ ακινιτου υπογράφεται και από
τον τρίτο κφριο εφόςον είναι παρϊν. Όπωσ ζχει γίνει δεκτό με τθ γνωμοδότθςθ 712/1993 ΝΣΚ που
κοινοποιικθκε με τθν ΠΟΛ 1022/1994, οι κοινοποιιςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 995 του
ΚΠολΔ εφαρμόηονται και ςτθ διοικθτικι εκτζλεςθ, κακόςον δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ αυτισ.
-Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 39 προβλζπεται ότι αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ
κατάςχεςθσ ακινιτου ι πλοίου επιδίδεται αμελλθτί ςτον αρμόδιο υποκθκοφφλακα ι ςτον τθροφντα
το νθολόγιο.
Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ κατάςχεςθσ ακινιτου επιδίδεται ςτο Κτθματολόγιο
(κτθματολογικό γραφείο) τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται το καταςχεμζνο ςτισ περιπτϊςεισ που
λειτουργεί κτθματολόγιο, για λόγουσ μάλιςτα δθμοςίου ςυμφζροντοσ θ ανωτζρω επίδοςθ κα πρζπει
να διενεργείται εντόσ του διαςτιματοσ των πζντε (5) θμερϊν από τθν κατάςχεςθ (βλ. παρ. 2 του
άρκρου 995 του ΚΠολΔ)
- Με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 των άρκρων 48 και 49 προβλζπονται αντίςτοιχα ότι αντίγραφο
τθσ ζκκεςθσ κατάςχεςθσ πλοίου επιδίδεται και προσ τον λιμενάρχθ του λιμζνοσ όπου ζγινε θ
κατάςχεςθ του πλοίου εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν θμζρα τθν οποία ζγινε θ κατάςχεςθ, ενϊ το
πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ πλοίου επιδίδεται και προσ τον πλοίαρχο, τον λιμενάρχθ του λιμζνοσ
όπου καταςχζκθκε το πλοίο και προσ το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.
Β.1.2.Ωσ προσ το χρόνο κατάκεςθσ των απαιτοφμενων εγγράφων ςτον υπάλλθλο του
πλειςτθριαςμοφ πριν από τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ, ςυντζμνονται οι προκεςμίεσ και
ειδικότερα ορίηεται :
-επί κινθτϊν, το διάςτθμα των οκτϊ (8) θμερϊν (αντί δζκα *10+ όπωσ ίςχυε) από τθν θμζρα τθσ
περάτωςθσ τθσ κατάςχεςθσ (βλ. παρ. 2 του άρκρου 955 του ΚΠολΔ)
-επί ακινιτων, το διάςτθμα των δζκα (10) θμερϊν (αντί δεκαπζντε *15+ όπωσ ίςχυε από τθν
κατάςχεςθ (βλ. παρ. 4 του άρκρου 995 του ΚΠολΔ)

ΚΕΔΕ
Εξαιρετικά, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 21, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 και
τθσ παραγράφου 2 των άρκρων 49 και 52 προβλζπεται ότι επί πλειςτθριαςμοφ κινθτών, ακινιτων,
πλοίων και αεροςκαφών, θ αποςτολι των ςχετικών εγγράφων του πλειςτθριαςμοφ ςτον
υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ γίνεται τουλάχιςτον 24 ώρεσ πριν από τθ διεξαγωγι αυτοφ.
Β.1.3.Ωσ υποχρεωτικό ςτοιχείο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ κακϊσ και του αποςπάςματοσ αυτισ
είναι πλζον και ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) των υπζρ ου και κακ’ ου θ εκτζλεςθ (βλ.
παρ. 2 του άρκρου 954 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 117, παρ. 2 του άρκρου 955 και παρ. 4 του
άρκρου 995 του ΚΠολΔ)
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Β.1.4. Θεςπίηεται ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα για τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ από τθν
θμζρα περάτωςθσ τθσ κατάςχεςθσ: ςυγκεκριμζνα, θ θμζρα του πλειςτθριαςμοφ ορίηεται
υποχρεωτικά ςτθν καταςχετιρια ζκκεςθ επτά (7) μινεσ από τθν θμζρα περάτωςθσ τθσ κατάςχεςθσ
και όχι πάντωσ μετά τθν παρζλευςθ οκτϊ (8) μθνϊν από τθν θμζρα αυτι (βλ. περίπτωςθ (ε) τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 954 και παράγραφο 2 του άρκρου 993 του ΚΠολΔ)

ΚΕΔΕ
Εξαιρετικά ωσ προσ το χρόνο διενζργειασ πλειςτθριαςμοφ κατά τθ διοικθτικι εκτζλεςθ ιςχφουν τα
εξισ :
- Mε τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 19 προβλζπεται ότι δφναται να εκδοκεί πρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ κινθτών μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερών από τθν
κατάςχεςθ.
-Mε τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 41 προβλζπεται ότι εκδίδεται πρόγραμμα
πλειςτθριαςμοφ ακινιτων μετά τθν παρζλευςθ ςαράντα (40) θμερών και το αργότερο ςε τζςςερισ
(4) μινεσ από τθν κατάςχεςθ και ορίηεται θμερομθνία πλειςτθριαςμοφ το αργότερο ςε πζντε (5)
μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του προγράμματοσ. Εάν ο πλειςτθριαςμόσ δεν διενεργθκεί τθν
οριςκείςα με το πρόγραμμα θμζρα, ο προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. εκδίδει νζο πρόγραμμα το αργότερο
εντόσ ζτουσ από τθν θμζρα που ζπαυςε θ αναςτολι και ορίηει θμερομθνία πλειςτθριαςμοφ κατά τα
ανωτζρω. Οι ανωτζρω προκεςμίεσ δεν τθροφνται, εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ, που
αναφζρεται ςε αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ του προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. Σε κάκε περίπτωςθ θ ζκδοςθ
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ μετά τθν πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν, δεν επιφζρει ακυρότθτα
αυτοφ (ΠΟΛ 1055/2010).

Β.1.5.Αντικείμενο τθσ κατάςχεςθσ ςτα χζρια του οφειλζτθ, μπορεί να είναι και κινθτό πράγμα, το
οποίο ζχει ιδθ καταςχεκεί και βρίςκεται ςτα χζρια του μεςεγγυοφχου κατά τθν ζννοια του άρκρου
956 παρ. 1 ΚΡολΔ.

ΚΕΔΕ
Ήδθ θ ανωτζρω διαδικαςία προβλζπεται για το Δθμόςιο κατά τθν παράγραφο 7 του άρκρου 15,
ςφμφωνα με το οποίο το Δθμόςιο δφναται να επιβάλλει κατάςχεςθ κινθτϊν πραγμάτων ςτα χζρια του
οφειλζτθ, τα οποία ζχουν παραδοκεί ιδθ ςε μεςεγγυοφχο ωσ ςυνζπεια προθγοφμενθσ κατάςχεςθσ.
Β.1.6.Καταργείται θ περίλθψθ καταςχετιριασ ζκκεςθσ επί κινθτϊν και ακινιτων (βλ. κατάργθςθ
άρκρων 960 και 999 του ΚΡολΔ αντίςτοιχα) και αντ’ αυτισ κεςπίηεται το απόςπαςμα
καταςχετιριασ ζκκεςθσ ,το οποίο εκδίδεται από τον δικαςτικό επιμελθτι (βλ. εδάφιο βϋ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 955 και εδάφιο βϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 995 του ΚΠολΔ).
Β.1.7.Κακιερϊνεται διαδικτυακι δθμοςίευςθ (ενθμζρωςθ) μζςα από τθν ιςτοςελίδα
δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Τομζα Αςφάλιςθσ
Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων (deltio.tnomik.gr) ςτισ περιπτϊςεισ
των άρκρων 955 και 995 του ΚΠολΔ, ςφμφωνα με τα οποία, το απόςπαςμα τθσ καταςχετιριασ
ζκκεςθσ κινθτϊν και ακινιτων αναρτάται επί ποινι ακυρότθτασ ςτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα
(δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν) με επιμζλεια του δικαςτικοφ επιμελθτι εντόσ δζκα (10) ι
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κατάςχεςθ των κινθτϊν ι ακινιτων αντίςτοιχα (βλ. εδάφιο βϋ τθσ
παραγράφου 2 των άρκρων 955 και εδάφιο βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 995 του ΚΠολΔ).
Κατόπιν τοφτων, και μετά τθν κατάργθςθ των άρκρων 960 και 999 του ΚΠολΔ και το κατ’
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εξουςιοδότθςθ, δυνάμει τθσ παραγράφου 11 των μεταβατικϊν διατάξεων του άρκρου ζνατου του
άρκρου 1 του ν. 4335/2015, εκδοκζν π.δ. 67/17-9-2015 ΦΕΚ Αϋ, περί τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
δθμοςίευςθσ αποςπάςματοσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ και περιλιψεων πράξεων και δθλϊςεων ςτθν
ανωτζρω ιςτοςελίδα, καταργείται θ πρόβλεψθ περί δθμοςίευςθσ ςε κφριο φφλλο κακθμερινισ
εφθμερίδασ που εκδίδεται ςτον τόπο του πλειςτθριαςμοφ.

ΚΕΔΕ
Εξαιρετικά ωσ προσ τουσ διενεργοφμενουσ κατά τθ διοικθτικι εκτζλεςθ πλειςτθριαςμοφσ ιςχφουν
τα εξισ:
-Mε τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 20 θ περίλθψθ
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν δφναται να δθμοςιευκεί *…+ ςε εφθμερίδα που εκδίδεται ςτθ
Κοινοτικι ι Δθμοτικι περιφζρεια του τόπου πλειςτθριαςμοφ ι ςτθν πρωτεφουςα του Νομοφ.
-Με τισ διατάξεισ των παραγράφων 5 και 7 του άρκρου 41 προβλζπεται ότι περίλθψθ του
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ ακινιτων δθμοςιεφεται ςε εφθμερίδα που εκδίδεται ςτθ Κοινοτικι ι
Δθμοτικι περιφζρεια όπου κείται το ακίνθτο και αν δεν εκδίδεται εκεί, ςε εφθμερίδα τθσ
πρωτεφουςασ τθσ επαρχίασ ι του νομοφ. Αν δεν εκδίδεται εφθμερίδα οφτε ςτθν πρωτεφουςα τθσ
επαρχίασ ι του Νομοφ δεν απαιτείται δθμοςίευςθ. Επιπροςκζτωσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα
θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ των περιλιψεων των προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν και
ακινιτων και ςε ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα του Διαδικτφου, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ
κατ’ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν με τθν οποία κακορίηονται οι
λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ των περιλιψεων
προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ που επιςπεφδονται από το Δθμόςιο (ΠΟΛ 1210/2014).
Ιδιαιτζρωσ επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 54 , κάκε τρίτοσ που
επιςπεφδει πλειςτθριαςμό, υποχρεοφται, επί ποινι ακυρότθτοσ αυτοφ, να κοινοποιιςει ςτον
Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ τθσ περιφερείασ τθσ κατοικίασ και αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του οφειλζτου,
με δικαςτικό επιμελθτι, αντίγραφο του προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ/αποςπάςματοσ
καταςχετιριασ ζκκεςθσ δζκα θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ, προκειμζνου περί
κινθτϊν, είκοςι δε θμζρεσ προκειμζνου περί ακινιτων.
Β.1.8.Ρροβλζπεται επίδοςθ αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ακινιτων ςτον τρίτο κφριο
ι νομζα και ςτουσ ενυπόκθκουσ δανειςτζσ (αντί τθσ επίδοςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ καταςχετιριασ
ζκκεςθσ όπωσ ίςχυε) κακϊσ και επίδοςθ αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ κινθτϊν ςτον
ενεχυροφχο δανειςτι, εφόςον το ενζχυρο είναι γραμμζνο ςε δθμόςιο βιβλίο (βλ. παρ. 3 του
άρκρου 995 και το γϋ εδάφιο του άρκρου 955 παρ. 2 ΚΠολΔ, αντίςτοιχα).

ΚΕΔΕ
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 41 το πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ ακινιτου κοινοποιείται
και προσ τον τρίτο κφριο, εάν από τα βιβλία μεταγραφϊν προκφπτει τζτοιοσ (βλ. και παράγραφο 4 του
άρκρου 36 του ΚΕΔΕ και παράγραφο 3 του άρκρου 995 του ΚΠολΔ ωσ προσ τθν κοινοποίθςθ τθσ
ζκκεςθσ κατάςχεςθσ ακινιτου ςτον τρίτο κφριο ι νομζα όπωσ αναλφεται ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ
1.1. περί ΚΕΔΕ).
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Β.1.9.Καταργοφνται κατθγορίεσ ακαταςχζτων του άρκρου 953 παρ. 3 του ΚΡολΔ
Κατά τθν παρ. 3 του ιδίου ωσ άνω άρκρου καταργοφνται κατθγορίεσ ακατάςχετων με αποτζλεςμα να
εξαιροφνται πλζον από τθν κατάςχεςθ τα πράγματα που είναι απολφτωσ απαραίτθτα για τισ
ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ διαβίωςθσ του οφειλζτθ και τθσ οικογζνειάσ του, και προκειμζνου για πρόςωπα
που με τθν προςωπικι τουσ εργαςία αποκτοφν όςα τουσ χρειάηονται για να ηιςουν, τα πράγματα, τα
οποία είναι απαραίτθτα για τθν εργαςία τουσ .

ΚΕΔΕ
Ήδθ το άρκρο 17 του ΚΕΔΕ αναφζρεται ςε ακατάςχετα κινθτά πράγματα.
Β.1.10.Υιοκετείται και ςτο δίκαιο τθσ (κοινισ) αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ το ςφςτθμα των πολλαπλϊν
καταςχζςεων και ωσ εκ τοφτου, ςε αντίκεςθ με τισ μζχρι ςιμερα ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ, επιτρζπεται θ
δυνατότθτα επιβολισ πολλαπλϊν καταςχζςεων επί του ιδίου πράγματοσ (βλ. παρ. 2 του άρκρου 958
και παρ. 5 του άρκρου 997 του ΚΠολΔ).

ΚΕΔΕ
Ήδθ το ςφςτθμα των πολλαπλϊν καταςχζςεων προβλζπεται και για το Δθμόςιο κατά το δίκαιο τθσ
διοικθτικισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 12 (για τα κινθτά) και 36 παρ.5 (για τα ακίνθτα). Στθν
περίπτωςθ αυτι οι εκτελεςτικζσ διαδικαςίεσ βαίνουν παράλλθλα και θ πρϊτθ κατακφρωςθ που κα
επιτευχκεί είτε ςτο πλαίςιο τθσ αναγκαςτικισ είτε ςτα πλαίςιο τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ ι άλλθσ
διαδικαςίασ, ματαιϊνει τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ, θ οποία με τον τρόπο αυτό κακίςταται
ανενεργόσ.

Τροποποιιςεισ ςτθν κφρια διαδικαςία του πλειςτθριαςμοφ, αναπλειςτθριαςμοφ (κινθτϊν και
ακινιτων) και λοιπά ςυναφι κζματα (2)

Β.2.1.Θεςπίηεται διαφορετικόσ τρόποσ πλειοδοςίασ (αναβάκμιςθ γραπτϊν προςφορϊν).
Ειδικότερα ο πλειςτθριαςμόσ γίνεται μόνο με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ενϊ οι
προφορικζσ προςφορζσ υποβάλλονται μόνο αν οι γραπτζσ προςφορζσ είναι ίςεσ (βλ. παρ. 1, 4 και
5 του άρκρου 959 και παρ. 1 του άρκρου 998 του ΚΠολΔ).
Β.2.2.Μειϊνεται το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο δεν μπορεί να διεξαχκεί πλειςτθριαςμόσ ι
αναπλειςτθριαςμόσ, από 1 ζωσ 31 Αυγοφςτου (αντί από 1 Αυγοφςτου ζωσ 15 επτεμβρίου όπωσ
ίςχυε), εκτόσ αν πρόκειται για πράγματα που μπορεί να υποςτοφν φκορά, κακϊσ και όταν πρόκειται
για πλειςτθριαςμό πλοίων ι αεροςκαφϊν (βλ. παρ. 7 του άρκρου 959, παρ. 5 του άρκρου 965 και
παρ. 2 και 3 του άρκρου 998 του ΚΠολΔ).
Β.2.3.Ρροβλζπεται θ κατάκεςθ από κάκε πλειοδότθ εγγυοδοςίασ ίςθσ με το 30% (αντί του 100 %
αυτισ που ίςχυε) τθσ τιμισ τθσ πρϊτθσ προςφοράσ (βλ. εδάφιο δϋ, παρ. 1 του άρκρου 965 του
ΚΠολΔ).
Β.2.4.Ραρζχεται πλζον θ δυνατότθτα ςτον υπερκεματιςτι να καταβάλει το εκπλειςτθρίαςμα ςτον
υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ και με επιταγι ζκδοςθσ τράπεηασ που λειτουργεί νόμιμα ςτθν
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Ελλάδα (αντί αποκλειςτικά μετρθτϊν που ίςχυε) (βλ. εδάφιο αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 965 του
ΚΠολΔ)
 ΚΕΔΕ
Ωσ προσ τουσ διενεργοφμενουσ κατά τθ διοικθτικι εκτζλεςθ πλειςτθριαςμοφσ
- Εφαρμόηονταν οι διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 17 ν. 3756/2009 (ςχετικι ΠΟΛ 1055/16-4-2009)
ςφμφωνα με τισ οποίεσ:
« Οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 959, του τζταρτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 965 και των παραγράφων 1,2 και 3 του άρκρου 998 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ,
όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ παραγράφουσ 1, 2 και 3 του άρκρου 1 του ν. 3714/2008, αντίςτοιχα,
εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ οι οποίοι διενεργοφνται ςφμφωνα με το ν.δ
356/1974 (ΚΕΔΕ)».
Με τον παρόντα νόμο (ν. 4335/2015), τα ανωτζρω κζματα ρυκμίηουν οι διατάξεισ των
παραγράφων 1 ζωσ και 5 του άρκρου 959, του τζταρτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου
965 και των παραγράφων 1 και 4 του άρκρου 998. Συνεπϊσ, οι διατάξεισ του ΚΕΔΕ και ειδικότερα
των άρκρων 21 (προκειμζνου περί κινθτϊν) και 42 (προκειμζνου περί ακινιτων) που αναφζρονται
ςτον τόπο, χρόνο και διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ αυτών, τροποποιικθκαν κατά το μζροσ αυτϊν
που ρυκμίηεται διαφορετικά με τισ ανωτζρω διατάξεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ
κατά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν προγραμμάτων πλειςτθριαςμοφ.
-Η απαγόρευςθ διενζργειασ πλειςτθριαςμϊν κατά το χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 31 Αυγοφςτου
ιςχφει και για τουσ διενεργοφμενουσ κατά τον ΚΕΔΕ πλειςτθριαςμοφσ (Γνωμ ΝΣΚ 594/74, ΓνωμΝΣΚ
483/95, ΠΟΛ 1216/95 ).
Β.2.5.Ρροβλζπεται θ ζντοκθ κατάκεςθ από τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ του
εκπλειςτθριάςματοσ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων με τουσ τόκουσ να προςαυξάνουν το
εκπλειςτθρίαςμα. Η κατάκεςθ είναι ακατάςχετθ, δεν εμπίπτει ςτθν πτωχευτικι περιουςία και δεν
υπόκειται ςτισ δεςμεφςεισ που επιβάλλει το Δθμόςιο για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του (βλ.
παρ. 4 του άρκρου 965 του ΚΠολΔ)
Β.2.6.Καταργείται θ δθμόςια κιρυξθ που προβλεπόταν ςτισ καταργθκείςεσ διατάξεισ των άρκρων
963 και 1001 παρ. 1 ΚΡολΔ.
Β.2.7.Στο πλαίςιο διαδικτυακισ (δθμοςίευςθσ)
ενθμζρωςθσ μζςα από τθν ιςτοςελίδα
δθμοςιεφςεων του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου
Σαμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων (deltio.tnomik.gr) κακιερϊνεται, επιμελεία του υπαλλιλου
του πλειςτθριαςμοφ, ανάρτθςθ :
-ςτθν περίπτωςθ αναπλειςτθριαςμοφ λόγω μθ καταβολισ του εκπλειςτθριάςματοσ, τθσ περίλθψθσ
τθσ πράξθσ του αναπλειςτθριαςμοφ (θ οποία περιζχει και όςα πρζπει να περιλαμβάνει το
απόςπαςμα τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ) (βλ. εδάφιο κϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 965 του
ΚΠολΔ)
-ςτθν περίπτωςθ επίςπευςθσ πλειςτθριαςμοφ λόγω ματαίωςθσ του αρχικοφ, τθσ γνωςτοποίθςθσ
τθσ διλωςθσ ςυνζχιςθσ και τθσ θμζρασ του πλειςτθριαςμοφ (βλ. εδάφιο γϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 973 του ΚΠολΔ)
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-ςτθν περίπτωςθ επίςπευςθσ πλειςτθριαςμοφ από άλλον δανειςτι, τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ
διλωςθσ επίςπευςθσ από τον άλλο δανειςτι με επιμζλεια του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ (βλ.
εδάφιο δϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 973 του ΚΠολΔ).

ΚΕΔΕ
Ωσ προσ τθν κακιζρωςθ τθσ διαδικτυακισ ενθμζρωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων του Δελτίου
Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα
Απαςχολοφμενων ςτθν περίπτωςθ πλειςτθριαςμοφ, αναπλειςτθριαςμοφ λόγω μθ καταβολισ του
εκπλειςτθριάςματοσ, επίςπευςθσ πλειςτθριαςμοφ λόγω ματαίωςθσ του αρχικοφ από τον ίδιο
δανειςτι ι μετά από διλωςθ επίςπευςθσ από άλλο τρίτο δανειςτι, υπενκυμίηεται θ υποχρζωςθ, επί
ποινι ακυρότθτασ, παντόσ τρίτου που επιςπεφδει πλειςτθριαςμό να κοινοποιιςει κατ’ άρκρο 54
ςτον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ τθσ περιφερείασ τθσ κατοικίασ και αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του
οφειλζτου, με δικαςτικό επιμελθτι, αντίγραφο του προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ/αποςπάςματοσ
καταςχετιριασ ζκκεςθσ δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ, προκειμζνου
περί κινθτϊν, είκοςι (20) δε θμζρεσ προκειμζνου περί ακινιτων.

Τρόποσ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των καταςχεκζντων ακινιτων και τιμι πρϊτθσ προςφοράσ
ςφμφωνα με τθν εμπορικι αξία αυτϊν (3)

Σα καταςχεμζνα ακίνθτα πλζον εκτιμϊνται με βάςθ τθν εμπορικι αξία αυτϊν κατά το χρόνο τθσ
κατάςχεςθσ κατ’ άρκρο 993 παρ. 2 ΚΠολΔ, θ οποία ορίηεται και ωσ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ κατ’
άρκρο 995 παρ. 1 εδάφιο δϋ ΚΠολΔ. Πριν τθν εν λόγω τροποποίθςθ ίςχυε θ κατ’ εκτίμθςθ αξία από το
δικαςτικό επιμελθτι ι τον προςλθφκζντα πραγματογνϊμονα, θ οποία δεν υπολειπόταν τθσ
αντικειμενικισ αξίασ όπου ίςχυε και ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ γινόταν ςτα 2/3 τθσ
εκτιμθκείςασ αξίασ ι ςτθν αντικειμενικι αξία αντίςτοιχα κατ’ άρκρο 993 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με τθν
παρ. 2 του άρκρου 954, περίπτωςθ γϋ.

Κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 12 των μεταβατικϊν διατάξεων του άρκρου ζνατου του άρκρου 1 του
ν. 4335/2015 εκδόκθκε το π.δ. 59/2016, με το οποίο κακορίςτθκε ο τρόποσ προςδιοριςμοφ τθσ
εμπορικισ αξίασ του ακινιτου που κατάςχεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ κακϊσ
και το αρμόδιο όργανο προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ αυτισ.
ΚΕΔΕ
Εξαιρετικά :
Με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 36 και των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρκρου
39 ορίηονται αντίςτοιχα, ο προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ των ακινιτων κατ’ εκτίμθςθ του καταςχόντα ι
του πραγματογνϊμονα εάν θ εκτίμθςθ αυτϊν απαιτεί ειδικζσ γνϊςεισ και ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ
πρώτθσ προςφοράσ ςτο μιςό τθσ εκτιμθκείςασ αξίασ ι μζχρι και τα 4/5 αυτισ ανάλογα με το φψοσ
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οφειλισ και κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ. Ειδικότερα δε για τα ακίνθτα που
βρίςκονται ςε περιοχι, όπου ιςχφει το ςφςτθμα του αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των
ακινιτων για τον υπολογιςμό του φόρου μεταβίβαςθσ, θ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ, δεν μπορεί να
υπολείπεται τθσ αξίασ αυτισ, όπωσ ιςχφει κατά το χρόνο επιβολισ τθσ κατάςχεςθσ ι κατά το χρόνο
ζκδοςθσ του προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ αντίςτοιχα.
Σφντμθςθ προκεςμίασ άςκθςθσ αναγγελίασ δανειςτϊν (4)

Επιλκε ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ για τισ αναγγελίεσ δανειςτϊν με επίδοςθ τουσ ςτον υπάλλθλο
του πλειςτθριαςμοφ το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τον πλειςτθριαςμό (αντί τθσ
15ιμερθσ προκεςμίασ μετά τον πλειςτθριαςμό όπωσ ίςχυε) ενϊ μζςα ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει
να κατατεκοφν και τα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν απαίτθςθ κατ’ άρκρο 972 παρ.1 περ. βϋ
ΚΠολΔ.
Με τισ παραγράφουσ 3 και 5 του άρκρου 3 του ν. 1653/1986, ορίςτθκε ότι «3. Το τρίτο εδάφιο τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 972 αντικακίςταται ωσ εξισ: “ Η αναγγελία πρζπει να επιδοκεί το
αργότερο ςε 15 θμζρεσ από τον πλειςτθριαςμό”» και ότι « 5.Oι διατάξεισ *..+ του τρίτου εδαφίου
τθσ παρ. 1 του άρκρου 972 του ΚΠολΔ *..+ εφαρμόηονται και ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ οι οποίοι
διενεργοφνται ςφμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)». Μετά τθν αντικατάςταςθ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 972 ΚΠολΔ, με το όγδοο άρκρο του άρκρου 1 του ν. 4335/2015 με το οποίο θ
προκεςμία τθσ αναγγελίασ περιορίςτθκε ςτο πενκιμερο πριν από τον πλειςτθριαςμό, κατά
ερμθνευτικι προςζγγιςθ θ διάταξθ του άρκρου 3 παρ. 5 του ν. 1653/1986 δεν κατζςτθ ανενεργόσ
και είναι εφαρμοςτζα ωσ προσ τθν παραπομπι ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου
972 του ΚΠολΔ, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το ν. 4335/2015. Ωσ εκ τοφτου κα
πρζπει και θ αναγγελία του Δθμοςίου να επιδίδεται το αργότερο πζντε θμζρεσ πριν από τον
πλειςτθριαςμό. Ιδιαιτζρωσ επιςθμαίνεται ότι ςτο ζντυπο τθσ αναγγελίασ θ αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρζπει
κάκε φορά να μνθμονεφει όλα τα γενικά (και τυχόν ειδικά π.χ υποκικεσ) προνόμια με τα οποία
εξοπλίηονται οι αναγγελλόμενεσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου (βλ. ΠΟΛ 1115/2013), ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ ορκι κατάταξθ αυτϊν και να περιορίηονται οι περιπτϊςεισ ανακοπισ κατά του
πίνακα κατάταξθσ ι διανομισ.

Τροποποιιςεισ ςτισ ρυκμίςεισ :
(Α) για τθν κατάταξθ των απαιτιςεων αναγγελκζντων δανειςτϊν
(Β) για τθν είςπραξθ / επιςτροφι εκπλειςτθριάςματοσ καταταγζντων δανειςτϊν (5)
(Α) Επαναρρυκμίηεται θ ςειρά ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου από φόρο
προςτικζμενθσ αξίασ, παρακρατοφμενουσ και επιρριπτόμενουσ φόρουσ, κατ’ άρκρο 975 ΚΠολΔ, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ του πλειςτθριάςματοσ για τθν ικανοποίθςθ των δανειςτϊν. Συγκεκριμζνα,
προβλζπεται θ κατάταξθ των ανωτζρω απαιτιςεων, με τισ προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και τουσ
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τόκουσ που τισ επιβαρφνουν, ςτθν τρίτθ τάξθ των γενικϊν προνομίων του άρκρου αυτοφ, κακϊσ
και των λοιπϊν απαιτιςεων του Δθμοςίου με τισ προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και τουσ τόκουσ που
τισ επιβαρφνουν ςτθν πζμπτθ τάξθ των γενικϊν προνομίων, ανεξαρτιτωσ του λθξιπροκζςμου ι μθ
αυτϊν (αντί των προβλζψεων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 61 του ν.δ. 356/1974 περί προνομιακισ
κατάταξθσ των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων από Φ.Π.Α. ςτθ δεφτερθ τάξθ των γενικϊν προνομίων και
πριν από τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του άρκρου 976 ΚΠολΔ, των λοιπϊν λθξιπρόκεςμων
απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτθν πζμπτθ τάξθ των γενικϊν προνομίων και τθσ ςφμμετρθσ κατάταξθσ
των μθ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεϊν του). Ρεραιτζρω, προβλζπεται πλζον, ςε περίπτωςθ ςυρροισ
μθ προνομιοφχων απαιτιςεων με προνομιοφχεσ ι/και ενζγγυεσ απαιτιςεισ, θ ικανοποίθςθ των
πρϊτων ζωσ οριςμζνο ποςοςτό του πλειςτθριάςματοσ (10% ι 30%, κατά περίπτωςθ), ςφμφωνα με
το άρκρο 977 ΚΡολΔ (βλ. ςτθ ςυνζχεια ανάλυςθ των άρκρων 975 ζωσ 978 ΚΡολΔ)
ΚΕΔΕ
Από τα ανωτζρω προκφπτει ςιωπθρι τροποποίθςθ του άρκρου 61 του ΚΕΔΕ για τισ περιπτϊςεισ
διοικθτικισ και αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται οι νζεσ διατάξεισ του ΚΠολΔ.
(Β) φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 980, προβλζπεται θ δυνατότθτα του υπαλλιλου του
πλειςτθριαςμοφ να ικανοποιιςει τουσ δανειςτζσ των οποίων θ κατάταξθ προςβάλλεται με
ανακοπι, εφόςον, όμωσ, προςκομίςουν ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι «ςε πρϊτθ ηιτθςθ» τράπεηασ
που είναι νόμιμα εγκαταςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα (αντί τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που απαιτοφνταν
κατά το προϊςχφον δίκαιο). Περαιτζρω, ςε περίπτωςθ που ευδοκιμιςει τελεςίδικα θ ανακοπι κατά
του καταταγζντοσ δανειςτι, αυτόσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ
εντόκωσ το ποςό που ειςζπραξε.
Κατόπιν των ανωτζρω νομοκετικϊν μεταβολϊν, ςε περίπτωςθ μεταρρφκμιςθσ πίνακα κατάταξθσ
υπζρ του Δθμοςίου λόγω ευδοκίμθςθσ (τελεςίδικα) ανακοπισ που άςκθςε το Δθμόςιο κατά τθσ
κατάταξθσ δανειςτι, ο οποίοσ είχε ειςπράξει κατά τα ανωτζρω το ποςό για το οποίο είχε καταταγεί,
το ποςό αυτό αποδίδεται πλζον ςτο Δθμόςιο εντόκωσ μετά και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ από τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ, ςε αντίκεςθ με τα μζχρι τϊρα ιςχφοντα περί
ταμειακισ βεβαίωςθσ ςε βάροσ του αποβλθκζντα δανειςτι (βλ. ΠΟΛ 1115/2013, ΓνωμΝΚ 195/1993
που κοινοποιικθκε με τθν 1049682/2982-24/0016/6-5-1993 εγκφκλιό μασ).
(Γ)
ΚΑΤ’ΑΘΟ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΙΟΤΕΩΝ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡολΔ

Α. Κεφάλαιο Ρρϊτο : Γενικζσ διατάξεισ
ΚΡολΔ -άρκρο 933 *Ανακοπζσ του άρκρου 933 και προκεςμία ζκδοςθσ απόφαςθσ+
Με τθ νζα διάταξθ του άρκρου 933 ορίηεται ότι αν αςκθκοφν περιςςότερεσ ανακοπζσ με χωριςτά
δικόγραφα, με επιμζλεια τθσ γραμματείασ προςδιορίηονται και εκδικάηονται όλεσ υποχρεωτικά ςτθν
ίδια δικάςιμο. Πρόςκετοι λόγοι ανακοπισ μποροφν να προτακοφν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο
που κοινοποιείται ςτον αντίδικο οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ. Η κλιτευςθ για
τθ ςυηιτθςθ τθσ ανακοπισ γίνεται προ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ. Ωσ απϊτεροσ χρόνοσ
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για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ ανακοπισ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των εξιντα (60) θμερϊν
από τθ ςυηιτθςθ αυτισ (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015).

Β. Κεφάλαιο Τρίτο : Κατάςχεςθ τθσ κινθτισ περιουςίασ του οφειλζτθ
1. ΚΡολΔ -άρκρο 953 *Κατάςχεςθ κινθτϊν. Ακατάςχετα και τροποποιιςεισ αυτϊν+
Με τισ νζεσ διατάξεισ διευκρινίηεται ότι αντικείμενο τθσ κατάςχεςθσ ςτα χζρια του οφειλζτθ μπορεί
να είναι και κινθτό πράγμα, το οποίο ζχει ιδθ καταςχεκεί και βρίςκεται ςτα χζρια του
μεςεγγυοφχου, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 956 ΚΠολΔ (άρκρο 1 άρκρο όγδοο
παρ.2 ν. 4335/2015). Περαιτζρω, κατά τθν παρ. 3 του ιδίου ωσ άνω άρκρου, καταργοφνται
κατθγορίεσ ακατάςχετων με αποτζλεςμα να εξαιροφνται από τθν κατάςχεςθ πλζον τα πράγματα
που είναι απολφτωσ απαραίτθτα για τισ ςτοιχειϊδεισ ανάγκεσ διαβίωςθσ του οφειλζτθ και τθσ
οικογζνειάσ του, και προκειμζνου για πρόςωπα που με τθν προςωπικι τουσ εργαςία αποκτοφν όςα
τουσ χρειάηονται για να ηιςουν, τα πράγματα, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εργαςία τουσ
(άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015).
 Σχετικζσ οι διατάξεισ του άρκρου 17 του ΚΕΔΕ περί ακατάςχετων.
2.ΚΡολΔ-άρκρο 954 *Χρόνοσ διενζργειασ πλειςτθριαςμοφ. Διαδικτυακι δθμοςίευςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ ανακοπισ για τθ διόρκωςθ ζκκεςθσ κατάςχεςθσ+
Με τισ τροποποιθκείςεσ παραγράφουσ 2 και 4 προβλζπεται ότι θ θμζρα του πλειςτθριαςμοφ, θ
οποία εμπεριζχεται ςτθν καταςχετιρια ζκκεςθ, ορίηεται υποχρεωτικά ςε επτά (7) μινεσ από τθν
θμζρα περάτωςθσ τθσ κατάςχεςθσ και όχι πάντωσ μετά τθν παρζλευςθ οκτϊ (8) μθνϊν από τθν
θμζρα αυτι. Με τισ προγενζςτερεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 959 οριηόταν ότι ο
πλειςτθριαςμόσ κινθτϊν δεν μπορεί να γίνει πριν περάςουν δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμζρα
τθσ κατάςχεςθσ. Η ανακοπι για τθ διόρκωςθ τθσ ζκκεςθσ κατάςχεςθσ (ιδίωσ ωσ προσ τθν
περιγραφι του καταςχεκζντοσ, τθν εκτίμθςθ και τθν τιμι τθσ πρϊτθσ προςφοράσ) είναι απαράδεκτθ
αν δεν κατατεκεί το αργότερο είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα του
πλειςτθριαςμοφ (από πζντε (5) που ίςχυε). Η απόφαςθ επί τθσ ανακοπισ πρζπει να δθμοςιεφεται
ζωσ τισ 12:00' το μεςθμζρι τθσ δζκατθσ πριν από τον πλειςτθριαςμό θμζρασ (αντί τθσ προθγοφμενθσ
θμζρασ που ίςχυε) και αναρτάται τθν ίδια θμζρα με επιμζλεια τθσ γραμματείασ ςτθν ιςτοςελίδα
δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σομζα Αςφάλιςθσ
Νομικϊν του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων – Σομζασ Αςφάλιςθσ Νομικϊν (άρκρο 1
άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015).
 φμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 993 οι διατάξεισ 2 ζωσ 4 του
άρκρου 954 του ΚΠολΔ εφαρμόηονται αναλογικά και για τθν κατάςχεςθ ακινιτων. Με τισ
προγενζςτερεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 998 του ΚΠολΔ οριηόταν ότι ο
πλειςτθριαςμόσ ακινιτων δεν μπορεί να γίνει πριν περάςουν ςαράντα (40) θμζρεσ από τθν θμζρα
τθσ κατάςχεςθσ.
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3.ΚΡολΔ -άρκρο 955 *Επιδόςεισ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ. Απόςπαςμα τθσ καταςχετιριασ
ζκκεςθσ και διαδικτυακι δθμοςίευςθ αυτισ. Υποχρζωςθ αναγραφισ ΑΦΜ +
Με τθ διάταξθ του άρκρου 955, όπωσ τροποποιείται, ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ τθσ προδικαςίασ
πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν πραγμάτων. Η προκεςμία για τθν επίδοςθ τθσ ζκκεςθσ κατάςχεςθσ, ςε
περίπτωςθ απουςίασ του κακ’ ου ι αδυναμίασ άμεςθσ κατάρτιςθσ αντιγράφου κατά το χρόνο
περάτωςισ τθσ, περιορίηεται ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν κατάςχεςθ (αντί των οκτϊ (8) θμερϊν,
όπωσ ίςχυε) όταν θ ζδρα του κακ’ ου είναι εκτόσ τθσ περιφζρειασ του διμου όπου ζγινε θ
κατάςχεςθ. Μζςα ςτθν ίδια πενκιμερθ προκεςμία θ καταςχετιρια ζκκεςθ επιδίδεται ςτον
γραμματζα του Ειρθνοδικείου, ενϊ μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ γίνονται οι κατακζςεισ των εγγράφων
ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ. Λόγω τθσ κατάργθςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ καταςχετιριασ
ζκκεςθσ του άρκρου 960 και τθσ προβλεπόμενθσ ςε αυτό δθμοςίευςθσ ςε κφριο φφλλο κακθμερινισ
εφθμερίδασ, για τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ δθμοςιότθτασ του πλειςτθριαςμοφ, απόςπαςμα τθσ
καταςχετιριασ ζκκεςθσ (το οποίο περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που κατά το ιςχφον κακεςτϊσ περιζχει θ
*καταργθκείςα+ περίλθψθ κακϊσ και τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου των υπζρ ου και κακ’ ου θ
εκτζλεςθ) εκδίδεται και αναρτάται από τον δικαςτικό επιμελθτι ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κατάςχεςθ ςτθν Ιςτοςελίδα Δθμοςιεφςεων Πλειςτθριαςμοφ του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων
του Σομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων. Σο απόςπαςμα
αυτό, εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ επιδίδεται ςτον ενεχυροφχο δανειςτι εφόςον το ενζχυρο είναι
γραμμζνο ςε δθμόςιο βιβλίο (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015 και π.δ 67/17-9-2016 (ΦΕΚ
Αϋ, αρ. φφλλου 110).
 Σχετικζσ οι διατάξεισ του άρκρου 54 του ΚΕΔΕ (όπωσ αναλφεται ανωτζρω περίπτωςθ Β.1.7).
4.ΚΡολΔ-άρκρα 958 *Νζο ςφςτθμα πολλαπλϊν καταςχζςεων κινθτϊν+
φμφωνα με τθν αντικαταςτακείςα παράγραφο 2 του άρκρου 958 προβλζπεται πλζον θ δυνατότθτα
επιβολισ πολλαπλϊν καταςχζςεων από περιςςότερουσ δανειςτζσ του ιδίου οφειλζτθ επί του ιδίου
κινθτοφ πράγματοσ. Με τισ ςχετικζσ διατάξεισ ορίηεται ότι κάκε διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ
διενεργείται ξεχωριςτά και δεν επθρεάηει θ μια τθν άλλθ. Αναφορικά με τα ζξοδα εκτζλεςθσ δεν
επιτρζπεται θ αναηιτθςθ εξόδων που προκατζβαλε εκείνοσ ο δανειςτισ, θ εκτζλεςθ του οποίου δεν
περατϊκθκε (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015).
 Σχετικό το άρκρο 12 του ΚΕΔΕ περί του ςυςτιματοσ πολλαπλϊν καταςχζςεων επί κινθτϊν για το
Δθμόςιο (όπωσ αναλφεται ανωτζρω περίπτωςθ Β.1.10)
5.ΚΡολΔ-άρκρο 959 *Τροποποιιςεισ ςτθν κφρια διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν. Νζο
χρονικό διάςτθμα απαγόρευςθσ διενζργειασ πλειςτθριαςμοφ+
φμφωνα με τθν τροποποιθκείςα παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, ςτο αϋ εδάφιο ορίηεται ότι ο
πλειςτθριαςμόσ διενεργείται ενϊπιον του ίδιου ςυμβολαιογράφου που ορίςτθκε αρχικά και ςτθν
περίπτωςθ πολλαπλϊν καταςχζςεων. Ο πλειςτθριαςμόσ γίνεται με τθν υποβολι γραπτϊν και
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ενςφράγιςτων προςφορϊν και ςτθ ςυνζχεια διαδοχικϊν προφορικϊν προςφορϊν κατά τθν παρ. 4.
Οι υποψιφιοι πλειοδότεσ οφείλουν με διλωςθ προσ τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ, να
διορίςουν αντίκλθτο ςτθν περιφζρεια του πρωτοδικείου του τόπου του πλειςτθριαςμοφ, ςτον οποίο
μποροφν να γίνονται όλεσ οι επιδόςεισ που αφοροφν τθν εκτζλεςθ. Οι προςφορζσ κατά τθν
παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου υποβάλλονται τθν αμζςωσ προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του
πλειςτθριαςμοφ κατά τισ ϊρεσ 10 (από 9 που ίςχυε) το πρωί ζωσ 2 το απόγευμα, με ςφνταξθ
ςχετικισ πράξθσ είτε τθν θμζρα του πλειςτθριαςμοφ ςτον τόπο του από τισ 4 ζωσ τισ 5 το απόγευμα,
οπότε καταχωρίηονται ςτθν ζκκεςθ του πλειςτθριαςμοφ. Η διαδικαςία του πλειςτθριαςμοφ είναι
γραπτι. Αν οι περιςςότερεσ αυτζσ προςφορζσ είναι ίςεσ, τότε θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με τθν
υποβολι προφορικϊν προςφορϊν προσ τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ.
Περαιτζρω, προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 7, ςφμφωνα με τθν οποία ο πλειςτθριαςμόσ δεν μπορεί
να γίνει από τθν 1θ ζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου (αντί από 1 Αυγοφςτου ζωσ 15 Σεπτεμβρίου όπωσ
ίςχυε), εκτόσ εάν πρόκειται για πράγματα που μποροφν να υποςτοφν φκορά κακϊσ και όταν
πρόκειται για πλειςτθριαςμό πλοίων ι αεροςκαφϊν.
 φμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 998 του ΚΠολΔ, οι διατάξεισ τθσ
παραγράφου 1 εδάφια βϋ και δϋ του άρκρου 959 του ΚΠολΔ κακϊσ και των παραγράφων 2 ζωσ 5
του ιδίου άρκρου εφαρμόηονται αναλογικά και ςτον πλειςτθριαςμό ακινιτων (βλ. ςτθ ςυνζχεια
ανάλυςθ των ανωτζρω άρκρων).
 Σχετικι ςθμείωςθ ανωτζρω μετά τθν περίπτωςθ Β.2.4. περί ΚΕΔΕ για τον τόπο, το χρόνο και τθ
διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ ωσ προσ τουσ διενεργοφμενουσ κατά τθ διοικθτικι εκτζλεςθ
πλειςτθριαςμοφσ.
6.ΚΡολΔ-άρκρο 960 * Κατάργθςθ περίλθψθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ κινθτϊν+
Σο άρκρο 960 για τθν κατάςχεςθ κινθτϊν καταργείται κακϊσ με τθ νζα διαδικαςία τθσ εκτζλεςθσ δεν
υφίςταται πλζον ανάγκθ για ςφνταξθ περίλθψθσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ και κοινοποίθςθ αυτισ
(όπωσ αναλφεται ανωτζρω περίπτωςθ 1.6). Αντίςτοιχα για τθν κατάςχεςθ ακινιτων βλ. ςτθ ςυνζχεια
κατάργθςθ του άρκρου 999 του ΚΠολΔ.
7.ΚΡολΔ-άρκρο 963 *Κατάργθςθ δθμόςιασ κιρυξθσ επί πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν+
Καταργείται θ κιρυξθ από κιρυκα ςτον τόπο του πλειςτθριαςμοφ (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.1 ν.
4335/2015).
8.ΚΡολΔ-άρκρο965 *Κατακφρωςθ. Μθ καταβολι εκπλειςτθριάςματοσ. Αναπλειςτθριαςμόσ.
Ακατάςχετο εκπλειςτθριάςματοσ+
τθ διάταξθ του άρκρου 965 επιφζρονται τροποποιιςεισ ςε επιμζρουσ ηθτιματα τθσ διαδικαςίασ.
Ειδικότερα:
α) φμφωνα με το εδάφιο δϋ τθσ πρϊτθσ παραγράφου όπωσ αυτό τροποποιικθκε θ εγγυοδοςία του
πλειοδότθ περιορίηεται ςτο τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ τιμισ τθσ πρϊτθσ προςφοράσ. ε
περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυοδοςίασ, κα διενεργθκεί αναπλειςτθριαςμόσ για το υπόλοιπο τθσ
τιμισ τθσ πρϊτθσ προςφοράσ
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β) Κατά τθν παράγραφο 3 το εκπλειςτθρίαςμα μπορεί να καταβλθκεί πλζον και με επιταγι
ζκδοςθσ τράπεηασ που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και όχι ζκδοςθσ του υπερκεματιςτι
γ) φμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου αυτοφ και από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ, ο υπάλλθλοσ του
πλειςτθριαςμοφ οφείλει το αργότερο τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τον πλειςτθριαςμό να
κατακζςει εντόκωσ το εκπλειςτθρίαςμα ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων και οι τόκοι
προςαυξάνουν το εκπλειςτθρίαςμα. Η κατάκεςθ είναι ακατάςχετθ, δεν εμπίπτει ςτθν πτωχευτικι
περιουςία και δεν υπόκειται ςτισ δεςμεφςεισ που επιβάλλει το Δθμόςιο για τθ διαςφάλιςθ των
ςυμφερόντων του. (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015).


φμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 1003, οι διατάξεισ των παραγράφων 4 ζωσ 7 του
άρκρου 965 εφαρμόηονται αναλόγωσ και επί πλειςτθριαςμοφ ακινιτων.

9.ΚΡολΔ-άρκρο 972 * Αναγγελία. Διατυπϊςεισ και ςφντμθςθ προκεςμίασ+
τθν τροποποιθκείςα παρ.1 περ. βϋ του άρκρου 972 ορίηεται ότι θ αναγγελία πρζπει να επιδοκεί το
αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν από τον πλειςτθριαςμό (αντί δζκα πζντε (15) θμζρεσ που ίςχυε
μετά τον πλειςτθριαςμό) και μζςα ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει να κατατεκοφν τα ζγγραφα που
αποδεικνφουν τθν απαίτθςθ (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015).
10.ΚΡολΔ-άρκρο 973 *Διλωςθ ςυνζχιςθσ πλειςτθριαςμοφ+
τθ διάταξθ του άρκρου αυτοφ επζρχονται τροποποιιςεισ για επιμζρουσ λεπτομζρειεσ για τθν
περίπτωςθ εκείνθ που ο πλειςτθριαςμόσ δεν ζγινε κατά τθν θμζρα που είχε οριςτεί και
επιςπεφδεται πάλι με διλωςθ. Ειδικότερα:
α) τθν τροποποιθκείςα παράγραφο 1 ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ που ο πλειςτθριαςμόσ δεν ζγινε
για οποιονδιποτε λόγο τθν θμζρα που είχε οριςτεί, επιςπεφδεται πάλι με διλωςθ που
κατατίκεται ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ και ςυντάςςεται ςχετικι πράξθ. Η νζα θμζρα του
πλειςτθριαςμοφ ορίηεται από τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα τθσ
διλωςθσ και όχι πάντωσ μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμζρα αυτι. Ο υπάλλθλοσ
του πλειςτθριαςμοφ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν μεριμνά ϊςτε να αναρτθκεί θ γνωςτοποίθςθ τθσ
διλωςθσ και θ θμζρα του πλειςτθριαςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του
Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτθτα
Απαςχολουμζνων.
β) τα τροποποιθκζντα εδάφια βϋ, γϋ και εϋ τθσ παραγράφου 3 προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ που
ζνασ δανειςτισ, διαφορετικόσ από τον επιςπεφδοντα, κζλει να ςυνεχίςει τον πλειςτθριαςμό και
ζχει επιβάλει και ο ίδιοσ κατάςχεςθ, τότε θ διλωςθ ςυνζχιςθσ του πλειςτθριαςμοφ επζχει κζςθ
ανάκλθςθσ τθσ δικισ του κατάςχεςθσ. Αντίγραφο τθσ πράξθσ, θ οποία ςυντάςςεται από τον
υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 1, επιδίδεται μζςα ςε τρεισ (3)
θμζρεσ από τθ διλωςθ ςτον αρχικϊσ επιςπεφδοντα. Ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ μζςα ςε
προκεςμία τριϊν (3) θμερϊν μεριμνά για τθν ανάρτθςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ διλωςθσ κακϊσ και
τθσ θμζρασ του πλειςτθριαςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου
Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτθτα
Απαςχολουμζνων. γ) τθ νζα παράγραφο 6 προβλζπεται ότι εάν για οποιονδιποτε λόγο προκφψουν
αντιρριςεισ που αφοροφν ςτο κφροσ τθσ διλωςθσ ςυνζχιςθσ του πλειςτθριαςμοφ, αυτζσ αςκοφνται
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με ανακοπι μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, αρχομζνθσ από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ
γνωςτοποίθςθσ τθσ διλωςθσ από τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα
δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σομζα Αςφάλιςθσ
Νομικϊν του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων. Η ςυηιτθςθ τθσ ανακοπισ
προςδιορίηεται υποχρεωτικά μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν κατάκεςι τθσ και γίνεται με τθ
διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Κατά τθσ απόφαςθσ που εκδίδεται μζςα ςε ζναν (1) μινα
από τθ ςυηιτθςθ τθσ ανακοπισ δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ ενδίκων μζςων. Πρόςκετοι λόγοι
ανακοπισ μποροφν να προτακοφν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίκεται ςτθ γραμματεία
του δικαςτθρίου, ςτο οποίο απευκφνεται θ ανακοπι, κάτω από τθν οποία ςυντάςςεται ςχετικι
ζκκεςθ και κοινοποιείται ςτον αντίδικο οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
ανακοπισ.
 Σχετικζσ οι διατάξεισ του άρκρου 54 του ΚΕΔΕ (όπωσ αναλφεται ανωτζρω περίπτωςθ Β.1.7).
Επιπροςκζτωσ βλ. και περίπτωςθ Β.2.7.
11.ΚΡολΔ -άρκρο 975 *Επανακακοριςμόσ κατάταξθσ απαιτιςεων του Δθμοςίου ςτα γενικά
προνόμια+ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1007 του ΚΡολΔ.
Μετά τθν αντικατάςταςθ του άρκρου αυτοφ επαναρρυκμίηεται θ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του
Δθμοςίου και ειδικότερα :
 οι απαιτιςεισ από φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, παρακρατοφμενουσ και επιρριπτόμενουσ
φόρουσ (λθξιπρόκεςμεσ και μθ), με τισ προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και τουσ τόκουσ που τισ
επιβαρφνουν, κατατάςςονται ςτθν τρίτθ τάξθ των γενικϊν προνομίων μαηί με τισ λοιπζσ
απαιτιςεισ του άρκρου αυτοφ (αντί των προβλζψεων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 61 του ν.δ.
356/1974 περί προνομιακισ κατάταξθσ των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων από Φ.Π.Α. ςτθ δεφτερθ
τάξθ των γενικϊν προνομίων και πριν από τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του άρκρου 976 ΚΠολΔ,
των λοιπϊν λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτιςεων
από παρακρατοφμενουσ φόρουσ, ςτθν πζμπτθ τάξθ των γενικϊν προνομίων και τθσ ςφμμετρθσ
κατάταξθσ των μθ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεϊν του).
 οι απαιτιςεισ (λθξιπρόκεςμεσ και μθ) του Δθμοςίου από κάκε άλλθ (πλθν των
προαναφερομζνων) αιτία, με τισ προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και τουσ τόκουσ που επιβαρφνουν τισ
απαιτιςεισ αυτζσ, κατατάςςονται ςτθν πζμπτθ ςειρά των γενικϊν προνομίων (αντί των ιδθ
προαναφερκειςϊν διατάξεων του πρϊτου και τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 61
του ν.δ. 356/1974, ςφμφωνα με τισ οποίεσ όλεσ οι λθξιπρόκεςμεσ μζχρι τθν θμζρα διενζργειασ του
πλειςτθριαςμοφ απαιτιςεισ του Δθμοςίου από κάκε αιτία κατατάςςονται ςτθν πζμπτθ ςειρά των
γενικϊν προνομίων, ενϊ οι μθ λθξιπρόκεςμεσ από κάκε αιτία απαιτιςεισ του κατατάςςονται
ςυμμζτρωσ).
το ςθμείο αυτό, υπενκυμίηεται ότι οι διατάξεισ περί κατάταξθσ του ΚΠολΔ (άρκρα 975 επ. ΚΠολΔ,
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1007 ΚΠολΔ) εφαρμόηονται και ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ, μόνο εφόςον
ςε βάροσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ του οφειλζτθ διενεργείται –κατ’ εξαίρεςθ- ατομικι
αναγκαςτικι εκτζλεςθ (από ενζγγυο πιςτωτι βάςει του άρκρου 26 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα *ΠτΚ+,
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 147, παρ. 1 αυτοφ). Αντίκετα, ςε περίπτωςθ πτωχευτικισ εκκακάριςθσ
που διενεργείται από το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ, ζχουν εφαρμογι οι (παρομοίου, αλλά όχι
16

ΑΔΑ: 6ΛΨΙΗ-Ρ3Ο

ταυτόςθμου περιεχομζνου) διατάξεισ των άρκρων 154 επ. του ΡτΚ (βλ. ςχετικι ΠΟΛ 1066/2016).
Όπωσ προκφπτει από τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ζνατου του άρκρου 1
του ν. 4335/2015, οι ςχετικζσ νζεσ διατάξεισ του ΚΠολΔ, ςε περίπτωςθ ατομικισ αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ ςε βάροσ πτωχευτικισ περιουςίασ, εφαρμόηονται ςε πτωχεφςεισ που κθρφςςονται,
δθλαδι θ ςχετικι πτωχευτικι απόφαςθ εκδίδεται, από 1/1/2016.
 Σιωπθρι τροποποίθςθ του άρκρου 61 του ΚΕΔΕ για τισ περιπτϊςεισ διοικθτικισ και αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται οι νζεσ διατάξεισ του ΚΠολΔ.
12. ΚΡολΔ-άρκρο 977 *Επανακακοριςμόσ κατάταξθσ Δθμοςίου απαιτιςεων με γενικά και ειδικά
προνόμια και μθ προνομιοφχων απαιτιςεων+ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1007 του ΚΡολΔ.
τθν παράγραφο 3 του άρκρου 977 προβλζπεται για πρϊτθ φορά θ ικανοποίθςθ από το
εκπλειςτθρίαςμα και των μθ προνομιοφχων απαιτιςεων (ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό *10%+ ι και
τριάντα τοισ εκατό *30%+ του ποςοφ του εκπλειςτθριάςματοσ που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ
πιςτωτζσ, κατά περίπτωςθ). φμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 4335/2015, ςκοπόσ των νζων
διατάξεων είναι να ενκαρρφνονται και οι μθ προνομιοφχοι δανειςτζσ να επιχειριςουν αναγκαςτικι
εκτζλεςθ, ϊςτε ακόμα και αν υπάρχουν προνομιοφχοι δανειςτζσ, να λάβουν και αυτοί ποςοςτό,
ζςτω μικρό, του εκπλειςτθριάςματοσ. Ειδικότερα, με τισ ωσ άνω διατάξεισ επζρχονται οι ακόλουκεσ
κυριότερεσ νομοκετικζσ μεταβολζσ :
ε περίπτωςθ ςυρροισ γενικϊν και ειδικϊν προνομίων (των άρκρων 975 και 976 ΚΠολΔ) κακϊσ και
μθ προνομιοφχων απαιτιςεων, τότε οι απαιτιςεισ του άρκρου 976 (ειδικά προνόμια)
ικανοποιοφνται ζωσ το εξιντα πζντε τοισ εκατό (65%), οι απαιτιςεισ του άρκρου 975 (γενικά
προνόμια) ζωσ το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) και οι μθ προνομιοφχεσ απαιτιςεισ ζωσ το δζκα τοισ
εκατό (10%) του ποςοφ του εκπλειςτθριάςματοσ, που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ πιςτωτζσ
ςυμμζτρωσ. ε περίπτωςθ ςυρροισ μόνο απαιτιςεων του άρκρου 975 (γενικά προνόμια) και μθ
προνομιοφχων απαιτιςεων, οι απαιτιςεισ του άρκρου 975 ικανοποιοφνται ςε ποςοςτό ζωσ το
εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του ποςοφ του εκπλειςτθριάςματοσ, που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ
πιςτωτζσ, ενϊ οι μθ προνομιοφχεσ ικανοποιοφνται ςτο υπόλοιπο ποςοςτό ςυμμζτρωσ. Σζλοσ, ςε
περίπτωςθ ςυρροισ απαιτιςεων του άρκρου 976 (ειδικά προνόμια) και μθ προνομιοφχων
απαιτιςεων, οι πρϊτεσ ικανοποιοφνται ζωσ το ενενιντα τοισ εκατό (90%) και οι δεφτερεσ ζωσ το
δζκα τοισ εκατό (10%) του ποςοφ του εκπλειςτθριάςματοσ, που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ
πιςτωτζσ ςυμμζτρωσ. Κατά τα λοιπά βλ. άρκρο 977, όπωσ ιςχφει.
 Σιωπθρι τροποποίθςθ του άρκρου 61 του ΚΕΔΕ για τισ περιπτϊςεισ διοικθτικισ και αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται οι νζεσ διατάξεισ του ΚΠολΔ.
13.ΚΡολΔ-άρκρο 978 *Τυχαία κατάταξθ+ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1007 του ΚΡολΔ.
τθν παράγραφο 1 προςτίκεται εδάφιο ςτο οποίο ορίηεται ότι με τθν προςκόμιςθ ιςόποςθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ «ςε πρϊτθ ηιτθςθ» τράπεηασ που είναι νόμιμα εγκαταςτθμζνθ ςτθν
Ελλάδα, ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ υποχρεοφται πλζον να ικανοποιιςει τον δανειςτι, θ
απαίτθςθ του οποίου κατατάχκθκε τυχαία. ε περίπτωςθ που δεν πλθρωκεί ο όροσ υπό τον οποίο
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τελεί θ τυχαία κατάταξθ, ο δανειςτισ υποχρεοφται να επιςτρζψει εντόκωσ το ποςό που ειςζπραξε.
Σζλοσ, για τισ τυχαίωσ καταταγείςεσ απαιτιςεισ, ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ ορίηει ςτον
πίνακα κατάταξθσ πωσ κατανζμεται το ποςό τθσ απαίτθςθσ, με τθν προςκικθ πλζον των
αναλογοφντων τόκων, αν αυτζσ παφςουν να υφίςτανται (ματαιωκοφν).
 Σιωπθρι τροποποίθςθ του άρκρου 61 του ΚΕΔΕ για τισ περιπτϊςεισ διοικθτικισ και αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται οι νζεσ διατάξεισ του ΚΠολΔ.
14.ΚΡολΔ-άρκρο 980 *Διανομι εκπλειςτθριάςματοσ+
Αντικακίςταται θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 980 και παρζχεται πλζον θ δυνατότθτα ςτον
υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ να ικανοποιιςει τουσ δανειςτζσ των οποίων θ κατάταξθ
προςβάλλεται με ανακοπι υπό τθν προχπόκεςθ προςκόμιςθσ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
«ςε πρϊτθ ηιτθςθ» τράπεηασ που είναι νόμιμα εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα αντί τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ που απαιτοφνταν κατά το προϊςχφον δίκαιο. ε περίπτωςθ τελεςίδικθσ ευδοκίμθςθσ τθσ
ανακοπισ ο δανειςτισ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ εντόκωσ το
ποςό που ειςζπραξε.
 Σχετικζσ οι διατάξεισ του άρκρου 58 του ΚΕΔΕ περί ανακοπισ κατά του πίνακα κατάταξθσ (ΠΟΛ
1115/2013)
Δ. Κεφάλαιο Τζταρτο : Κατάςχεςθ ςτα χζρια τρίτου
1. ΚΡολΔ -άρκρο 983 *Ρροχποκζςεισ άρςθσ απορριτου τραπεηικϊν κατακζςεων και άυλων
μετοχϊν +
Προςτίκεται παράγραφοσ 5 ςφμφωνα με τθν οποία «Σο απόρρθτο των κάκε μορφισ κατακζςεων ςε
πιςτωτικά ιδρφματα, κακϊσ και των άυλων μετοχϊν που καταχωρίηονται ςτο φςτθμα Άυλων Σίτλων
(.Α.Σ.) του Κεντρικοφ Αποκετθρίου Αξιϊν δεν ιςχφει ζναντι του δανειςτι που ζχει δικαίωμα
κατάςχεςθσ τθσ περιουςίασ του δικαιοφχου τθσ κατάκεςθσ ι τθσ μετοχισ. Σο απόρρθτο αίρεται μόνο
για τα χρθματικό ποςό που απαιτείται για τθν ικανοποίθςθ του δανειςτι.» (άρκρο 1 άρκρο όγδοο
παρ.3 Ν. 4335/2015). Με τθν αναφερόμενθ ωσ άνω προςκικθ, εντάςςεται το περιεχόμενο τθσ
ςχετικισ ρφκμιςθσ του άρκρου 24 του ν. 2915/2001 ςτον ΚΠολΔ, χωρίσ όμωσ να καταργείται θ
διάταξθ αυτι.
 Το ανωτζρω άρκρο 24 του ν. 2915/2001 ιδθ εφαρμοηόταν και για τισ καταςχζςεισ ςτα χζρια
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των
άρκρων 30, 30Α και 30 Β του ΚΕΔΕ.
2. ΚΡολΔ- άρκρο 985 *Υποχρζωςθ διλωςθσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ωσ τρίτου περί ακατάςχετθσ
απαίτθςθσ+
Με τισ νζεσ διατάξεισ προβλζπεται πλζον ρθτά ότι, όταν θ κατάςχεςθ επιβάλλεται ςτα χζρια
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ τοφτο πρζπει να δθλϊςει, αν υφίςταται ςτα χζρια του ακατάςχετθ απαίτθςθ
κατά τθν ζννοια του άρκρου 982 παράγραφοσ 2 ςτοιχ. γ' και δ' *(γ)απαιτιςεισ διατροφισ που
πθγάηουν από το νόμο ι από διάταξθ τελευταίασ βοφλθςθσ κ.τ.λ. , κακϊσ και απαιτιςεισ για
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ςυνειςφορά των ςυηφγων ςτισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ, (δ) απαιτιςεισ μιςκϊν, ςυντάξεων ι
αςφαλιςτικϊν παροχϊν κ.τ.λ.) (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015)+
 Σχετικζσ οι διατάξεισ των άρκρων 30Α, 30Β και 32 του ΚΕΔΕ για τθ διλωςθ του πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ
Ε. Κεφάλαιο Ρζμπτο : Kατάςχεςθ ακινιτων, πλοίων ι αεροςκαφϊν του οφειλζτθ
1. ΚΡολΔ-άρκρο 993 *Ρροςδιοριςμόσ τθσ αξίασ του ακινιτου ςφμφωνα με τθν εμπορικι του αξία+
Με τθ νζα ρφκμιςθ που ειςάγεται ορίηεται ότι για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ του καταςχεκζντοσ
ακινιτου, λαμβάνεται υπόψθ θ εμπορικι του αξία, όπωσ αυτι προςδιορίηεται κατά το χρόνο τθσ
κατάςχεςθσ από τον δικαςτικό επιμελθτι - ο οποίοσ για το ςκοπό αυτό υποχρεοφται πλζον να
προςλάβει πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι – αντί τθσ εκτιμθκείςασ αξίασ από τον δικαςτικό επιμελθτι -ι
τον προςλθφκζντα πραγματογνϊμονα - θ οποία πάντωσ δεν μποροφςε να υπολείπεται τθσ
αντικειμενικισ αξίασ κατά το προϊςχφον δίκαιο (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 και άρκρο 1 άρκρο
ζνατο παρ. 12 ν. 4335/2015).
χετικό το υπ’ αρ. π.δ. 59/2016 (ΦΕΚ Αϋ/27.5.2016) το οποίο κακορίηει τον τρόπο προςδιοριςμοφ
τθσ εμπορικισ αξίασ του ακινιτου που κατάςχεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ
και κακορίηει το αρμόδιο όργανο προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ.
 Σχετικζσ οι διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 36 και των παραγράφων 2, 3 και 6 του
άρκρου 39 του ΚΕΔΕ όπωσ εκτίκενται ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.3. (Τρόποσ προςδιοριςμοφ τθσ
αξίασ των ακινιτων και τιμι πρϊτθσ προςφοράσ)
2. ΚΡολΔ-άρκρο 995 *Επιδόςεισ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ακινιτου- πλοίου- αεροςκάφουσ+
τθ διάταξθ αυτι επιφζρονται τροποποιιςεισ αναφορικά με τισ επιδόςεισ τθσ καταςχετιριασ
ζκκεςθσ ςε περίπτωςθ κατάςχεςθσ ακινιτου. Ζτςι, θ προκεςμία για τθν επίδοςθ τθσ ζκκεςθσ
κατάςχεςθσ, ςε περίπτωςθ απουςίασ του κακ’ ου ι αδυναμίασ άμεςθσ κατάρτιςθσ αντιγράφου κατά
το χρόνο περάτωςισ τθσ, περιορίηεται ςε πζντε ( 5) θμζρεσ από τθν κατάςχεςθ όταν θ ζδρα του κακ’
ου είναι εκτόσ τθσ περιφζρειασ του διμου όπου ζγινε θ κατάςχεςθ. Ωσ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ
ορίηεται θ εμπορικι αξία του ακινιτου, όπωσ αυτι προςδιορίηεται κατά το χρόνο τθσ κατάςχεςθσ.
Περαιτζρω, μζςα ςτθν ίδια προκεςμία των πζντε (5) θμερϊν από τθν κατάςχεςθ γίνεται θ επίδοςθ
ςτο υποκθκοφυλακείο, Κτθματολόγιο ι νθολόγιο κ.τ.λ., ενϊ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κατάςχεςθ γίνονται οι κατακζςεισ των εγγράφων ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ και μζςα ςε
δεκαπζντε (15) θμζρεσ γίνεται θ δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του
Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ που περιλαμβάνει
και τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) του υπζρ ου και κακ’ ου θ εκτζλεςθ. Σο
απόςπαςμα αυτό επιδίδεται μζςα ςτθν ίδια προκεςμία ςτον τρίτο κφριο ι νομζα και ςτουσ
ενυπόκθκουσ δανειςτζσ. Σζλοσ, με τισ νζεσ διατάξεισ ο δικαςτικόσ επιμελθτισ κατακζτει ςτον
υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ ζγγραφο ςθμείωμα ςτο οποίο κακορίηονται θμζρεσ και ϊρεσ
επίςκεψθσ από υποψιφιουσ πλειοδότεσ του ακινιτου που καταςχζκθκε, το αργότερο επτά (7)
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα του πλειςτθριαςμοφ. Η επίςκεψθ πραγματοποιείται με τθ ςυνοδεία
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του δικαςτικοφ επιμελθτι. Σο ςθμείωμα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ζκκεςθ που ςυντάςςει ο
υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ και το περιεχόμενό του δθμοςιεφεται μζςα ςτθν προκεςμία τθσ
παραγράφου 4 ςτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα. (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 ν. 4335/2015)
 χετικό το υπ’ αρ. π.δ. 59/2016 το οποίο κακορίηει τον τρόπο προςδιοριςμοφ τθσ εμπορικισ
αξίασ του ακινιτου που κατάςχεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ και κακορίηει
το αρμόδιο όργανο προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ.
 Σχετικζσ οι διατάξεισ του άρκρου 54 του ΚΕΔΕ (όπωσ αναλφεται ανωτζρω περίπτωςθ Β.1.7).
3. ΚΡολΔ-άρκρο 997 *Συνζπειεσ τθσ κατάςχεςθσ ωσ προσ τθν εκμίςκωςθ του καταςχεκζντοσ
ακινιτου. Νζο ςφςτθμα πολλαπλϊν καταςχζςεων ακινιτων+
Με τισ νζεσ διατάξεισ, μετά τθν κατάςχεςθ του ακινιτου, θ εκμίςκωςι του από τον οφειλζτθ ι τον
τρίτο κφριο ι νομζα ι θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ ι κατοχισ του με βάςθ άλλθ ζννομθ ςχζςθ μπορεί
να καταγγελκεί από τον υπερκεματιςτι μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ (αντί τριϊν (3) μθνϊν
που ίςχυε) από τθ μεταγραφι τθσ περίλθψθσ τθσ κατακυρωτικισ ζκκεςθσ. Με τθν καταγγελία αυτι
θ μίςκωςθ ι άλλθ ζννομθ ςχζςθ λφεται μετά από δφο (2) μινεσ (αντί εξάμθνου που ίςχυε) και
χωρεί θ κατά το άρκρο 1005 παράγραφοσ 2 εκτζλεςθ. Δικαίωμα καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ κατά το
άρκρο 615 ΑΚ δεν κίγεται και θ περίλθψθ εκτελείται κατά του μιςκωτι αφοφ περάςουν οι
προκεςμίεσ του άρκρου αυτοφ που αρχίηουν αφότου θ περίλθψθ επιδοκεί ςτο μιςκωτι. Ππωσ και
ςτα κινθτά, δυνατι είναι πλζον και θ πολλαπλι κατάςχεςθ ακίνθτου (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2
Ν. 4335/2015)
 Σχετικι θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 36 του ΚΕΔΕ περί του ςυςτιματοσ πολλαπλϊν καταςχζςεων
επί ακινιτων για το Δθμόςιο (βλ. ανωτζρω περίπτωςθ Β.1.10)
4. ΚΡολΔ-άρκρο 998 *Τροποποιιςεισ ςτθν κφρια διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ ακινιτων. Νζο
χρονικό διάςτθμα απαγόρευςθσ διενζργειασ πλειςτθριαςμοφ.+
φμφωνα με τθν τροποποιθκείςα παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1
εδάφιο βϋ και δϋ του άρκρου 959, κακϊσ και των παραγράφων 2 ζωσ 5 του ίδιου άρκρου (κφρια
διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν) εφαρμόηονται και επί πλειςτθριαςμοφ ακινιτων (βλ. ανωτζρω
περίπτωςθ Β.5). Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6, φςτερα
από αίτθςθ του οφειλζτθ, το δικαςτιριο του άρκρου 933, το οποίο δικάηει κατά τθ διαδικαςία των
άρκρων 686 επ., μπορεί πλζον να επιτρζψει να πουλθκεί ελεφκερα το ακίνθτο από τον υπάλλθλο
του πλειςτθριαςμοφ με τίμθμα το οποίο ορίηεται από το δικαςτιριο, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν από τον πλειςτθριαςμό με ταυτόχρονθ εξόφλθςθ του τιμιματοσ. Αν θ πϊλθςθ δεν
πραγματοποιθκεί κατά το προθγοφμενο εδάφιο, ο πλειςτθριαςμόσ διεξάγεται κατά τθν οριςκείςα
θμερομθνία. Σζλοσ, κατά τθν τροποποιθκείςα παράγραφο 2, περιορίηεται ο χρόνοσ απαγόρευςθσ
του πλειςτθριαςμοφ ςτο διάςτθμα από 1 Αυγοφςτου ζωσ 31 Αυγοφςτου (αντί από 1 Αυγοφςτου
ζωσ 15 Σεπτεμβρίου όπωσ ίςχυε). Η ανωτζρω απαγόρευςθ δεν ιςχφει όταν πρόκειται για πλοία και
αεροςκάφθ (άρκρο 1 άρκρο όγδοο παρ.2 Ν. 4335/2015).
20

ΑΔΑ: 6ΛΨΙΗ-Ρ3Ο

 Σχετικι ςθμείωςθ ανωτζρω μετά τθν περίπτωςθ Β.2.4. περί ΚΕΔΕ για τον τόπο, το χρόνο και τθ
διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ ωσ προσ τουσ διενεργοφμενουσ κατά τθ διοικθτικι εκτζλεςθ
πλειςτθριαςμοφσ.
5. ΚΡολΔ-άρκρο 1000 *Αναςτολι πλειςτθριαςμοφ +
Με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 1000, αντικακίςταται θ προκεςμία κατάκεςθσ αίτθςθσ για
αναςτολι διενζργειασ του πλειςτθριαςμοφ από τον οφειλζτθ και ειδικότερα ορίηεται διάςτθμα
δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον εργαςίμων θμερϊν (αντί πζντε (5) όπωσ ίςχυε) πριν από τθν θμζρα του
πλειςτθριαςμοφ εντόσ του οποίου κατατίκεται θ ανωτζρω αίτθςθ επί ποινι απαραδζκτου.
Περαιτζρω ςτο πλαίςιο χοριγθςθσ τθσ αναςτολισ, καταργικθκε πλζον θ δυνατότθτα του
δικαςτθρίου να ορίςει ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ωσ καταβλθτζο, ποςό μικρότερο του ενόσ
τετάρτου (τουλάχιςτον) του οφειλόμενου ςτον επιςπεφδοντα κεφαλαίου. Η απόφαςθ για τθν
αναςτολι εκδίδεται πλζον ζωσ τισ 12:00 το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ που προθγείται του
πλειςτθριαςμοφ και γνωςτοποιείται αυκθμερόν ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ. Ορίηεται
ρθτά ότι θ καταβολι γίνεται υποχρεωτικά μζχρι τθν 10.00 πρωινι τθσ θμζρασ διεξαγωγισ του
πλειςτθριαςμοφ και αν αυτι δεν γίνει ο πλειςτθριαςμόσ διεξάγεται κανονικά. Τζλοσ, καταργικθκε θ
δυνατότθτα χοριγθςθσ δεφτερθσ αναςτολισ για ζκτακτουσ λόγουσ ςτθν περίπτωςθ που με τθν
αρχικι αναςτολι δεν είχε εξαντλθκεί το εξάμθνο και όχι πάνω από το όριο των ζξι (6) μθνϊν
ςυνολικά από τθν αρχικι θμζρα του πλειςτθριαςμοφ.
6. ΚΡολΔ -άρκρο 1001 *Κατάργθςθ δθμόςιασ κιρυξθσ επί πλειςτθριαςμοφ ακινιτων+
Καταργείται θ κιρυξθ από κιρυκα ςτον τόπο του πλειςτθριαςμοφ.
7. ΚΡολΔ-άρκρο 1009 *Τφχθ επαγγελματικισ μίςκωςθσ μετά τθν κατακφρωςθ +
Με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 1009 ρυκμίηονται λεπτομζρειεσ αναφορικά με το δικαίωμα του
υπερκεματιςτι να καταγγείλει τθ μίςκωςθ του εκπλειςτθριαςκζντοσ ακινιτου που ιταν μιςκωμζνο
για τθν άςκθςθ ςε αυτό επιχείρθςθσ.
8. ΚΡολΔ-άρκρο 1011 *Χρόνοσ επίδοςθσ αντιγράφου καταςχετιριασ ζκκεςθσ πλοίου+
Με τθ μερικι τροποποίθςθ του άρκρου 1011 ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάςχεςθσ πλοίου,
προβλζπεται το διάςτθμα των τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα που ζγινε θ κατάςχεςθ (αντί δφο *2+
όπωσ ίςχυε) εντόσ του οποίου
επιδίδεται αντίγραφο τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ ςτα
προβλεπόμενα από το άρκρο αυτό πρόςωπα.
 χετικζσ οι διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 39 κακϊσ και των
άρκρων 48 και 49 του ΚΕΔΕ (όπωσ αναλφεται ανωτζρω περιπτϊςεισ Β.1.1. και Β.1.2.)
9. ΚΡολΔ-άρκρο 1011 Α * Τροποποιιςεισ ςτθν κφρια διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ πλοίου +
Με τθ νζα ρφκμιςθ του άρκρου 1011 Α ειςάγονται ειδικζσ διατάξεισ με τισ οποίεσ ρυκμίηονται
λεπτομζρειεσ για τουσ πλειςτθριαςμοφσ πλοίων και αεροπλάνων, κατ’ απόκλιςθ από τισ αντίςτοιχεσ
ρυκμίςεισ του πλειςτθριαςμοφ κινθτϊν/ακινιτων λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ εκτζλεςθσ.
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Ειδικότερα :
α) ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ του πλειςτθριαςμοφ πλοίου ορίηεται θ πρϊτθ εργάςιμθ Σετάρτθ
μετά τθν πάροδο ςαράντα (40) θμερϊν από τθν κατάςχεςθ,
β) ορίηονται ειδικζσ προκεςμίεσ για τθν άςκθςθ ανακοπισ των περιπτϊςεων α και β τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 934 και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 954 ΚΠολΔ, κακϊσ και για τθν
υποβολι αίτθςθσ αναςτολισ του άρκρου 1000 ΚΠολΔ, ςτο πλαίςιο επίςπευςθσ αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ πλοίου. Η απόφαςθ δθμοςιεφεται μζχρι τισ 12:00 το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ πριν από τον
πλειςτθριαςμό,
γ) ορίηεται ωσ νζα θμζρα του πλειςτθριαςμοφ θ πρϊτθ εργάςιμθ Σετάρτθ μετά τθν πάροδο τριάντα
(30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ ανακοπισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου
954 ΚΠολΔ και θ πρϊτθ εργάςιμθ Σετάρτθ μετά τθ λιξθ τθσ χορθγθκείςασ αναςτολισ του άρκρου
1000 ΚΠολΔ,
δ) εάν για οποιονδιποτε λόγο δεν ζγινε ο πλειςτθριαςμόσ του πλοίου κατά τθν θμζρα που είχε
οριςτεί, επιςπεφδεται ςφμφωνα με το άρκρο 973 ΚΠολΔ και νζα θμζρα πλειςτθριαςμοφ ορίηεται θ
πρϊτθ εργάςιμθ Σετάρτθ μετά τθν πάροδο είκοςι (20) θμερϊν μετά τθ διλωςθ ςυνεχίςεωσ.

(Δ)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
φμφωνα με το άρκρο ζνα άρκρο ζνατο του νόμου αυτοφ, οι μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ που
αφοροφν τθν αναγκαςτικι εκτζλεςθ είναι οι αρικμ. 3, 5, 11 ζωσ 16.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. Όλεσ οι Δ.Ο.Τ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
2. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ.
3. Όλα τα Σελωνεία και τα Σοπικά Γραφεία αυτϊν.
4. Όλεσ οι Φορολογικζσ Περιφζρειεσ.
5. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e-εφαρμογζσ)
6.Διεφκυνςθ Παροχισ Φορολογικϊν Τπθρεςιϊν
7.Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο
www.publicrevenue.gr)
Συνθμμζνo A : ο νόμοσ 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Αϋ/23-07-2015)
Συνθμμζνο Β: το π.δ. 67/2015 (ΦΕΚ Αϋ/17-9-2015)
Συνθμμζνο Γ: το π.δ. 59/2016 (ΦΕΚ Αϋ/27-5-2016)

Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Αϋ και Βϋ
2. Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ (Ν..Κ.)
3. υμβολαιογραφικοί φλλογοι
4. Δικθγορικοί φλλογοι
5. Ομοςπονδία Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν (με τθν παράκλθςθ να προωκθκεί ςε όλουσ τουσ ςυλλόγουσ
Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν)
6. φλλογοι Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν
7. Ελλθνικι Ζνωςθ Σραπεηϊν
8. Ζνωςθ υνεταιριςτικϊν Σραπεηϊν
10.ΠΟΕ-ΔΟΤ Περιοδικό Φορολογικισ Επικεϊρθςθσ
Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ.
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ.
3. Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ.
3. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
4. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Δ/ντϊν.
5. Δ/νςθ Ειςπράξεων-Σμιματα: Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία, Κλιμάκιο ςτο ΚΕΠΤΟ.
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