Ν. 356/1974 – ΚΕΔΕ
Τροποποιήσεις σύμφωνα με τον
Ν. 4512/2017 & ΠΟΛ 1011/2018

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ.
Αρθρον 19. Πρόγραμμα πλειστηριασμού
1. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου ή ο κατά το άρθρον 10 εδάφ. β`.
Ταμιακός υπάλληλος, μετά πάροδον τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών από της
κατασχέσεως, δύναται να εκδώσει Πρόγραμμα πλειστηριασμού περιέχον:
α) το ονοματεπώνυμον και την κατοικίαν του οφειλέτου, β) το ποσόν της
οφειλής δι` ο εγένετο η κατάσχεσις, εις ο δύναται να προσθέση και τα μετά
την κατάσχεσιν βεβαιωθέντα χρέη, γ) το είδος των κατασχεθέντων και την
κατ` εκτίμησιν αξίαν των, δ) την ημέραν και ώραν του πλειστηριασμού, ε) τον
υπάλληλον επί του πλειστηριασμού, στ) τον τόπον του πλειστηριασμού, ζ) το
ποσόν της πρώτης προσφοράς και η) τη διενέργεια του πλειστηριασμού με
ηλεκτρονικά μέσα.
Οι ανωτέρω δύναται όπως αναθετούν την σύνταξιν του προγράμματος εις
δικαστικόν επιμελητήν.
2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δύναται, συντάσσων νέον
πρόγραμμα, να μεταβάλει τον τόπον του πλειστηριασμού και το ποσόν της
πρώτης προσφοράς, φυλαττομένων όμως των διατάξεων του άρθρου 20 του
παρόντος.
3. Εις περίπτωσιν μεταφοράς των χρεών του οφειλέτου εις έτερον Δημόσιον
Ταμείον η διαδικασία της εκτελέσεως συνεχίζεται υπό του Διευθυντού του
Δημοσίου Ταμείου εις ο μετεφέρθησαν τα χρέη.
4. Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 του
Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων
επιβαλλομένων κατά την διαδικασίαν του παρόντος Ν. Διατάγματος.
5.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 41 και της παρ. 3 του άρθρου 43 του
παρόντος εφαρμόζονται και στον πλειστηριασμό κινητών.
Όπως οι παρ. 1 (εδ. η) και 5 του άρθρου 19 προστέθηκαν με την παρ. 1 του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

`Αρθρον 20. Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού
1. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται στον οφειλέτη
τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Εντός της ίδιας
προθεσμίας, περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία
περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη καθώς και τον αριθμό
φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την
επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, περιγραφή των
κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς το ποσό για το
οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του
πλειστηριασμού δημοσιεύεται, αδαπάνως για το Δημόσιο, επιμελεία του
δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του
Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή
του προηγουμένου εδαφίου.
Όπως η παρ. 1 του άρθρου 20 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).
2. Στοιχεία του προγράμματος πλειστηριασμού κοινοποιούνται εις την
Διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος και του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, εφ` όσον ο Πλειστηριασμός ενεργείται εις περιοχήν της τέως
Διοικήσεως Πρωτευούσης, εις τα τοπικά δε υποκαταστήματα αυτών εις την
περιφέρειαν των οποίων εδρεύει το επισπεύδον Δημόσιον Ταμείον εφ` όσον
ο Πλειστηριασμός ενεργείται εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης.
`Αρθρον 21. Ενέργεια του πλειστηριασμού
1. Ο Πλειστηριασμός ενεργείται εν τω Δήμω ή τη Κοινότητι εις την
περιφερείαν των οποίων εγένετο η κατάσχεσις ή εν τη έδρα του ορισθέντος
μεσεγγυούχου.
Εάν η μεταφορά των κατεσχημένων εις τον τόπον του πλειστηριασμού είναι
δυσχερής ή δύναται να προκύψη ζημία ή βλάβη κατά την κρίσιν του
Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου ο Πλειστηριασμός ενεργείται όπου τα
κατεσχημένα ευρίσκονται.
2.Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη

περίπτωση. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα υπόκεινται σε φθορά κατά την
κρίση του επισπεύδοντος προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας πλειστηριάζονται αμέσως ή εντός
βραχείας προθεσμίας, αναλόγως του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή
τηρείται υποχρεωτικά η δημοσιότητα της παρ. 6 του άρθρου 41 του
παρόντος μία ημέρα τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του
πλειστηριασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης
3. Υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός ορίζεται
συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο ορισθείς τόπος
πλειστηριασμού και προς τον οποίο αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα
του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη διενέργειά του,
εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, οπότε δεν απαιτείται η τήρηση της προθεσμίας αυτής.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος
του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα
πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν
είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του
κράτους.
Εάν η αξία των κατασχεμένων, κατά την εκτίμηση της έκθεσης κατάσχεσης,
δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασμό μπορεί
να ενεργήσει και οποιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων της αρμόδιας για την
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, παρουσία δημοσίου
υπαλλήλου ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή αστυνομικού οργάνου. Με απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για
την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.
Όπως οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου
404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

Αρθρον 22. Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Εκθεσις πλειστηριασμού
`Αρθρον 23. Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως
Αρθρον 24. Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις
1. Μη συντρεχούσης περιπτώσεως οριστικής κατακυρώσεως κατά τα εν
άρθρω 23 οριζόμενα ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος κατακυροί
προσωρινώς τα πράγματα, υπαρχούσης πλειοδοσίας, εις τον
υπερθεματιστήν, μη υπαρχούσης δε τοιαύτης, εις το επισπεύδον Δημόσιον,

άνευ αιτήσεως του παρισταμένου εκπροσώπου του Δημοσίου και εις την
τιμήν της πρώτης προσφοράς.
Αντίγραφον της εκθέσεως του πλειστηριασμού υποβάλλεται εις τον
επισπεύδοντα Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου εντός τριών ημερών από
της διενεργείας του πλειστηριασμού.
2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου εντός τριών ημερών από της
παραλαβής του αντιγράφου της εκθέσεως δύναται να εγκρίνη ή μη την
κατακύρωσιν οπότε και επιστρέφεται το τυχόν κατατεθέν πλειστηρίασμα.
Εν τη περιπτώσει της μη εγκρίσεως ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου
δύναται να διατάξη επανάληψιν του πλειστηριασμού εις χρόνον οριζομένον
κατά την κρίσιν του.
3. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου υποχρεούται να διατάξη την εφ` άπαξ
επανάληψιν του πλειστηριασμού, εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των
τριών ημερών ζητηθή τούτο εγγράφως υπό του οφειλέτου, εν περιπτώσει
καθ` ην η επιτευχθείσα προσφορά είναι κατωτέρα του ημίσεος της, κατά την
έκθεσιν κατασχέσεως, εκτιμηθείσης αξίας των εκποιουμένων κινητών, και
εφ` όσον προκαταβληθούν παρ` αυτού τα έξοδα του νέου πλειστηριασμού,
προϋπολογιζόμενα υπό του Διευθυντού του Ταμείου.
4. Εις απάσας τας περιπτώσεις επαναλήψεως του πλειστηριασμού εκδίδεται
νέον πρόγραμμα προ σαράντα τουλάχιστον ημερών ως εν άρθροις 19 και 20
του παρόντος, φυλαττομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 του παρόντος Ν. Διατάγματος.
Όπως η παρ. 4 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε (μερικώς) με την παρ. 4 του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

5. Παρερχομένης απράκτου της, εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου,
τασσομένης προθεσμίας διά την έγκρισιν, ο Πλειστηριασμός θεωρείται μη
εγκριθείς.
Αρθρον 25. Επανάληψις πλειστηριασμού
Αρθρον 26. Ενέργεια
πλειστηριασμού

εν

περιπτώσει

αναστολής

ή

ματαιώσεως

Αρθρον 27. Αναπλειστηριασμός
`Αρθρον 28. Αναγγελίαι
1. Αναγγελίαι του επισπεύδοντος Δημοσίου δι` έτερα προς αυτό χρέη του
οφειλέτου δύνανται να γίνουν εγγράφως εντός δέκα πέντε ημερών από της

ημέρας διενεργείας του πλειστηριασμού, δι` αποστολής πίνακος χρεών,
συντασσομένου υπό της Δημοσίας Αρχής παρ` η τα χρέη, εις τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλον.
Όπως η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε (μερικώς) με την παρ. 5 του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Αι αναγγελίαι των τρίτων, πλην των αναγομένων εις απαιτήσεις,
ενεχυρούχους δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά την διανομήν αν το
πλειστηριασμό είναι έλαττον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν
επαρκή δια την ικανοποίησιν του συνόλου των απαιτήσεων του Δημοσίου,
εν αις και αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγγελθείσαι τοιαύται
του Δημοσίου.
Όπως η παρ. 2 του άρθρου 28 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ του άρθρου 18
του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242/19-10-2001) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
28 του ιδίου νόμου ισχύει από 1/1/2002 και μετά.

Αρθρον 29. Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν

Γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
`Αρθρον 30. Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων
`Αρθρον 31. Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων
Αρθρον 32. Δήλωσις τρίτου
Αρθρο 33 Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης
Αρθρον 34. Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου

Δ.
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Ή

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ
Αρθρον 35. Ενέργεια κατασχέσεως
`Αρθρον 36. Επιβολή κατασχέσεως
1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού
του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού κλητήρος, ή υπαλλήλου του Δημοσίου
Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του

προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος διά την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος,
διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος.
2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το
ακίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον
αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το
ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του
οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το
ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος, και το συνολικόν ποσόν του
χρέους ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως.
Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητος
ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί
οικοδομής ο αριθμός των οροφών αυτής, τα όρια η κατά προσέγγισιν έκτασις
αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η
συνολική αξία των κατασχομένων κατ` εκτίμησιν του κατασχόντος.
3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικάς γνώσεις,
δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα
όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς.
4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος, του μετ` αυτού
συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες,
γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν.
Η παρουσία του οφειλέτου έστω και κατά την έναρξιν της κατασχέσεως
επέχει θέσιν κοινοποιήσεως αυτώ ταύτης ως προς τας συνεπείας του άρθρου
38 παράγρ. 1 του παρόντος Ν. Διατάγματος.
5. Τα εν άρθρω 12 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζόμενα ισχύουν και εν
προκειμένω.
6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Όπως η παρ.6 του άρθρου 36 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 78 του
Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και σύμφωνα με το άρθρο 164 του ίδιου νόμου
ισχύει από 19/5/2017.
{Άρθρο 993 : Τρόπος κατάσχεσης κατά ΚΠολΔ.
2…Για την εκτίμηση της αξία του ακινήτου που κατάσχεται λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως
αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης (όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2015 ΦΕΚ
Α΄87/2015) ….

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού
της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο
προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»
Όπως η παρ.7 του άρθρου 36 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 78 του
Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και σύμφωνα με το άρθρο 164 του ίδιου νόμου
ισχύει από 19/5/2017.

Αρθρον 37. Υποβολή και κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως
Ο ενεργήσας την κατάσχεσιν εντός τριών ημερών από του πέρατος της
κατασχέσεως οφείλει επί πειθαρχική ποινή και αποζημιώσει υπέρ του
Δημοσίου να υποβάλει την έκθεσιν εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου
Ταμείου, επισπεύδοντα ή κατ` εντολήν τούτου ενεργούντα, εντός δε ταύτης
προθεσμίας οφείλει να επιδώσει εις τον οφειλέτην αντίγραφον της εκθέσεως
κατασχέσεως και αν έτι ούτος παρέστη κατά την ενέργειαν της κατασχέσεως.
Η προθεσμία επιδόσεως παρεκτείνεται επί οκτώ ημερών διά τους
κατοικούντας εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της
κατασχέσεως.
Αρθρον 38. Συνέπειαι κατασχέσεως
`Αρθρον 39. Πρώτη προσφορά
1. Ο επισπεύδων Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων
διά κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν
πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου,
περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελίαν κατασχέσεως, και ορίζουν την
πρώτην προσφοράν.
Ωσαύτως αποφαίνονται εάν ως μεσεγγυούχος δέον να διορισθή έτερον
πρόσωπον του εν άρθρω 40 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζομένου ότε και
διορίζουν τούτο.
2. Το ως πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι
μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα
δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων,
πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως
εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής.

3. Εάν η κατά την εν τη εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα
του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως πρώτη προσφορά ορίζεται
ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου.
4. Η έκθεσις της κατασχέσεως συμπληρουμένη διά της κατά τα ανωτέρω
πράξεως πρώτης προσφοράς επιδίδεται εν αντιγράφω αμελλητί εντολή του
Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον αρμόδιον Υποθηκοφύλακα, παρ`
ου και εγγράφεται πάραυτα εις το υπ` αυτού τηρούμενον βιβλίον
κατασχέσεων.
Προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων εν Ελλάδι η επίδοσις γίνεται προς
τον τηρούντα το νηολόγιον εις ο είναι εγγεγραμμένον το πλοίον, προκειμένου
δε περί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις μητρώον τηρούμενον εν Ελλάδι, η
επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το μητρώον τούτο.
5. Το ποσόν της πρώτης προσφοράς συντρεχόντων προς τούτο λόγων κατά
την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δύναται να τροποποιηθή
εις το εκδοθησόμενον Πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Κατά τον ούτω καθορισμόν της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ` όψιν
άπαντα τα προς το Δημόσιον χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη, τα βεβαιωμένα εις
το Δημόσιον Ταμείον μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος
πλειστηριασμού.
6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό
του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5
του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως
ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του
προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα.
7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Όπως η παρ.7 του άρθρου 39 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του
Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και σύμφωνα με το άρθρο 164 του ίδιου νόμου
ισχύει από 19/5/2017.
{Άρθρο 995 : Επιδόσεις της έκθεσης κατάσχεσης κατά ΚΠολΔ.
1…Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική αξία, όπως αυτή
προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.(Ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α΄87/2015)

Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που
έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της
παρ. 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς
επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως
αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7
του ιδίου άρθρου.
Όπως η παρ. 7 του άρθρου 39 συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 404 του
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

Αρθρον 40. Μεσεγγυούχος
Αρθρον 41. Πρόγραμμα πλειστηριασμού
1. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και
το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα
πλειστηριασμού, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος,
καθώς και την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την
κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε
πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν ο
πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο
προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους
από την ημέρα του μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής
αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία
πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω.
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος,
που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..
Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.
Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής
υπηρεσίας δύναται να αναθέσει τη σύνταξη του προγράμματος
πλειστηριασμού σε δικαστικό επιμελητή.
Όπως η παρ. 1 του άρθρου 41 συμπληρώθηκε με την παρ. 7α του άρθρου 404 του
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Το πρόγραμμα κοινοποιείται : α) προς τον οφειλέτην, β) προς τον τρίτον
κύριον, εάν εκ των βιβλίων μεταγραφών προκύπτη τοιούτος μέχρις της, κατά
το άρθρον 36 παράγραφος 4 εδάφιον β΄ και άρθρον 37 του παρόντος Ν.
Διατάγματος, κοινοποιήσεως, γ) προς τους εγγεγραμμένους ενυποθήκους

δανειστάς μέχρι της προτεραίας της, κατά το άρθρον 36 παράγραφος 4
εδάφιον β΄ και άρθρον 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος, κοινοποιήσεως.
3. Τα εν άρθρω 20 παράγραφος 2 του παρόντος οριζόμενα ισχύουν αναλόγως
και εν προκειμένω.
4. Περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει
ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό
φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την
επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, συνοπτική
περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια
και την έκτασή του, μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν
επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς το ποσό για το οποίο
εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,
καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού,
δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού
επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.
5. Οι ανωτέρω κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις ενεργούνται τουλάχιστον
σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό.
6. Η δημοσίευση στοιχείων των περιλήψεων των προγραμμάτων
πλειστηριασμού μπορεί να διενεργείται και σε συγκεκριμένο δικτυακό
τόπο, τηρούμενης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου. Με
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
Όπως οι παρ. 4,5,6 του άρθρου 41 συμπληρώθηκε με την παρ. 7β του άρθρου 404
του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

7. Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 της
Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων επιβαλλομένων
κατά την διαδικασίαν του παρόντος Ν. Διατάγματος.
Όπως η παρ. 8 του άρθρου 41 αναριθμείται σε παρ. 7 (μετά την κατάργηση της
παρ. 7 του ν.δ. 356/1974) με την παρ. 7γ του άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ
Α΄ 5/17-01-2018).

`Αρθρον 42. Τόπος πλειστηριασμού
1.- Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον
του συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν,
για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του
τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται
ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν
είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του
κράτους.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην
προκείμενη περίπτωση.
Όπως το άρθρο 42 του ν.δ. 356/1974 αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου
404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

Αρθρον 43. Πλειστηριασμός
1. Εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον αποστέλλονται ή κατατίθενται
τουλάχιστον πέντε ημέρες προ του πλειστηριασμού: α) το πρωτότυπον της
κατασχετηρίου εκθέσεως, β) το πρωτότυπον του προγράμματος
πλειστηριασμού μεθ` ενός αντιγράφου, γ) αι εκθέσεις επιδόσεως της τε
κατασχετηρίου εκθέσεως και του προγράμματος και δ) πιστοποιητικόν
βαρών του οικείου υποθηκοφυλακείου.
Όπως η παρ. 1 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε και διαγράφηκε (μερικώς) με
την παρ. 9α του άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Η κατάθεσις βεβαιούται διά μονομερούς επί του αντιγράφου του
προγράμματος σημειώσεως του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού όπερ
επιστρέφεται εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου.
3. Ο πλειστηριασμός διενεργείται αδαπάνως για το Δημόσιο με
ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του
πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 959 και 998 καθώς

και των άρθρων 1001 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
εκάστοτε ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Όπως η παρ. 3 του 43 αντικαταστάθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 404 του
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

4. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται εντός 15 ημερών από
της διενεργείας του πλειστηριασμού να αποστείλει αντίγραφον της εκθέσεως
του πλειστηριασμού εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Δημοσίου
Ταμείου.
Αρθρον 44. Κατακύρωσης εις το Δημόσιον
`Αρθρον 45. Κατάθεσης πλειστηριάσματος
1. Εντός 10 ημερών από της λήξεως της εν άρθρω 47 του παρόντος Ν.
Διατάγματος προθεσμίας και άνευ νεωτέρας προς αυτόν ειδοποιήσεως, ο
υπερθεματιστής εάν εν τω πλειστηριασμώ δεν ανηγγέλθησαν εμπροθέσμως
έτεροι πιστωταί, υποχρεούται να καταθέση το πλειστηρίασμα εις το
Δημόσιον Ταμείον, άλλως καταθέτει τούτο εντός της προθεσμίας, εις τον επί
του πλειστηριασμού υπάλληλον, συντασσομένου εν τη περιπτώσει ταύτη
πίνακος κατά τας διατάξεις του άρθρ. 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.
Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την
πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση του πλειστηριάσματος από τον
υπερθεματιστή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 44 και επ. του
παρόντος, να καταθέσει το πλειστηριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Όπως στην παρ. 1 του άρθρου 45 προστέθηκε εδάφιο με την παρ. 10 του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Η κατά την προηγουμένηνπαράγραφονκατάθεσις του πλειστηριάσματος
δεν εμποδίζει εκ της επιβολής κατασχέσεως ή ασκήσεως Ανακοπής ή εξ
οιουδήποτε άλλου λόγου.
3. Παρακράτησις του τιμήματος εξ ουδενός λόγου επιτρέπεται.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος ισχύουν και
στην προκειμένη περίπτωση.
Όπως η παρ. 4 του άρθρου 45 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του
Ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α΄ 43/23-03-1990) και σύμφωνα με το άρθρο 52 του ιδίου νόμου
ισχύει από 23/3/1990 και μετά.

Αρθρον 46. Δίωξις υπερθεματιστών - Αναπλειστηριασμός

Αρθρον 47. Αίρεσις περί την κατακύρωσιν
Αρθρον 48. Κατάσχεσις πλοίου
Αρθρον 49. Πρόγραμμα πλειστηριασμού
1. Ο Πλειστηριασμός του κατασχεθέντος πλοίου γίνεται ενώπιον
συμβολαιογράφου της περιφερείας του λιμένος όπου ευρίσκεται το
πλοίονελλιμενισμένον κατά την κατάσχεσιν.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριστεί συμβολαιογράφος
του τόπου της κατάσχεσης, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον
συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του
συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
Όπως στην παρ. 1 του άρθρου 49 προστέθηκε εδάφιο με την παρ. 11α του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού πλοίου επιδίδεται και προς τον
πλοίαρχον, τον λιμενάρχην του λιμένος όπου κατεσχέθη το πλοίον και προς
το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, και κατατίθεται εις τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλον τουλάχιστον πέντε ημέρες προ του
πλειστηριασμού.
Όπως η παρ. 2 του άρθρου 49 αντικαταστάθηκε (μερικώς) με την παρ. 11β του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

3. Τοιχοκόλλησις του προγράμματος του πλειστηριασμού γίνεται εις το
λιμεναρχείον του λιμένος της κατασχέσεως και εις καταφανές μέρος του
πλοίου.
Αρθρον 50. Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου
Αρθρον 51. Κατάσχεσις αεροσκάφους
Αρθρον 52. Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους
1. Ο Πλειστηριασμός αεροσκάφους γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της
περιφερείας του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριστεί συμβολαιογράφος
του τόπου της κατάσχεσης, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον
συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του
συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

Όπως στην παρ. 1 του άρθρου 49 προστέθηκε εδάφιο με την παρ. 11α του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού επιδίδεται και προς τον κυβερνήτην
του αεροσκάφους και τον διοικητήν του αερολιμένος, και κατατίθεται εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον τουλάχιστον πέντε ημέρες προ του
πλειστηριασμού.
Όπως η παρ. 2 του άρθρου 49 αντικαταστάθηκε (μερικώς) με την παρ. 11β του
άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

3. Τοιχοκόλλησις του προγράμματος του πλειστηριασμού, γίνεται εις
εμφανές μέρος του γραφείου της διοικήσεως του αερολιμένος όπου εγένετο
η κατάσχεσις.
Αρθρον 53. Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΙ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αρθρον 54. Ανακοίνωσις πλειστηριασμών επισπευδομένων υπό τρίτων
Αρθρον 55. Αναγγελίαι Δημοσίου
1. Ο Διευθυντής οιουδήποτε Δημοσίου Ταμείου λαβών γνώσιν, είτε εκ
κοινοποιήσεως του προγράμματος πλειστηριασμού, είτε καθ` οιονδήποτε
άλλον τρόπον, επισπευδομένου πλειστηριασμού, υποχρεούται να αναγγείλη
το Δημόσιον διά τα βεβαιωμένα εις το Ταμείον του χρέη του καθ` ου ο
Πλειστηριασμός, δι` αναγγελίας κοινοποιουμένης μόνον εις τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλον και συνοδευομένης υπό πίνακος εμφαίνοντος τα
ως άνω χρέη. Ο πίναξ ούτος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμον του
οφειλέτου, το είδος, το ποσόν των χρεών, το οικονομικό έτος εις ο ανήκουν
ως και την χρονολογίαν βεβαιώσεως τούτων, προς δε και μνείαν της δι`
έκαστον των χρεών τούτων τυχόν υπαρχούσης ασφαλείας.
Εκ της αναβολής ή ματαιώσεως του πλειστηριασμού δεν επηρεάζεται η ισχύς
της αναγγελίας.
Βεβαιωθέντων νέων χρεών εις το Δημόσιον Ταμείον απαιτείται διά ταύτα νέα
αναγγελία.
Αι Αναγγελίαι του Δημοσίου ίνα έχουν ισχύν αυτοτελούς κατασχέσεως δέον
εν τη περιπτώσει ταύτη να κοινοποιηθούν και εις τον Υποθηκοφύλακα.

Η προθεσμία προς αναγγελία του Δημοσίου είναι το αργότερο δέκα πέντε
(15) ημέρες μετά την ημέρα διενεργείας του πλειστηριασμού. Ως ημέρα
διενέργειας του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία
διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του
πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά.
Όπως το τελευταίο εδαφ. της παρ. 1 του άρθρου 55 αντικαταστάθηκε με την
παρ. 12 του άρθρου 404 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

2. Τα αυτά ισχύουν και εν περιπτώσει αναγγελίας ετέρου Δημοσίου Ταμείου
εις πλειστηριασμόν επισπευδομένου υπό του Δημοσίου.
3. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται όπως, βάσει των
αποστελλομένων στοιχείων και άνευ ετέρας συμπράξεως του αναγγελομένου
Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, προβή εις την κατά τον νόμον κατάταξιν
του Δημοσίου.
Αρθρον 61. Κατάταξις Δημοσίου
1. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου κατά
οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται για τις μέχρι την ημέρα του
πλειστηριασμού απαιτήσεις του από κάθε αιτία, με τις κάθε φύσης
προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που
επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 975 έως 977Α
και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Ως ημέρα του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία
διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του
πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά.
3. Οι μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, για τις οποίες κατατάχθηκε το Δημόσιο,
θεωρούνται ληξιπρόθεσμες ως προς τη διανομή του πλειστηριάσματος.
4. Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται
σύμφωνα με τα άρθρα 154 έως 160 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007,
Α'153) για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο
πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
Όπως το άρθρο 61 αντικαταστάθηκε με την παρ. 13
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17-01-2018).

του άρθρου 404 του

