
Αρθρο 405 Ν. 4512/2018. Μεταβατικές διατάξεις  

1. Από την 1.5.2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο επιβολής της 
κατάσχεσης ή το χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού. 

2. Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό 
τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 30.4.2018 και έχει ήδη συντελεστεί σχετική 
προδικασία, ο προϊστάμενος της αρμόδιας, για την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής, υπηρεσίας υποχρεούται στη γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και 
του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται νέα 
περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, στην οποία γίνεται μνεία του 
εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος πλειστηριασμού, της μεταβολής του 
τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού, καθώς και της τυχόν 
αντικατάστασης του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του 
πλειστηριασμού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να 
ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι 
διατυπώσεις των άρθρων 20 και 41 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν. Ο ως άνω 
πλειστηριασμός είναι άκυρος, εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις του προηγούμενου 
εδαφίου το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του αρχικού πλειστηριασμού. 

3. Για πλειστηριασμούς κατά ΚΕΔΕ που θα διενεργηθούν με φυσικό τρόπο μέχρι τις 
30.4.2018, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, όπως αυτές ισχύουν μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, όπως αντικαθίστανται με την παραγράφο 
13 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται ως εξής:  
α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 εφαρμόζονται σε διαδικασίες 
διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν η κατάσχεση ή η επίδοση της 
επιταγής προς εκτέλεση αντίστοιχα διενεργείται μετά την 1 η Ιανουάριου 2016, με 
εξαίρεση την παραπομπή στο άρθρο 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η 
οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρμόζονται σε διαδικασίες πτώχευσης που 
αρχίζουν από 19 Αυγούστου 2015, με εξαίρεση την παραπομπή στο άρθρο 156Α του 
Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού. Ως έναρξη της διαδικασίας νοείται η κατάθεση αίτησης πτώχευσης. 
γ. Στις λοιπές διαδικασίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες 
διατάξεις. 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του προηγούμενου άρθρου, 1 έως και 
3 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 των 
άρθρων 36 και της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ εφαρμόζονται 
αναλόγως και από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που 
εφαρμόζουν τον ως άνω Κώδικα για την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα. 
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