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Νόμος 4842/2021 – ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021. 

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής 
δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις. 

Το κείμενο που ακολουθεί περιέχει τις αλλαγές που επήλθαν στον Κ.Πολ.Δ. 
με το N. 4842/2021  (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021) και σύμφωνα με το άρθρο 120 
η έναρξη ισχύος του Νόμου  με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, αρχίζει 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Η ισχύς του Μέρους Α’ και των 
άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ’ αρχίζει την 1η.1.2022. 

1.- Το  άρθρο 122Α του  Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Άρθρο 122Α 

 

1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα 
από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτόν δικαστικό επιμελητή, διορισμένο στο 
δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του ή 
την έδρα του, κατά τον χρόνο διενέργειας της επίδοσης, το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται. 
2. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμφωνα με την παρ. 1, και με 
ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά 
την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η επίδοση με 
ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο εφόσον επιστραφεί στον 
διενεργούντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη 
παραλαβής του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 
κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, του προσώπου 
προς το οποίο γίνεται η επίδοση. Επί ποινή ακυρότητας, η ηλεκτρονική 
απόδειξη περιέχεται στην έκθεση επίδοσης την οποία συντάσσει ο δικαστικός 
επιμελητής σύμφωνα με το άρθρο 139 ΚΠολΔ. Η επίδοση θεωρείται 
ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική απόδειξη δεν περιέλθει στον διενεργούντα την 
επίδοση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την αποστολή. Συνέπεια του 
ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά της με 
φυσικό τρόπο επίδοσης, όπως ορίζουν τα άρθρα 122 επ. 
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3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση 
νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός αυτού, που επιθυμεί να 
αποστέλλει ή να λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται να 
δηλώσει μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στο Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Αν 
πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή νομικό πρόσωπο με έδρα στην αλλοδαπή, 
η δήλωση υποβάλλεται στο ανωτέρω Μητρώο. 
4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 3, με 
παραλήπτη το Δημόσιο, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, κατάστημα 
ηλεκτρονικού χρήματος ή ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκάστοτε 
αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της 
περιφέρειας, όπου κατά τον χρόνο επίδοσης, έχει την έδρα του, ο διενεργών 
την επίδοση δικαστικός επιμελητής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιας 
αποκεντρωμένης υπηρεσίας ή κεντρικού υποκαταστήματος της περιφέρειας, η 
επίδοση διενεργείται στην κεντρική έδρα των φορέων του πρώτου εδάφιου. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων 
υποχρεούνται να δηλώνουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο Ε.Μ.Επ., 
όπως επίσης και το όνομα του αντιπροσώπου, εκπροσώπου ή υπαλλήλου 
που είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά το έγγραφο που 
επιδίδεται. 
5. [Καταργείται]. 
6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει 
καταχωριστεί γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4704/2020. 
7. Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 3 του άρθρου 143, μπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που περιέχεται σε δικόγραφο, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 119 ΚΠολΔ. 
8. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι δικονομικές προθεσμίες 
παρατείνονται κατά μία (1) ημέρα. 
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα και 
καθορίζεται κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος. 
10. [Καταργείται]. 

 

 

2.- Η παρ. 3 του άρθρου 422 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται 

ως προς τον αριθμό των ένορκων βεβαιώσεων και το άρθρο 422 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 422 
 
Επίδοση κλήσης 
1. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης,  σύμφωνα  με  όσα  
ορίζονται  στο  προηγούμενο  άρθρο, επιδίδει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν από την βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την 
αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τόπον, ημέρα και 
ώρα που θα δοθεί, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της 
κατοικίας του μάρτυρα. 
2. Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι. 
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3. Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από τριών (3) για κάθε 
διάδικο και δυο (2) για την αντίκρουση, για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.». 
 
 

3.-  Το άρθρο 468 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως προς 

την επίδοση της αγωγής μικροδιαφορών και αντικαθίσταται ως εξής: 
 
Άρθρο 468 
 
1. Η αγωγή κατατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου και επιδίδεται στον 
εναγόμενο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της. Αν ο 
εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής η αγωγή 
επιδίδεται σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 215 εφαρμόζεται αναλόγως.  
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση 
της αγωγής, οι διάδικοι προσκομίζουν στο ειρηνοδικείο τα αποδεικτικά τους 
μέσα και ο εναγόμενος υποβάλλει με έγγραφο υπόμνημα τους ισχυρισμούς 
του. Μέχρι δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις, επιτρέπονται και χωρίς κλήση του 
αντιδίκου. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω 
προθεσμίας οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν έγγραφη προσθήκη 
αντίκρουση. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα 
αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών 
που περιέχονται στο ως άνω υπόμνημα. Εκπρόθεσμα αποδεικτικά μέσα και 
ισχυρισμοί των διαδίκων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
3. Παρεμβάσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται στους διαδίκους 
μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της αγωγής. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες αν ο εναγόμενος 
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Η προσκομιδή των 
αποδεικτικών μέσων και το έγγραφο υπόμνημα των ισχυρισμών στις 
περιπτώσεις του δεύτε- 
ρου εδαφίου γίνονται σε προθεσμία τριάντα (30) ή πενήντα (50) ημερών, 
αντίστοιχα, από την κατάθεση της αγωγής και η έγγραφη προσθήκη- 
αντίκρουση στην προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 . 
4. Η προηγούμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και με χρήση τυποποιημένων 
εγγράφων ή Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας με χρήση Τεχνολογίας 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
καθορίζεται το περιεχόμενο των τυποποιημένων εγγράφων. 
5. Αμέσως μετά την παρέλευση των ως άνω προθεσμιών προσδιορίζεται 
αρμοδίως η ημέρα συζήτησης με εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο. Τα 
εδάφια πέμπτο και έκτο της παρ. 6 του άρθρου 237 ισχύουν αναλόγως. 
 

4.- Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 636Α του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 621 και το άρθρο 636Α διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Άρθρο 636Α 

 

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 621 
μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού κατά τις 
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διατάξεις των άρθρων 623 έως 636, εφόσον η σύναψη της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται με δημόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε 
μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη, και εφόσον έχει 
επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η εργασία που αντιστοιχεί στον 
μισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, τεκμαίρεται ότι έχει 
παρασχεθεί. 
2. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής υποβάλλεται και στον κατά 
τόπο αρμόδιο δικαστή της παρ. 1 του άρθρου 621. 
3. Η συζήτηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε για 
απαιτήσεις της παρ. 1, προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στη συντομότερη 
διαθέσιμη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από την 
κατάθεσή της. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. 
4. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις διαφορές του άρθρου 614 
αριθμ. 3, σχετικά με την καταβολή δικαστικού ενσήμου, τέλους απογράφου, 
παραβόλου και κάθε άλλου τέλους ή φόρου, ισχύουν ανάλογα και για τη 
διαταγή πληρωμής του παρόντος άρθρου, την ανακοπή που ασκείται κατ’ 
αυτής, καθώς και για τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που ασκούνται κατά της 
απόφασης επί της ανακοπής. 
 
 

5.- Στην παρ. 2 του άρθρου 711 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι λέξεις 

«στον ειρηνοδίκη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον γραμματέα του 
ειρηνοδικείου» και το άρθρο 711 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 711 
 
1. Η συντηρητική κατάσχεση κινητών ή εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σ’ 
αυτά στα χέρια του οφειλέτη γίνεται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής 
κατάσχεσης, χωρίς να επιδοθεί προηγουμένως η απόφαση που διατάζει την 
κατάσχεση. Αντίγραφο ή περίληψη της έκθεσης της κατάσχεσης επιδίδεται σε 
εκείνον σε βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση, αν δεν ήταν παρών 
κα- 
τά την επιβολή της, το αργότερο την επόμενη ημέρα εφόσον έχει την κατοικία 
του στον τόπο της κατάσχεσης, διαφορετικά μέσα σε οκτώ ημέρες από αυτήν. 
2. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή 
στον γραμματέα του ειρηνοδικείου του τόπου της κατάσχεσης, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να καταχωρίσει περίληψή της σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό 
ευρετήριο εκείνων κατά των οποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση. 
 
 
 

6.- Προστίθεται άρθρο 732Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής: 

 
Άρθρο 732Α 
 
Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης που ρυθμίζει 
προσωρινά την κατάσταση κατά τα άρθρα 731 και 732, εκείνος, υπέρ του 
οποίου έγινε η προσωρινή ρύθμιση, οφείλει να ασκήσει αγωγή για την κύρια 
υπόθεση. Η απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα κατά το πρώτο 
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εδάφιο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή. 
Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν έχει ασκηθεί πριν από τη δημοσίευση 
της παραπάνω απόφασης. 
 
 

7.- Στην παρ. 1 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) 

προστίθενται στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «σε κάθε περίπτωση», β) 
προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 933 διαμορφώνεται ως 
εξής: 
 
Άρθρο 933 
 
1. Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε 
δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν την εγκυρότητα του 
εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ή την απαίτηση 
ασκούνται μόνο με ανακοπή, που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός 
τίτλος, έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό, και στο μονομελές πρωτοδικείο 
σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές με χωριστά 
δικόγραφα, με επιμέλεια της γραμματείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται 
όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να 
προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του 
δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο 
συντάσσεται έκθεση και κοινοποιείται στον αντίδικο, σε κάθε περίπτωση οκτώ 
(8) τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση. Η ανακοπή κατά του 
πλειστηριασμού απευθύνεται, με ποινή το απαράδεκτο, κατά του 
επισπεύδοντα δανειστή και του υπερθεματιστή. Επί κοινής δε πλειοδοσίας η 
ανακοπή ασκείται από όλους και κατά όλων των πλειο- 
δοτών. 
2. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα 
(60) ημέρες από την κατάθεσή της και η κλήτευση του καθ’ ου η ανακοπή 
γίνεται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση. 
3. Αρμόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου 
της εκτέλεσης, εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες 
πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το δικαστήριο του 
άρθρου 584. Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών 
απαιτήσεων, τόπος εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόμη και εάν έχει 
οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος που έχει την έδρα 
του σε άλλη περιφέρεια. 
4. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής,  οι 
αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες στην έκταση που ισχύει το δεδικασμένο 
σύμφωνα με τα άρθρα 330 και 633 παράγραφος 2 εδάφιο γ  , αντίστοιχα. 
5. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης, πρέπει να 
αποδεικνύονται μόνο με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία. 
6. Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από τη συζήτησή της. 
 
 

8.-  Προστίθεται νέο άρθρο  στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με αριθμό 938 

(είχε καταργηθεί με τον Ν. 4335/2015, ΦΕΚ Α 87/2015) ως εξής: 
 
‘Αρθρο 938. 
 



 

6 
 

 
1. Με εξαίρεση την κατάσχεση ακινήτων, ως προς τα οποία εφαρμόζεται η 
παρ. 2, όπως επίσης με εξαίρεση την κατάσχεση κινητών που υπόκεινται σε 
φθορά, με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της 
αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν το δικαστήριο 
κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει 
ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της 
ανακοπής. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική 
εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Η αίτηση ασκείται στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 
933 και 936 δικαστήριο και δικάζεται κατά τα άρθρα 686 επ.  
2. Ειδικώς επί κατάσχεσης ακινήτου δεν εφαρμόζεται η παρ. 1, η δε άσκηση 
του ενδίκου μέσου δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός εάν το 
δικαστήριο του ενδίκου μέσου, μετά από αίτηση του ασκούντος αυτό, που 
υποβάλλεται με το ένδικο μέσο ή με τις προτάσεις, δικάζοντας με τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάξει την αναστολή με ή χωρίς παροχή 
εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα 
προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την 
ευδοκίμηση του ενδίκου μέσου. Επίσης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η 
αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. 
3. Στις προηγούμενες περιπτώσεις είναι δυνατή η έκδοση σημειώματος με το 
οποίο εμποδίζεται η εκτέλεση μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης 
αναστολής ή επί του ενδίκου μέσου. 
4. Η αίτηση με την οποία ζητείται η αναστολή πλειστηριασμού είναι 
απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως 
τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασμού. 
5. Η αναστολή των παρ. 1 και 2 ή η εγγυοδοσία μπορεί να διαταχθεί μόνο 
μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της ανακοπής, ή η απόφαση επί του 
ενδίκου μέσου. 
 

9.- Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  

αντικαθίσταται, η παρ. 3 του ίδιου άρθρου  950 του ΚΠολΔ  καταργείται και το 
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 950 
 
1. Με την απόφαση με την οποία διατάζεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου, 
καταδικάζεται ο γονέας που έχει το τέκνο να εκτελέσει αυτήν την πράξη και με 
την ίδια απόφαση, για την περίπτωση που δεν την εκτελέσει, απαγγέλλεται 
αυτεπαγγέλτως χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του 
αιτούντος την απόδοση ή παράδοση και σε προσωπική κράτηση έως ένα (1) 
έτος. Αν το τέκνο δεν βρεθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 861 έως 
866. 
2. Αν παρεμποδίζεται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με 
το τέκνο, το δικαστήριο, που ρυθμίζει το δικαίωμα της προσωπικής 
επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, καθορίζει τα χρονικά διαστήματα αυτής 
και απειλεί, και αυτεπάγγελτα, σε βάρος εκείνου που εμποδίζει κάθε φορά την 
επικοινωνία, για κάθε παράβαση, χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδες 
(10,000.00) ευρώ και προσωπική κράτηση έως ένα (1) έτος. Η παρεμπόδιση 
του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο 
διαπιστώνεται με έκθεση δικαστικού επιμελητή, ο οποίος παρευρίσκεται κατά 
τον ορισθέντα χρόνο έναρξης της επικοινωνίας. 
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3. (Καταργείται).». 
 
 

10.- Η παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

αντικαθίσταται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 953 
 
1. Κατάσχεση μπορεί να γίνει στα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια 
του οφειλέτη, καθώς και στα χέρια μεσεγγυούχου κατά την έννοια του άρθρου 
956 παράγραφος 1 ως συνέπεια προηγούμενης κατάσχεσης. 
2. Οι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρμόζονται και  
α) όταν κινητά πράγματα του οφειλέτη βρίσκονται στα χέρια του δανειστή ή 
τρίτου πρόθυμου να τα αποδώσει,  
β) όταν κατάσχεται εμπράγματο δικαίωμα του οφειλέτη επάνω σε ξένο κινητό 
πράγμα, 
γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγματα που είχαν μεταβιβαστεί από τον 
οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από δανειστή που πέτυχε 
τη διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ.  του 
Αστικού Κώδικα. 
3. Εξαιρούνται από την κατάσχεση: 
α) τα πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα για  τις στοιχειώδεις ανάγκες 
διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, 
β) προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική  τους  εργασία  
αποκτούν  όσα  τους  χρειάζονται  για  να ζήσουν, τα πράγματα που είναι 
απαραίτητα για την εργασία τους, 
γ) τα πάσης φύσεως βιβλία που δεν είναι εμπόρευμα, τα οποία, ως 
πολιτιστικά αγαθά, ο δικαστικός επιμελητής που διενεργεί την αναγκαστική 
εκτέλεση τα αφαιρεί και τα παραδίδει μετά από δημόσια πρόσκληση, σε 
πολιτιστικούς οργανισμούς αντί τιμήματος που συμφωνείται από τον επί του 
πλειστηριασμού υπάλληλο και αυτούς.  
Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για 
την εξασφάλιση δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του οποίου 
γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το  
ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 686 επ. 
4. Αν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα η  κατάσχεση ισχύει και 
για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση.». 
 
 

11.- Στο άρθρο 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) η περ. ε’ του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 2 τροποποιείται ως προς τον ορισμό ημέρας 
διενέργειας πλειστηριασμού και προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 4, μετά τη λέξη «έκθεσης», προστίθενται οι λέξεις «και 
του αποσπάσματος αυτής» και στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ενιαίου  
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» αντικαθίστανται  από τις λέξεις 
«Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής  Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), και το 
άρθρο 954 διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Άρθρο 954 
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1. Η κατάσχεση, με την επιφύλαξη του άρθρου 956  παράγραφος 1 εδάφιο γ’, 
γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το δικαστικό επιμελητή και 
συντάσσεται σχετική έκθεση μπροστά σε ενήλικο μάρτυρα. Το κατασχεμένο 
το εκτιμά ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας που ο επιμελητής 
προσλαμβάνει κατά την κρίση του για αυτόν τον σκοπό.  
2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός  από τα ουσιώδη που 
απαιτούνται από το άρθρο 117 και α) ακριβή περιγραφή του κατασχεμένου 
πράγματος, ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητά του,  β) 
αναφορά της εκτίμησης του κατασχεμένου που έκανε ο δικαστικός επιμελητής 
ή ο πραγματογνώμονας, γ) τιμή πρώτης προσφοράς που πρέπει να είναι 
τουλάχιστον  τα δύο τρίτα της αξίας, στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο 
κινητό πράγμα, δ) αναφορά του εκτελεστού  τίτλου, στον οποίο βασίζεται η 
εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το 
οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) αναφορά της ημέρας του πλειστηριασμού, η 
οποία ορίζεται υποχρεωτικά σε πέντε (5)  μήνες από την ημέρα περάτωσης 
της κατάσχεσης και όχι  πάντως μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς  και του ονόματος 
του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.  
Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον Αύγουστο, τότε για τον 
υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος μήνας. Στην έκθεση 
αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο 
υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς επίσης και η 
τυχόν διενέργειά του ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια 
του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή  του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο δικαστικός 
επιμελητής βεβαιώνει στην κατασχετήρια έκθεση τον λόγο της αδυναμίας 
ορισμού  συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας  του  
συμβολαιογραφικού  συλλόγου  του  τόπου  εκτέλεσης. 
3. Την κατασχετήρια έκθεση υπογράφουν ο δικαστικός  επιμελητής και ο 
μάρτυρας και αν είναι παρόντες εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται και εκείνος 
κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση την υπογράφουν και αυτοί. Αν  κάποιος 
από αυτούς αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στην έκθεση. 
4.  Ύστερα  από  ανακοπή  του  επισπεύδοντος  ή  του   καθ’ ου η εκτέλεση ή 
οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 
δικαστήριο, δικάζοντας  κατά  τη  διαδικασία  των  άρθρων  686  επ.,  μπορεί 
να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης και του αποσπάσματος αυτής, ιδίως ως 
προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης 
προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί  το αργότερο 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η 
απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00’ το μεσημέρι της όγδοης πριν 
από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της 
γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
 
 
 

12.- Στο άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) στην παρ. 4 

αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην 
παρ. 5 προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και τροποποιούνται το πρώτο και το 
έκτο εδάφιο με προσθήκη αντίστοιχων ρυθμίσεων για την από κοινού 
πλειοδοσία, γ) στην παρ. 6 η λέξη «πλειστηριασμού» αντικαθίσταται με τις 
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λέξεις «πλειστηριασμών ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.», δ) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 8» τροποποιούνται ως προς τη διάρκεια του πλειστηριασμού και το τρίτο 
εδάφιο ως προς τη διάρκεια της παράτασης του πλειστηριασμού, και το 
άρθρο 959 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 
Άρθρο 959 
 
1.  Τα  κατασχεμένα  πράγματα  πλειστηριάζονται  με  ηλεκτρονικά μέσα 
ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η 
κατάσχεση. 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. Ο 
πλειστηριασμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών 
συστημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό  αυτόν, 
υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται 
ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην 
περίπτωση  
πολλαπλών κατασχέσεων. 
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων 
πλειστηριασμού ανήκει στους κατά τόπον αρμοδίους συμβολαιογραφικούς 
συλλόγους. 
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της 
κατασχετήριας έκθεσης.  
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος  υποψήφιοι πλειοδότες 
που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών.  
Πλειοδοσία  περισσότερων  από  κοινού  είναι  εφικτή, μόνο εάν χορηγηθεί σε 
οποιονδήποτε εξ αυτών ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους 
λοιπούς ενδιαφερόμενους πλειοδότες και αυτός προβεί στη σχετική  δήλωση 
συμμετοχής και υποβολής του πληρεξουσίου, πριν τον πλειστηριασμό, 
σύμφωνα με την παρ. 5. Στην  περίπτωση αυτή, και εφόσον κατακυρωθεί 
στους περισσότερους πλειοδότες το πράγμα, αυτοί ενέχονται εις  ολόκληρον 
για την καταβολή του πλειστηριάσματος. 
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο 
πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την 
εγγύηση της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και έχει υποβάλει  ηλεκτρονικά 
το πληρεξούσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1003, επί κοινής δε 
πλειοδοσίας το κατά την παράγραφο 4 του παρόντος πληρεξούσιο μέχρι ώρα 
15:00,  δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του 
πλειστηριασμού. Οι προσφορές, με ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, και είναι  ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των 
συστημάτων για τη  διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή. Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους 
χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων  πλειστηριασμών και του 
πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό 
λογαριασμό που θα διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση  πλειοδοσίας περισσοτέρων, 
σύμφωνα με την παρ. 4, η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης 
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μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί  ατομικά είτε 
ως εκπρόσωπος των λοιπών. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης, επί κοινής δε 
πλειοδοσίας ο εκπρόσωπος των λοιπών, διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση 
αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της 
εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες  ημέρες πριν την ορισθείσα 
ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας 
του  πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο  εδάφιο 
εφαρμόζεται, ακόμη και όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον 
συμβολαιογράφου διορισμένου  στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού 
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της 
πρωτεύουσας του Κράτους. 
6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού  μετά το πέρας της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα 
αρχεία, διαπιστώνει  με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 της προηγούμενης του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που 
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά 
συστήματα  πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των υποψήφιων 
πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.  
7. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων 
ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογήν του 
επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. 
Εάν  
ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές, 
επιλέγεται υποχρεωτικά η περιφέρεια  του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου και 
αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από  αυτές, 
επιλέγεται η περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας 
του κράτους. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη 
διενέργεια του πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης. 
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο  εργάσιμη ημέρα 
Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00’ έως τις 12:00’ και από τις 
14:00’ έως τις 16:00’.  Σε υποβολή προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του  
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 ή από 
ώρα 15:59:00 έως 15:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για 
κάθε προ σφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, 
δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί 
μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας (1) ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,  
οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει  από την 1η Αυγούστου έως την 31η 
Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της 
ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η 
απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις 
Περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη 
και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά. 
9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά 
τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες 
υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως  
το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα 
καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. 
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10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι  πλειοδότες 
ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, 
τον ακριβή χρόνο  
υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο  υποψήφιος πλειοδότης 
ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. 
11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν 
αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για τον  λόγο 
αυτής. 
12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, 
ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών 
συστημάτων.  
Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται 
αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, 
κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη. 
13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής έχει 
υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό 
του υπαλλήλου του  πλειστηριασμού  το  πλειστηρίασμα  και  το  τέλος  
χρήσης το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με 
την καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους χρήσης, το κατακυρωμένο 
πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον 
υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν την καταβολή του πλειστηριάσματος 
και του τέλους χρήσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να 
καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 
κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην 
πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το 
Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο 
υπάλληλος  
του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο συμβολαιογραφικό 
σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, 
μέρος του ανωτέρω ποσού, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της 
παραγράφου 14 του παρόντος, αποδίδεται από τον οικείο συμβολαιογραφικό 
σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  
Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών  τραπεζικών 
λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι ειδικότεροι 
όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι 
λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία 
πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, το ύψος και ο τρόπος 
καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των 
συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που 
αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
 
 

13.-  Στο  άρθρο  962  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας   προστίθεται παρ. 

2 και το άρθρο 962 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 962 
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1. Αν τα κατασχεμένα πράγματα μπορεί, κατά την κρίση του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού, να υποστούν φθορά,  πλειστηριάζονται  αμέσως.  Ο  
υπάλληλος  του  πλειστηριασμού μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη 
ενέργεια για την εξασφάλιση δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του 
οποίου γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το 
ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 686 επ. 
2. Τα υποκείμενα σε φθορά ευπαθή προϊόντα, πλειστηριάζονται οποιαδήποτε 
μέρα, και η κατά την παρ. 6 του άρθρου 959 ανάρτηση στα ηλεκτρονικά 
συστήματα μπορεί να διενεργείται και αυθημερόν, πριν την έναρξη του 
πλειστηριασμού, η δε κατά την παρ. 1 του άρθρου 965 εγγυοδοσία δύναται να 
κατατεθεί και σε μετρητά. 
 
 

14.-  Στο άρθρο 965 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) στο δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 1 διαγράφονται οι λέξεις  «και περισσότεροι πλειοδότες από κοινού», 
προστίθενται νέα τρίτο και έκτο εδάφιο, στο πέμπτο εδάφιο διαγράφονται οι 
λέξεις «σε μετρητά ή», β) στην παρ. 4 η λέξη «πέμπτη» αντικαθίσταται από 
την λέξη «δέκατη», γ) στην παρ. 5, στο δεύτερο εδάφιο ρυθμίζεται η επίδοση  
σε κοινή πλειοδοσία και στο ένατο εδάφιο οι λέξεις «Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις  «Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-
ΕΦΚΑ) και το άρθρο 965 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 965 
 
1. Η πλειοδοσία αρχίζει με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς. Δεν μπορούν 
να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι 
υπάλληλοί του. Για την από κοινού πλειοδοσία περισσότερων εφαρμόζονται 
οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 959. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, αν 
προβληθεί εγγράφως πριν  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αντίρρηση  από  τον   
επισπεύδοντα ή τον καθ’ ού η εκτέλεση ή από οποιονδήποτε πλειοδότη να 
αποκλείσει από την πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
επισπεύδεται αναπλειστηριασμός, εφόσον το γεγονός αυτό προκύπτει  από 
δημόσιο έγγραφο ή ομολογείται. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει με 
μεταφορά πίστωσης στον ειδικό  τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) μήνα, ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα,  εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής 
της πρώτης προσφοράς. Επί περισσότερων υποψήφιων πλειοδοτών κατά την 
παρ. 4 του άρθρου 959, η  κατάθεση ή η έκδοση της επιταγής μπορεί να γίνει 
από οποιονδήποτε  πλειοδότη  είτε  αυτός  ενεργεί  ατομικά   είτε ως 
εκπρόσωπος των λοιπών. Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος, ή αν η 
κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται 
σε εκείνον που την είχε καταθέσει αμέσως μετά το πέρας  του 
πλειστηριασμού. 
2. Τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον πλειοδότη που 
προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή.  Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να 
καταχωρίζει στην έκθεσή του όλες τις προσφορές που έγιναν. 
3. Ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει  στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα σε μετρητά ή με μεταφορά πίστωσης στον 
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ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης τράπεζας που  λειτουργεί  νόμιμα  στην  
Ελλάδα,  την  τρίτη  εργάσιμη  μέρα από τον πλειστηριασμό και αμέσως μετά 
του παραδίδεται το κατακυρωμένο πράγμα. Η παράδοση του πράγματος στον 
υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το πλειστηρίασμα 
και το τέλος χρήσης. 
4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη 
ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει εντόκως το πλειστηρίασμα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αναλογούντες  επί του 
πλειστηριάσματος τόκοι υπολογίζονται από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και αποδίδονται από κοινού με το πλειστηρίασμα με εντολή του επί 
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία. Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
οι όροι και η διαδικασία και οι αναγκαίες λεπτομέρειες που  αφορούν  στην  
απόδοση  του  πλειστηριάσματος  στους δικαιούχους, καθώς και άλλο σχετικό 
ζήτημα. Η κατάθεση είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική 
περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του.  
5. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως  το πλειστηρίασμα και 
το τέλος χρήσης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει μέσα στις 
επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες να τον οχλήσει με εξώδικη πρόσκληση  
που  επιδίδεται  με  δικαστικό  επιμελητή.  Αν  ο  υπερθεματιστής δεν 
καταβάλει το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες από την όχληση πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία  που 
έχει καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά 
των οποίων, αθροιζομένη με το ποσό της εγγυοδοσίας που κατέπεσε, είναι 
ίση με το πλειστηρίασμα, να καταβάλουν σε τακτή ημέρα που ορίζεται στην 
πρόσκληση το ποσό που είχαν προσφέρει. Η πρόσκληση επιδίδεται με 
δικαστικό επιμελητή, επί δε κοινής πλειοδοσίας επιδίδεται στον εκπρόσωπο 
αυτών. Αν εμφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συντάσσεται  σχετική 
έκθεση από τον συμβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που 
είχε προσφέρει κατά τον πλειστηριασμό το μεγαλύτερο ποσόν. Το 
πλειστηρίασμα συνίσταται στο άθροισμα του ποσού που καταβλήθηκε και της 
εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεματιστή που κατέπεσε. Αν, κατά την 
ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου  του πλειστηριασμού, η κατά τα προηγούμενα 
εδάφια πρόσκληση των επόμενων πλειοδοτών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα 
δυσχερής για λόγους που εκτίθενται σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται 
αναπλειστηριασμός κατά τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων. Η επίσπευση 
του αναπλειστηριασμού γίνεται είτε με επιμέλεια του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού είτε από τον υπέρ ου ή από τον καθ’ ου η εκτέλεση ή από 
κάθε δανειστή που έχει αναγγελθεί με τίτλο εκτελεστό. Ο αναπλειστηριασμός 
επισπεύδεται με πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με δήλωση 
προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού του υπέρ ου ή του καθ’ ου ή του 
δανειστή, για  την οποία συντάσσεται πράξη. Περίληψη της πράξης, η οποία 
περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της 
κατασχετήριας έκθεσης, δημοσιεύεται με επιμέλεια του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η διάταξη του άρθρου 959 της παρ. 8 εφαρμόζεται 
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αναλόγως και η σχετική προθεσμία υπολογίζεται αφότου συνταχθεί η  πράξη. 
Ο αρχικός υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε το  
πλειστηρίασμα, δεν μπορεί να πλειοδοτήσει, δικαιούται  όμως, έως ότου 
αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόμενο πλειστηρίασμα, με τον τόκο 
υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα του αναπλειστηριασμού και να ζητήσει να 
του κατακυρωθεί το πράγμα.  
6. Αν κατά τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το  ίδιο πλειστηρίασμα, ο 
πρώτος υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά 
εντόκως, με το επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει, με 
τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν 
απομένει επιπλέον διαφορά, η έκθεση του αναπλειστηριασμού αποτελεί 
εναντίον του  
τίτλο εκτελεστό για τη συμπλήρωση. Αν έγιναν περισσότεροι 
αναπλειστηριασμοί, όλοι οι προηγούμενοι διαδοχικοί υπερθεματιστές, που δεν 
κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά 
μεταξύ του αρχικού πλειστηριάσματος και του πλειστηριάσματος που τελικά 
επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε, χωρίς  όμως η ευθύνη του καθενός να 
υπερβαίνει το ποσόν της διαφοράς από τη δίκη του οφειλή. Οι εγγυοδοσίες 
που  
είχαν κατατεθεί από τους προηγούμενους διαδοχικούς υπερθεματιστές δεν 
επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστηρίασμα από τον τελικό 
υπερθεματιστή, προκειμένου να γίνει ο ως άνω καταλογισμός στην τυχόν 
διαφορά. Ο υπερθεματιστής που δεν κατέβαλε δεν δικαιούται, αν κατά τον 
αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το 
επιπλέον. 
7. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει  ότι υπάρχει ανάγκη, 
να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού την επιβαλλόμενη από τις 
περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνομικού οργάνου, στο οποίο  
παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποβάλλει αιτήματα για την τήρηση της 
τάξης και την αποκατάσταση της  ομαλής διενέργειας και συνέχισης του 
πλειστηριασμού. 
 
 

15.-  Στο  άρθρο  966  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας: α)  στην  παρ.  1  

αντικαθίσταται  το  δεύτερο  εδάφιο,  β) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) 
προστίθενται παρ. 2Α και 2Β, δ) τροποποιείται η παρ. 3, προκειμένου να 
απαλειφθεί η  αναφορά σε ελεύθερη εκποίηση και να προστεθεί παραπομπή 
στην παρ. 2Β, και το άρθρο 966 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 966 
 
1.  Αν  δεν  παρουσιαστούν  πλειοδότες  ή  δεν  υποβληθούν προσφορές, το 
πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης 
προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο 
επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει 
η προθεσμία της παρ. 6  του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του 
πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια 
την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 
2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός  
επαναλαμβάνεται  με  την  ίδια  τιμή  πρώτης  προσφοράς και σε ημερομηνία 
που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) 
ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες 
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δημοσιεύσεως πλειστηριασμών  του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και 
ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction). 
2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος,  διεξάγεται νέος με 
τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς 
ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του  
πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής 
δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών 
του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ  (e-auction). 
2Β.  Σε  περίπτωση  που  και  ο  πλειστηριασμός  της   παρ. 2Α αποβεί 
άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε 
τοις  εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών  του Δελτίου Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction). 
3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο 
δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 
επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει 
την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την 
ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.  
4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του  πλειστηριασμού, για 
λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων 
διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα  και 
συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από 
τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης. Τυχόν προσφορές 
πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας 
παραμένουν ισχυρές. 
 

16.-  Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 972 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

τροποποιείται ως προς την υποχρεωτική υπογραφή της αναγγελίας από 
δικηγόρο και το άρθρο 972 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 972 
1. Οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να 
αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού, σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση και πρέπει να περιέχει: 
α) διορισμό αντικλήτου στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, του τόπου της 
εκτέλεσης, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και προσφορές 
που αφορούν την εκτέλεση. Αν δεν οριστεί αντίκλητος, αντίκλητος είναι ο 
δικηγόρος που υποχρεωτικά υπογράφει την αναγγελία, με την επιφύλαξη 
τυχόν αντίθετης ειδικής  ρύθμισης, 
β) περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται. Η αναγγελία 
πρέπει να επιδοθεί το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά τον 
πλειστηριασμό και μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα 
έγγραφα  
που αποδεικνύουν την απαίτηση. Τα έξοδα της αναγγελίας βαρύνουν όποιον 
αναγγέλλεται. 
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2. Το κύρος της αναγγελίας δεν επηρεάζεται από την αναστολή ή τη ματαίωση 
του πλειστηριασμού. Αν η απαίτηση του δανειστή που αναγγέλλεται 
στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό, η αναγγελία έχει τα ίδια αποτελέσματα με την 
κατάσχεση. 
 
 

17.-  Στο άρθρο 973 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) το τρίτο εδάφιο της 

παρ. 1 και το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιούνται ως προς τις 
προθεσμίες ανάρτησης της γνωστοποίησης της δήλωσης και της νέας ημέρας 
του πλειστηριασμού και ως προς την αναφορά στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ), β) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 προστίθενται οι λέξεις «ούτε  και 
αίτηση ανάκλησης» και το άρθρο 973 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 973 
 
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που 
είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο 
του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ημέρα του 
πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δυο (2) 
μήνες από την ημέρα της δήλωσης  και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών 
(3) μηνών από την ημέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός 
πέντε (5) ημερών μεριμνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης 
και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 
πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
2. Κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο 
και κοινοποίησε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση επιταγή 
προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό. 
3. Αν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα, θέλει να επισπεύσει τον 
πλειστηριασμό κατά την παρ. 2,  πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού και να συνταχθεί σχετική πράξη. Αν ο δανειστής  αυτός έχει 
και ο ίδιος επιβάλει κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού 
επέχει θέση ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης 
επιδίδεται  
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη δήλωση στον αρχικώς  επισπεύδοντα. Ο 
πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον του ίδιου  υπαλλήλου.  Ο  υπάλληλος  του  
πλειστηριασμού  εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά ώστε να αναρτηθεί η 
γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα 
δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
4. Κάθε δανειστής της παρ. 2 μπορεί να ζητήσει από  το αρμόδιο κατά το 
άρθρο 933 δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., 
να του επιτρέψει να επισπεύσει αυτός την εκτέλεση, αν ο πλειστηριασμός 
ματαιώθηκε για δεύτερη φορά χωρίς σοβαρό λόγο, καθώς και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που από τη στάση του επισπεύδοντος προκύπτει συμπαιγνία ή 
ολιγωρία. Η ανάθεση της επίσπευσης στον αιτούντα μπορεί να εξαρτηθεί από 
τη ματαίωση του τυχόν επισπευδόμενου πλειστηριασμού. Ο δανειστής, στον 
οποίο ανατέθηκε η επίσπευση, οφείλει να προβεί στην κατά την παρ. 3 
δήλωση. Ο πλειστηριασμός επισπεύδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής. 
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5. Αν στην περίπτωση της παρ. 3 εμφανίστηκαν ταυτόχρονα περισσότεροι 
δανειστές που θέλουν να επισπεύσουν την εκτέλεση ή, στην περίπτωση της 
παρ. 4, οι αιτούντες είναι περισσότεροι, το κατά το άρθρο 933  δικαστήριο, 
ύστερα από αυτοτελή ή παρεμπίπτουσα αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, δικάζοντας με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., επιλέγει τον 
καταλληλότερο στον οποίο και αναθέτει την επίσπευση. Ο πλειστηριασμός 
επισπεύδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3. 
6.  Αντιρρήσεις  για  οποιονδήποτε  λόγο  που  αφορά   το κύρος της δήλωσης 
συνέχισης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημέρα της κατά την παρ. 1 ανάρτησης. Η συζήτηση της ανακοπής 
προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή 
της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κατά της απόφασης που 
εκδίδεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής  δεν  
επιτρέπεται  η  άσκηση  ενδίκων  μέσων  ούτε και αίτηση ανάκλησης. 
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο 
δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο 
απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από την οποία συντάσσεται έκθεση, και 
κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
συζήτηση. 
 

18.- Στο άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) στο δεύτερο εδάφιο 

της περ. 1 και στο τελευταίο εδάφιο της περ. 3 πριν από τις λέξεις «του 
πλειστηριασμού» προστίθεται η λέξη «διενέργειας», β) στο πρώτο εδάφιο  της 
περ. 3 και στην περ. 4 οι λέξεις «πριν από την ημερομηνία ορισμού του 
πρώτου πλειστηριασμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού», γ) στην περ. 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο 
και το άρθρο 975 διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Άρθρο 975  
 
Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά. Αφού 
αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, που  ορίζονται  αιτιολογημένα  από  τον  
υπάλληλο  του  πλειστηριασμού, κατατάσσονται: 
1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε 
στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του 
πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι 
απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις 
εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον 
προέκυψαν έως την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της 
πτώχευσης. 
2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση 
εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων 
του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. 
3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης 
εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των 
δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν 
μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημέρα διενέργειας του 
πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις λόγω 
καταγγελίας της σχέσης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για 
αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται 
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στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από τον χρόνο που προέκυψαν. Στην ίδια τάξη 
κατατάσσονται απαιτήσεις δικηγόρων από δικηγορικές υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν κατά υπόθεση στον οφειλέτη, εφόσον προέκυψαν ένα έτος 
πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού. Οι απαιτήσεις του 
Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και 
επιρριπτόμενους  φόρους  με  τις  προσαυξήσεις  κάθε  φύσης  και  τους  
τόκους  που  επιβαρύνουν  τις  απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και 
οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της  γενικής  
γραμματείας  κοινωνικών  ασφαλίσεων,  οι  απαιτήσεις αποζημίωσης σε 
περίπτωση θανάτου του υπόχρεου  προς  διατροφή,  καθώς  και  οι  
απαιτήσεις   αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό 
(67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την  
ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή την κήρυξη  της πτώχευσης. 
4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών  από πώληση 
αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την 
ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. 
5) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που 
επιβαρύνουν  
τις απαιτήσεις αυτές. 
6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος 
έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις 
του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. 
 

19.-  Στην παρ. 3 του άρθρου 977 του Κώδικα Πολιτικής  Δικονομίας, στο 

δεύτερο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση και στο τέλος προστίθεται 
νέο εδάφιο και το άρθρο 977 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 977 
 
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, αν εκτός από τις 
απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 976 
αριθμ. 3, προτιμώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 
976 αριθμ. 1 και 2, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το 
ένα τρίτο του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές και 
τα δύο τρίτα διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 
αριθμ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που απομένουν από το ένα τρίτο ή τα δύο 
τρίτα, μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και 976 αριθμ. 
1 και 2, κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, 
οι απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες, που δεν 
έχουν ικανοποιηθεί. 
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, αν υπάρχουν 
περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, 
η απαίτηση της προηγούμενης τάξης προτιμάται από την απαίτηση της 
επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως. Αν 
συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 976 αριθμ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά. 
3. Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και απαιτήσεις του 
άρθρου 976, καθώς και μη προνομιούχες απαιτήσεις, τότε οι απαιτήσεις του 
άρθρου 976  ικανοποιούνται  έως  το  εξήντα  πέντε  τοις  εκατό  (65%), οι 
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απαιτήσεις του άρθρου 975 έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και οι μη 
προνομιούχες απαιτήσεις έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του 
πλειστη- 
ριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέτρως. Από τα 
υπόλοιπα που απομένουν από το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) ή από το 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις της εκάστοτε άλλης από τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες, 
που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Από τα υπόλοιπα που απομένουν από την 
ικανοποίηση των εγχειρόγραφων δανειστών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 
άρθρου 976 και του άρθρου 975 κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 1. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 976 και μη προνομιούχες 
απαιτήσεις, οι πρώτες ικανοποιούνται έως το ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι 
δεύτερες έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος, που 
πρέπει να διανεμηθεί  στους πιστωτές συμμέτρως. Αν υπάρχουν απαιτήσεις 
του άρθρου 975 και μη προνομιούχες απαιτήσεις, οι απαιτήσεις του άρθρου 
975 ικανοποιούνται σε ποσοστό έως το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
ποσού του πλειστηριάσματος, που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές, ενώ 
οι μη προνομιούχοι ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό συμμέτρως. Εάν 
υπάρχουν και εγχειρόγραφοι δανειστές οι προνομιούχες απαιτήσεις των 
άρθρων 975 και 976 δεν συμμετέχουν στο δέκα τοις εκατό (10%) ακόμη και 
εάν  
δεν ικανοποιήθηκε η απαίτησή τους. 
 

20.- Στην παρ. 2 του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι λέξεις 

 «πριν από την ημερομηνία ορισμού  του πρώτου πλειστηριασμού» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την ημέρα διενέργειας του 
πλειστηριασμού», το ποσοστό 275% αναγράφεται και ολογράφως και το 
άρθρο 977Α διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 977Α 
 
1. Αν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου γεννηθούν εξ ολοκλήρου 
απαιτήσεις και συσταθεί για την εξασφάλισή τους ενέχυρο επί μη 
βεβαρημένου κατά την ανωτέρω ημερομηνία πράγματος, αυτές 
κατατάσσονται, με την επιφύλαξη της παρ. 2 και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα 
της εκτέλεσης, με την εξής σειρά: 
α) απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 1 και 2 
β) απαιτήσεις του άρθρου 975 και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 3 
γ) μη προνομιούχες απαιτήσεις. 
2. Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημέρα διενέργειας του 
πλειστηριασμού και αφορούν σε μη καταβληθέντες μισθούς έως έξι (6) μηνών 
από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά 
μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό 
υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί διακόσια εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (275%) ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση 
(υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης. 
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρημένων πραγμάτων, οι 
απαιτήσεις της παρ. 2 του παρόντος, εφόσον έχουν αναγγελθεί, 
ικανοποιούνται από το ποσό των  πλειστηριασμάτων  που  πρέπει  να  
διανεμηθούν  στους πιστωτές ως εξής: α) συμμέτρως, εφόσον οι 
πλειστηριασμοί διενεργήθηκαν ταυτοχρόνως ή β) κατά τη σειρά διενέργειας 
των πλειστηριασμών και έως την ολοσχερή εξόφλησή τους, εφόσον οι 
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πλειστηριασμοί διενεργήθηκαν διαδοχικώς. Στην περ. β’ του προηγούμενου 
εδαφίου, οι ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές σε βάρος των οποίων 
ικανοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι απαιτήσεις  
αυτές, υποκαθίστανται για το επιπλέον της αναλογίας  τους στο 
πλειστηρίασμα από τον πλειστηριασμό των υπόλοιπων πραγμάτων. 
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, αν υπάρχουν περισσότερες 
απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της 
προηγούμενης τάξης προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν 
είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες 
απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθμ. 2, 
ακολουθείται  
η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά. 
5. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν προνόμιο, σύμφωνα με 
τις προηγούμενες παραγράφους, οι μη προνομιούχοι πιστωτές 
ικανοποιούνται συμμέτρως από το υπόλοιπο του ποσού του 
πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές. 
 
 

21.- Στην παρ. 1 του άρθρου 979 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 979 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 979 
 
1. Μέσα σε τρείς (3) ημέρες αφότου συνταχθεί ο πίνακας, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού καλεί με έγγραφο εκείνον υπέρ του οποίου έγινε και εκείνον 
κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση και τους δανειστές που 
αναγγέλθηκαν, για να λάβουν γνώση του πίνακα της κατάταξης. Ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού οφείλει την επόμενη ημέρα της πρόσκλησης να επιδείξει 
ή και  
να χορηγήσει στα ως άνω πρόσωπα τον πίνακα και τα σχετικά έγγραφα. 
2. Μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί η πρόσκληση της 
παρ. 1 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον πίνακα 
της κατάταξης, οπότε εφαρμόζονται τα άρθρα 933 επ. Αντίγραφο της 
ανακοπής επιδίδεται, μέσα στην ίδια προθεσμία, και στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση 
όλων των ένδικων μέσων πλην της ανακοπής ερημοδικίας.  
Η ανακοπή στρέφεται κατά των δανειστών των οποίων προσβάλλεται η 
κατάταξη. Η συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) 
ημέρες από την κατάθεσή της, αν ο δανειστής είναι κάτοικος ημεδαπής ή μέσα  
σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της, αν ο δανειστής είναι 
κάτοικος αλλοδαπής. 
 

22.-  Στην παρ. 2 του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) 

τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την έγγραφη κατάθεση της 
δήλωσης, β) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 985 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 985 
 
1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος 
οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα 
χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη 
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κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. 
Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, αυτό θα 
πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά 
την έννοια του άρθρου 982 παρ. 2 στοιχ. γ’ και δ’. 
2. Η δήλωση της παρ. 1 κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του 
ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται 
σχετική έκθεση. Είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης και με ηλεκτρονικά 
μέσα. Στην περίπτωση αυτή η σχετική έκθεση συντάσσεται επίσης 
ηλεκτρονικά. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και της σύνταξης της σχετικής 
έκθεσης με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση  των  Υπουργών  
Δικαιοσύνης  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης.  
3. Η παράλειψη της δήλωσης εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση. Αν η 
δήλωση παραλειφθεί ή είναι ανακριβής, ο τρίτος ευθύνεται να αποζημιώσει 
αυτόν που επέβαλε την κατάσχεση. 
 

23.-  Στο άρθρο 986 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο και το άρθρο 986 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 986 
 
Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δήλωση του άρθρου 985 όποιος επέβαλε 
την κατάσχεση έχει δικαίωμα να την ανακόψει ενώπιον του κατά τα άρθρα 12 
επ. και 23 επ. δικαστηρίου. Με την ανακοπή μπορεί να ζητηθεί και 
αποζημίωση κατά το άρθρο 985 παρ. 3. Η συζήτηση της ανακοπής 
προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
κατάθεση της, μπορεί δε να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που 
υπέγραψε την προσβαλλόμενη δήλωση. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά την 
ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. 
 
 

24.- Το  πρώτο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  993  του  Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται, ως προς τον χρόνο διενέργειας του 
πλειστηριασμού ακινήτων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 993 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 993 
 
1. Η κατάσχεση γίνεται με τη σύνταξη έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή 
μπροστά σ’ έναν ενήλικο μάρτυρα. Η κατάσχεση του ενυπόθηκου κτήματος 
μπορεί να γίνει είτε κατά του οφειλέτη είτε κατά του τρίτου κυρίου είτε κατά 
εκείνου που νέμεται με νόμιμο τίτλο το ενυπόθηκο κτήμα, αφού κοινοποιηθεί η 
επιταγή στον οφειλέτη και στον τρίτο. Η προθεσμία του άρθρου 926 αρχίζει 
από  
την τελευταία κοινοποίηση. 
2. Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο β’ και 2 έως 4 του  άρθρου  954  
εφαρμόζονται  και  εδώ,  με  εξαίρεση  τον  χρόνο διενέργειας του 
πλειστηριασμού, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την 
ημερομηνία περάτωσης της κατάσχεσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση 
οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αυτή. Εάν η παραπάνω προθεσμία 
συμπληρώνεται τον μήνα Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται 
υπόψη ο επόμενος μήνας. Το κατασχεμένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από 
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επιτόπια μετάβαση του δικαστικού επιμελητή, να περιγράφεται με ακρίβεια ως 
προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα 
παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την 
ταυτότητά του. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, 
λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον 
χρόνο της κατάσχεσης. 
3. Για την επιβολή της κατάσχεσης και την περιγραφή  του ακινήτου ο 
δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε αυτό έστω και αν 
κατέχεται από τρίτο. 
 

25. -  Στο άρθρο 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) το δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 1, το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 
τροποποιούνται ως προς τις τιθέμενες προθεσμίες, β) το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 τροποποιείται ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις και το άρθρο 995 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 995 
 
1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η 
κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να 
παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει έκθεση για 
την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άμεση κατάρτιση του 
αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την επομένη της ημέρας που έγινε 
η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την 
κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά 
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων 
αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον 
πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης κατά το π.δ. 59/2016 (Α’ 95). 
2. Με ποινή ακυρότητας, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται 
στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το 
κατασχεμένο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση. Αν πρόκειται για 
πλοία νηολογημένα στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που τηρεί το 
νηολόγιο, όπου είναι γραμμένο το πλοίο, και αν πρόκειται για αεροσκάφη 
γραμμένα σε μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον 
που το τηρεί. Ο υποθηκοφύλακας ή όποιος τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο 
οφείλει να εγγράφει την ίδια ημέρα την κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο 
κατασχέσεων  
που τηρείται για το σκοπό αυτό και να παραδώσει μέσα σε προθεσμία πέντε 
(5) ημερών, αφότου κατά τα προαναφερόμενα του έγινε η επίδοση, το σχετικό 
πιστοποιητικό βαρών στον αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή, ενώ 
ο γραμματέας του ειρηνοδικείου οφείλει αυθημερόν να καταχωρίσει την 
κατασχετήρια έκθεση σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο, με βάση τα 
ονοματεπώνυμα των καθ’ ων η κατάσχεση. 
3. Αν πρόκειται για κατάσχεση ενυπόθηκου κτήματος και η κατάσχεση έγινε 
κατά του τρίτου, κυρίου ή νομέα, πρέπει να επιδοθεί σ’ αυτόν και στον 
οφειλέτη αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα. 
Αν η κατάσχεση έγινε κατά του οφειλέτη, πρέπει να επιδοθεί στον τρίτο, κύριο 
ή νομέα, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα. 
4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό 
τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής της εκτέλεσης, την κατασχετήρια 
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έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα 
και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, το 
πιστοποιητικό  
βαρών, καθώς και, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, την έκθεση  εκτίμησης  του  
πιστοποιημένου  εκτιμητή  του  π.δ. 59/2016. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της 
κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου 
και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου 
αυτών και, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό 
φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που 
κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα 
συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των 
υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της 
πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους 
του πλειστηριασμού, που θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που 
γνωστοποιήθηκαν στον δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του 
άρθρου 927 και το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του 
πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με 
επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την  κατάσχεση  στην  
ιστοσελίδα  δημοσιεύσεων  πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ). Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται και η βεβαίωση του δικαστικού 
επιμελητή, σχετικά με την αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου 
εκτέλεσης ή της Περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου 
εκτέλεσης. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο 
κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν 
μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων  
εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος. Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει στον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του 
κατασχεθέντος  
ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σε αυτό. Η 
λήψη τους από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού αναφέρεται στην 
παραπάνω έκθεση.  
Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της 
κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή και 
οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο 
ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού. 
5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις των άρθρων 972 και 973 
εφαρμόζονται και εδώ. 
 
 

26.- Στο άρθρο 997 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α) το δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 1 τροποποιείται με την επιμήκυνση της προθεσμίας καταγγελίας 
μίσθωσης από τον υπερθεματιστή, β) στις περ. α) και β) της παρ. 2 οι λέξεις 
«πέντε (5)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οκτώ (8)» και γ) προστίθεται παρ. 
6 και το άρθρο 997 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 997 
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1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση 
και υπέρ των δανειστών που αναγγέλθηκαν η διάθεση του κατασχεμένου από 
τον  
οφειλέτη· αν πρόκειται για ενυπόθηκο ακίνητο είναι άκυρη η διάθεσή του και 
από τον τρίτο, κύριο ή νομέα. Μετά την κατάσχεση του ακινήτου η εκμίσθωσή 
του από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα ή η παραχώρηση της χρήσης 
ή κατοχής του με βάση άλλη έννομη σχέση μπορεί να καταγγελθεί από τον 
υπερθεματιστή μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μεταγραφή της 
περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την καταγγελία αυτή η μίσθωση ή 
άλλη έννομη σχέση λύεται μετά από δύο (2) μήνες και χωρεί η κατά το άρθρο 
1005 παρ. 2 εκτέλεση. Δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης κατά το άρθρο 
615 ΑΚ δεν θίγεται και η περίληψη εκτελείται κατά του μισθωτή αφού 
περάσουν οι προθεσμίες του άρθρου αυτού που αρχίζουν αφότου η περίληψη 
επιδοθεί στο μισθωτή. 
2. Τα αποτελέσματα της παρ. 1 αρχίζουν αναδρομικά:  α) για τον οφειλέτη, 
αφότου του επιδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 995 αντίγραφο της κατασχετήριας 
έκθεσης ή συνταχθεί η έκθεση, που πιστοποιεί την άρνησή του να παραλάβει 
το αντίγραφο κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 995, με την 
προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η επίδοση του αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, β) για τον τρίτο, 
κύριο ή νομέα, αφότου του επιδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 995 αντίγραφο της 
κατασχετήριας έκθεσης ή συνταχθεί η έκθεση, που πιστοποιεί την άρνησή του 
να παραλάβει το αντίγραφο κατά το άρθρο 995 παρ. 1 και 4, με την 
προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η επίδοση του αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, γ) για τους 
τρίτους, μόνο αφότου η κατάσχεση εγγραφεί κατά το άρθρο 995 στο βιβλίο 
κατασχέσεων και εφόσον έγιναν οι, κατά τις περ. α’ και β’ της παραγράφου 
αυτής, επιδόσεις στον οφειλέτη και τον τρίτο, κύριο ή νομέα. 
3. Σε όποιον επέβαλε την κατάσχεση και στους δανειστές που αναγγέλθηκαν 
δεν αντιτάσσεται η μεταγραφή ή η εγγραφή υποθήκης που έγινε μετά την 
εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων σε οποιονδήποτε τίτλο και 
αν στηρίζεται η υποθήκη. Η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη, που έγινε 
μετά την εγγραφή της κατάσχεσης, είναι έγκυρη και για το δανειστή που 
επέβαλε την κατάσχεση και για τους δανειστές που έχουν αναγγελθεί. 
4. Αν συμπέσει την ίδια ημέρα εγγραφή κατάσχεσης και μεταγραφή ή εγγραφή 
υποθήκης στο ίδιο ακίνητο, προτιμάται αυτή που καταχωρίστηκε έστω και 
ελάχιστο χρόνο νωρίτερα. 
5. Μετά την εγγραφή της αναγκαστικής κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων 
επιτρέπεται να επιβληθεί και άλλη αναγκαστική κατάσχεση επάνω στο ίδιο 
ακίνητο από άλλο δανειστή του οφειλέτη. Οι διαφορετικές διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργούνται ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζει η μια 
την άλλη. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση των εξόδων της εκτέλεσης που 
προκατέ- 
βαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του οποίου δεν περατώθηκε. 
6. Ο κατασχών ή ο δικαστικός επιμελητής που επέβαλε την κατάσχεση μπορεί 
με την επίδειξη αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης να ζητήσει και να 
λάβει από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των προ της κατασχέσεως 
μισθωτηρίων και από τις αρμόδιες πολεοδομίες τον φάκελο του ακινήτου.». 
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27.-  Η παρ. 2 του άρθρου 1002 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

τροποποιείται με την προσθήκη της προϋπόθεσης κατοχής εκτελεστού τίτλου 
ως προς τους δανειστές που αναγγέλθηκαν και το άρθρο 1002 διαμορφώνεται  
ως εξής: 
 
Άρθρο 1002 
 
1. Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την κατακύρωση. Ο υπερθεματιστής 
δεσμεύεται ώσπου να γίνει καλύτερη προσφορά ή ώσπου να ματαιωθεί η 
κατακύρωση. 
2.  Έως  την  κατακύρωση  εκείνος  κατά  του  οποίου  στρέφεται η εκτέλεση 
έχει δικαίωμα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η 
εκτέλεση και των δανειστών που έχουν τίτλο εκτελεστό και αναγγέλθηκαν, 
καθώς και τα έξοδα και το τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος 
πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και 
αίρεται η κατάσχεση. 
3. Η παρ. 3 του άρθρου 969 εφαρμόζεται και εδώ. 
 
 

28.- Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1004 του  Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας τροποποιείται ως προς την τιθέμενη προθεσμία και το άρθρο 1004 
διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Άρθρο 1004 
 
1. Στον πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερθεματιστής έχει  υποχρέωση  να  
καταβάλει  στον  ειδικό  τραπεζικό  επαγγελματικό λογαριασμό του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα και το τέλος χρήσης το  
αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό.  Ο  υπάλληλος  
του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δέκατη πέμπτη 
εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι 
ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις 
δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
του. Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης 
στον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών, μέρος του ανωτέρω ποσού, το οποίο  
καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 959, αποδίδεται από 
τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο  στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 
2. Αν ο υπερθεματιστής είναι ενυπόθηκος δανειστής,  ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού μπορεί να επιτρέψει να μην καταβάλει το ποσό του 
πλειστηριάσματος που αναλογεί στην ενυπόθηκη απαίτησή του ή μέρος του  
ποσού αυτού, ώσπου να γίνει η οριστική κατάταξη, με εγγύηση ή και χωρίς 
εγγύηση. Κατά τα λοιπά και σε ό,τι αφορά  την  κατάθεση  του  
πλειστηριάσματος  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον 
υπολογισμό της τοκοδοσίας εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 965 παρ. 4, με 
εξαίρεση όσα ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα διάταξη. 
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29.-  Στο άρθρο 1009 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: α)  τροποποιείται το 

πρώτο εδάφιο ως προς την προθεσμία, β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο και το άρθρο 1009 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 1009 
 
Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό 
επιχείρησης, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, 
οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την καταγγελία. Αν το 
ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο ως κατοικία, ο υπερθεματιστής 
έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση οπότε η μίσθωση λύεται μετά την  
πάροδο  έξι  (6)  μηνών  από  την  καταγγελία.  Στην  περίπτωση του 
προηγούμενου εδαφίου, η καταγγελία δεν είναι δυνατή πριν τη συμπλήρωση 
του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 του ν. 1703/1987 (Α’ 78) χρονικού 
διαστήματος.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  περίληψη  της  κατακυρωτικής 
έκθεσης εκτελείται κατά του μισθωτή και  του  υπομισθωτή,  καθώς  και  κατά  
οποιουδήποτε  αντλεί τα δικαιώματά του από αυτούς ή κατέχει το μίσθιο γι’ 
αυτούς. 
 

30.- Στο  άρθρο  1018  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας   προστίθεται νέο 

δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 1018 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Άρθρο 1018 
 
Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός ακυρώθηκε και διενεργηθεί νέος, η 
απαίτηση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού που ακυρώθηκε να 
αναλάβει το πλειστηρίασμα που διανεμήθηκε κατατάσσεται μετά τα έξοδα της 
εκτέλεσης του νέου πλειστηριασμού και πριν από τις απαιτήσεις των άρθρων 
975, 976, 977Α, 1007, 1012 παρ. 3 και 1015 παρ. 3. Στην ίδια τάξη 
κατατάσσεται και η αξίωση του υπερθεματιστή για την καταβολή τόκων, που 
οφείλονται από την ημέρα καταβολής του πλειστηριάσματος, μόνον εάν 
προαποδεικνύεται ότι δεν έχει εκτελεστεί από αυτόν η περίληψη 
κατακυρωτικής έκθεσης. Για να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, ο 
υπερθεματιστής μπορεί να επισπεύσει πλειστηριασμό με βάση την απόφαση 
που ακύρωσε την εκτέλεση και πιστοποίηση του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού ότι το πλειστηρίασμα έχει καταβληθεί και διανεμηθεί. 
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Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

 
1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ. 5 του άρθρου 118, η 
παρ. 4 του άρθρου 119, το άρθρου 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226, η παρ. 1 
του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ. 2 του άρθρου 242, η περ. 1 του 
άρθρου 400, η περ. 1 του άρθρου 401, τα άρθρα 468 και 469 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται 
για τα ένδικα βοηθήματα και δικόγραφα, που πρόκειται να κατατεθούν μετά 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 
179, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο 232, οι παρ. 3, 
4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 254, η παρ. 4 του 
άρθρου 260, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 308, το άρθρο 421, η 
παρ. 3 του άρθρου 422, η παρ. 3 του άρθρου 424 και η παρ. 2 του άρθρου 
764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, 
εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις. Στις υποθέσεις που εκδικάζονται 
με τις ειδικές διαδικασίες, η παρ. 2 του άρθρου 260, όπως τροποποιείται με το 
άρθρο 16 του παρόντος, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εκτός εάν 
η συζήτηση της αγωγής έχει ήδη ματαιωθεί, οπότε η προθεσμία των ενενήντα 
(90) ημερών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
 
2. α) Τα άρθρα 516 και 527, η παρ. 1 του άρθρου 542, η παρ. 1 του άρθρου 
556 και οι περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται για τα ένδικα μέσα, που 
θα κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
 
β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
524, η περ. 7 του άρθρου 544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η 
περ. γ’ της παρ. 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 562 
και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών ενδίκων 
μέσων. 
 
3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 591, το δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 και η παρ. 8, του 
άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς 
υποθέσεις. 
 
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
προστίθεται με το άρθρο 40 του παρόντος, εφαρμόζεται για τις διαταγές 
πληρωμής που ακυρώνονται τελεσίδικα μετά από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής τους. 
 
4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 43 του παρόντος, και το άρθρο 732Α του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 52 του παρόντος, 
εφαρμόζονται για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που πρόκειται να 
κατατεθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
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β) Η παρ. 5 του άρθρου 683, το άρθρο 684, οι παρ. 5 έως 8 του άρθρου 686, 
η παρ. 3 του άρθρου 690, η παρ. 3 του άρθρου 691, το εδάφιο τρίτο της παρ. 
2 του άρθρου 691Α, η παρ. 1 του άρθρου 693 και η παρ. 2 του άρθρου 711 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, 
εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων. 
 
5. Τα άρθρα για τη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τα άρθρα 54, 55 και 56 του παρόντος, εφαρμόζονται από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
6. α) Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 933, όπως 
προστίθενται με το άρθρο 57 του παρόντος και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 
58 του παρόντος, εφαρμόζονται για όσες ανακοπές ασκηθούν μετά από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το 
άρθρο 59 του παρόντος, εφαρμόζεται για τις αποφάσεις που θα 
δημοσιευθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το 
άρθρο 60 του παρόντος, εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς 
εκτέλεση διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 61 του παρόντος, εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς 
αγωγές. 
 
ε) Η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιείται με το άρθρο 63 του παρόντος νόμου και η περ. γ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 62 του παρόντος, εφαρμόζονται σε όσες 
κατασχέσεις κινητών επιβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. 
 
στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η παρ. 2 του άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 965, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 972, οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 973, η παρ. 1 του άρθρου 997, η παρ. 1 του άρθρου 1004, 
το άρθρο 1009 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1018 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται για όσους 
πλειστηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. 
 
ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 973, όπως τροποποιείται με το άρθρο 69 του 
παρόντος, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ανακοπές. 
 
η) Το δεύτερο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 975, το πρώτο, τρίτο και πέμπτο 
εδάφιο της περ. 3, η περ. 4, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 977 
και η παρ. 2 του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον παρόντα, εφαρμόζονται, όταν ο πίνακας κατάταξης 
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αφορά σε πλειστηριασμό, που διενεργήθηκε μετά από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
 
θ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 979 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 73 του παρόντος νόμου, καθώς 
και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 985 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθενται με το άρθρο 74 του παρόντος, 
εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 
ι) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 986 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως προστίθεται με το άρθρο 75 του παρόντος, εφαρμόζεται σε όσες 
ανακοπές ασκηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σε όσες 
ανακοπές εκκρεμούν και έχουν εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία των 
περιουσιακών διαφορών. 
 
ια) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με το άρθρο 77 του παρόντος, εφαρμόζονται για επιδόσεις 
που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : 

1) Σύμφωνα με το άρθρ. 120 Ν. 4842/2021, η ισχύς του Μέρους Α’ 
(οι οποίες αφορούν στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας) και των άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ’ αρχίζει 
την 1η Ιανουαρίου 2022. 

2) Όπου στις μεταβατικές διατάξεις αναφέρει «μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου εννοείται μετά τις 01/01/2022 
σύμφωνα με το άρθρο 120 Ν. 4842/2021. 

3)  Σύμφωνα με την παρ. ια του άρθρου 116 του Ν. 4842/2021  οι 
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με το άρθρο 77 του παρόντος, 
εφαρμόζονται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν μετά από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (Ν.4842/2021) δηλ. από 
01/01/2022. Το ερώτημα που γεννάται είναι στην περίπτωση που 
η κατάσχεση επιβληθεί πριν την έναρξη του νέου Νόμου π.χ.  στις 
31/12/2021,   οι επιδόσεις που αφορούν την διαδικαστική πράξη 
που επιβλήθηκε με προηγούμενο Νόμο ενεργούνται με τον νέο 
(Ν.4842/2021);  

Ακολουθεί Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων άρθρων σύμφωνα 
με τις αλλαγές που επήλθαν στον Κ.Πολ.Δ. με το Ν. 4842/2021 και 
περιλαμβάνει : 

1) άρθρα  (1η στήλη) 
2) τα άρθρα πριν την τελευταία τροποποίηση του Νόμου (2η στήλη) 
3) τα νέα άρθρα  τροποποιημένα αλλά και νέα άρθρα που προστέθηκαν 
και μάλιστα επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα οι αλλαγές (3η στήλη) 
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4)  συνοπτική περιγραφή των  τροποποιήσεων ανά άρθρο (4η στήλη) 
5) μεταβατικές διατάξεις για κάθε άρθρο (5η στήλη) 
 
 

  
Ν. 4842/2021  ΦΕΚ 190/Α/13-10-

2021 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

122Α 1. Επίδοση εγγράφου είναι 
δυνατόν να διενεργείται και 
με ηλεκτρονικά μέσα από 
πιστοποιημένο για τον 
σκοπό αυτόν δικαστικό 
επιμελητή, διορισμένο στο 
δικαστήριο, στην περιφέρεια 
του οποίου έχει την κατοικία 
ή τη διαμονή του ή την έδρα 
του, κατά τον χρόνο 
διενέργειας της επίδοσης, το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
προς το οποίο αυτή 
απευθύνεται. 
2. Η επίδοση με ηλεκτρονικά 
μέσα θεωρείται 
συντελεσμένη μόνο εφόσον 
επιστραφεί στον 
διενεργούντα την επίδοση 
δικαστικό επιμελητή, 
ηλεκτρονική απόδειξη 
παραλαβής του εγγράφου, η 
οποία φέρει εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης 
Ιουλίου 2014,σχετικά με την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση 
της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ 
L 257/28.8.2014), του 
προσώπου προς το οποίο 
γίνεται η επίδοση. Επί ποινή 
ακυρότητας, η ηλεκτρονική 
απόδειξη περιέχεται στην 
έκθεση επίδοσης την οποία 
συντάσσει ο δικαστικός 
επιμελητής σύμφωνα με το 
άρθρο 139 Κ.Πολ.Δ.. Η 
επίδοση θεωρείται 
ανυπόστατη αν η 
ηλεκτρονική απόδειξη δεν 
περιέλθει στον διενεργούντα 
την επίδοση μέσα σε 
εικοσιτέσσερις (24) ώρες 
από την αποστολή. 
Συνέπεια του ανυπόστατου 
της ηλεκτρονικής επίδοσης 
είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά 
της με φυσικό τρόπο 
επίδοσης, όπως ορίζουν τα 
άρθρα 122 επ.. 
3. Με την επιφύλαξη της 
παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, 
στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός αυτού, που 
επιθυμεί να αποστέλλει ή να 
λαμβάνει έγγραφα με 

1. Επίδοση εγγράφου είναι 
δυνατόν να διενεργείται και με 
ηλεκτρονικά μέσα από 
πιστοποιημένο για τον σκοπό 
αυτόν δικαστικό επιμελητή, 
διορισμένο στο δικαστήριο, στην 
περιφέρεια του οποίου έχει την 
κατοικία ή τη διαμονή του ή την 
έδρα του, κατά τον χρόνο 
διενέργειας της επίδοσης, το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς 
το οποίο αυτή απευθύνεται. 
2. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να 
επιδίδονται, σύμφωνα με την παρ. 
1, και με ηλεκτρονικά μέσα, 
εφόσον φέρουν εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή κατά την 
έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η 
επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα 
θεωρείται συντελεσμένη μόνο 
εφόσον επιστραφεί στον 
διενεργούντα την επίδοση 
δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική 
απόδειξη παραλαβής του 
εγγράφου, η οποία φέρει 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, κατά την έννοια της 
περ. 20 του άρθρου 2 του ν. 
4727/2020, του προσώπου προς 
το οποίο γίνεται η επίδοση. Επί 
ποινή ακυρότητας, η ηλεκτρονική 
απόδειξη περιέχεται στην έκθεση 
επίδοσης την οποία συντάσσει ο 
δικαστικός επιμελητής σύμφωνα 
με το άρθρο 139 ΚΠολΔ. Η 
επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν 
η ηλεκτρονική απόδειξη δεν 
περιέλθει στον διενεργούντα την 
επίδοση μέσα σε είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες από την αποστολή. 
Συνέπεια του ανυπόστατου της 
ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η 
αυτοδίκαιη διενέργειά της με 
φυσικό τρόπο επίδοσης, όπως 
ορίζουν τα άρθρα 122 επ. 
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, 
φυσικό πρόσωπο ή, στην 
περίπτωση νομικού προσώπου, ο 
νόμιμος εκπρόσωπός αυτού, που 
επιθυμεί να αποστέλλει ή να 
λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά 
μέσα υποχρεούται να δηλώσει μία 
μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση 
στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας 
(Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 
4704/2020 (Α’ 133). Αν πρόκειται 
για κάτοικο εξωτερικού ή νομικό 
πρόσωπο με έδρα στην 
αλλοδαπή, η δήλωση υποβάλλεται 
στο ανωτέρω Μητρώο. 
4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, 
όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 3, 
με παραλήπτη το Δημόσιο, 
πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα 

Το άρθρο 122Α αντικαταστάθηκε  
με νέο.  

1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 
2 του άρθρου 115, η περ. 5 
του άρθρου 118, η παρ. 4 
του άρθρου 119, το άρθρου 
122Α, η παρ. 3 του άρθρου 
226, η παρ. 1 του άρθρου 
237, το άρθρο 238, η παρ. 2 
του άρθρου 242, η περ. 1 
του άρθρου 400, η περ. 1 
του άρθρου 401, τα άρθρα 
468 και 469 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με 
τον παρόντα, 
εφαρμόζονται για τα 
ένδικα βοηθήματα και 
δικόγραφα, που πρόκειται 
να κατατεθούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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ηλεκτρονικά μέσα 
υποχρεούται να δηλώσει μία 
μοναδική ηλεκτρονική 
διεύθυνση στην κεντρική 
βάση μοναδικής 
καταχώρισης των στοιχείων 
επικοινωνίας της παρ. 5 του 
άρθρου 48 του ν. 4623/2019 
(Α’ 134). Αν πρόκειται για 
κάτοικο εξωτερικού ή νομικό 
πρόσωπο με έδρα στην 
αλλοδαπή, η δήλωση 
υποβάλλεται στην ανωτέρω 
κεντρική βάση. Η σχετική 
δήλωση υποβάλλεται είτε 
από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο είτε από 
τρίτο με ειδικό πληρεξούσιο. 
4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά 
μέσα, όπως ορίζεται στις 
παρ. 1 έως 3, με παραλήπτη 
το Δημόσιο, πιστωτικό 
ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, 
κατάστημα ηλεκτρονικού 
χρήματος ή ασφαλιστική 
εταιρεία διενεργείται στην 
εκάστοτε αρμόδια 
αποκεντρωμένη υπηρεσία ή 
κεντρικό υποκατάστημα της 
περιφέρειας, όπου κατά τον 
χρόνο επίδοσης, έχει την 
έδρα του, ο διενεργών την 
επίδοση δικαστικός 
επιμελητής. Σε περίπτωση 
μη ύπαρξης αρμόδιας 
αποκεντρωμένης υπηρεσίας 
ή κεντρικού 
υποκαταστήματος της 
περιφέρειας, η επίδοση 
διενεργείται στην κεντρική 
έδρα των φορέων του 
πρώτου εδάφιου. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των νομικών 
προσώπων υποχρεούνται 
να δηλώνουν την 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
στην ανωτέρω κεντρική 
βάση, όπως επίσης και το 
όνομα του αντιπροσώπου, 
εκπροσώπου ή υπαλλήλου 
που είναι εξουσιοδοτημένος 
να παραλαμβάνει 
ηλεκτρονικά το έγγραφο που 
επιδίδεται. 
5. Για την υποβολή της 
δήλωσης των παρ. 3 και 4, 
συντάσσεται έκθεση που 
υπογράφεται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της 
γραμματείας του 
πρωτοδικείου και εκείνον 
που κάνει τη δήλωση, η 
οποία καταχωρίζεται σε 
ευρετήριο με την αλφαβητική 
σειρά του επωνύμου ή της 
επωνυμίας του φυσικού ή 
νομικού προσώπου. Οι 
δηλώσεις τηρούνται και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο, το 
οποίο αποστέλλεται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της 
γραμματείας του 
πρωτοδικείου ηλεκτρονικά 
στην Ομοσπονδία 
Δικαστικών Επιμελητών 
Ελλάδας. 
6. Αντικατάσταση ή 
κατάργηση της ηλεκτρονικής 

πληρωμών, κατάστημα 
ηλεκτρονικού χρήματος ή 
ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται 
στην εκάστοτε αρμόδια 
αποκεντρωμένη υπηρεσία ή 
κεντρικό υποκατάστημα της 
περιφέρειας, όπου κατά τον χρόνο 
επίδοσης, έχει την έδρα του, ο 
διενεργών την επίδοση δικαστικός 
επιμελητής. Σε περίπτωση μη 
ύπαρξης αρμόδιας 
αποκεντρωμένης υπηρεσίας ή 
κεντρικού υποκαταστήματος της 
περιφέρειας, η επίδοση 
διενεργείται στην κεντρική έδρα 
των φορέων του πρώτου εδάφιου. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των νομικών 
προσώπων υποχρεούνται να 
δηλώνουν την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση στο Ε.Μ.Επ., όπως 
επίσης και το όνομα του 
αντιπροσώπου, εκπροσώπου ή 
υπαλλήλου που είναι 
εξουσιοδοτημένος να 
παραλαμβάνει ηλεκτρονικά το 
έγγραφο που επιδίδεται. 
5. [Καταργείται]. 
6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει 
καταχωριστεί γίνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του ν. 4704/2020. 
7. Η επίδοση στον αντίκλητο 
πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα 
με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
143, μπορεί να γίνεται και στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που περιέχεται σε 
δικόγραφο, σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 119 ΚΠολΔ. 
8. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής 
επίδοσης οι δικονομικές 
προθεσμίες παρατείνονται κατά 
μία (1) ημέρα. 
9. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
εξειδικεύονται οι όροι δημιουργίας 
και λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής για την επίδοση 
εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα 
και καθορίζεται κάθε αναγκαία, 
τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος  
10. [Καταργείται].». 



 

32 
 

διεύθυνσης που έχει 
καταχωριστεί γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 48 
του ν. 4623/2019 (Α’134). 
7. Η επίδοση στον αντίκλητο 
πληρεξούσιο δικηγόρο, 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 
του άρθρου 143, μπορεί να 
γίνεται και στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που περιέχεται σε 
δικόγραφο, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 119 
Κ.Πολ.Δ.. 
8. Στις περιπτώσεις 
ηλεκτρονικής επίδοσης οι 
δικονομικές προθεσμίες 
παρατείνονται κατά μία (1) 
ημέρα. 
9. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
εξειδικεύονται οι όροι 
δημιουργίας και λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
για την επίδοση εγγράφων 
με ηλεκτρονικά μέσα. 
10. Η αμοιβή του δικαστικού 
επιμελητή για τις επιδόσεις 
του παρόντος άρθρου 
καθορίζεται όπως και η 
αμοιβή της επίδοσης της 
παρ. 5 του  άρθρου 122 
ΚΠολΔ.  

422 3. Δεν επιτρέπεται η λήψη 
ένορκων βεβαιώσεων πάνω 
από πέντε (5) για κάθε 
διάδικο και τρεις (3) για την 
αντίκρουση.  

3. Δεν επιτρέπεται η λήψη 
ένορκων βεβαιώσεων πάνω 
από τριών (3) για κάθε διάδικο 
και δυο (2) για την αντίκρουση, 
για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. 

Μειώθηκε ο αριθμός των ενόρκων 
βεβαιώσεων. 

β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 
του άρθρου 155, το δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου 179, το 
τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 227, το άρθρο 
232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 
9 του άρθρου 237, οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 254, η 
παρ. 4 του άρθρου 260, το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 
του 
άρθρου 308, το άρθρο 421, 
η παρ. 3 του άρθρου 422, η 
παρ. 3 του άρθρου 424 και η 
παρ. 2 του άρθρου 764 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με  τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
και στις εκκρεμείς 
υποθέσεις. Στις υποθέσεις 
που εκδικάζονται με τις 
ειδικές διαδικασίες, η παρ. 
2 του άρθρου 260, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 
16 του παρόντος, 
εφαρμόζεται και στις 
εκκρεμείς υποθέσεις εκτός 
εάν η συζήτηση της 
αγωγής έχει ήδη 
ματαιωθεί, οπότε η 
προθεσμία των ενενήντα 
(90) ημερών αρχίζει από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. 

468 1. Η αγωγή κατατίθεται στη 
γραμματεία του 
ειρηνοδικείου. Στην αγωγή 
αναφέρονται, εκτός από τα 
στοιχεία του άρθρου 216 
παράγραφος 1, και τα μέσα 
για την απόδειξή τους. Οι 
προτάσεις κατατίθενται το 
αργότερο κατά τη συζήτηση.  

1. Η αγωγή κατατίθεται στη 
γραμματεία του ειρηνοδικείου 
και επιδίδεται στον εναγόμενο 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κατάθεσή της. 
Αν ο εναγόμενος διαμένει στο 
εξωτερικό ή είναι άγνωστης 
διαμονής η αγωγή επιδίδεται σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

Τροποποιήθηκε το άρθρο των 
μικροδιαφορών σχετικά με την 
τηρητέα διαδικασία, τις 
προθεσμίες και την ανάγκη 
επίδοσης της αγωγής εντός 
συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος. 

1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 
2 του άρθρου 115, η περ. 5 
του άρθρου 118, η παρ. 4 
του άρθρου 119, το άρθρου 
122Α, η παρ. 3 του άρθρου 
226, η παρ. 1 του άρθρου 
237, το άρθρο 238, η παρ. 2 
του άρθρου 242, η περ. 1 
του άρθρου 400, η περ. 1 
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2. Ο ειρηνοδίκης γράφει 
επάνω στην αγωγή ή την 
έκθεση ημέρα και ώρα για τη 
συζήτηση και διατάζει να 
επιδοθεί αντίγραφο στον 
εναγόμενο δέκα τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την 
ορισμένη δικάσιμο και αν ο 
εναγόμενος ή κάποιος από 
τους ομοδίκους του διαμένει 
στο εξωτερικό ή η διαμονή 
του είναι άγνωστη, πριν από 
τριάντα τουλάχιστον ημέρες. 
Η υπόθεση δεν χρειάζεται να 
εγγραφεί στο πινάκιο. 
3. Οι διάδικοι καταθέτουν 
κατά τη συζήτηση τα 
αποδεικτικά τους έγγραφα, 
τα οποία αναλαμβάνουν 
μετά την έκδοση της 
απόφασης. Ο ειρηνοδίκης 
καλεί τους μάρτυρες του 
ενάγοντος τρεις ημέρες πριν 
από τη δικάσιμο, αν ο 
ενάγων δηλώσει ότι δεν 
αναλαμβάνει να τους 
προσαγάγει αυτός και ζητεί 
να κλητευθούν· με 
προφορική αίτηση του 
εναγομένου καλεί και τους 
δικούς του μάρτυρες πριν 
από την ίδια προθεσμία. 
4. Οι επιδόσεις που 
αναφέρονται στις 
προηγούμενες 
παραγράφους γίνονται από 
κάποιο όργανο από εκείνα 
που αναφέρονται στο άρθρο 
122 παρ. 3, με επιμέλεια της 
γραμματείας, και η δαπάνη 
τους, που ορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, 
προκαταβάλλεται στη 
γραμματεία του 
ειρηνοδικείου από εκείνον 
που ζητεί την επίδοση και 
αποδίδεται στο όργανο το 
οποίο κάνει τις επιδόσεις. 

από την κατάθεσή της. Το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 215 εφαρμόζεται 
αναλόγως.  
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας για 
την επίδοση της αγωγής, οι 
διάδικοι προσκομίζουν στο 
ειρηνοδικείο τα αποδεικτικά 
τους μέσα και ο εναγόμενος 
υποβάλλει με έγγραφο 
υπόμνημα τους ισχυρισμούς 
του. Μέχρι δύο (2) ένορκες 
βεβαιώσεις, επιτρέπονται και 
χωρίς κλήση του αντιδίκου. 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από τη λήξη της ως 
άνω προθεσμίας οι διάδικοι 
μπορούν να καταθέσουν 
έγγραφη προσθήκη 
αντίκρουση. Νέοι ισχυρισμοί με 
την προσθήκη μπορεί να 
προταθούν και νέα αποδεικτικά 
μέσα να προσκομισθούν μόνο 
για την αντίκρουση ισχυρισμών 
που περιέχονται στο ως άνω 
υπόμνημα. Εκπρόθεσμα 
αποδεικτικά μέσα και 
ισχυρισμοί των διαδίκων δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
3. Παρεμβάσεις και ανταγωγές 
κατατίθενται και επιδίδονται 
στους διαδίκους μέσα σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την κατάθεση της αγωγής. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
κατά είκοσι (20) ημέρες αν ο 
εναγόμενος διαμένει στο 
εξωτερικό ή είναι άγνωστης 
διαμονής. Η προσκομιδή των 
αποδεικτικών μέσων και το 
έγγραφο υπόμνημα των 
ισχυρισμών στις περιπτώσεις 
του δεύτε- 
ρου εδαφίου γίνονται σε 
προθεσμία τριάντα (30) ή 
πενήντα (50) ημερών, 
αντίστοιχα, από την κατάθεση 
της αγωγής και η έγγραφη 
προσθήκη- αντίκρουση στην 
προθεσμία του τρίτου εδαφίου 
της παρ. 2 . 
4. Η προηγούμενη διαδικασία 
μπορεί να γίνει και με χρήση 
τυποποιημένων εγγράφων ή 
Τεχνολογίας Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
της παρούσας με χρήση 
Τεχνολογίας Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας. Με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης 
καθορίζεται το περιεχόμενο των 
τυποποιημένων εγγράφων. 
5. Αμέσως μετά την παρέλευση 
των ως άνω προθεσμιών 
προσδιορίζεται αρμοδίως η 
ημέρα συζήτησης με εγγραφή 
της υπόθεσης σε πινάκιο. Τα 
εδάφια πέμπτο και έκτο της 
παρ. 6 του άρθρου 237 ισχύουν 
αναλόγως 

του άρθρου 401, τα άρθρα 
468 και 469 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με 
τον παρόντα, 
εφαρμόζονται για τα 
ένδικα βοηθήματα και 
δικόγραφα, που πρόκειται 
να κατατεθούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 

636Α 1. Κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 623 έως 636 μπορεί 
να ζητηθεί η έκδοση 
διαταγής πληρωμής 

1. Με την επιφύλαξη του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 
του άρθρου 621 μπορεί να 
ζητηθεί η έκδοση διαταγής 

Τροποποιήθηκε  το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 636Α του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με 
την  προσθήκη επιφύλαξης του 

3. α) Το δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 591, το δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4, 
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οφειλόμενου μισθού, εφόσον 
η σύναψη της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας και το 
ύψος του μισθού 
αποδεικνύονται με δημόσιο 
ή ιδιωτικό έγγραφο ή με 
απόφαση ασφαλιστικών 
μέτρων, η οποία εκδόθηκε 
μετά από ομολογία ή 
αποδοχή της αίτησης από 
τον οφειλέτη, και εφόσον 
έχει επιδοθεί έγγραφη 
όχληση με δικαστικό 
επιμελητή δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την κατάθεση της 
αίτησης. Η εργασία που 
αντιστοιχεί στο μισθό για τον 
οποίο ζητείται η έκδοση 
διαταγής πληρωμής 
τεκμαίρεται ότι έχει 
παρασχεθεί. . 

πληρωμής οφειλόμενου μισθού 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 
έως 636, εφόσον η σύναψη της 
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
και το ύψος του μισθού 
αποδεικνύονται με δημόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων, η οποία 
εκδόθηκε μετά από ομολογία ή 
αποδοχή της αίτησης από τον 
οφειλέτη, και εφόσον έχει επιδοθεί 
έγγραφη όχληση με δικαστικό 
επιμελητή δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
κατάθεση της αίτησης. Η εργασία 
που αντιστοιχεί στον μισθό για τον 
οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής 
πληρωμής, τεκμαίρεται ότι έχει 
παρασχεθεί. 
. 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 621. 

το δεύτερο εδάφιο της παρ. 
7 και η παρ. 8, του άρθρου 
633, καθώς και το άρθρο 
636Α του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με 
τον παρόντα, 
εφαρμόζονται και στις 
εκκρεμείς υποθέσεις 

711 2. Αντίγραφο της έκθεσης 
κατάσχεσης επιδίδεται από 
το δικαστικό επιμελητή στον 
ειρηνοδίκη του τόπου της 
κατάσχεσης ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να 
καταχωρίσει περίληψή της 
σε ειδικό βιβλίο με 
αλφαβητικό ευρετήριο 
εκείνων κατά των οποίων 
έχει επιβληθεί κατάσχεση. 

2. Αντίγραφο της έκθεσης 
κατάσχεσης επιδίδεται από τον 
δικαστικό επιμελητή στον 
γραμματέα του ειρηνοδικείου 
του τόπου της κατάσχεσης, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να 
καταχωρίσει περίληψή της σε 
ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό 
ευρετήριο εκείνων κατά των 
οποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση. 

Τροποποιήθηκε η επίδοση στον 
ειρηνοδίκη η οποία πλέον θα 
γίνεται προς τον Γραμματέα του 
Ειρηνοδικείου. 

4. β) Η παρ. 5 του άρθρου 
683, το άρθρο 684, οι παρ. 5 
έως 8 του άρθρου 686, η 
παρ. 3 του άρθρου 690, η 
παρ. 3 του άρθρου 691, το 
εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του 
άρθρου 691Α, η παρ. 1 του 
άρθρου 693 και η παρ. 2 
του άρθρου  711 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως  
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
και επί των εκκρεμών 
αιτήσεων ασφαλιστικών 
μέτρων. 

732Α  Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από 
τη δημοσίευση της απόφασης 
που ρυθμίζει προσωρινά την 
κατάσταση κατά τα άρθρα 731 
και 732, εκείνος, υπέρ του 
οποίου έγινε η προσωρινή 
ρύθμιση, οφείλει να ασκήσει 
αγωγή για την κύρια υπόθεση. 
Η απόφαση που διατάσσει 
ασφαλιστικά μέτρα κατά το 
πρώτο εδάφιο παύει 
αυτοδικαίως να ισχύει, αν 
περάσει άπρακτη η προθεσμία 
αυτή. Δεν απαιτείται να ασκηθεί 
αγωγή, αν έχει ασκηθεί πριν 
από τη δημοσίευση της 
παραπάνω απόφασης. 

Προστέθηκε εδάφιο σύμφωνα με 
το οποίο αν δεν ασκηθεί αγωγή 
στην προσωρινή ρύθμιση της 
κατάστασης, παύουν τα 
ασφαλιστικά μέτρα. Η 
προθεσμία αρχίζει από τη 
δημοσίευση της απόφασης.  

α) Η παρ. 3 του άρθρου 683 
του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 
43 του παρόντος, και το 
άρθρο 732Α του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως προστίθεται με το 
άρθρο 52 του παρόντος, 
εφαρμόζονται για τις 
αιτήσεις ασφαλιστικών 
μέτρων που πρόκειται να 
κατατεθούν μετά από την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 

933 1. Αντιρρήσεις εκείνου κατά 
του οποίου στρέφεται η 
εκτέλεση και κάθε δανειστή 
του που έχει έννομο 
συμφέρον και αφορούν την 
εγκυρότητα του εκτελεστού 
τίτλου, τη διαδικασία της 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή 
την απαίτηση ασκούνται 
μόνο με ανακοπή, που 
εισάγεται στο ειρηνοδικείο, 
αν ο εκτελεστός τίτλος έχει 
εκδοθεί από το δικαστήριο 
αυτό, και στο μονομελές 
πρωτοδικείο σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Αν ασκηθούν  
περισσότερες ανακοπές με 
χωριστά δικόγραφα, με 
επιμέλεια της γραμματείας 
προσδιορίζονται και 
εκδικάζονται όλες 
υποχρεωτικά στην ίδια 
δικάσιμο. Πρόσθετοι λόγοι 
ανακοπής μπορούν να 

1. Αντιρρήσεις εκείνου κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση και 
κάθε δανειστή του που έχει έννομο 
συμφέρον και αφορούν την 
εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, 
τη διαδικασία της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, ή την απαίτηση 
ασκούνται μόνο με ανακοπή, που 
εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο 
εκτελεστός τίτλος, έχει εκδοθεί από 
το δικαστήριο αυτό, και στο 
μονομελές πρωτοδικείο σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Αν ασκηθούν 
περισσότερες ανακοπές με 
χωριστά δικόγραφα, με επιμέλεια 
της γραμματείας προσδιορίζονται 
και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά 
στην ίδια δικάσιμο. Πρόσθετοι 
λόγοι ανακοπής μπορούν να 
προταθούν μόνο με ιδιαίτερο 
δικόγραφο, που κατατίθεται στη 
γραμματεία του δικαστηρίου προς 
το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, 
κάτω από το οποίο συντάσσεται 

Προστέθηκαν  στην παρ. 1 στο 
τρίτο εδάφιο οι λέξεις «σε κάθε 
περίπτωση», και επίσης 
προστέθηκε τέταρτο και πέμπτο 
εδάφιο  στο άρθρο. 

α) Το τέταρτο και πέμπτο 
εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 933, όπως 
προστίθενται με το άρθρο 
57 του παρόντος και το 
τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 936 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
προστίθεται με το άρθρο 58 
του παρόντος, 
εφαρμόζονται για όσες 
ανακοπές ασκηθούν μετά 
από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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προταθούν μόνο με ιδιαίτερο 
δικόγραφο που κατατίθεται 
στη γραμματεία του 
δικαστηρίου προς το οποίο 
απευθύνεται η ανακοπή, 
κάτω από το οποίο 
συντάσσεται έκθεση, και 
κοινοποιείται στον αντίδικο 
οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη συζήτηση. 

έκθεση και κοινοποιείται στον 
αντίδικο, σε κάθε περίπτωση 
οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν 
τη συζήτηση. Η ανακοπή κατά 
του πλειστηριασμού 
απευθύνεται, με ποινή το 
απαράδεκτο, κατά του 
επισπεύδοντα δανειστή και του 
υπερθεματιστή. Επί κοινής δε 
πλειοδοσίας η ανακοπή 
ασκείται από όλους και κατά 
όλων των πλειοδοτών. 
 

938  1. Με εξαίρεση την κατάσχεση 
ακινήτων, ως προς τα οποία 
εφαρμόζεται η παρ. 2, όπως 
επίσης με εξαίρεση την 
κατάσχεση κινητών που 
υπόκεινται σε φθορά, με αίτηση 
του ανακόπτοντος μπορεί να 
διαταχθεί η αναστολή της 
αναγκαστικής εκτέλεσης με 
εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, 
αν το δικαστήριο κρίνει ότι η 
ενέργεια της αναγκαστικής 
εκτέλεσης θα προξενήσει 
ανεπανόρθωτη βλάβη στον 
αιτούντα και πιθανολογεί την 
ευδοκίμηση της ανακοπής. 
Επίσης μπορεί να διαταχθεί να 
προχωρήσει η αναγκαστική 
εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Η 
αίτηση ασκείται στο αρμόδιο 
κατά τα άρθρα 933 και 936 
δικαστήριο και δικάζεται κατά τα 
άρθρα 686 επ.  
2. Ειδικώς επί κατάσχεσης 
ακινήτου δεν εφαρμόζεται η 
παρ. 1, η δε άσκηση του ενδίκου 
μέσου δεν αναστέλλει την 
πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός 
εάν το δικαστήριο του ενδίκου 
μέσου, μετά από αίτηση του 
ασκούντος αυτό, που 
υποβάλλεται με το ένδικο μέσο 
ή με τις προτάσεις, δικάζοντας 
με τη διαδικασία των άρθρων 
686 επ., διατάξει την αναστολή 
με ή χωρίς παροχή εγγύησης, 
εφόσον κρίνει ότι η διενέργεια 
της αναγκαστικής εκτέλεσης θα 
προξενήσει ανεπανόρθωτη 
βλάβη στον αιτούντα και 
πιθανολογεί την ευδοκίμηση του 
ενδίκου μέσου. Επίσης μπορεί 
να διαταχθεί να προχωρήσει η 
αναγκαστική εκτέλεση αφού 
δοθεί εγγύηση. 
3. Στις προηγούμενες 
περιπτώσεις είναι δυνατή η 
έκδοση σημειώματος με το 
οποίο εμποδίζεται η εκτέλεση 
μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης αναστολής ή επί 
του ενδίκου μέσου. 
4. Η αίτηση με την οποία 
ζητείται η αναστολή 
πλειστηριασμού είναι 
απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί 
το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα του 
πλειστηριασμού. Η απόφαση 
πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 
12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 
που προηγείται του 
πλειστηριασμού. 
5. Η αναστολή των παρ. 1 και 2 
ή η εγγυοδοσία μπορεί να 
διαταχθεί μόνο μέχρι να εκδοθεί 

Προστέθηκε νέο άρθρο για την 
αναστολή εκτέλεσης. Η προθεσμία 
άσκησης της αίτησης ήτοι πέντε 
ημέρες πριν τον πλειστηριασμό θα 
μπορούσε να θεωρηθεί μικρή για 
την έκδοση αποφάσεως έως την 
ημέρα του πλειστηριασμού  αν και 
παλαιότερα η  προθεσμία αυτή 
είχε εφαρμογή.  
 
 
 
 
 
 

6. γ) Το άρθρο 938 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
προστίθεται με το άρθρο 
60 του παρόντος, 
εφαρμόζεται όταν η 
επίδοση της επιταγής 
προς εκτέλεση 
διενεργείται μετά από την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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η οριστική απόφαση επί της 
ανακοπής, ή η απόφαση επί του 
ενδίκου μέσου. 

950 2. Αν παρεμποδίζεται το 
δικαίωμα της προσωπικής 
επικοινωνίας του γονέα με 
το τέκνο, η απόφαση που 
ρυθμίζει την επικοινωνία 
μπορεί να απειλήσει με 
χρηματική ποινή και 
προσωπική κράτηση εκείνον 
που εμποδίζει την 
επικοινωνία και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 947. 
3. Κατά την επικύρωση από 
το δικαστήριο της κατά το 
άρθρο 1441 του Αστικού 
Κώδικα συμφωνίας των 
συζύγων, με την οποία 
ρυθμίζεται η επιμέλεια των 
τέκνων, διατάσσεται 
αυτεπαγγέλτως και η 
απόδοση ή η παράδοση του 
τέκνου στον γονέα στον 
οποίο ανατίθεται η επιμέλεια 
και εφαρμόζεται κατά τα 
λοιπά η πρώτη παράγραφος 
του παρόντος άρθρου. Ως 
προς τη ρυθμιζόμενη με την 
ίδια συμφωνία επικοινωνία 
με το τέκνο εφαρμόζεται 
αναλόγως η δεύτερη 
παράγραφος του παρόντος 
άρθρου. 

2. Αν παρεμποδίζεται το 
δικαίωμα της προσωπικής 
επικοινωνίας του γονέα με το 
τέκνο, το δικαστήριο, που 
ρυθμίζει το δικαίωμα της 
προσωπικής επικοινωνίας του 
γονέα με το τέκνο, καθορίζει τα 
χρονικά διαστήματα αυτής και 
απειλεί, και αυτεπάγγελτα, σε 
βάρος εκείνου που εμποδίζει 
κάθε φορά την επικοινωνία, για 
κάθε παράβαση, χρηματική 
ποινή έως δέκα χιλιάδες 
(10,000.00) ευρώ και 
προσωπική κράτηση έως ένα 
(1) έτος. Η παρεμπόδιση του 
δικαιώματος της προσωπικής 
επικοινωνίας του γονέα με το 
τέκνο διαπιστώνεται με έκθεση 
δικαστικού επιμελητή, ο οποίος 
παρευρίσκεται κατά τον 
ορισθέντα χρόνο έναρξης της 
επικοινωνίας. 
3. (Καταργείται).». 

Τροποποιήθηκε η § 2 του άρθρου 
που προβλέπει τις ποινές για την 
παραβίαση της απόφασης που 
αφορά την επικοινωνία καθώς και 
στο τελευταίο εδάφιο προστέθηκε  
ότι η παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας διαπιστώνεται από 
δικαστικό επιμελητή. Επίσης η 
παρ. 3 καταργήθηκε.  

δ) Η παρ. 2 του άρθρου 
950 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 
61 του παρόντος, 
εφαρμόζεται και για τις 
εκκρεμείς αγωγές. 
 
 

953 3. Εξαιρούνται από την 
κατάσχεση τα πράγματα 
που είναι απολύτως 
απαραίτητα για τις 
στοιχειώδεις ανάγκες 
διαβίωσης του οφειλέτη και 
της οικογένειάς του και, 
προκειμένου για πρόσωπα 
που με την προσωπική τους 
εργασία αποκτούν όσα τους 
χρειάζονται για να ζήσουν, 
τα πράγματα, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εργασία 
τους. 

3. Εξαιρούνται από την 
κατάσχεση: 
α) τα πράγματα που είναι 
απολύτως απαραίτητα για  τις 
στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης 
του οφειλέτη και της οικογένειάς 
του, 
β) προκειμένου για πρόσωπα που 
με την προσωπική  τους  εργασία  
αποκτούν  όσα  τους  χρειάζονται  
για  να ζήσουν, τα πράγματα που 
είναι απαραίτητα για την εργασία 
τους, 
γ) τα πάσης φύσεως βιβλία που 
δεν είναι εμπόρευμα, τα οποία, ως 
πολιτιστικά αγαθά, ο δικαστικός 
επιμελητής που διενεργεί την 
αναγκαστική εκτέλεση τα αφαιρεί 
και τα παραδίδει μετά από 
δημόσια πρόσκληση, σε 
πολιτιστικούς οργανισμούς αντί 
τιμήματος που συμφωνείται από 
τον επί του πλειστηριασμού 
υπάλληλο και αυτούς.  
Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί 
να προβεί σε κάθε κατάλληλη 
ενέργεια για την εξασφάλιση 
δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει 
εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται ή 
εκείνος κατά του οποίου στρέφεται 
η εκτέλεση, αποφασίζει το  
ειρηνοδικείο του τόπου της 
εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ. 

Προστέθηκε η περ. γ που αφορά 
τα βιβλία ως πολιτιστικά αγαθά 
(π.χ. στις περιπτώσεις εκτέλεσης 
κατά 
εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων 
κλπ) 

6. ε) Η περ. ε’ της παρ. 2 του 
άρθρου 954 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 
63  
του παρόντος νόμου και η 
περ. γ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 953 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιείται με το 
άρθρο 62 του παρόντος, 
εφαρμόζονται σε όσες 
κατασχέσεις κινητών 
επιβληθούν μετά από την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
 

954 2. Η κατασχετήρια έκθεση 
πρέπει να περιέχει, εκτός 
από τα ουσιώδη που 
απαιτούνται από το άρθρο 
117 και α) ακριβή περιγραφή 
του κατασχεμένου  
πράγματος, ώστε να μη 
γεννιέται αμφιβολία για την 
ταυτότητά του, β) αναφορά 
της εκτίμησης του 

2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει 
να περιέχει, εκτός  από τα 
ουσιώδη που απαιτούνται από το 
άρθρο 117 και α) ακριβή 
περιγραφή του κατασχεμένου 
πράγματος, ώστε να μη γεννιέται 
αμφιβολία για την ταυτότητά του,  
β) αναφορά της εκτίμησης του 
κατασχεμένου που έκανε ο 
δικαστικός επιμελητής ή ο 

Τροποποιήθηκε ως προς τον 
ορισμό ημέρας διενέργειας 
πλειστηριασμού και τον Ε.Φ.Κ.Α.  
και  προστέθηκε η πρόβλεψη στην  
περίπτωση που η προθεσμία που 
αφορά τον χρόνο διενέργειας του 
πλειστηριασμού  συμπληρώνεται 
τον Αύγουστο.   Επίσης εκτός από 
την έκθεση κατάσχεσης 
διορθώνεται πλέον και το 

6. ε) Η περ. ε’ της παρ. 2 
του άρθρου 954 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 
63 του παρόντος νόμου και 
η περ. γ’ της παρ. 3 του 
άρθρου 953 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιείται με το 
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κατασχεμένου που έκανε ο 
δικαστικός επιμελητής ή ο 
πραγματογνώμονας, γ) τιμή 
πρώτης προσφοράς που 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα της αξίας, στην 
οποία εκτιμήθηκε το 
κατασχεμένο κινητό πράγμα, 
δ) αναφορά του εκτελεστού 
τίτλου στον οποίο βασίζεται 
η εκτέλεση, της επιταγής 
που επιδόθηκε στον 
οφειλέτη και του ποσού για 
το οποίο γίνεται η 
κατάσχεση, ε) αναφορά της 
ημέρας του πλειστηριασμού, 
η οποία ορίζεται 
υποχρεωτικά επτά (7) μήνες 
από την ημέρα περάτωσης 
της κατάσχεσης και όχι 
πάντως μετά την παρέλευση 
οκτώ (8) μηνών από την 
ημέρα αυτή, του τόπου του 
πλειστηριασμού, καθώς και 
του ονόματος του 
υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού. Στην 
έκθεση αναφέρονται επίσης 
οι όροι που τυχόν έθεσε, 
σχετικά με τον 
πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η 
εκτέλεση με την κατά το 
άρθρο 927 εντολή, καθώς 
επίσης και η τυχόν 
διενέργειά του ενώπιον 
συμβολαιογράφου 
διορισμένου στην περιφέρεια 
του συμβολαιογραφικού 
συλλόγου του τόπου 
εκτέλεσης ή του 
συμβολαιογραφικού 
συλλόγου της πρωτεύουσας 
του κράτους. Ο δικαστικός 
επιμελητής βεβαιώνει στην 
κατασχετήρια έκθεση το 
λόγο της αδυναμίας ορισμού 
συμβολαιογράφου του 
τόπου εκτέλεσης ή της 
περιφέρειας του 
συμβολαιογραφικού 
συλλόγου του τόπου 
εκτέλεσης. 
4. Ύστερα από ανακοπή του 
επισπεύδοντος ή του καθ’ ου 
η εκτέλεση ή οποιουδήποτε 
άλλου έχει έννομο 
συμφέρον, το αρμόδιο κατά 
το άρθρο 933 δικαστήριο, 
δικάζοντας κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 
επ., μπορεί να διατάξει τη 
διόρθωση της έκθεσης, ιδίως 
ως προς την περιγραφή του 
κατασχεθέντος, την εκτίμηση 
και την τιμή πρώτης 
προσφοράς. Η ανακοπή 
είναι απαράδεκτη αν δεν 
κατατεθεί το αργότερο 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα 
του πλειστηριασμού. Η 
απόφαση πρέπει να 
δημοσιεύεται έως τις 12:00 
το μεσημέρι της όγδοης πριν 
από τον πλειστηριασμό 
ημέρας και αναρτάται την 
ίδια ημέρα με επιμέλεια της 
γραμματείας στην 
ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 

πραγματογνώμονας, γ) τιμή 
πρώτης προσφοράς που πρέπει 
να είναι τουλάχιστον  τα δύο τρίτα 
της αξίας, στην οποία εκτιμήθηκε 
το κατασχεμένο κινητό πράγμα, δ) 
αναφορά του εκτελεστού  τίτλου, 
στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, 
της επιταγής που επιδόθηκε στον 
οφειλέτη και του ποσού για το 
οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) 
αναφορά της ημέρας του 
πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται 
υποχρεωτικά σε πέντε (5)  μήνες 
από την ημέρα περάτωσης της 
κατάσχεσης και όχι  πάντως 
μετά την παρέλευση έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία αυτή, 
του τόπου του πλειστηριασμού, 
καθώς  και του ονόματος του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού.  
Εάν η παραπάνω προθεσμία 
συμπληρώνεται τον Αύγουστο, 
τότε για τον υπολογισμό της 
λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος 
μήνας. Στην έκθεση αναφέρονται 
επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, 
σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο 
υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το 
άρθρο 927 εντολή, καθώς επίσης 
και η τυχόν διενέργειά του ενώπιον 
συμβολαιογράφου διορισμένου 
στην περιφέρεια του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου του 
τόπου εκτέλεσης ή  του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου της 
πρωτεύουσας του κράτους. Ο 
δικαστικός επιμελητής βεβαιώνει 
στην κατασχετήρια έκθεση τον 
λόγο της αδυναμίας ορισμού  
συμβολαιογράφου του τόπου 
εκτέλεσης ή της περιφέρειας  του  
συμβολαιογραφικού  συλλόγου  
του  τόπου  εκτέλεσης. 
4.  Ύστερα  από  ανακοπή  του  
επισπεύδοντος  ή  του   καθ’ ου η 
εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου 
έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο 
κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, 
δικάζοντας  κατά  τη  διαδικασία  
των  άρθρων  686  επ.,  μπορεί να 
διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης 
και του αποσπάσματος αυτής, 
ιδίως ως προς την περιγραφή του 
κατασχεθέντος, την εκτίμηση και 
την τιμή πρώτης προσφοράς. Η 
ανακοπή είναι απαράδεκτη, αν δεν 
κατατεθεί  το αργότερο δεκαπέντε 
(15) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα του πλειστηριασμού. Η 
απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται 
έως τις 12:00’ το μεσημέρι της 
όγδοης πριν από τον 
πλειστηριασμό ημέρας και 
αναρτάται την ίδια ημέρα με 
επιμέλεια της γραμματείας στην 
ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ). 

απόσπασμα της κατασχετήριας 
έκθεσης 

άρθρο 62 του παρόντος, 
εφαρμόζονται σε όσες 
κατασχέσεις κινητών 
επιβληθούν μετά από την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων. 

959 4. Στον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό λαμβάνουν 
μέρος υποψήφιοι πλειοδότες 
που έχουν προηγουμένως 
πιστοποιηθεί στα 
ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών. Πλειοδοσία 
περισσότερων από κοινού 
δεν είναι δυνατή. 
 
5. Κάθε υποψήφιος 
πλειοδότης δηλώνει τη 
συμμετοχή του σε 
συγκεκριμένο 
πλειστηριασμό, σύμφωνα με 
τους όρους αυτού, αφού έχει 
καταβάλει την εγγύηση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 
965 και έχει υποβάλει 
ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο 
της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1003, μέχρι ώρα 
15:00, δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες πριν την ορισθείσα 
ημέρα του πλειστηριασμού. 
Οι προσφορές, με ποινή 
ακυρότητας, δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν αίρεση ή 
όρο, και είναι ανέκκλητες. Το 
τέλος χρήσης των 
συστημάτων για τη 
διενέργεια του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού 
καταβάλλεται από τον 
υπερθεματιστή. Η κατάθεση 
της εγγύησης, του τέλους 
χρήσης των ηλεκτρονικών 
συστημάτων 
πλειστηριασμών και του 
πλειστηριάσματος γίνεται 
αποκλειστικά σε ειδικό 
ακατάσχετο επαγγελματικό 
λογαριασμό που θα 
διατηρείται σε ελληνικό 
τραπεζικό ίδρυμα από τον 
υπάλληλο του 
πλειστηριασμού. Κάθε 
υποψήφιος πλειοδότης 
διορίζει με ηλεκτρονική 
δήλωση αντίκλητο που 
κατοικεί στην περιφέρεια του 
πρωτοδικείου του τόπου της 
εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ορισθείσα ημέρα 
του πλειστηριασμού, 
διαφορετικά αντίκλητος 
θεωρείται ο γραμματέας του 
πρωτοδικείου του τόπου της 
εκτέλεσης. Το τελευταίο 
εδάφιο εφαρμόζεται, ακόμη 
και όταν ο πλειστηριασμός 
διενεργείται ενώπιον 
συμβολαιογράφου 
διορισμένου στην περιφέρεια 
του συμβολαιογραφικού 
συλλόγου του τόπου 
εκτέλεσης ή του 
συμβολαιογραφικού 
συλλόγου της πρωτεύουσας 
του κράτους. 
6. Ο υπάλληλος του 
ηλεκτρονικού 

4. Στον ηλεκτρονικό 
πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος  
υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν 
προηγουμένως πιστοποιηθεί στα 
ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών.  
Πλειοδοσία  περισσότερων  
από  κοινού  είναι  εφικτή, μόνο 
εάν χορηγηθεί σε οποιονδήποτε 
εξ αυτών ειδικό 
συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο από τους λοιπούς 
ενδιαφερόμενους πλειοδότες 
και αυτός προβεί στη σχετική  
δήλωση συμμετοχής και 
υποβολής του πληρεξουσίου, 
πριν τον πλειστηριασμό, 
σύμφωνα με την παρ. 5. Στην  
περίπτωση αυτή, και εφόσον 
κατακυρωθεί στους 
περισσότερους πλειοδότες το 
πράγμα, αυτοί ενέχονται εις  
ολόκληρον για την καταβολή 
του πλειστηριάσματος. 
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης 
δηλώνει τη συμμετοχή του σε 
συγκεκριμένο πλειστηριασμό, 
σύμφωνα με τους όρους αυτού, 
αφού έχει καταβάλει την εγγύηση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 
965 και έχει υποβάλει  ηλεκτρονικά 
το πληρεξούσιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 1003, επί κοινής δε 
πλειοδοσίας το κατά την 
παράγραφο 4 του παρόντος 
πληρεξούσιο μέχρι ώρα 15:00,  
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ορισθείσα ημέρα του 
πλειστηριασμού. Οι προσφορές, 
με ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει 
να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, 
και είναι  ανέκκλητες. Το τέλος 
χρήσης των συστημάτων για τη  
διενέργεια του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού καταβάλλεται από 
τον υπερθεματιστή. Η κατάθεση 
της εγγύησης, του τέλους χρήσης 
των ηλεκτρονικών συστημάτων  
πλειστηριασμών και του 
πλειστηριάσματος γίνεται 
αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο 
επαγγελματικό λογαριασμό που 
θα διατηρείται σε ελληνικό 
τραπεζικό ίδρυμα από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού. Σε 
περίπτωση  πλειοδοσίας 
περισσοτέρων, σύμφωνα με την 
παρ. 4, η κατάθεση της 
εγγύησης και του τέλους 
χρήσης μπορεί να γίνει από 
οποιονδήποτε πλειοδότη είτε 
αυτός ενεργεί  ατομικά είτε ως 
εκπρόσωπος των λοιπών. Κάθε 
υποψήφιος πλειοδότης, επί 
κοινής δε πλειοδοσίας ο 
εκπρόσωπος των λοιπών, 
διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση 
αντίκλητο που κατοικεί στην 
περιφέρεια του πρωτοδικείου του 
τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 
15:00 δύο (2) εργάσιμες  ημέρες 
πριν την ορισθείσα ημέρα του 
πλειστηριασμού, διαφορετικά 

Τροποποιήθηκε το διάστημα 
διενέργειας των πλειστηριασμών, 
προστέθηκε πρόβλεψη για την 
πλειοδοσία από κοινού, απαιτείται 
ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο και οι  από κοινού 
πλειοδότες ευθύνονται εις 
ολόκληρο. 

 6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 
του άρθρου 959, η παρ. 2 
του άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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πλειστηριασμού μετά το 
πέρας της προθεσμίας της 
προηγούμενης παραγράφου 
ελέγχει τα υποβαλλόμενα 
αρχεία διαπιστώνει με 
πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 
της προηγούμενης του 
ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού ημέρας, την 
τήρηση των διατυπώσεων 
που ορίζονται στις 
προηγούμενες 
παραγράφους και υποβάλλει 
στα ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμού κατάλογο 
των υποψήφιων πλειοδοτών 
που δικαιούνται να λάβουν 
μέρος. 
8. Οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί 
διενεργούνται μόνο 
εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή 
Πέμπτη ή Παρασκευή, από 
τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 
ή από τις 14:00 έως τις 
18:00. Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς κατά 
το τελευταίο λεπτό του 
ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, ήτοι από 
ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 
ή από ώρα 17:59:00 έως 
17:59:59 δίδεται αυτόματη 
παράταση πέντε (5) λεπτών. 
Για κάθε προσφορά που 
υποβάλλεται κατά το 
τελευταίο λεπτό της 
παράτασης, δίδεται νέα 
αυτόματη παράταση πέντε 
(5) λεπτών, εφόσον 
υποβληθεί μεγαλύτερη 
προσφορά. Οι παρατάσεις 
μπορούν να συνεχισθούν 
για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των δύο (2) 
ωρών από την ορισθείσα 
ώρα λήξης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, οπότε 
ολοκληρώνεται η διαδικασία 
υποβολής προσφορών. 
Ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός δεν μπορεί 
να γίνει από 1η Αυγούστου 
έως 31 Αυγούστου, καθώς 
και την προηγούμενη και την 
επομένη εβδομάδα της 
ημέρας των εκλογών για την 
ανάδειξη βουλευτών, 
αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Οργάνων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η 
απαγόρευση αυτή ισχύει και 
για τις επαναληπτικές 
εκλογές και μόνο για τις 
περιφέρειες που διεξάγονται 
τέτοιες, εκτός αν πρόκειται 
για πλοία, αεροσκάφη και 
για πράγματα που μπορούν 
να υποστούν φθορά. 

αντίκλητος θεωρείται ο 
γραμματέας του  πρωτοδικείου του 
τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο  
εδάφιο εφαρμόζεται, ακόμη και 
όταν ο πλειστηριασμός 
διενεργείται ενώπιον 
συμβολαιογράφου διορισμένου  
στην περιφέρεια του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου του 
τόπου εκτέλεσης ή του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου της 
πρωτεύουσας του Κράτους. 
6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού  μετά το πέρας 
της προθεσμίας της 
προηγούμενης παραγράφου 
ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία, 
διαπιστώνει  με πράξη του, μέχρι 
ώρα 17:00 της προηγούμενης του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
ημέρας, την τήρηση των 
διατυπώσεων που ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους και 
υποβάλλει στα ηλεκτρονικά 
συστήματα  πλειστηριασμών 
(ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των 
υποψήφιων πλειοδοτών που 
δικαιούνται να λάβουν μέρος.  
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
διενεργούνται μόνο  εργάσιμη 
ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή 
Παρασκευή, από τις 10:00’ έως 
τις 12:00’ και από τις 14:00’ έως 
τις 16:00’.  Σε υποβολή 
προσφοράς κατά το τελευταίο 
λεπτό του  ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 
11:59:00 έως 11:59:59 ή από 
ώρα 15:59:00 έως 15:59:59 
δίδεται αυτόματη παράταση πέντε 
(5) λεπτών. Για κάθε προ σφορά 
που υποβάλλεται κατά το 
τελευταίο λεπτό της παράτασης, 
δίδεται νέα αυτόματη παράταση 
πέντε (5) λεπτών, εφόσον 
υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. 
Οι παρατάσεις μπορούν να 
συνεχισθούν για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο της μίας (1) 
ώρας από την ορισθείσα ώρα 
λήξης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού,  
οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία 
υποβολής προσφορών. 
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν 
μπορεί να γίνει  από την 1η 
Αυγούστου έως την 31η 
Αυγούστου, καθώς και την 
προηγούμενη και την επομένη 
εβδομάδα της ημέρας των 
εκλογών για την ανάδειξη 
βουλευτών, αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για 
τις επαναληπτικές εκλογές και 
μόνο για τις Περιφέρειες που 
διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν 
πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη 
και για πράγματα που μπορούν να 
υποστούν φθορά. 

962  2. Τα υποκείμενα σε φθορά 
ευπαθή προϊόντα, 
πλειστηριάζονται οποιαδήποτε 
μέρα, και η κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 959 ανάρτηση στα 
ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί 
να διενεργείται και αυθημερόν, 
πριν την έναρξη του 

Προστέθηκε νέα παράγραφος.  6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο τα της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
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πλειστηριασμού, η δε κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 965 
εγγυοδοσία δύναται να 
κατατεθεί και σε μετρητά.» 

άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 

965 1. Η πλειοδοσία αρχίζει με 
βάση την τιμή της πρώτης 
προσφοράς. Δεν μπορούν 
να πλειοδοτήσουν ο 
οφειλέτης, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού και οι 
υπάλληλοί του και 
περισσότεροι πλειοδότες 
από κοινού. Ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού οφείλει, 
αν προβληθεί εγγράφως 
πριν την έναρξη της 
διαδικασίας αντίρρηση από 
τον επισπεύδοντα ή τον καθ’ 
ου η εκτέλεση ή από 
οποιονδήποτε πλειοδότη να 
αποκλείσει από την 
πλειοδοσία κάθε πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου 
επισπεύδεται 
αναπλειστηριασμός, εφόσον 
το γεγονός αυτό προκύπτει 
από δημόσιο έγγραφο ή 
ομολογείται. Κάθε 
πλειοδότης οφείλει να 
καταθέτει, σε μετρητά ή με 
μεταφορά πίστωσης στον 
ειδικό τραπεζικό 
επαγγελματικό λογαριασμό 
του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού ή με 
εγγυητική επιστολή 
τράπεζας, διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) μήνα ή 
με επιταγή που έχει εκδοθεί 
από τράπεζα ή άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα, 
εγγυοδοσία ίση προς το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της 
τιμής της πρώτης 
προσφοράς. Αν 
υπερθεματιστής αναδείχθηκε 
άλλος ή αν η κατακύρωση 
ματαιώθηκε από 
οποιονδήποτε λόγο, η 
εγγυοδοσία επιστρέφεται σε 
εκείνον που την είχε 
καταθέσει αμέσως μετά το 
πέρας του πλειστηριασμού. 
4. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού οφείλει, το 
αργότερο την πέμπτη 
εργάσιμη ημέρα από τον 
πλειστηριασμό, να καταθέσει 
εντόκως το πλειστηρίασμα 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. Οι 
αναλογούντες επί του 
πλειστηριάσματος τόκοι 
υπολογίζονται από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και αποδίδονται 
από κοινού με το 
πλειστηρίασμα με εντολή 

1. Η πλειοδοσία αρχίζει με βάση 
την τιμή πρώτης προσφοράς. Δεν 
μπορούν να πλειοδοτήσουν ο 
οφειλέτης, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί 
του. Για την από κοινού 
πλειοδοσία περισσότερων 
εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5 
του άρθρου 959. Ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού οφείλει, αν 
προβληθεί εγγράφως πριν  την  
έναρξη  της  διαδικασίας  
αντίρρηση  από  τον   
επισπεύδοντα ή τον καθ’ ού η 
εκτέλεση ή από οποιονδήποτε 
πλειοδότη να αποκλείσει από την 
πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου επισπεύδεται 
αναπλειστηριασμός, εφόσον το 
γεγονός αυτό προκύπτει  από 
δημόσιο έγγραφο ή ομολογείται. 
Κάθε πλειοδότης οφείλει να 
καταθέτει με μεταφορά πίστωσης 
στον ειδικό  τραπεζικό 
επαγγελματικό λογαριασμό του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή 
με εγγυητική επιστολή τράπεζας, 
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 
μήνα, ή με επιταγή που έχει 
εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο 
πιστωτικό ίδρυμα,  εγγυοδοσία ίση 
προς το τριάντα τοις εκατό (30%) 
της τιμής της πρώτης προσφοράς. 
Επί περισσότερων υποψήφιων 
πλειοδοτών κατά την παρ. 4 του 
άρθρου 959, η  κατάθεση ή η 
έκδοση της επιταγής μπορεί να 
γίνει από οποιονδήποτε  
πλειοδότη  είτε  αυτός  ενεργεί  
ατομικά   είτε ως εκπρόσωπος 
των λοιπών. Αν υπερθεματιστής 
αναδείχθηκε άλλος, ή αν η 
κατακύρωση ματαιώθηκε από 
οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία 
επιστρέφεται σε εκείνον που την 
είχε καταθέσει αμέσως μετά το 
πέρας  του πλειστηριασμού. 
4. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού οφείλει, το 
αργότερο τη δέκατη εργάσιμη 
ημέρα από τον πλειστηριασμό, να 
καταθέσει εντόκως το 
πλειστηρίασμα στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι 
αναλογούντες  επί του 
πλειστηριάσματος τόκοι 
υπολογίζονται από το  Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και 
αποδίδονται από κοινού με το 
πλειστηρίασμα με εντολή του επί 
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, 
σύμφωνα με την κείμενη  
νομοθεσία. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 

Προστέθηκε διάταξη για την από 
κοινού συμμετοχή πλειοδοτών 
στον πλειστηριασμό, 
τροποποιήθηκε  ο χρόνος 
κατάθεσης στο ΤΠΚΔ του 
εκπλειστηριάσμος από την πέμπτη 
σε δεκάτη ημέρα  και καταργήθηκε 
η απαγόρευση της από κοινού 
συμμετοχής στον πλειστηριασμό 
(βλ. και άρθρο 959) καθώς επίσης 
και η εγγυοδοσία δεν μπορεί να 
είναι σε μετρητά 
 
 

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το  δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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του επί του πλειστηριασμού 
υπαλλήλου, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Με 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και 
Δανείων που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
οι όροι και η διαδικασία και 
οι αναγκαίες λεπτομέρειες 
που αφορούν στην απόδοση 
του πλειστηριάσματος στους 
δικαιούχος, καθώς και άλλο 
σχετικό ζήτημα. Η κατάθεση 
είναι ακατάσχετη, δεν 
εμπίπτει στην πτωχευτική 
περιουσία και δεν υπόκειται 
στις δεσμεύσεις που 
επιβάλλει το Δημόσιο για τη 
διασφάλιση των 
συμφερόντων του. 
5. Αν ο υπερθεματιστής δεν 
καταβάλει εμπροθέσμως το 
πλειστηρίασμα και το τέλος 
χρήσης, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού οφείλει 
μέσα στις επόμενες δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες να τον 
οχλήσει με εξώδικη 
πρόσκληση που επιδίδεται 
με δικαστικό επιμελητή. 
Αν ο υπερθεματιστής δεν 
καταβάλει το πλειστηρίασμα 
μέσα στις επόμενες από την 
όχληση πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, η κατακύρωση σε 
αυτόν ανατρέπεται, η 
εγγυοδοσία που έχει 
καταθέσει καταπίπτει, 
καλούνται δε οι επόμενοι 
πλειοδότες, η προσφορά 
των οποίων, αθροιζομένη με 
το ποσό της εγγυοδοσίας 
που κατέπεσε, είναι ίση με 
το πλειστηρίασμα, να 
καταβάλουν σε τακτή ημέρα 
που ορίζεται στην 
πρόσκληση, το ποσό που 
είχαν προσφέρει. Η 
πρόσκληση επιδίδεται με 
δικαστικό επιμελητή. Αν 
εμφανισθούν περισσότεροι 
ενδιαφερόμενοι συντάσσεται 
σχετική έκθεση από τον 
συμβολαιογράφο και η 
κατακύρωση γίνεται σε 
εκείνον που είχε προσφέρει 
κατά τον πλειστηριασμό το 
μεγαλύτερο ποσόν. Το 
πλειστηρίασμα συνίσταται 
στο άθροισμα του ποσού 
που καταβλήθηκε και της 
εγγυοδοσίας του αρχικού 
υπερθεματιστή που 
κατέπεσε. Αν, κατά την 
ελεύθερη κρίση του 
υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού, η κατά τα 
προηγούμενα εδάφια 
πρόσκληση των επόμενων 
πλειοδοτών είναι αδύνατη ή 
ιδιαίτερα δυσχερής για 
λόγους που εκτίθενται σε 
σχετική έκθεση, καθώς και 
σε κάθε περίπτωση που η 
διαδικασία αυτή δεν 
τελεσφόρησε, γίνεται 
αναπλειστηριασμός κατά τις 

Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι όροι και η 
διαδικασία και οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες που  αφορούν  στην  
απόδοση  του  πλειστηριάσματος  
στους δικαιούχους, καθώς και 
άλλο σχετικό ζήτημα. Η κατάθεση 
είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει 
στην πτωχευτική περιουσία και 
δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που 
επιβάλλει το Δημόσιο για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων 
του.  
5. Αν ο υπερθεματιστής δεν 
καταβάλει εμπροθέσμως  το 
πλειστηρίασμα και το τέλος 
χρήσης, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού οφείλει μέσα στις 
επόμενες δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες να τον οχλήσει με εξώδικη 
πρόσκληση  που  επιδίδεται  με  
δικαστικό  επιμελητή.  Αν  ο  
υπερθεματιστής δεν καταβάλει το 
πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες 
από την όχληση πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση 
σε αυτόν ανατρέπεται, η 
εγγυοδοσία  που έχει καταθέσει 
καταπίπτει, καλούνται δε οι 
επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά 
των οποίων, αθροιζομένη με το 
ποσό της εγγυοδοσίας που 
κατέπεσε, είναι ίση με το 
πλειστηρίασμα, να καταβάλουν σε 
τακτή ημέρα που ορίζεται στην 
πρόσκληση το ποσό που είχαν 
προσφέρει. Η πρόσκληση 
επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, 
επί δε κοινής πλειοδοσίας 
επιδίδεται στον εκπρόσωπο 
αυτών. Αν εμφανισθούν 
περισσότεροι ενδιαφερόμενοι 
συντάσσεται  σχετική έκθεση από 
τον συμβολαιογράφο και η 
κατακύρωση γίνεται σε εκείνον 
που είχε προσφέρει κατά τον 
πλειστηριασμό το μεγαλύτερο 
ποσόν. Το πλειστηρίασμα 
συνίσταται στο άθροισμα του 
ποσού που καταβλήθηκε και της 
εγγυοδοσίας του αρχικού 
υπερθεματιστή που κατέπεσε. Αν, 
κατά την ελεύθερη κρίση του 
υπαλλήλου  του πλειστηριασμού, 
η κατά τα προηγούμενα εδάφια 
πρόσκληση των επόμενων 
πλειοδοτών είναι αδύνατη ή 
ιδιαίτερα δυσχερής για λόγους που 
εκτίθενται σε σχετική έκθεση, 
καθώς και σε κάθε περίπτωση 
που η διαδικασία αυτή δεν 
τελεσφόρησε, γίνεται 
αναπλειστηριασμός κατά τις 
διατάξεις των επόμενων εδαφίων. 
Η επίσπευση του 
αναπλειστηριασμού γίνεται είτε με 
επιμέλεια του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού είτε από τον υπέρ 
ου ή από τον καθ’ ου η εκτέλεση ή 
από κάθε δανειστή που έχει 
αναγγελθεί με τίτλο εκτελεστό. Ο 
αναπλειστηριασμός επισπεύδεται 
με πράξη του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού ή με δήλωση 
προς τον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού του υπέρ ου ή του 
καθ’ ου ή του δανειστή, για  την 
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διατάξεις των επόμενων 
εδαφίων. Η επίσπευση του 
αναπλειστηριασμού γίνεται 
είτε με επιμέλεια του 
υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού είτε από τον 
υπέρ ου ή από τον καθ’ ου η 
εκτέλεση ή από κάθε 
δανειστή που έχει 
αναγγελθεί με τίτλο 
εκτελεστό. Ο 
αναπλειστηριασμός 
επισπεύδεται με πράξη του 
υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού ή με 
δήλωση προς τον υπάλληλο 
του πλειστηριασμού του 
υπέρ ου ή του καθ’ ου ή του 
δανειστή, για την οποία 
συντάσσεται πράξη. 
Περίληψη της πράξης, η 
οποία περιέχει και όσα 
πρέπει να περιλαμβάνονται 
στο απόσπασμα της 
κατασχετήριας έκθεσης, 
δημοσιεύεται με επιμέλεια 
του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού στην 
Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων 
Πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων. Η 
διάταξη του άρθρου 959 
παράγραφος 8 εφαρμόζεται 
αναλόγως και η σχετική 
προθεσμία πολογίζεται 
αφότου συνταχθεί η πράξη. 
Ο αρχικός υπερθεματιστής, 
που δεν κατέβαλε το 
πλειστηρίασμα, δεν μπορεί 
να πλειοδοτήσει, δικαιούται 
όμως, έως ότου αρχίσει η 
πλειοδοσία, να καταβάλει το 
οφειλόμενο πλειστηρίασμα, 
με τον τόκο υπερημερίας, 
καθώς και τα έξοδα του 
αναπλειστηριασμού και να 
ζητήσει να του κατακυρωθεί 
το πράγμα. 

οποία συντάσσεται πράξη. 
Περίληψη της πράξης, η οποία 
περιέχει και όσα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο απόσπασμα 
της κατασχετήριας έκθεσης, 
δημοσιεύεται με επιμέλεια του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού 
στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων 
Πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ). Η διάταξη του άρθρου 
959 της παρ. 8 εφαρμόζεται 
αναλόγως και η σχετική 
προθεσμία υπολογίζεται αφότου 
συνταχθεί η  πράξη. Ο αρχικός 
υπερθεματιστής, που δεν 
κατέβαλε το  
πλειστηρίασμα, δεν μπορεί να 
πλειοδοτήσει, δικαιούται  όμως, 
έως ότου αρχίσει η πλειοδοσία, να 
καταβάλει το οφειλόμενο 
πλειστηρίασμα, με τον τόκο 
υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα 
του αναπλειστηριασμού και να 
ζητήσει να του κατακυρωθεί το 
πράγμα.  
 

966 1. Αν δεν παρουσιαστούν 
πλειοδότες ή δεν 
υποβληθούν  προσφορές,  
το  πράγμα  που  
πλειστηριάζεται  
κατακυρώνεται  στην  τιμή  
της  πρώτης  προσφοράς  
σε  
εκείνον υπέρ του οποίου 
έγινε η εκτέλεση, αν το 
ζητήσει.  Αν δεν υποβληθεί 
αίτηση, γίνεται νέος 
πλειστηριασμός  μέσα σε 
σαράντα ημέρες.  
2. Αν στο νέο πλειστηριασμό 
δεν γίνει κατακύρωση, το 
αρμόδιο δικαστήριο του 
άρθρου 933 που δικάζει 
κατά τη  διαδικασία  των  
άρθρων  686  επ.,  ύστερα 
από  αίτηση  
οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, μπορεί να 
διατάξει  να γίνει νέος 
πλειστηριασμός μέσα σε 
τριάντα ημέρες, με  την  ίδια  
ή  κατώτερη  τιμή  πρώτης  

1.  Αν  δεν  παρουσιαστούν  
πλειοδότες  ή  δεν  υποβληθούν 
προσφορές, το πράγμα που 
πλειστηριάζεται κατακυρώνεται 
στην τιμή της πρώτης προσφοράς 
σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η 
εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο 
επισπεύδων δανειστής 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική 
αίτηση, αφού παρέλθει η 
προθεσμία της παρ. 6  του 
άρθρου 959 και πριν από την 
έναρξη του πλειστηριασμού, 
στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού, ο οποίος στη 
συνέχεια την αναρτά στα 
ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών. 
2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση 
της παρ. 1, ο πλειστηριασμός  
επαναλαμβάνεται  με  την  ίδια  
τιμή  πρώτης  προσφοράς και 
σε ημερομηνία που ορίζεται 
από τον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού, μέσα σε 
σαράντα (40) ημέρες, 
αναρτωμένης της σχετικής 

Τροποποιήθηκε : 
 α) η §1 για τον τρόπο 
κατακύρωσης στον επισπεύδοντα 
ελλείψει πλειοδοτών  
β) η § 2. πρόκειται στην ουσία για 
το τελευταίο εδάφιο της §1 που 
αντικαταστάθηκε 
3) η  § 3 τροποποιήθηκε για να 
συμφωνεί με τις αλλαγές των §§2 
– 2Β 
Προστέθηκαν οι §§ 2Α και 2Β 
σύμφωνα. Η μείωση της τιμής 
πρώτης προσφοράς γίνεται 
αυτόματα (καταργείται η παλαιά §2 
και η ελεύθερη εκποίηση). 
 
 

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου 
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προσφοράς  ή  να  επιτρέψει 
μέσα στην ίδια προθεσμία 
να πωληθεί ελεύθερα  το 
πράγμα  από τον  υπάλληλο 
του  πλειστηριασμού σε 
εκείνον υπέρ του οποίου 
έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, 
με  τίμημα που ορίζεται από 
το δικαστήριο, το οποίο 
μπορεί να ορίσει και να 
πληρωθεί με δόσεις μέρος 
του τιμήματος.  
3. Αν και ο νέος 
πλειστηριασμός έμεινε χωρίς 
αποτέλεσμα  ή  δεν  κατέστη  
δυνατή  η  ελεύθερη  
εκποίηση, το  αρμόδιο 
δικαστήριο του άρθρου 933, 
που δικάζει κατά τη  
διαδικασία  των  άρθρων  
686  επ.,  ύστερα  από  
αίτηση  
οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να άρει 
την  
κατάσχεση  ή  να  διατάξει  
να  γίνει  αργότερα  νέος  
πλειστηριασμός  με  την  ίδια  
ή  κατώτερη  τιμή  πρώτης  
προσφοράς.  
 

δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες δημοσιεύσεως 
πλειστηριασμών  του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-
auction). 
2Α. Αν και ο πλειστηριασμός 
της παρ. 2 αποβεί άγονος,  
διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης 
προσφοράς ίση προς το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) της 
αρχικώς ορισθείσας τιμής και 
σε ημερομηνία που ορίζεται 
από τον υπάλληλο του  
πλειστηριασμού, μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες, 
αναρτωμένης της σχετικής 
δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες δημοσιεύσεως 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ  (e-
auction). 
2Β.  Σε  περίπτωση  που  και  ο  
πλειστηριασμός  της   παρ. 2Α 
αποβεί άγονος, ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού τον 
επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες, με τιμή πρώτης 
προσφοράς ίση προς το εξήντα 
πέντε τοις  εκατό (65%) της 
αρχικώς ορισθείσας, με 
ανάρτηση στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες δημοσιεύσεως 
πλειστηριασμών  του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-
auction). 
3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός 
έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το 
αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 
933, που δικάζει κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ., 
ύστερα από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να άρει την 
κατάσχεση ή να διατάξει να 
γίνει αργότερα νέος 
πλειστηριασμός με την ίδια 
κατά την παρ. 2Β τιμή ή και 
κατώτερη τιμή πρώτης 
προσφοράς.  
 

972 1. Οι δανειστές εκείνου κατά 
του οποίου έγινε η εκτέλεση 
έχουν δικαίωμα να 
αναγγείλουν την απαίτηση 
τους. Η αναγγελία επιδίδεται 
στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού, σε εκείνον 
υπέρ του οποίου γίνεται και 
σε εκείνον κατά του οποίου 
στρέφεται η εκτέλεση και 
πρέπει να περιέχει:  
(α) διορισμό αντικλήτου στην 
περιφέρεια του 
πρωτοδικείου του τόπου της 
εκτέλεσης, στον οποίον 
μπορούν να γίνονται όλες οι 
επιδόσεις και προσφορές 
που αφορούν την εκτέλεση 
και αν δεν οριστεί 
αντίκλητος, αντίκλητος είναι 

1. Οι δανειστές εκείνου κατά του 
οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν 
δικαίωμα να αναγγείλουν την 
απαίτησή τους. Η αναγγελία 
επιδίδεται στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού, σε εκείνον υπέρ 
του οποίου γίνεται και σε εκείνον 
κατά του οποίου στρέφεται η 
εκτέλεση και πρέπει να περιέχει: 
α) διορισμό αντικλήτου στην 
περιφέρεια του πρωτοδικείου, 
του τόπου της εκτέλεσης, στον 
οποίο μπορούν να γίνονται 
όλες οι επιδόσεις και 
προσφορές που αφορούν την 
εκτέλεση. Αν δεν οριστεί 
αντίκλητος, αντίκλητος είναι ο 
δικηγόρος που υποχρεωτικά 
υπογράφει την αναγγελία, με 
την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης 

Προστέθηκε παρ. ως προς την 
υποχρεωτική υπογραφή της 
αναγγελίας από δικηγόρο.  

στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το  δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 



 

44 
 

ο δικηγόρος που τυχόν 
υπέγραψε την αναγγελία και  
(β) περιγραφή της 
απαίτησης του δανειστή που 
αναγγέλλεται. Η αναγγελία 
πρέπει να επιδοθεί το 
αργότερο δέκα πέντε (15) 
ημέρες μετά τον 
πλειστηριασμό και μέσα 
στην ίδια προθεσμία πρέπει 
να κατατεθούν τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν την 
απαίτηση. Τα έξοδα της 
αναγγελίας βαρύνουν 
όποιον αναγγέλλεται. 

ειδικής  ρύθμισης, 
β)  περιγραφή  της  απαίτησης  
του  δανειστή  που αναγγέλλεται.  
Η  αναγγελία  πρέπει  να  επιδοθεί  
το  
αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες 
μετά τον πλειστηριασμό  και μέσα 
στην ίδια προθεσμία πρέπει να 
κατατεθούν τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την απαίτηση. Τα 
έξοδα της αναγγελίας βαρύνουν 
όποιον αναγγέλλεται.   
 

προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
 

973 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο 
ο πλειστηριασμός δεν έγινε 
κατά την ημέρα που είχε 
οριστεί, επισπεύδεται πάλι 
με δήλωση που κατατίθεται 
στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού και 
συντάσσεται σχετική πράξη. 
Η νέα ημέρα του 
πλειστηριασμού ορίζεται 
από τον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού δυο (2) 
μήνες από την ημέρα της 
δήλωσης και όχι πάντως 
μετά την παρέλευση τριών 
(3) μηνών από την ημέρα 
αυτή. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού εντός τριών 
(3) ημερών μεριμνά ώστε να 
αναρτηθεί η γνωστοποίηση 
της δήλωσης και η ημέρα 
του πλειστηριασμού στην 
ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων. 
3. Αν ένας δανειστής, άλλος 
από τον επισπεύδοντα, θέλει 
να επισπεύσει τον 
πλειστηριασμό κατά την 
παράγραφο 2, πρέπει να το 
δηλώσει στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού και να 
συνταχθεί σχετική πράξη. Αν 
ο δανειστής αυτός έχει και ο 
ίδιος επιβάλει κατάσχεση, η 
δήλωση συνέχισης του 
πλειστηριασμού επέχει θέση 
ανάκλησης της δικής του 
κατάσχεσης. Αντίγραφο της 
πράξης επιδίδεται μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από τη 
δήλωση στον αρχικώς 
επισπεύδοντα. Ο 
πλειστηριασμός γίνεται 
ενώπιον του ίδιου 
υπαλλήλου. Ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού εντός 
τριών (3) ημερών μεριμνά 
ώστε να αναρτηθεί η 
γνωστοποίηση της δήλωσης 
και η ημέρα του 
πλειστηριασμού στην 
ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων.  
6. Αντιρρήσεις για 

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο 
πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την 
ημέρα που είχε οριστεί, 
επισπεύδεται πάλι με δήλωση που 
κατατίθεται στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού και συντάσσεται 
σχετική πράξη. Η νέα ημέρα του 
πλειστηριασμού ορίζεται από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού 
δυο (2) μήνες από την ημέρα της 
δήλωσης  και όχι πάντως μετά την 
παρέλευση τριών (3) μηνών από 
την ημέρα αυτή. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού εντός πέντε (5) 
ημερών μεριμνά ώστε να 
αναρτηθεί η γνωστοποίηση της 
δήλωσης και η ημέρα του 
πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα 
δημοσιεύσεων πλειστηριασμών 
του Δελτίου Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ). 
3. Αν ένας δανειστής, άλλος από 
τον επισπεύδοντα, θέλει να 
επισπεύσει τον πλειστηριασμό 
κατά την παρ. 2,  πρέπει να το 
δηλώσει στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού και να συνταχθεί 
σχετική πράξη. Αν ο δανειστής  
αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει 
κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης 
του πλειστηριασμού επέχει θέση 
ανάκλησης της δικής του 
κατάσχεσης. Αντίγραφο της 
πράξης επιδίδεται  μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από τη δήλωση στον 
αρχικώς  επισπεύδοντα. Ο 
πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον 
του ίδιου  υπαλλήλου.  Ο  
υπάλληλος  του  πλειστηριασμού  
εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά 
ώστε να αναρτηθεί η 
γνωστοποίηση της δήλωσης και η 
ημέρα του πλειστηριασμού στην 
ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 
6.  Αντιρρήσεις  για  οποιονδήποτε  
λόγο  που  αφορά   το κύρος της 
δήλωσης συνέχισης, ασκούνται με 
ανακοπή μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την 
ημέρα της κατά την παρ. 1 
ανάρτησης. Η συζήτηση της 
ανακοπής προσδιορίζεται 
υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) 
ημέρες από την κατάθεσή της και 
γίνεται με τη διαδικασία των 
άρθρων 686 επ. Κατά της 
απόφασης που εκδίδεται μέσα σε 

Τροποποιούνται οι προθεσμίες 
ανάρτησης της γνωστοποίησης 
της δήλωσης και της νέας ημέρας 
του πλειστηριασμού  και ως προς 
την αναφορά στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης  (e-ΕΦΚΑ). 
Επίσης κατά της απόφασης 
ανακοπής  προστίθεται ότι δεν 
επιτρέπεται εκτός από τη άσκηση 
ενδίκων μέσων  και η αίτηση 
ανάκλησης.  

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 
973, όπως τροποποιείται 
με το 
άρθρο 69 του παρόντος, 
εφαρμόζεται και στις 
εκκρεμείς 
ανακοπές. 
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οποιοδήποτε λόγο που 
αφορά το κύρος της 
δήλωσης συνέχισης, 
ασκούνται με ανακοπή μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημέρα της 
κατά την παράγραφο 1 
ανάρτησης. Η συζήτηση της 
ανακοπής προσδιορίζεται 
υποχρεωτικά μέσα σε 
εξήντα (60) ημέρες από την 
κατάθεσή της και γίνεται με 
τη διαδικασία των άρθρων 
686 επ.. Κατά της απόφασης 
που εκδίδεται μέσα σε ένα 
(1) μήνα από τη συζήτηση 
της ανακοπής δεν 
επιτρέπεται η άσκηση 
ένδικων μέσων. Πρόσθετοι 
λόγοι ανακοπής μπορούν να 
προταθούν μόνο με ιδιαίτερο 
δικόγραφο που κατατίθεται 
στη γραμματεία του 
δικαστηρίου προς το οποίο 
απευθύνεται η ανακοπή, 
κάτω από την οποία 
συντάσσεται έκθεση, και 
κοινοποιείται στον αντίδικο 
οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη συζήτηση..  

έναν (1) μήνα από τη συζήτηση 
της ανακοπής  δεν  επιτρέπεται  η  
άσκηση  ενδίκων  μέσων  ούτε και 
αίτηση ανάκλησης. Πρόσθετοι 
λόγοι ανακοπής μπορούν να 
προταθούν μόνο με ιδιαίτερο 
δικόγραφο που κατατίθεται στη 
γραμματεία του δικαστηρίου προς 
το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, 
κάτω από την οποία συντάσσεται 
έκθεση, και κοινοποιείται στον 
αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη συζήτηση.». 

975 1) Οι απαιτήσεις για την 
κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου 
κατά του οποίου είχε 
στραφεί η εκτέλεση, του 
συζύγου και των τέκνων του, 
αν προέκυψαν κατά τους 
τελευταίους δώδεκα (12) 
μήνες πριν από την ημέρα 
διενέργειας του 
πλειστηριασμού ή κήρυξης 
της πτώχευσης. Στην ίδια 
τάξη υπάγονται και οι 
απαιτήσεις αποζημίωσης 
δανειστών, λόγω αναπηρίας 
ποσοστού ογδόντα τοις 
εκατό (80%) και άνω, με 
εξαίρεση την ικανοποίηση 
για ηθική βλάβη, εφόσον 
προέκυψαν έως την ημέρα 
του πλειστηριασμού ή την 
κήρυξη της πτώχευσης. 
3) Οι απαιτήσεις, που έχουν 
ως βάση τους την παροχή 
εξαρτημένης εργασίας, 
καθώς και οι απαιτήσεις από 
αμοιβές, έξοδα και 
αποζημιώσεις των 
δικηγόρων, που αμείβονται 
με πάγια περιοδική αμοιβή, 
εφόσον προέκυψαν μέσα 
στην τελευταία διετία πριν 
από την ημερομηνία 
ορισμού του πρώτου 
πλειστηριασμού ή κήρυξης 
της πτώχευσης. Οι 
αποζημιώσεις λόγω 
καταγγελίας της σχέσης 
εργασίας, καθώς και οι 
απαιτήσεις των δικηγόρων 
για αποζημίωση λόγω λύσης 
της σύμβασης έμμισθης 
εντολής κατατάσσονται στην 
τάξη αυτή ανεξάρτητα από 
το χρόνο που προέκυψαν. 
Οι απαιτήσεις του Δημοσίου 
από φόρο προστιθέμενης 
αξίας και παρακρατούμενους 
και επιρριπτόμενους φόρους 
με τις προσαυξήσεις κάθε 

1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή 
τη νοσηλεία εκείνου κατά του 
οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, 
του συζύγου και των τέκνων του, 
αν προέκυψαν κατά τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες 
πριν από την ημέρα διενέργειας 
του πλειστηριασμού ή κήρυξης της 
πτώχευσης. Στην ίδια τάξη 
υπάγονται και οι απαιτήσεις 
αποζημίωσης δανειστών, λόγω 
αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις 
εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση 
την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, 
εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού ή 
την κήρυξη της πτώχευσης. 
3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως 
βάση τους την παροχή 
εξαρτημένης εργασίας, καθώς και 
οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα 
και αποζημιώσεις των δικηγόρων, 
που αμείβονται με πάγια περιοδική 
αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα 
στην τελευταία διετία πριν από την 
ημέρα διενέργειας του 
πλειστηριασμού ή κήρυξης της 
πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις 
λόγω καταγγελίας της σχέσης 
εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις 
των δικηγόρων για αποζημίωση 
λόγω λύσης της σύμβασης 
έμμισθης εντολής κατατάσσονται 
στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από 
τον χρόνο που προέκυψαν. Στην 
ίδια τάξη κατατάσσονται 
απαιτήσεις δικηγόρων από 
δικηγορικές υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν κατά υπόθεση 
στον οφειλέτη, εφόσον 
προέκυψαν ένα έτος πριν από 
την ημέρα διενέργειας του 
πλειστηριασμού. Οι απαιτήσεις 
του Δημοσίου από φόρο 
προστιθέμενης αξίας και 
παρακρατούμενους και 
επιρριπτόμενους  φόρους  με  τις  
προσαυξήσεις  κάθε  φύσης  και  
τους  τόκους  που  επιβαρύνουν  

Προστέθηκαν «λέξεις – πράξεις» 
ως προς την διενέργεια 
πλειστηριασμού.  

η) Το δεύτερο εδάφιο της 
περ. 1 του άρθρου 975, το 
πρώτο, τρίτο και πέμπτο 
εδάφιο της περ. 3, η περ. 4, 
το  
τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 
του άρθρου 977 και η παρ. 2 
του άρθρου 977Α του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με 
τον παρόντα, 
εφαρμόζονται, 
όταν ο πίνακας κατάταξης 
αφορά σε πλειστηριασμό, 
που 
διενεργήθηκε μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος 
νόμου. 
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φύσης και τους τόκους που 
επιβαρύνουν τις απαιτήσεις 
αυτές. Στην ίδια τάξη 
υπάγονται και οι απαιτήσεις 
των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης αρμοδιότητας της 
γενικής γραμματείας 
κοινωνικών ασφαλίσεων, οι 
απαιτήσεις αποζημίωσης σε 
περίπτωση θανάτου του 
υπόχρεου προς διατροφή, 
καθώς και οι απαιτήσεις 
αποζημίωσης λόγω 
αναπηρίας ποσοστού εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω, εφόσον προέκυψαν 
έως την ημέρα του 
πλειστηριασμού ή την 
κήρυξη της πτώχευσης. 
4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή 
αγροτικών συνεταιρισμών 
από πώληση αγροτικών 
προϊόντων, αν προέκυψαν 
κατά τον τελευταίο χρόνο 
πριν από την ημερομηνία 
ορισμού του πρώτου 
πλειστηριασμού ή κήρυξης 
της πτώχευσης. 

τις  απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια 
τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις 
των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης αρμοδιότητας της  
γενικής  γραμματείας  κοινωνικών  
ασφαλίσεων,  οι  απαιτήσεις 
αποζημίωσης σε περίπτωση 
θανάτου του υπόχρεου  προς  
διατροφή,  καθώς  και  οι  
απαιτήσεις   αποζημίωσης λόγω 
αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον 
προέκυψαν έως την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού ή 
την κήρυξη  της πτώχευσης. 
4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή 
αγροτικών συνεταιρισμών  από 
πώληση αγροτικών προϊόντων, αν 
προέκυψαν κατά τον τελευταίο 
χρόνο πριν από την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού ή 
κήρυξης της πτώχευσης. 
 

977 3. Αν εκτός από τις 
απαιτήσεις του άρθρου 975 
υπάρχουν και απαιτήσεις 
του άρθρου 976, καθώς και 
μη προνομιούχες 
απαιτήσεις, τότε οι 
απαιτήσεις του άρθρου 976 
ικανοποιούνται έως το 
εξήντα πέντε τοις εκατό 
(65%), οι απαιτήσεις του 
άρθρου 975 έως το είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) και οι 
μη προνομιούχες απαιτήσεις 
έως το δέκα τοις εκατό 
(10%) του ποσού του 
πλειστηριάσματος που 
πρέπει να διανεμηθεί στους 
πιστωτές συμμέτρως. Από 
τα υπόλοιπα που 
απομένουν από το εξήντα 
πέντε τοις εκατό (65%) ή 
από το είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) κατατάσσονται, 
ώσπου να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις της εκάστοτε 
άλλης από τις δύο 
προαναφερόμενες 
κατηγορίες, που δεν έχουν 
ικανοποιηθεί. Από τα 
υπόλοιπα που απομένουν 
από την ικανοποίηση των 
εγχειρόγραφων δανειστών 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 976 και του 
άρθρου 975 κατά τα 
οριζόμενα στο εδάφιο 2 της 
παραγράφου 1. Αν 
υπάρχουν απαιτήσεις του 
άρθρου 976 και μη 
προνομιούχες απαιτήσεις, οι 
πρώτες ικανοποιούνται έως 
το ενενήντα τοις εκατό (90%) 
και οι δεύτερες έως το δέκα 
τοις εκατό (10%) του ποσού 
του πλειστηριάσματος, που 
πρέπει να διανεμηθεί στους 
πιστωτές συμμέτρως. Αν 
υπάρχουν απαιτήσεις του 
άρθρου 975 και μη 
προνομιούχες απαιτήσεις, οι 
απαιτήσεις του άρθρου 975 

3. Αν εκτός από τις απαιτήσεις 
του άρθρου 975 υπάρχουν και 
απαιτήσεις του άρθρου 976, 
καθώς και μη προνομιούχες 
απαιτήσεις, τότε οι απαιτήσεις 
του άρθρου 976  ικανοποιούνται  
έως  το  εξήντα  πέντε  τοις  
εκατό  (65%), οι απαιτήσεις του 
άρθρου 975 έως το είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) και οι μη 
προνομιούχες απαιτήσεις έως 
το δέκα τοις εκατό (10%) του 
ποσού του πλειστηριάσματος 
που πρέπει να διανεμηθεί 
στους πιστωτές συμμέτρως. 
Από τα υπόλοιπα που 
απομένουν από το εξήντα πέντε 
τοις εκατό (65%) ή από το είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) 
κατατάσσονται, ώσπου να 
καλυφθούν οι απαιτήσεις της 
εκάστοτε άλλης από τις δύο 
προαναφερόμενες κατηγορίες, 
που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 
Από τα υπόλοιπα που 
απομένουν από την 
ικανοποίηση των 
εγχειρόγραφων δανειστών 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 976 και του άρθρου 
975 κατά τα οριζόμενα στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Αν 
υπάρχουν απαιτήσεις του 
άρθρου 976 και μη 
προνομιούχες απαιτήσεις, οι 
πρώτες ικανοποιούνται έως το 
ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι 
δεύτερες έως το δέκα τοις εκατό 
(10%) του ποσού του 
πλειστηριάσματος, που πρέπει 
να διανεμηθεί  στους πιστωτές 
συμμέτρως. Αν υπάρχουν 
απαιτήσεις του άρθρου 975 και 
μη προνομιούχες απαιτήσεις, οι 
απαιτήσεις του άρθρου 975 
ικανοποιούνται σε ποσοστό 
έως το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) του ποσού του 
πλειστηριάσματος, που πρέπει 
να διανεμηθεί στους πιστωτές, 
ενώ οι μη προνομιούχοι  

Κατάταξη απαιτήσεων  
προνομιούχων και μη.  

6. η) Το δεύτερο εδάφιο της 
περ. 1 του άρθρου 975, το 
πρώτο, τρίτο και πέμπτο 
εδάφιο της περ. 3, η περ. 4, 
το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 3 του άρθρου 977 και 
η παρ. 2 του άρθρου 977Α 
του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται, 
όταν ο πίνακας κατάταξης 
αφορά σε πλειστηριασμό, 
που διενεργήθηκε μετά 
από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος 
νόμου. 
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ικανοποιούνται σε ποσοστό 
έως το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) του ποσού του 
πλειστηριάσματος, που 
πρέπει να διανεμηθεί στους 
πιστωτές, ενώ οι μη 
προνομιούχοι 
ικανοποιούνται στο 
υπόλοιπο ποσοστό 
συμμέτρως. 

ικανοποιούνται στο υπόλοιπο 
ποσοστό συμμέτρως. Εάν 
υπάρχουν και εγχειρόγραφοι 
δανειστές οι προνομιούχες 
απαιτήσεις των άρθρων 975 και 
976 δεν συμμετέχουν στο δέκα 
τοις εκατό (10%) ακόμη και εάν  
δεν ικανοποιήθηκε η απαίτησή 
τους.». 

977Α 2. Απαιτήσεις οι οποίες 
προέκυψαν πριν από την 
ημερομηνία ορισμού του 
πρώτου πλειστηριασμού και 
αφορούν μη καταβληθέντες 
μισθούς έως έξι (6) μηνών 
από παροχή εξαρτημένης 
εργασίας και έως του ποσού 
το οποίο ισούται ανά μήνα 
οφειλόμενου μισθού και ανά 
εργαζόμενο με το νόμιμο 
κατώτατο μισθό υπαλλήλου 
άνω των είκοσι πέντε (25) 
ετών επί 275% 
ικανοποιούνται προνομιακά 
πριν από κάθε άλλη 
απαίτηση (υπερπρονό και 
μετά την αφαίρεση των 
εξόδων της εκτέλεσης. 

2. Απαιτήσεις οι οποίες 
προέκυψαν πριν από την ημέρα 
διενέργειας του πλειστηριασμού 
και αφορούν σε μη καταβληθέντες 
μισθούς έως έξι (6) μηνών από 
παροχή εξαρτημένης εργασίας και 
έως του ποσού το οποίο ισούται 
ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και 
ανά εργαζόμενο με το νόμιμο 
κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω 
των είκοσι πέντε (25) ετών επί 
διακόσια εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (275%) ικανοποιούνται 
προνομιακά πριν από κάθε άλλη 
απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και 
μετά την αφαίρεση των εξόδων της 
εκτέλεσης. 

Τροποποιήθηκε η σειρά κατάταξης 
δανειστών.  

6. η) Το δεύτερο εδάφιο της 
περ. 1 του άρθρου 975, το 
πρώτο, τρίτο και πέμπτο 
εδάφιο της περ. 3, η περ. 4, 
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 
3 του άρθρου 977 και η 
παρ. 2 του άρθρου 977Α 
του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται, 
όταν ο πίνακας κατάταξης 
αφορά σε πλειστηριασμό, 
που διενεργήθηκε μετά 
από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.  
 

979 1. Μέσα σε τρεις ημέρες 
αφότου συνταχθεί ο 
πίνακας, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού καλεί με 
έγγραφο εκείνον υπέρ του 
οποίου έγινε και εκείνον 
κατά του οποίου είχε 
στραφεί η εκτέλεση και τους 
δανειστές που 
αναγγέλθηκαν, για να 
λάβουν γνώση του πίνακα 
της κατάταξης. 

1. Μέσα σε τρείς (3) ημέρες 
αφότου συνταχθεί ο πίνακας, ο 
υπάλληλος του πλειστηριασμού 
καλεί με έγγραφο εκείνον υπέρ του 
οποίου έγινε και εκείνον κατά του 
οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση και 
τους δανειστές που αναγγέλθηκαν, 
για να λάβουν γνώση του πίνακα 
της κατάταξης. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού οφείλει την 
επόμενη ημέρα της 
πρόσκλησης να επιδείξει ή και  
να χορηγήσει στα ως άνω 
πρόσωπα τον πίνακα και τα 
σχετικά έγγραφα 

Προστέθηκε εδάφιο  με το  οποίο 
υποχρεώνεται ο Συμβολαιογράφος  
εντός της επομένης της 
πρόσκλησης να επιδείξει ή να 
χορηγήσει αντίγραφα του πίνακα 
στον καθ΄ ού, στον υπερ ού και 
στους αναγγελθέντες.  

6. θ) Το δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 979 
του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
προστίθεται με το άρθρο 
73 του παρόντος νόμου, 
καθώς και το δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 985 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως προστίθενται με το 
άρθρο 74 του παρόντος, 
εφαρμόζονται από την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
 

985 2. Η δήλωση της παρ. 1 
γίνεται προφορικά στη 
γραμματεία του 
ειρηνοδικείου του τόπου της 
κατοικίας εκείνου που 
δηλώνει και συντάσσεται 
σχετική έκθεση. 

2. Η δήλωση της παρ. 1 
κατατίθεται εγγράφως στη 
γραμματεία του ειρηνοδικείου του 
τόπου της κατοικίας εκείνου που 
δηλώνει και συντάσσεται σχετική 
έκθεση. Είναι δυνατή η υποβολή 
της δήλωσης και με 
ηλεκτρονικά μέσα. Στην 
περίπτωση αυτή η σχετική 
έκθεση συντάσσεται επίσης 
ηλεκτρονικά. Ο τρόπος 
υποβολής της δήλωσης και της 
σύνταξης της σχετικής έκθεσης 
με Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 
καθορίζεται με κοινή απόφαση  
των  Υπουργών  Δικαιοσύνης  
και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης. 

Τροποποιήθηκε ότι η δήλωση 
στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
είναι έγγραφη και προστέθηκε 
διάταξη για την ηλεκτρονική 
υποβολή της δήλωσης 

6. θ) Το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 979 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
προστίθεται με το  άρθρο 73 
του παρόντος νόμου, καθώς 
και το δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 985 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως προστίθενται με το 
άρθρο 74 του παρόντος, 
εφαρμόζονται από την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
 

986 Μέσα σε τριάντα ημέρες από 
τη δήλωση του άρθρου 985 
όποιος επέβαλε την 
κατάσχεση έχει δικαίωμα να 
την ανακόψει ενώπιον του 
κατά τα άρθρα 12 επ. και 23 
επ. δικαστηρίου. Με την 
ανακοπή μπορεί να ζητηθεί 
και αποζημίωση κατά το 
άρθρο 985 παρ. 3. Η 
συζήτηση της ανακοπής 
προσδιορίζεται υποχρεωτικά 
μέσα σε εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την κατάθεσή 
της, μπορεί δε να επιδοθεί 

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
τη δήλωση του άρθρου 985 
όποιος επέβαλε την κατάσχεση 
έχει δικαίωμα να την ανακόψει 
ενώπιον του κατά τα άρθρα 12 επ. 
και 23 επ. δικαστηρίου. Με την 
ανακοπή μπορεί να ζητηθεί και 
αποζημίωση κατά το άρθρο 985 
παρ. 3. Η συζήτηση της ανακοπής 
προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα 
σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την κατάθεση της, μπορεί δε να 
επιδοθεί και στον πληρεξούσιο 
δικηγόρο που υπέγραψε την 
προσβαλλόμενη δήλωση. Η 

Προστέθηκε εδάφιο με το οποίο 
ορίζεται ότι η ανακοπή κατά 
δήλωσης τρίτου (άρθρο 985)  
εκδικάζεται κατά την ειδική 
διαδικασία των περιουσιακών 
διαφορών. 

6. ι) Το τελευταίο εδάφιο 
του άρθρου 986 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
προστίθεται με το άρθρο 
75 
του παρόντος, 
εφαρμόζεται σε όσες 
ανακοπές ασκηθούν μετά 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου και σε 
όσες ανακοπές εκκρεμούν 
και έχουν εισαχθεί κατά 
την ειδική διαδικασία των 
περιουσιακών διαφορών. 
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και στον πληρεξούσιο 
δικηγόρο που υπέγραψε την 
προσβαλλομένη δήλωση. 

ανακοπή εκδικάζεται κατά την 
ειδική διαδικασία των 
περιουσιακών διαφορών των 
άρθρων 614 επ. 

 

993 2. Οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 εδάφιο β' και 
2 έως 4 του άρθρου 954 
εφαρμόζονται και εδώ. Το 
κατασχεμένο ακίνητο 
πρέπει, ύστερα από 
επιτόπια μετάβαση του 
δικαστικού επιμελητή, να 
περιγράφεται με ακρίβεια ως 
προς το είδος, τη θέση, τα 
όρια και την έκτασή του, με 
τα συστατικά και τα 
παραρτήματα που 
κατασχέθηκαν, ώστε να μη 
χωρεί αμφιβολία για την 
ταυτότητά του. Για την 
εκτίμηση της αξίας του 
ακινήτου, που κατάσχεται, 
λαμβάνεται υπόψη η 
εμπορική του αξία, όπως 
αυτή προσδιορίζεται κατά το 
χρόνο της κατάσχεσης 

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο 
β   και 2 έως 4 του  άρθρου 954 
εφαρμόζονται και εδώ, με 
εξαίρεση τον χρόνο διενέργειας 
του πλειστηριασμού, ο οποίος 
ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά 
(7) μήνες από την ημερομηνία 
περάτωσης της κατάσχεσης και 
πάντως όχι μετά την παρέλευση 
οκτώ (8) μηνών από την 
ημερομηνία αυτή. Εάν η 
παραπάνω προθεσμία 
συμπληρώνεται τον μήνα 
Αύγουστο, τότε για τον 
υπολογισμό της λαμβάνεται 
υπόψη ο επόμενος μήνας. Το 
κατασχεμένο ακίνητο πρέπει, 
ύστερα από επιτόπια μετάβαση 
του δικαστικού επιμελητή, να 
περιγράφεται με ακρίβεια ως προς 
το είδος, τη θέση, τα όρια και την 
έκτασή του, με τα συστατικά και τα 
παραρτήματα που κατασχέθηκαν, 
ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για 
την ταυτότητά του. Για την 
εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, 
που κατάσχεται, λαμβάνεται 
υπόψη η εμπορική του αξία, όπως 
αυτή προσδιορίζεται κατά τον 
χρόνο της κατάσχεσης. 
 

Τροποποιήθηκε  το άρθρο ως 
προς τον χρόνο διενέργειας  του 
πλειστηριασμού ακινήτων   και 
συγκεκριμένα  η προθεσμία των 7-
8 μηνών για τον ορισμό του 
πλειστηριασμού άρχεται από την 
ημερομηνία περάτωσης της 
κατάσχεσης. Εάν η παραπάνω 
προθεσμία των 8 μηνών  
συμπληρώνεται  τον μήνα 
Αύγουστο τότε για τον υπολογισμό 
της λαμβάνεται ο επόμενος μήνας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 120 
εδ. β του  Ν. 4842/2021 η 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος  αρχίζει  την 
1.1.2022. 

995 1. Αντίγραφο της 
κατασχετήριας έκθεσης 
επιδίδεται μόλις περατωθεί η 
κατάσχεση στον καθ’ ου η 
εκτέλεση, αν ήταν παρών, 
και, αν αυτός αρνηθεί να 
παραλάβει το έγγραφο που 
του επιδίδεται, ο επιμελητής 
συντάσσει έκθεση για την 
άρνησή του. Αν είναι απών ή 
δεν είναι δυνατή η άμεση 
κατάρτιση του αντιγράφου, η 
επίδοση γίνεται το αργότερο 
την επομένη της ημέρας που 
έγινε η κατάσχεση, εφόσον 
εκείνος κατά του οποίου 
στρέφεται η εκτέλεση έχει 
την κατοικία του στην 
περιφέρεια του δήμου όπου 
έγινε η κατάσχεση, 
διαφορετικά μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την 
κατάσχεση. Η παράλειψη 
των διατυπώσεων αυτών 
επιφέρει ακυρότητα. Ως τιμή 
πρώτης προσφοράς για τον 
πλειστηριασμό ακινήτου 
ορίζεται η εμπορική του αξία, 
όπως αυτή προσδιορίζεται 
κατά το χρόνο της 
κατάσχεσης. 
2. Με ποινή ακυρότητας, 
αντίγραφο της 
κατασχετήριας έκθεσης 
επιδίδεται στον 
υποθηκοφύλακα 
(κτηματολόγιο) της 
περιφέρειας όπου βρίσκεται 
το κατασχεμένο μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την 
κατάσχεση. Αν πρόκειται για 
πλοία νηολογημένα στην 
Ελλάδα, η επίδοση γίνεται 
σε εκείνον που τηρεί το 

1. Αντίγραφο της κατασχετήριας 
έκθεσης επιδίδεται μόλις 
περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ 
ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, 
και, αν αυτός αρνηθεί να 
παραλάβει το έγγραφο που του 
επιδίδεται, ο επιμελητής συντάσσει 
έκθεση για την άρνησή του. Αν 
είναι απών ή δεν είναι δυνατή η 
άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, 
η επίδοση γίνεται το αργότερο την 
επομένη της ημέρας που έγινε η 
κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά 
του οποίου στρέφεται η εκτέλεση 
έχει την κατοικία του στην 
περιφέρεια του δήμου όπου έγινε 
η κατάσχεση, διαφορετικά μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες από την 
κατάσχεση. Η παράλειψη των 
διατυπώσεων αυτών επιφέρει 
ακυρότητα. Ως τιμή πρώτης 
προσφοράς για τον πλειστηριασμό 
ακινήτου ορίζεται η εμπορική του 
αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται 
κατά τον χρόνο της κατάσχεσης 
κατά το π.δ. 59/2016 (Α’ 95). 
2. Με ποινή ακυρότητας, 
αντίγραφο της κατασχετήριας 
έκθεσης επιδίδεται στον 
υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) 
της περιφέρειας όπου βρίσκεται το 
κατασχεμένο μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την κατάσχεση. Αν 
πρόκειται για πλοία νηολογημένα 
στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε 
εκείνον που τηρεί το νηολόγιο, 
όπου είναι γραμμένο το πλοίο, και 
αν πρόκειται για αεροσκάφη 
γραμμένα σε μητρώο που τηρείται 
στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε 
εκείνον που το τηρεί. Ο 
υποθηκοφύλακας ή όποιος τηρεί 
το νηολόγιο ή το μητρώο οφείλει 
να εγγράφει την ίδια ημέρα την 

Τροποποιήθηκε η προθεσμία 
επίδοσης του αντιγράφου της 
έκθεσης κατάσχεσης προς τον 
οφειλέτη  από (5) ημέρες σε (8) 
εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει την 
κατοικία του στην  περιφέρεια του 
Δήμου που έγινε η κατάσχεση.  
Τροποποιήθηκε η προθεσμία 
έκδοσης και παράδοσης του 
πιστοποιητικού βαρών από το 
αρμόδιο Υποθηκοφύλακα / 
Προϊστάμενο Κτηματολογίου από 
(3) σε (5). 
Τροποποιήθηκε η προθεσμία 
κατάθεσης των εγγράφων στον επί 
του πλειστηριασμού υπάλληλο  
από (10) σε (20) ημέρες.  
Τέλος τροποποιήθηκε και το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 ως 
προς την εμπορική αξία του 
ακινήτου η οποία προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το π.δ. 59/2016 
(Α΄95).  
 
  

6. ια) Οι παρ. 1, 2 και 4 του 
άρθρου 995 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως τροποποιούνται με 
το άρθρο 77 του 
παρόντος, εφαρμόζονται 
για επιδόσεις που 
πρόκειται να γίνουν μετά 
από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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νηολόγιο, όπου είναι 
γραμμένο το πλοίο, και αν 
πρόκειται για αεροσκάφη 
γραμμένα σε μητρώο που 
τηρείται στην Ελλάδα, η 
επίδοση γίνεται σε εκείνον 
που το τηρεί. Ο 
υποθηκοφύλακας ή όποιος 
τηρεί το νηολόγιο ή το 
μητρώο οφείλει να εγγράφει 
την ίδια ημέρα την 
κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο 
κατασχέσεων που τηρείται 
για το σκοπό αυτό και να 
παραδώσει μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) 
ημερών, αφότου κατά τα 
προαναφερόμενα του έγινε η 
επίδοση, το σχετικό 
πιστοποιητικό βαρών στον 
αρμόδιο για την εκτέλεση 
δικαστικό επιμελητή, ενώ ο 
γραμματέας του 
ειρηνοδικείου οφείλει 
αυθημερόν να καταχωρίσει 
την κατασχετήρια έκθεση σε 
ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό 
ευρετήριο, με βάση τα 
ονοματεπώνυμα των καθ’ 
ων η κατάσχεση.   
4. Ο δικαστικός επιμελητής 
οφείλει, μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την κατάσχεση, 
να καταθέσει στον υπάλληλο 
του πλειστηριασμού τον 
εκτελεστό τίτλο, την έκθεση 
επίδοσης της επιταγής της 
εκτέλεσης, την κατασχετήρια 
έκθεση και τις εκθέσεις 
επίδοσής της στον οφειλέτη, 
τον τρίτο κύριο ή νομέα και 
τον υποθηκοφύλακα ή 
όποιον τηρεί το νηολόγιο ή 
το μητρώο, το πιστοποιητικό 
βαρών, καθώς και, σε 
έντυπη και ψηφιακή μορφή, 
την έκθεση εκτίμησης του 
πιστοποιημένου εκτιμητή του 
π.δ. 59/2016 (Α΄ 95). ….. 
   

κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο 
κατασχέσεων που τηρείται για το 
σκοπό αυτό και να παραδώσει 
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερών, αφότου κατά τα 
προαναφερόμενα του έγινε η 
επίδοση, το σχετικό πιστοποιητικό 
βαρών στον αρμόδιο για την 
εκτέλεση δικαστικό επιμελητή, ενώ 
ο γραμματέας του ειρηνοδικείου 
οφείλει αυθημερόν να καταχωρίσει 
την κατασχετήρια έκθεση σε ειδικό 
βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο, 
με βάση τα ονοματεπώνυμα των 
καθ’ ων η κατάσχεση. 
4. Ο δικαστικός επιμελητής 
οφείλει, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την κατάσχεση, να 
καταθέσει στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού τον εκτελεστό 
τίτλο, την έκθεση επίδοσης της 
επιταγής της εκτέλεσης, την 
κατασχετήρια έκθεση και τις 
εκθέσεις επίδοσής της στον 
οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα 
και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον 
τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, το 
πιστοποιητικό  βαρών, καθώς και, 
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, την 
έκθεση  εκτίμησης  του  
πιστοποιημένου  εκτιμητή  του  
π.δ. 59/2016……  
 

997 1. Απαγορεύεται και είναι 
άκυρη υπέρ εκείνου που 
επέβαλε την κατάσχεση και 
υπέρ των δανειστών που 
αναγγέλθηκαν η διάθεση του 
κατασχεμένου από τον 
οφειλέτη· αν πρόκειται για 
ενυπόθηκο ακίνητο είναι 
άκυρη η διάθεσή του και 
από τον τρίτο, κύριο ή 
νομέα. Μετά την κατάσχεση 
του ακινήτου η εκμίσθωσή 
του από τον οφειλέτη ή τον 
τρίτο κύριο ή νομέα ή η 
παραχώρηση της χρήσης ή 
κατοχής του με βάση άλλη 
έννομη σχέση μπορεί να 
καταγγελθεί από τον 
υπερθεματιστή μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός 
από τη μεταγραφή της 
περίληψης της 
κατακυρωτικής έκθεσης. Με 
την καταγγελία αυτή η 
μίσθωση ή άλλη έννομη 
σχέση λύεται μετά από δύο 
(2) μήνες και χωρεί η κατά 
το άρθρο 1005 παράγραφος 
2 εκτέλεση. Δικαίωμα 

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη 
υπέρ εκείνου που επέβαλε την 
κατάσχεση και υπέρ των 
δανειστών που αναγγέλθηκαν η 
διάθεση του κατασχεμένου από 
τον οφειλέτη· αν πρόκειται για 
ενυπόθηκο ακίνητο είναι άκυρη η 
διάθεσή του και από τον τρίτο, 
κύριο ή νομέα. Μετά την 
κατάσχεση του ακινήτου η 
εκμίσθωσή του από τον οφειλέτη ή 
τον τρίτο κύριο ή νομέα ή η 
παραχώρηση της χρήσης ή 
κατοχής του με βάση άλλη έννομη 
σχέση μπορεί να καταγγελθεί από 
τον υπερθεματιστή μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) μηνών από 
τη μεταγραφή της περίληψης της 
κατακυρωτικής έκθεσης. Με την 
καταγγελία αυτή η μίσθωση ή άλλη 
έννομη σχέση λύεται μετά από δύο 
(2) μήνες και χωρεί η κατά το 
άρθρο 1005 παρ. 2 εκτέλεση. 
Δικαίωμα καταγγελίας της 
μίσθωσης κατά το άρθρο 615 ΑΚ 
δεν θίγεται και η περίληψη 
εκτελείται κατά του μισθωτή αφού 
περάσουν οι προθεσμίες του 
άρθρου αυτού που αρχίζουν 

Επιμηκύνεται η προθεσμία 
καταγγελίας της μίσθωσης  από 
τον υπερθεματιστή από (1) μήνα 
σε (2) από την ημερομηνία της 
μεταγραφής της περίληψης 
κατακυρωτικής έκθεσης.  
Επιμηκύνεται η προθεσμία από (5) 
σε (8) ημέρες από την ημέρα 
επίδοσης αντιγράφου της έκθεσης 
κατάσχεσης για την απαγόρευση  
διάθεσης του ακινήτου από τον 
οφειλέτη ή τον τρίτο. 
Τέλος δίνεται το δικαίωμα στον  
Δικαστικό Επιμελητή 
επιδεικνύοντας  το αντίγραφο της 
έκθεσης κατάσχεσης να αιτηθεί και 
λάβει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
αντίγραφα των προ της 
κατάσχεσης μισθωτηρίων καθώς 
και να λάβει από τις αρμόδιες 
πολεοδομίες των φάκελο του 
ακινήτου.  

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
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καταγγελίας της μίσθωσης 
κατά το άρθρο 615 ΑΚ δεν 
θίγεται και η περίληψη 
εκτελείται κατά του μισθωτή 
αφού περάσουν οι 
προθεσμίες του άρθρου 
αυτού που αρχίζουν αφότου 
η περίληψη επιδοθεί στο 
μισθωτή. 
2. Τα αποτελέσματα της 
παραγράφου 1 αρχίζουν 
αναδρομικά, α) για τον 
οφειλέτη, αφότου του 
επιδοθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 995 αντίγραφο της 
κατασχετήριας έκθεσης ή 
συνταχθεί η έκθεση, που 
πιστοποιεί την άρνηση του 
να παραλάβει το αντίγραφο 
κατά το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 
995, με την προϋπόθεση ότι 
θα ακολουθήσει η επίδοση 
του αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης μέσα 
σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερών, β) για τον τρίτο, 
κύριο ή νομέα, αφότου του 
επιδοθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 995 αντίγραφο της 
κατασχετήριας έκθεσης ή 
συνταχθεί η έκθεση, που 
πιστοποιεί την άρνησή του 
να παραλάβει το αντίγραφο 
κατά το άρθρο 995 
παράγραφοι 1 και 4, με την 
προϋπόθεση ότι θα 
ακολουθήσει η επίδοση του 
αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης 
εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών, γ) για τους τρίτους, 
μόνο αφότου η κατάσχεση 
εγγραφεί κατά το άρθρο 995 
στο βιβλίο κατασχέσεων και 
εφόσον έγιναν οι, κατά τις 
περιπτώσεις α' και β' της 
παραγράφου αυτής, 
επιδόσεις στον οφειλέτη και 
τον τρίτο, κύριο ή νομέα.     

αφότου η περίληψη επιδοθεί στο 
μισθωτή. 
2. Τα αποτελέσματα της παρ. 1 
αρχίζουν αναδρομικά:  α) για τον 
οφειλέτη, αφότου του επιδοθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 995 
αντίγραφο της κατασχετήριας 
έκθεσης ή συνταχθεί η έκθεση, 
που πιστοποιεί την άρνησή του να 
παραλάβει το αντίγραφο κατά το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 995, με την προϋπόθεση 
ότι θα ακολουθήσει η επίδοση 
του αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης μέσα σε 
προθεσμία οκτώ (8) ημερών, β) 
για τον τρίτο, κύριο ή νομέα, 
αφότου του επιδοθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 995 αντίγραφο της 
κατασχετήριας έκθεσης ή 
συνταχθεί η έκθεση, που 
πιστοποιεί την άρνησή του να 
παραλάβει το αντίγραφο κατά το 
άρθρο 995 παρ. 1 και 4, με την 
προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η 
επίδοση του αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης εντός 
προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, γ) 
για τους τρίτους, μόνο αφότου η 
κατάσχεση εγγραφεί κατά το 
άρθρο 995 στο βιβλίο 
κατασχέσεων και εφόσον έγιναν 
οι, κατά τις περ. α’ και β’ της 
παραγράφου αυτής, επιδόσεις 
στον οφειλέτη και τον τρίτο, κύριο 
ή νομέα. 
6. Ο κατασχών ή ο δικαστικός 
επιμελητής που επέβαλε την 
κατάσχεση μπορεί με την 
επίδειξη αντιγράφου της 
κατασχετήριας έκθεσης να 
ζητήσει και να λάβει από τις 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των 
προ της κατασχέσεως 
μισθωτηρίων και από τις 
αρμόδιες πολεοδομίες τον 
φάκελο του ακινήτου. 

1002 2. Ως την κατακύρωση 
εκείνος κατά του οποίου 
στρέφεται η εκτέλεση έχει 
δικαίωμα να εξοφλήσει τις 
απαιτήσεις εκείνου υπέρ του 
οποίου γίνεται η εκτέλεση 
και των δανειστών που 
αναγγέλθηκαν καθώς και τα 
έξοδα και το τέλος χρήσης 
του ηλεκτρονικού 
συστήματος 
πλειστηριασμού. Στην 
περίπτωση αυτή ο 
πλειστηριασμός ματαιώνεται 
και αίρεται η κατάσχεση. 

2.  Έως  την  κατακύρωση  
εκείνος  κατά  του  οποίου  
στρέφεται η εκτέλεση έχει 
δικαίωμα να εξοφλήσει τις 
απαιτήσεις εκείνου υπέρ του 
οποίου γίνεται η εκτέλεση και 
των δανειστών που έχουν τίτλο 
εκτελεστό και αναγγέλθηκαν, 
καθώς και τα έξοδα και το τέλος 
χρήσης του ηλεκτρονικού 
συστήματος  πλειστηριασμού. 
Στην περίπτωση αυτή ο 
πλειστηριασμός ματαιώνεται 
και αίρεται η κατάσχεση. 

Προστέθηκε ο όρος της εξόφλησης 
και των δανειστών που  έχουν 
τίτλο εκτελεστό για την ματαίωση 
του πλειστηριασμού.  

Σύμφωνα με το άρθρο 120 
εδ. β του  Ν. 4842/2021 η 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος  αρχίζει  την 
1.1.2022. 

1004 1. Στον πλειστηριασμό 
ακινήτων ο υπερθεματιστής 
έχει υποχρέωση να 
καταβάλει στον ειδικό 
τραπεζικό επαγγελματικό 
λογαριασμό του υπαλλήλου 
του πλειστηριασμού το 
πλειστηρίασμα και το τέλος 
χρήσης το αργότερο τη 
δέκατη εργάσιμη ημέρα από 
τον πλειστηριασμό. Ο 
υπάλληλος του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού οφείλει, το 
αργότερο τη δωδέκατη 

1. Στον πλειστηριασμό ακινήτων ο 
υπερθεματιστής έχει  υποχρέωση  
να  καταβάλει  στον  ειδικό  
τραπεζικό  επαγγελματικό 
λογαριασμό του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα 
και το τέλος χρήσης το  αργότερο 
τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον 
πλειστηριασμό.  Ο  υπάλληλος  
του  ηλεκτρονικού  
πλειστηριασμού οφείλει, το 
αργότερο τη δέκατη πέμπτη 
εργάσιμη ημέρα από τον 
πλειστηριασμό, να καταθέσει το 

Τροποποιείται η προθεσμία 
καταβολής του εκπλειτηριάσματος 
από τον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού στο ΤΠκΔ από 
(10) σε (15) ημέρς.  

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
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εργάσιμη ημέρα από τον 
πλειστηριασμό, να καταθέσει 
το πλειστηρίασμα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Η κατάθεση του 
πλειστηριάσματος είναι 
ακατάσχετη, δεν εμπίπτει 
στην πτωχευτική περιουσία 
και δεν υπόκειται στις 
δεσμεύσεις που επιβάλλει το 
Δημόσιο για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων του. 
Εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την 
παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού 
αποδίδει το τέλος χρήσης 
στον οικείο 
συμβολαιογραφικό σύλλογο 
του οποίου αυτός είναι 
μέλος. Εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών, μέρος 
του ανωτέρω ποσού, το 
οποίο καθορίζεται με την 
απόφαση της παραγράφου 
14 του άρθρου 959, 
αποδίδεται από τον 
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 
στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

πλειστηρίασμα στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 
κατάθεση του πλειστηριάσματος 
είναι ακατάσχετη, δεν  εμπίπτει  
στην  πτωχευτική  περιουσία  και  
δεν  υπόκειται  στις  δεσμεύσεις  
που  επιβάλλει  το  Δημόσιο  για  
τη  
διασφάλιση των συμφερόντων 
του. Εντός της επόμενης  
εργάσιμης  ημέρας  από  την  
παρέλευση  της  ανωτέρω  
προθεσμίας, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού αποδίδει  το τέλος 
χρήσης στον οικείο 
συμβολαιογραφικό σύλλογο  
του οποίου αυτός είναι μέλος. 
Εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών, μέρος του ανωτέρω 
ποσού, το οποίο καθορίζεται  με 
την απόφαση της παρ. 14 του 
άρθρου 959, αποδίδεται  από τον 
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
 
 

1009 Αν το ακίνητο που 
πλειστηριάστηκε ήταν 
μισθωμένο για την άσκηση 
σε αυτό επιχείρησης, ο 
υπερθεματιστής έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει τη 
μίσθωση, οπότε αυτή λύεται 
μετά την πάροδο δύο (2) 
μηνών από την καταγγελία. 
Στην περίπτωση αυτή η 
περίληψη της 
κατακυρωτικής έκθεσης 
εκτελείται κατά του μισθωτή 
και του υπομισθωτή, καθώς 
και κατά οποιουδήποτε 
αντλεί τα δικαιώματά του 
από αυτούς ή κατέχει το 
μίσθιο γι' αυτούς. 

Αν το ακίνητο που 
πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο 
για την άσκηση σε αυτό 
επιχείρησης, ο υπερθεματιστής 
έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη 
μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά 
την πάροδο έξι (6) μηνών από την 
καταγγελία. Αν το ακίνητο που 
πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο 
ως κατοικία, ο υπερθεματιστής έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει τη 
μίσθωση οπότε η μίσθωση λύεται 
μετά την  πάροδο  έξι  (6)  μηνών  
από  την  καταγγελία.  Στην  
περίπτωση του προηγούμενου 
εδαφίου, η καταγγελία δεν είναι 
δυνατή πριν τη συμπλήρωση 
του προβλεπόμενου στο άρθρο 
2 του ν. 1703/1987 (Α’ 78) 
χρονικού διαστήματος.  Στην  
περίπτωση  αυτή  η  περίληψη  
της  κατακυρωτικής έκθεσης 
εκτελείται κατά του μισθωτή και  
του  υπομισθωτή,  καθώς  και  
κατά  οποιουδήποτε  αντλεί τα 
δικαιώματά του από αυτούς ή 
κατέχει το μίσθιο γι’ αυτούς. 

Τροποποιήθηκε η προθεσμία 
λύσης της μίσθωσης μετά την 
πάροδο  από (2) σε (6) μήνες μετά 
από καταγγελία αυτής από τον 
υπερθεματιστή σε επαγγελματική 
στέγη . 

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του 
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 

1018 Σε περίπτωση που ο 
πλειστηριασμός ακυρώθηκε 
και διενεργηθεί νέος, η 
απαίτηση του 
υπερθεματιστή του 
πλειστηριασμού που 
ακυρώθηκε να αναλάβει το 
πλειστηρίασμα που 
διανεμήθηκε κατατάσσεται 
μετά τα έξοδα της εκτέλεσης 
του νέου πλειστηριασμού και 
πριν από τις απαιτήσεις των 
άρθρων 975, 976, 977Α, 
1007, 1012 παράγραφος 3 
και 1015 παράγραφος 3. Για 
να ικανοποιηθεί αυτή η 
απαίτηση, ο υπερθεματιστής 
μπορεί να επισπεύσει 
πλειστηριασμό με βάση την 
απόφαση που ακύρωσε την 
εκτέλεση και πιστοποίηση 
του υπαλλήλου του 

Σε περίπτωση που ο 
πλειστηριασμός ακυρώθηκε και 
διενεργηθεί νέος, η απαίτηση του 
υπερθεματιστή του 
πλειστηριασμού που ακυρώθηκε 
να αναλάβει το πλειστηρίασμα που 
διανεμήθηκε κατατάσσεται μετά τα 
έξοδα της εκτέλεσης του νέου 
πλειστηριασμού και πριν από τις 
απαιτήσεις των άρθρων 975, 976, 
977Α, 1007, 1012 παρ. 3 και 1015 
παρ. 3. Στην ίδια τάξη 
κατατάσσεται και η αξίωση του 
υπερθεματιστή για την 
καταβολή τόκων, που 
οφείλονται από την ημέρα 
καταβολής του 
πλειστηριάσματος, μόνον εάν 
προαποδεικνύεται ότι δεν έχει 
εκτελεστεί από αυτόν η 
περίληψη κατακυρωτικής 
έκθεσης. Για να ικανοποιηθεί αυτή 

Προστέθηκε εδάφιο  για την 
αξίωση του υπερθεματιστή από το 
εκπλειστηρίασμα των τόκων.  

6. στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του 
άρθρου 959, η παρ. 2 του  
άρθρου 962, το τρίτο και 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 965, το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 965, το άρθρο 966, 
η περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 
του άρθρου 973, η παρ. 1 
του άρθρου 997, η παρ. 1 
του άρθρου 1004, το άρθρο 
1009 και το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 1018 του 
Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, όπως 
τροποποιούνται με τον 
παρόντα, εφαρμόζονται 
για όσους 
πλειστηριασμούς 
προσδιοριστούν μετά από 
την έναρξη ισχύος του 
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πλειστηριασμού ότι το 
πλειστηρίασμα έχει 
καταβληθεί και διανεμηθεί. 

η απαίτηση, ο υπερθεματιστής 
μπορεί να επισπεύσει 
πλειστηριασμό με βάση την 
απόφαση που ακύρωσε την 
εκτέλεση και πιστοποίηση του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού 
ότι το πλειστηρίασμα έχει 
καταβληθεί και διανεμηθεί. 
 

παρόντος νόμου. 
 

    Άρθρο 119 
Καταργούμενες διατάξεις 
 
1. Από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου 
καταργούνται: 
 
α) Η παρ. 5 του άρθρου 
122 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. 
β) Η παρ. 6 του άρθρου 
998 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Η κατάργηση 
της παρ. 6 δεν θίγει το 
κύρος εκκρεμών κατά την 
έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου 
διαδικασιών. 
γ) Τα άρθρα 87 και 88 του 
ν.δ. 17.7/13.8.1923 (Α’ 224), 
που διατηρήθηκαν σε ισχύ 
με την περ. 3 του άρθρου 
52 του Εισαγωγικού 
Νόμου του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. 
 
Άρθρο 120 
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος, με 
την επιφύλαξη του 
δεύτερου εδαφίου, αρχίζει 
από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά 
στις επιμέρους διατάξεις 
του. 

Η ισχύς του Μέρους Α’ 

και των άρθρων 116 

και 119 του Μέρους Δ’ 

αρχίζει την 1η.1.2022. 

     

 
 

 
 
 

Για την Προοδευτική Συνεργασία Δικαστικών Επιμελητών 
 

Ελένη Κ. Καπότου 
 

Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών. 


