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  Σε όζνπο βνήζεζαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο θαη 

επέδεημαλ ηόζε ππνκνλή θαη θαηαλόεζε… 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Τν παξόλ πόλεκα θηινδνμεί λα πεξηγξάςεη θαηά ηξόπν ζπλνπηηθό ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ από ηα 

δεκόζηα ηακεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηηο Δεκόζηεο Οηθνλνκηθέο 

Υπεξεζίεο (Δ.Ο.Υ.). Αλ θαη ηειηθά θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη κηα ζθαηξηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, σζηόζν 

δελ κπνξεί λα γεθπξώζεη ην θελό πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλππαξμία 

ζύγρξνλσλ ζπγγξακκάησλ θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο από ηνπο 

ζεσξεηηθνύο ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ ζέκα. Καηά ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη 

ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα ρξένο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ παύεη λα 

ππάξρεη, ελώ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ην δεκόζην ηακείν επηδηώθεη λα εηζπξάμεη ηα νθεηιόκελα ζε απηό πνζά, 

θαζώο θαη ηα έμνδα πνπ απαηηνύληαη γηα απηό. Τέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

ηξόπνπο άκπλαο θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθηέιεζεο. 
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ABSTRACT 

 

This essay aims to describe in a summary way the procedure of forced 

collection of public revenues from public funds and in particular from the 

Public Financial Authorities. Although it manages to provide a comprehensive 

description of the whole process of administrative execution, but can not 

bridge the gap resulting from the lack of modern textbooks and the lack of 

interest by the theorists on this issue. In addressing the theme there is a 

reference made to basic concepts that should be made clear, the ways in 

which a debt to the government ceases to exist and then are described the 

ways and the process by which the government seeks to collect due to it 

amounts and the expenses involved. Finally, reference is made to the defense 

mechanisms against acts relating to the execution process. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η ζπληαγκαηηθή επηηαγή γηα ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα βάξε 

ηείλεη λα απνηειέζεη πιένλ θελφ γξάκκα, θαζψο θαηλφκελα φπσο ε 

θνξνδηαθπγή θαη ε θνξναπνθπγή βαίλνπλ απμαλφκελα κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ, έρνληαο πξνζιάβεη ηεξάζηηεο πηα δηαζηάζεηο ζηηο κέξεο καο.  

Παξάιιεια, κεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ πνιηηψλ έρεη πιεγεί αλεπαλφξζσηα, ελψ ε αδπλακία ηνπο λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζην θξάηνο εκθαλίδεηαη πηα 

απνιχησο αλακελφκελε.  

Η πνιηηεία, σζηφζν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπιιάβεη ηε θνξνινγεηέα 

χιε θαη λα επηβάιεη ηνπο αλάινγνπο θφξνπο. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη λα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο κέηξα εμαλαγθαζκνχ ησλ νθεηιεηψλ ηα νπνία ζα ηνπο θάλνπλ 

λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζην θξάηνο.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θηινδνμία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη έλα ζπλνπηηθφ νδεγφ θαη κηα εξκελεπηηθή δηέμνδν 

γηα ηε δαηδαιψδε πνιιέο θνξέο δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 Σπγθεθξηκέλα, αξρηθά ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζε βαζηθέο έλλνηεο νη νπνίεο 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο, φπσο είλαη νη έλλνηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θαηαλαγθαζκνχ θαη ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ηνπ δεκνζίνπ εζφδνπ, αιιά θαη 

ηνπ λνκίκνπ ηίηινπ πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην λφκηκν ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο. Θα γίλεη αλαθνξά ζηα φξγαλα  πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, ζην πψο ν λφκηκνο ηίηινο 

ζπγθξνηείηαη, ζηε δηαδηθαζία ηεο βεβαίσζεο, ζηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε κε ηελ 

νπνία ελεκεξψλεηαη ν πνιίηεο γηα ηελ νθεηιή ηνπ, πφηε απηή θαζίζηαηαη 

ιεμηπξφζεζκε, αιιά θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Αθφκε ζα 

αλαθεξζνχλ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν λφκηκνο ηίηινο θαζίζηαηαη 

αλελεξγφο, φπσο είλαη απηέο ηεο παξαγξαθήο, ηνπ ζπκςεθηζκνχ θαη ηεο 

δηαγξαθήο νθεηιψλ.  

 Αθνινχζσο, ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

κέηξσλ πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ην δεκφζην πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηα 

νθεηιφκελα πξνο απηφ πνζά. Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζνχλ ηα αζθαιηζηηθά - 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ηπρφλ πξνζπάζεηα ηνπ νθεηιέηε λα απνθχγεη λα απνδψζεη πξνο ην δεκφζην ηα 
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νθεηιφκελα, δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά κέηξα, αιιά θαη κέηξα πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπνχλ ελέξγεηεο θαηαδνιίεπζεο εθ κέξνπο ηνπ 

νθεηιέηε (θαηαζηαιηηθά κέηξα). 

 Σην ηξίην θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη εθηελήο αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα θαη 

ζπλεζέζηεξα κέηξα θαηαλαγθαζκνχ, πνπ είλαη απηά ηεο θαηάζρεζεο θαη ηνπ 

ζπλαθφινπζνπ απηήο πιεηζηεξηαζκνχ, θηλεηψλ, αθηλήησλ αιιά θαη πνιχ ζπρλά 

πιένλ ζηηο κέξεο καο εηο ρείξαο ηξίηνπ, ελψ ζα ζην επφκελν απηνχ θεθάιαην ζα 

πεξηγξαθνχλ ηα απαηηνχκελα έμνδα γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

 Σην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ νη ηξφπνη άκπλαο θαηά ησλ 

πξάμεσλ ηεο εθηέιεζεο θαη αθνχ γίλεη αλαθνξά ζηηο θξαηνχζεο ζεσξίεο, ζε 

ζέκαηα δηθαηνδνζίαο θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί, ζα 

αλαιπζνχλ νη αλαθνπέο σο έλδηθν κέζν θαηά ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ ηεο 

εθηέιεζεο. 

 Τέινο, ζηνλ επίινγν ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζχλνςεο ησλ φζσλ έρνπλ 

πξνεγεζεί, ελψ ζα εθηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο κε ην πέξαο 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

1.1. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΜΟ - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Με ηνλ φξν «δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο» λνείηαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ λα πξνβαίλνπλ κε κνλνκεξείο πξάμεηο ή αθφκα 

θαη κε πιηθέο ελέξγεηεο, ζε βίαην εμαλαγθαζκφ ησλ ηδησηψλ, έηζη ψζηε λα αξζεί 

κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ή λα επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο, ζε πεξίπησζε 

πνπ απηνί παξαιείπνπλ ή αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο επηηαγέο λνκηθψλ 

ξπζκίζεσλ (Γέξνληαο, 2014). 

 Τν θξάηνο έρεη δηαθνξεηηθέο λφκηκεο αμηψζεηο απφ ηνλ πνιίηε, φπσο 

αμηψζεηο γηα πξάμε, αλνρή ή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ. Οη αμηψζεηο απηέο έρνπλ 

ηε κνξθή επηηαγψλ ή απαγνξεχζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη εθθξάδνληαη 

κέζσ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (π.ρ. απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε εηνηκφξξνπν θηίζκα), 

ή επηηαγψλ θαη απαγνξεχζεσλ πνπ πεγάδνπλ απεπζείαο εθ ηνπ λφκνπ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη ε έθδνζε θάπνηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο γηα λα είλαη απηέο δεζκεπηηθέο 

θαη εθαξκφζηκεο (π.ρ. δηαηάμεηο Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο) (Γαγηφγινπ, 

2014). 

 Γηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο δελ ρσξεί ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο φπνπ έρνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ 

δηθαίνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο φπνπ ε δηνίθεζε 

αλαπηχζζεη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ ηδηψηε θαη απνδέρεηαη ηελ θνηλή 

ππνρξέσζε πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα ή ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηηεζίαο 

(Γαγηφγινπ, 2014). 

 Αλ, σζηφζν, ην θξάηνο έρεη ρξεκαηηθή αμίσζε απέλαληη ζηνλ πνιίηε, 

αμίσζε δειαδή απφ δεκφζην έζνδν (θφξν, ηέινο, δαζκφ, ρξεκαηηθή πνηλή), ν 

δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο, ή δηαθνξεηηθά ε αλαγθαζηηθή είζπξαμε ηνπ εζφδνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο (Κφξζνο, 2013). Η δηνηθεηηθή 

εθηέιεζε, επνκέλσο, αθνξά κφλν ηηο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη 

δελ θαιχπηεη φιε ηελ πεξηνρή ηνπ δηνηθεηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, ελψ δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ (λ.δ. 356/1974 «Πεξί ηνπ Κψδηθνο Δηζπξάμεσο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ»), ν νπνίνο απνηειεί θαηαξρήλ ην ηζρχνλ δίθαην φπσο ηζρχεη 

κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζήκεξα (εθηφο αλ νξηζκέλν δήηεκα ξπζκίδεηαη 
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δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο), κε παξαπνκπέο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο δελ 

αληίθεηληαη ζηηο δηθέο ηνπ δηαηάμεηο (Γαγηφγινπ, 2014). 

 Η αλαγθαζηηθή εθηέιεζε γηα ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

δεκνζίνπ επηηξέπεηαη εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) χπαξμε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ΝΠΓΓ, 

β) λφκηκνο ηίηινο, δειαδή έγγξαθν δεκφζην ή ηδησηηθφ απφ ην νπνίν πεγάδεη ε 

δηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε απέλαληη ζην θξάηνο ή ην ΝΠΓΓ θαη ην 

νπνίν απνδεηθλχεη ή πηζαλνινγεί ηελ νθεηιή, 

γ) ηακεηαθή βεβαίσζε ηεο απαηηήζεσο, 

δ) ιεμηπξφζεζκν ηεο απαηηήζεσο (Οηθνλνκνπνχινπ, 1999). 

 Σθνπφο, εμάιινπ, ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη 

ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, δειαδή ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ απφ ηνπο πνιίηεο ην δεκφζην ή ηα ΝΠΓΓ ή ηα ΝΠΙΓ, φπνπ λνκνζεηηθά 

απηφ επηηξέπεηαη, αλεμαξηήησο ηεο αηηίαο απφ ηελ νπνία απηέο πεγάδνπλ 

(Οηθνλνκνπνχινπ, 1999). Δπνκέλσο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, θαηά ηνλ 

ΚΔΓΔ, δηαδξακαηίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο φρη ηφζν ε 

θχζε ηεο απαίηεζεο, φζν ε ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ σο δεκνζίνπ (Γαγηφγινπ, 

2014). 

 

1.2. ΓΗΜΟΙΟ ΔΟΓΟ  

 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο είλαη ε έλλνηα ηνπ 

δεκνζίνπ εζφδνπ. Ωο δεκφζηα έζνδα ραξαθηεξίδνληαη νη ρξεκαηηθέο αμηψζεηο 

ηνπ δεκνζίνπ έλαληη νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη είηε απφ κνλνκεξή πξάμε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ ελάζθεζε ηεο 

απφ κέξνπο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο (θφξνη, ηέιε), είηε απφ δηνηθεηηθή ζχκβαζε, 

είηε απφ ζρέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (θιεξνλνκηθή δηαδνρή), εθφζνλ ζηεξίδνληαη 

ζε εθηειεζηφ ηίηιν θαη έρνπλ βεβαησζεί (Τνκαξάο, 2011). 
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Τα δεκφζηα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε ελ ζηελή ελλνία θαη ζε ελ επξεία 

ελλνία δεκφζηα έζνδα. Τα ελ ζηελή ελλνία έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηα έζνδα 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ην λφκν πεξί δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη απφ ηνλ 

ΚΔΓΔ θαη ηα ελ επξεία ελλνία έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηνλ εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, αιιά θαη ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζίνπ (Τνκαξάο, 2011). 

Δηδηθφηεξα, ηα δεκφζηα έζνδα εκθαλίδνληαη ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ζε εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκνχο. Σχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, πξνυπνινγηζκφο είλαη ν λφκνο κε 

ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα δεκφζηα έζνδα θαη θαζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ 

εμφδσλ ηνπ θξάηνπο γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη απηά πνπ βεβαηψλνληαη κέζα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλεμάξηεηα ην έηνο πνπ απηά αλάγνληαη, θαζψο 

θαη ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη ζην επφκελν. Τα έζνδα απηά εγγξάθνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο, νκάδεο θαη είδνο, αλάινγα κε ηελ αηηία θαη ηε θχζε 

ηνπο θαη αλαιχνληαη κε θσδηθνχο αξηζκνχο. Απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο 

παξαηεξνχκε φηη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο 

εζφδσλ: α) ηα θνξνινγηθά έζνδα (έζνδα απφ άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο) 

θαη β) ηα κε θνξνινγηθά έζνδα (έζνδα απφ πξφζνδν ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ηνπ θξάηνπο) (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Όζνλ αθνξά ηα δεκφζηα έζνδα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ρξεκαηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ, παξάδεηγκα ηέηνησλ εζφδσλ απνηεινχλ 

νη απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ απφ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα νπνία αθνχ δελ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε, ην 

πνζφ θαηαβιήζεθε απφ ην δεκφζην, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα επηδηψθεη ηελ 

είζπξαμή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ (ΣΔΥΥΟ, 2008) .    

Τελ πην ζεκαληηθή, σζηφζν, πεγή εζφδσλ απνηεινχλ ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ άκεζνπο ή απφ έκκεζνπο θφξνπο. Δπίζεο, ηα πξφζηηκα ιφγσ 

θνξνινγηθψλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ παξαβάζεσλ, νη ρξεκαηηθέο πνηλέο, νη 

δαζκνί επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ηξίηεο κε θνηλνηηθέο ρψξεο πξντφλησλ, ηα 

πξφζηηκα απφ ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο ή αθφκα θαη νη εηζξνέο απφ ηελ Δ.Δ. 

πνπ ζε πεξίπησζε πνπ θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο, ηφηε 
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αλαδεηνχληαη γηα ην ιφγν απηφ, βεβαηψλνληαη σο έζνδα θαη εηζπξάηηνληαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ (Τνκαξάο, 2011). 

 

1.3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΠΡΑΞΗ 

 

Αξκφδην θαηά θχξην ιφγν φξγαλν γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ 

ΚΔΓΔ ήηαλ κέρξη 31-12-2016 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Απφ 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 σζηφζν, ζπζηήζεθε Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, 

ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε ηελ επσλπκία «Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ» (ΑΑΓΔ), ε νπνία αληηθαηέζηεζε απφ ηελ εκεξνκελία απηή ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε βεβαίσζε θαη 

ηελ είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, 

πνπ άπηνληαη ηνπ πεδίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

Η ΑΑΓΔ δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επνπηεία ή 

έιεγρν απφ ηελ θπβέξλεζε αιιά αζθεί πιήξεηο αξκνδηφηεηεο θαη ππεξεμνπζίεο 

ζε φινλ ηνλ θνξνειεγθηηθφ θαη θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο (λ. 

4389/2016). 

Δίλαη νπζηαζηηθά ε απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη ζην πιαίζην απηφ νη ππεξεζίεο ηεο 

κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο, λα θαηαινγίδνπλ θφξνπο θαη πξφζηηκα θαη λα 

επηδηψθνπλ ηελ είζπξαμε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ βεβαηψλνληαη 

είηε κε ηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ είηε κε ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ. 

Μπνξνχλ δε, ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, λα 

πξνβαίλνπλ ζε δεζκεχζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε θιείζηκν 

επηρεηξήζεσλ θνξνπαξαβαηψλ, θαζψο θαη ζε θαηαζρέζεηο θαηαζέζεσλ, 

εηζνδεκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αζπλεπψλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

(λ. 4389/2016). 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ΑΑΓΔ έρεη ηηο αθφινπζεο θαηά θχξην ιφγν 

αξκνδηφηεηεο: α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ εζφδσλ, θαζψο θαη ηελ είζπξαμε ινηπψλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ, β) ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο 
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βεβαίσζεο θαη ηεο είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ, γ) ηε ιήςε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηεο, ζηνπο 

ηνκείο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο 

θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο θαη 

βειηίσζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ (λ. 4389/2016).  

Ο δηνηθεηήο ηεο ΑΑΓΔ, βάζεη ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ (λ. 4389/2016) έρεη 

πιένλ αξκνδηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ φινλ ηνλ θνξνειεγθηηθφ θαη 

θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηα Διεγθηηθά Κέληξα 

(Κ.Δ.Φ.Ο.ΜΔ.Π., Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.), ηηο ΓΟΥ, ηα ηεισλεία θαη φιεο ηηο άιιεο 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο. 

Με απνθάζεηο ηνπ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ζηνπο πξντζηακέλνπο φισλ ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο  ΑΑΓΔ, ηηο αλαγθαίεο αξκνδηφηεηεο ή λα εμνπζηνδνηεί 

απηνχο λα ππνγξάθνπλ «Με εληνιή Γηνηθεηή» πξάμεηο ή έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπο ηίζεληαη (λ. 4389/2016). 

Καη’ εμαίξεζε νξίζηεθε φηη κπνξεί λα αλαηεζεί ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ ζε ηξάπεδεο, ή ζε νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ή ζε πηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ή ζηα ΔΛΤΑ θαη ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ 

πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ζηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ηεο 

κε ηνπο πνιίηεο (άξζξν 2 ΚΔΓΔ).  

 

1.4. ΝΟΜΙΜΟ ΣΙΣΛΟ 

 

Η δηνηθεηηθή εθηέιεζε επηηξέπεηαη εθφζνλ ππάξρεη δεκφζηα αμίσζε ε 

νπνία είλαη βεβαία, εθθαζαξηζκέλε θαη ιεμηπξφζεζκε θαη έρεη βεβαησζεί απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ζηελ πξνζεζκία πνπ επηηάζζεη ν λφκνο δεκηνπξγψληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λφκηκν ηίηιν. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αμίσζε απηή λα κελ 
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έρεη παξαγξαθεί, λα κελ ππφθεηηαη ζε ζπκςεθηζκφ ή λα κελ έρεη δηαγξαθεί 

λνκίκσο (Τνκαξάο, 2011). 

Ωο βεβαία λνείηαη ε απαίηεζε ε νπνία δελ εμαξηάηαη απφ αλαβιεηηθή 

αίξεζε, απφ φξν ή απφ πξνζεζκία (915 ΚΠνιΓ), ελψ εθθαζαξηζκέλε είλαη ε 

απαίηεζε φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηεο, ην πνζφ ηεο νθεηιήο θαη ην 

πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε.  

   Όπσο αλσηέξσ ειέρζε ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε δπλάκεη λφκηκνπ ηίηινπ. Καηά ην λφκν, λφκηκνο ηίηινο 

είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε ή άιιν έγγξαθν δεκφζην ή ηδησηηθφ απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ε ρξεκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε. Με ηελ εμαίξεζε ησλ θφξσλ 

θαη ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ΚΦΓ (λ. 4174/2013) γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 

άλσ θψδηθα, ζηνλ ΚΔΓΔ πθίζηαληαη ηξεηο θαηεγνξίεο λνκίκσλ ηίηισλ:  

α) ην δεκφζην έγγξαθν ηεο ππφ επξεία ελλνία βεβαίσζεο, δειαδή ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε απαίηεζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ε 

νπνία έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 

πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, ην είδνο ηεο νθεηιήο, ηελ αηηία 

απφ ηελ νπνία απηή πεγάδεη, ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αθνξά θαη ηέινο ηνλ 

ππφρξεν πξνο πιεξσκή (ραξαθηεξηζηηθφο ηίηινο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε 

βεβαίσζε θφξνπ),    

β) ην δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ην ιφγν ηεο αμίσζεο 

ηνπ δεκνζίνπ (ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ 

θ.α.) θαη  

γ) ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα πνπ πηζαλνινγνχλ ηελ χπαξμε θαη ην 

πνζφ ηεο αμίσζεο ηνπ δεκνζίνπ (Γαγηφγινπ, 2014).   

 

1.4.1. ΒΔΒΑΙΧΗ  

 

Μφλν εθφζνλ νη ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ εκθαληζηνχλ σο 

δεκφζηα έζνδα κπνξεί ην δεκφζην λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμή ηνπο θαηά ηνλ 
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ΚΔΓΔ. Ωο δεκφζηα έζνδα νξίδνληαη απηά ηα νπνία βεβαηψλνληαη ζηηο δεκφζηεο 

αξρέο θαη εηζπξάηηνληαη δπλάκεη λφκηκνπ ηίηινπ. Μφλν αλ ε βεβαίσζε είλαη 

νξζή ηφηε ζπγθξνηείηαη ν λφκηκνο ηίηινο (Γεξνληαο, 2013). 

Η βεβαίσζε θηλείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηε δηνίθεζε θαη θαηά δέζκηα 

αξκνδηφηεηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θαλφλα ζε δχν ζηάδηα: 

1) Σηάδην βεβαίσζεο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ (θνξνινγηθή 

βεβαίσζε), ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο κέρξη θαη ηελ 

έθδνζε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ 

2) Σηάδην βεβαίσζεο κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ (ηακεηαθή βεβαίσζε), 

ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή αμίσζε ηνπ δεκνζίνπ σο δεκφζην έζνδν 

θαη ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο 

(Γέξνληαο, 2014).   

Αλαιπηηθφηεξα, σο βεβαίσζε κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, λνείηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη αξκφδηεο θαηά ην λφκν δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξρέο 

πξνζδηνξίδνπλ ην είδνο ηεο ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ δεκνζίνπ, ηελ αηηία ηεο, 

ην έηνο πνπ αθνξά θαη ηνλ ππφρξεν πξνο πιεξσκή. Γελεζηνπξγφο αηηία γηα ηε 

δηαδηθαζία απηή είλαη ν εθάζηνηε ηζρχνλ θνξνινγηθφο λφκνο, αλ πξφθεηηαη γηα 

θνξνινγηθά έζνδα, θαζψο εθεί νξίδνληαη ηα ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία ηνπ θφξνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ πνιηηψλ, 

ή άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε (Γέξνληαο, 2013). Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο βεβαίσζεο απηήο είλαη: α) γηα αμηψζεηο ηνπ δεκνζίνπ απφ 

θφξνπο, πξφζηηκα θιπ. ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ, β) γηα απαηηήζεηο απφ 

δαζκνχο ή πξφζηηκα θιπ. ν πξντζηάκελνο ηνπ ηεισλείνπ, γ) γηα απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηηθέο πνηλέο ή δηθαζηηθά έμνδα ην αξκφδην δηθαζηήξην, δ) γηα αμηψζεηο 

απφ απζαίξεηε ρξήζε δεκνζίνπ θηήκαηνο ε αξκφδηα θηεκαηηθή ππεξεζία θαη ε) 

γηα απαηηήζεηο απφ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ε αξκφδηα πνιενδνκία. 

Με ηε βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ην έζνδν έρεη 

γίλεη εθηειεζηφ, σζηφζν δελ έρεη απνθηήζεη εθηειεζηφ ηίηιν αθφκε. 

Πξνθεηκέλνπ, επνκέλσο ην δεκφζην λα κπνξεί λα εθθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζφδνπ πξέπεη απηφ λα βεβαησζεί κε ηε ζηελή 

έλλνηα ηνπ φξνπ, λα βεβαησζεί δειαδή ηακεηαθά (ΣΔΥΥΟ, 2008). 
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Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή νη αξρέο νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζηελ 

βεβαίσζε κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ζηέιλνπλ ζηελ εηζπξαθηηθή αξρή ηα 

παξαζηαηηθά εθείλα ζηνηρεία (ηίηινπο είζπξαμεο) ζχκθσλα κε ην λφκν, απφ ηα 

νπνία θαίλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο νθεηιήο. Σηνλ 

ίδην ηίηιν είζπξαμεο (ρξεκαηηθφ θαηάινγν) είλαη εθηθηφ λα εκπεξηέρνληαη πνιινί 

νθεηιέηεο εθφζνλ ε αηηία ησλ νθεηιψλ είλαη ε ίδηα θαη απνζηέιινληαη ζηελ ίδηα 

εηζπξαθηηθή αξρή. Σην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο έρνπκε ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ εζφδνπ ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ, νπφηε θαη 

εκθαλίδεηαη σο έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.     

Η ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο απφ 

ηνλ ρξφλν πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη κεηά επέξρνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα: 

 ην δεκφζην απνθηά εηζπξάμηκν ηίηιν, 

 ην δεκφζην κπνξεί λα απνζηείιεη ζηνλ νθεηιέηε αηνκηθή εηδνπνίεζε γηα 

ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ, 

 απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο θαζνξίδεηαη θαη ε 

εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο, 

 απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο πξνζδηνξίδεηαη ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ ηφθσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ην ρξένο δελ πιεξσζεί εκπξφζεζκα, 

 κε γλψκνλα ηελ εκεξνκελία ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο θαη θαηά ην ρξφλν 

πνπ ν λφκνο νξίδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξένο δελ πιεξσζεί 

εκπξφζεζκα, ην δεκφζην λνκηκνπνηείηαη λα ιάβεη αλαγθαζηηθά, δηθαζηηθά, 

ή  δηνηθεηηθά κέηξα ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε ή ησλ ζπλππνρξέσλ ηνπ γηα 

ηελ πιεξσκή, 

 κε ηνπ  βάζε ηελ ηακεηαθή βεβαίσζε πξνζδηνξίδεηαη θαη ε έλαξμε ηνπ 

ρξφλνπ παξαγξαθήο ηνπ εζφδνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε ηακεηαθή 

βεβαίσζε κπνξεί λα έρεη γίλεη ζην φλνκα ζπγθεθξηκέλνπ νθεηιέηε, είλαη δπλαηφ, 

σζηφζν, ν λφκηκνο απηφο ηίηινο λα εθηειεζηεί θαη θαηά άιισλ πξνζψπσλ 

ρσξίο λα απαηηείηαη ηακεηαθή βεβαίσζε ζην φλνκά ηνπο. Η επζχλε ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ εξείδεηαη ζε δηαηάμεηο λφκσλ 

βάζεη ησλ νπνίσλ ηα πξφζσπα απηά απνθηνχλ πξνζσπηθή επζχλε θαη 
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θαζίζηαληαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα κε ηνλ πξσηνθεηιέηε γηα ηελ πιεξσκή 

κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο νθεηιήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν λφκηκνο ηίηινο είλαη 

εθηειεζηφο θαη γηα ηα πξφζσπα απηά ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο. 

Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν λφκηκνο ηίηινο κπνξεί λα    

εθηειεζηεί θαη θαηά άιισλ πξνζψπσλ είλαη:  

 θαηά νκνξξχζκσλ εηαίξσλ γηα ηα ρξέε ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο 

εηαηξίαο ζην δεκφζην, 

 θαηά ησλ κειψλ ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ αζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ 

θνηλσληψλ γηα ηα ρξέε ηνπο πξνο ην δεκφζην, 

 θαηά φζσλ έρνπλ απνθηήζεη νκάδα πεξηνπζίαο ή επηρείξεζεο, 

 θαηά ησλ εγγπεηψλ νη νπνίνη επζχλνληαη σο νη πξσηνθεηιέηεο θαη 

ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο, 

  θαηά ησλ ηειεπηαίσλ θαηφρσλ θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο, 

 θαηά ησλ θαηφρσλ αθηλήησλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην (ν θάηνρνο επζχλεηαη αιιειέγγπα κε ηνλ 

αγνξαζηή γηα πέληε ρξφληα απφ ηελ ζχληαμε ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ), 

 θαηά ηεο ζπδχγνπ γηα ηα ρξέε πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη είλαη βεβαησκέλα ην φλνκα ηνπ ζπδχγνπ ηεο, 

 θαηά ησλ θιεξνλφκσλ γηα ηηο νθεηιέο ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ, αλάινγα κε 

ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο ηνπο,  

 θαηά ησλ πξνέδξσλ, ησλ δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, ησλ δηεπζπληψλ, 

ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά ησλ εληεηαικέλσλ ζηε δηνίθεζε αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, ησλ δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ θαη γεληθά ησλ εθπξνζψπσλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ φηαλ ππάξρεη  επζχλε απηψλ γηα ρξέε ηεο εηαηξίαο. Η αιιειέγγπα 

επζχλε ησλ πξνζψπσλ απηψλ ξπζκίδεηαη ζήκεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

50 ηνπ ΚΦΓ (Παπαρξήζηνπ, 1992 θαη ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 θαηά ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ απνξξφθεζε ή θαηά ηνπ λένπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ ζπζηήζεθε, ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

γηα νθεηιφκελνπο θφξνπο ηεο δηαιπφκελεο εηαηξίαο (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

Πέξαλ φισλ ησλ άιισλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ε είζπξαμε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απφθηεζε λφκηκνπ ηίηινπ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζηα 

βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, δειαδή κε ηελ 
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ηακεηαθή βεβαίσζε ε νπνία απνηειεί φξν ηεο λνκηκφηεηαο ηεο εηζπξαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, γηα ηηο ηεισλεηαθέο νθεηιέο νξίδεηαη φηη ε είζπξαμε νπνηνπδήπνηε 

ηίηινπ ζε εθαξκνγή ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξάμεσλ επηβνιήο πνιιαπιψλ ηειψλ, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν δπλάκεη ηνπ 

ηίηινπ. Καηά ζπλέπεηα νη έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηεισλεηαθψλ 

εζφδσλ ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ απφθηεζε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ θαη ηελ 

θνηλνπνίεζή ηνπ ζηνλ ππφρξεν θαη φρη κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο νθεηιήο ζηα 

βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ, αθνχ απηή δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο 

εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο νθεηιήο. Σε θάζε 

φκσο πεξίπησζε νη ηεισλεηαθέο νθεηιέο ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα 

βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ 

θψδηθα (άξζξν 7 λ. 4224/2013, άξζξν 2 ΚΔΓΔ, Γ19Γ 5009736 ΔΞ 2014). 

 

1.4.2. ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ  

 

 Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο εμαηξέζεηο πνπ ηάζζεη ν λφκνο, ακέζσο κεηά 

ηελ ηακεηαθή βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ρξένπο σο 

δεκνζίνπ εζφδνπ, απνζηέιιεηαη ε αηνκηθή εηδνπνίεζε (άξζξν 4 ΚΔΓΔ). 

Γελεζηνπξγφο αηηία γηα ηελ απνζηνιή αηνκηθήο εηδνπνηήζεσο είλαη επνκέλσο ε 

ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ ρξένπο, ρσξίο λα απαηηείηαη απηφ λα έρεη θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκν. Απηή, απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηα 

ζπλππφρξεα πξφζσπα, δελ απνθιείεηαη φκσο θαη ε θνηλνπνίεζή ηεο ζε απηνχο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ (Γέξνληαο, 2014).  

 Σηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε πεξηέρνληαη πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ΑΦΜ 

ηνπ νθεηιέηε, ην είδνο θαη ην πνζφ ηνπ ρξένπο, ην νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν 

αλάγεηαη, νη ηφθνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ, ν αξηζκφο θαη ε ρξνλνινγία 

ηνπ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο εηζπξαθηέσλ εζφδσλ, ν λφκηκνο ηίηινο ζηνλ 

νπνίν εξείδεηαη ην ρξένο, ε εκεξνκελία θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο (εθάπαμ ή κε 

δφζεηο) ηεο νθεηιήο, θαζψο θαη ε παξαηήξεζε φηη απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο 

ιήμεο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο ππνινγίδνληαη ηφθνη ή 

πξφζηηκα θαηά πεξίπησζε (Γέξνληαο, 2014). Αηνκηθή εηδνπνίεζε ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο απνηειεί ην 
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εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα πνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά πιένλ απφ ηε ΓΓΠΣ. 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηα ηέιε 

θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ. 

   Η αηνκηθή εηδνπνίεζε, επνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

δηνηθεηηθφ - πιεξνθνξηαθφ έγγξαθν, απφ ην νπνίν ν νθεηιέηεο πιεξνθνξείηαη 

ην ρξένο ηνπ πξνο ην δεκφζην. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ πνπ πξέπεη λα εκπεξηέρεη θάπνηα ηππηθά ζηνηρεία θαη 

απνηειεί έλα είδνο απιήο αλαθνίλσζεο ηεο δηνίθεζεο πξνο ην δηνηθνχκελν, 

ρσξίο εθηειεζηφ ραξαθηήξα. Τπρφλ πιεκκέιεηεο ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο δελ 

επεξεάδνπλ ην θχξνο ηεο βεβαίσζεο φηαλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη ζσζηά ζηα 

αηνκηθά θχιια βεβαίσζεο ή ζηελ πξάμε ηακεηαθήο βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ 

(Γέξνληαο, 2013). 

 Σε πεξίπησζε κε απνζηνιήο ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο, ε παξάιεηςε 

απηή δελ επηδξά θαζφινπ ζην θχξνο ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ελδερνκέλσο αθνινπζήζνπλ θαηά ηνπ νθεηιέηε (ακθηζβεηείηαη απφ ηε 

λνκνινγία), αιιά ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή 

πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ (Γέξνληαο, 2014).

 Αλαθνξηθά κε ην ραξαθηήξα ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΚΔΓΔ, εκθαλίζηεθαλ ζηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο. Σχκθσλα κε ηελ πξψηε άπνςε, ε αηνκηθή εηδνπνίεζε απνηειεί 

αηνκηθή εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε θαη θαηά απηήο κπνξεί λα αζθεζεί αλαθνπή, 

ζχκθσλα θαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ ΚΔΓΔ. Καηά ηελ αληίζεηε 

φκσο άπνςε, ε αλαθνπή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πξνζβάιιεη ηελ εθηειεζηή πξάμε 

ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο θαη φρη ηελ αηνκηθή  εηδνπνίεζε ε νπνία έρεη απιά 

δηαπηζησηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη ζηεξείηαη σο εθ ηνχηνπ 

εθηειεζηφηεηαο γηα λα κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο 

αλαθνπήο. Η άπνςε απηή ζεσξήζεθε ηειηθψο νξζφηεξε θαη επηθξάηεζε ζηε 

λνκνινγία θαζψο νη έλλνκεο ζπλέπεηεο δελ μεθηλνχλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο 

αηνκηθήο εηδνπνίεζεο αιιά απφ ηελ ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ ρξένπο, φηαλ 

απνθηά ν λφκηκνο ηίηινο εθηειεζηφηεηα θαη γίλεηαη πιένλ δεκφζην έζνδν.   

 Καη’ εμαίξεζε, θαηά ηελ λνκνινγία, είλαη δπλαηή ε αλαθνπή θαηά ηεο 

αηνκηθήο εηδνπνίεζεο αθφκα θαη αλ δελ πξνεγεζεί ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ 

ρξένπο, φηαλ απνζηέιιεηαη ζε ηξίην πξφζσπν πνπ επζχλεηαη αιιειεγγχσο κε 



  Η αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 

14 
 

ηνλ νθεηιέηε γηα ην ρξένο απηφ, γηαηί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε αηνκηθή 

εηδνπνίεζε έρεη εθηειεζηφ ραξαθηήξα (Γέξνληαο, 2013).  

 Δηδηθφηεξα γηα ηηο ηεισλεηαθέο νθεηιέο νξίδεηαη φηη δελ πθίζηαηαη 

ππνρξέσζε ηνπ ηεισλείνπ γηα ηελ απνζηνιή ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο θαη 

επνκέλσο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε είζπξαμε ζπληειείηαη κφλν δπλάκεη ηνπ 

λφκηκνπ ηίηινπ θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ ζηνλ ππφρξεν (Γ19Γ 5009736 ΔΞ 

2014).  

Όζνλ αθνξά  ηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ, απηά δελ ιακβάλνληαη πξηλ 

λα παξέιζνπλ 30 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ππφρξεν, νθεηιέηε ή 

ζπλππφρξεν πξφζσπν, αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ππεξεκεξίαο. Η εηδνπνίεζε απηή 

απνζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν νη 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ θαη πξηλ ιεθζνχλ αλαγθαζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαβάιιεη ην νθεηιφκελν ρξένο ή λα εληαρζεί ζε 

θαζεζηψο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο (ξχζκηζε νθεηιψλ). Αλ ν νθεηιέηεο δελ 

αληαπνθξηζεί κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ηφηε ε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ 

(Φηλνθαιηψηεο, 2014).  

 Σχκθσλα κε ην άξζξν 47 παξ. 3 ηνπ ΚΦΓ ζηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε 

ππεξεκεξίαο αλαθέξνληαη: α) ηα ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε, θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ν ΑΦΜ ηνπ, β) εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο θαη 

αλαθνξά ζηνπο εθηειεζηνχο ηίηινπο, ηηο πξνζεζκίεο, ηηο εκεξνκελίεο πιεξσκήο 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ, γ) ην είδνο, ην πνζφ ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ, ησλ 

ηφθσλ, ησλ πξνζηίκσλ θαη ε θνξνινγηθή πεξίνδνο πνπ απηά αθνξνχλ, δ) 

εληνιή θαηαβνιήο θαη ηξφπνο πιεξσκήο ησλ πνζψλ απηψλ θαη ε) ν φξνο φηη νη 

ηφθνη ζπλερίδνληαη θαη φηη αλ ν νθεηιέηεο δελ πξνβεί ζε εμφθιεζε εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή δελ ππαρζεί ζε ξχζκηζε νθεηιψλ, ε δηνίθεζε 

κπνξεί λα πξνβεί ζε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 
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1.4.3. ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΟ ΥΡΔΟ  

 

 Μεηά ηελ ηακεηαθή βεβαίσζε ηεο πξνο ην δεκφζην νθεηιήο, πξέπεη 

πξψηα ην ρξένο λα θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκν γηα λα είλαη επηηξεπηή ε ιήςε 

αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ εηο βάξνο ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

ΚΔΓΔ. Η ηειεπηαία, επνκέλσο, ηππηθή πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα ζπληξέρεη 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο κε ηελ ιήςε 

αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ εηο βάξνο ηνπ νθεηιέηε, είλαη ην ιεμηπξφζεζκν ησλ 

ρξεψλ. Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ εηζάγεη ην άξζξν 8 ηνπ ΚΔΓΔ ην νπνίν 

αθνξά ηε ιήςε κέηξσλ πξηλ ηα ρξέε θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκα. 

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΔΓΔ ην ρξένο θαζίζηαηαη 

ιεμηπξφζεζκν φηαλ βεβαησζεί ηακεηαθψο θαη έρεη παξέιζεη ε πξνβιεπφκελε 

απφ ην ίδην άξζξν πξνζεζκία, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο νπνίαο ε νθεηιή 

κπνξεί λα εηζπξαρζεί κε ηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (Γέξνληαο, 2013). 

 Η πξνζεζκία γηα λα ππνινγίζνπκε πφηε έλα ρξένο θαζίζηαηαη 

ιεμηπξφζεζκν μεθηλάεη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο θαη δελ 

εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο νθεηιήο αιιά απφ ηνλ ηξφπν πνπ απφ ην λφκν έρεη 

θαζνξηζηεί ε εμφθιεζή ηεο. Σπγθεθξηκέλα: α) ηα ρξέε πνπ θαηαβάιινληαη 

εθάπαμ θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επνκέλνπ ηεο βεβαίσζεο κήλα, β) ηα ρξέε πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε δφζεηο, ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

εκέξα ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ε δφζε, γ) ηα ρξέε απφ 

ζπκβάζεηο, ηελ εκέξα πνπ θαηά ηε ζχκβαζε πξέπεη λα θαηαβιεζεί φιν ή κέξνο 

ηνπ θεθαιαίνπ, δ) ηα ρξέε απφ εηζαγσγηθά ηέιε , ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη ζε απνηακίεπζε, ηελ εκέξα πνπ ιήγεη ε απνηακίεπζε 

(ζχκθσλα κε ηνπο ηεισλεηαθνχο λφκνπο), ελψ γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

εηζάγνληαη κε ηνλ φξν ηεο επαλεμαγσγήο, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

γηα επαλεμαγσγή θαη ε) ηα ρξέε ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ απφ θαηαινγηζκφ, ηελ 

εκέξα πνπ ν δεκφζηνο ππφινγνο ππνρξενχληαλ λα εηζάγεη ηηο εηζπξάμεηο ζην 

δεκφζην, εθφζνλ ν θαηαινγηζκφο έγηλε γηα παξάιεηςε εηζαγσγήο εηζπξάμεσλ. 

Αλ ν θαηαινγηζκφο έγηλε ιφγσ ειιείκκαηνο, ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ην  

έιιεηκκα, θαη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηελ εκέξα πνπ αλαθαιχθζεθε θαηά ηελ 
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επηζεψξεζε ή ηελ παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο (Τνκαξάο, 2011 θαη ΣΔΥΥΟ, 

2008). 

Γηαξθνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο θαη εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ πνιηηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ θξάηνπο, δελ είλαη ζπάληα ε ρνξήγεζε 

δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο 

ηνπ νθεηιέηε. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ δηεπθφιπλζεο ηα αξκφδηα 

φξγαλα απνθαίλνληαη αηηηνινγεκέλα, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ πέξαλ ηεο 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ νθεηιέηε, ηε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο,  ηελ 

πξνέιεπζε απηήο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δεηείηαη ε δηεπθφιπλζε.   

Η ρνξήγεζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, εθφζνλ βέβαηα ν 

νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκκνξθψλεηαη ζε απηήλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

θαζψο: α) ν νθεηιέηεο θαη νη ζπλππφρξενί ηνπ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, εθφζνλ 

βέβαηα έρνπλ θαηαβιεζεί νη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελψ β) αλαζηέιιεη ηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ 

ζε βάξνο ηνπ (Γέξνληαο, 2013). 

Τα ίδηα παξαπάλσ φξγαλα πνπ ρνξεγνχλ ηε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγήζνπλ θαη αλαζηνιή πιεξσκήο κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νθεηιήο, εθφζνλ ν νθεηιέηεο αληηκεησπίδεη απνδεδεηγκέλα 

πξφζθαηξε αδπλακία εμφθιεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο ηνπ 

(Γέξνληαο, 2013).    

 

1.4.4. ΣΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΟ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

  

Πιένλ αληί ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ε νθεηιή 

επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο θαη πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

 Σπγθεθξηκέλα: α) απφ 1-1-2014 νπνηνδήπνηε πνζφ ρξένπο γίλεηαη 

ιεμηπξφζεζκν επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο θαη πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 
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θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 53 θαη 57 ηνπ ΚΦΓ (λ. 

4174/2013), αληί ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ 

πξνβιέπνληαλ απφ ηηο ηζρχνπζεο κέρξη ηφηε δηαηάμεηο, εθηφο ησλ νθεηιψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηηο νπνίεο ζα επηβάιιεηαη κφλν ηφθνο.  

β) κε ηηο λέεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη αλψηαην φξην επηβάξπλζεο ηεο 

νθεηιήο κε ηφθνπο θαη ζπλεπψο ε επηβάξπλζε είλαη απεξηφξηζηε κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηαβνιήο απηήο, ελψ νη ηφθνη δελ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη ηφθνη επί 

ησλ ηφθσλ δελ νθείινληαη.  

Μέρξη ηηο 31-12-2015 ν ηφθνο ππνινγίδεηαη κεληαία θαηά ηελ είζπξαμε 

γηα νιφθιεξν ην κήλα, φπσο ίζρπε θαη γηα ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο (άξζξν 8 παξ. 4). 

  γ) ην πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ 

λ. 4174/2013 (ΚΦΓ) αλέξρεηαη: i) ζε 10% επί ηεο νθεηιήο εθφζνλ απηή δελ 

θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο 2 κελψλ ii) ζε 20% επί ηεο νθεηιήο εάλ ε νθεηιή 

δελ θαηαβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν 1 έηνπο θαη iii) ζε 30% επί ηεο νθεηιήο εάλ ε 

νθεηιή δελ θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο 2 εηψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο, δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απηή 

θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε. Τα αλσηέξσ πνζά δελ ππνινγίδνληαη ζσξεπηηθά. 

δ) απφ 1-1-2016 ε είζπξαμε ησλ νθεηιψλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

α) έμνδα είζπξαμεο, β) ηφθνη, γ) πξφζηηκν θαη δ) αξρηθφ πνζφ νθεηιήο. Μέρξη 

ηελ εκεξνκελία απηή εηζπξάηηνληαη ππνρξεσηηθά επί ηνπ θαηαβαιιφκελνπ 

πνζνχ ηεο νθεηιήο νη αλαινγνχληεο ηφθνη θαη ην πξφζηηκν ιφγσ εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο (άξζξν 8 παξ. 5). 

ε) γηα ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο απνθηήζεθε λφκηκνο ηίηινο κέρξη ηελ 

31-12-2013 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΔΓΔ φπσο ίζρπε 

κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, φζνλ αθνξά ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο θαη ην αλψηαην φξην απηψλ (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8) θαη ζπλεπψο γηα 

ηηο νθεηιέο απηέο επηβάιιεηαη πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 1% γηα 

θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 200% ηνπ 

ρξένπο. 

ζη) κε ηελ λέα δηάηαμε πξνβιέπεηαη θαη ε απαιιαγή ηεο νθεηιήο απφ 

ηνπο ηφθνπο θαη ην πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο εθφζνλ ε κε 
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εθπξφζεζκε θαηαβνιή νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζεί απαιιαγή ζα πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο λα 

εμνθιεζεί νιφθιεξε ε βαζηθή νθεηιή γηα ηελ νπνία επηβιήζεθαλ ηφθνη θαη 

πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Τν αίηεκα απεπζχλεηαη ζην αξκφδην φξγαλν 

ην νπνίν απνθαίλεηαη εληφο 30 εκεξψλ θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζηνλ 

νθεηιέηε. Σε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε αλσηέξσ πξνζεζκία θαη δελ έρεη 

εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε ηφηε ζεσξείηαη φηη ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί. 

δ) επηπιένλ κε ηελ ίδηα δηάηαμε νξίδεηαη φηη αλαζηνιή είηε ηνπ λφκηκνπ 

ηίηινπ βεβαίσζεο ή είζπξαμεο, είηε ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο, είηε ηεο 

δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, απφ ην λφκν ή βάζε απφθαζεο δηθαζηεξίνπ ή 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, δελ απαιιάζζεη ηα ρξέε απφ ηνπο ηφθνπο γηα φζν 

δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαζηνιή. Σπλεπψο κε ηε λέα δηάηαμε πξνζηίζεηαη, ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα, ε κε απαιιαγή ησλ ρξεψλ απφ ηνπο ηφθνπο 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαζηνιήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. 

Πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δελ ζα ππνινγίδεηαη θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ, αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή ηφθσλ θαηά ηε 

ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε αλαζηνιήο, ηζρχνπλ γηα ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

απνθηήζεθε λφκηκνο ηίηινο κεηά ηελ 1-1-2014. Γηα ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

απνθηήζεθε λφκηκνο ηίηινο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 6 ηνπ ΚΔΓΔ φπσο ίζρπε (ζρεη. ΠΟΛ. 1055/12-5-

2010). 

ε) ηέινο ζηελ ίδηα δηάηαμε πξνβιέπεηαη φηη εθηφο απφ ηηο νθεηιέο ησλ 

ζηξαηεπκέλσλ, γηα ηηο νπνίεο ππήξρε ήδε πξφλνηα, δελ ζα επηβαξχλνληαη κε 

ηφθνπο θαη πξφζηηκν εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη νη νθεηιέο ησλ αλειίθσλ, γηα 

φζν δηάζηεκα ζηεξνχληαη εθπξνζψπεζεο θαη επί έλα εμάκελν κεηά ηελ 

απφθηεζε απηήο (άξζξν 7 λ. 4224/2013, άξζξν 6 ΚΔΓΔ, Γ19Γ 5009736 ΔΞ 

2014). 
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1.5. ΑΝΔΝΔΡΓΟ ΝΟΜΙΜΟ ΣΙΣΛΟ 

 

Η ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο δελ είλαη δπλαηή εθφζνλ νη 

αμηψζεηο ηνπ δεκνζίνπ ή άιινπ ΝΠΓΓ έρνπλ παξαγξαθεί, έρνπλ πξνηαζεί θαη’ 

απηψλ αληαπαηηήζεηο ηνπ ηδηψηε πξνο ζπκςεθηζκφ, ή έρνπλ δηαγξαθεί λνκίκσο. 

 

1.5.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  

  

Η δπλαηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ λα εηζπξάμεη ηηο νθεηιέο απέλαληί ηνπ δελ 

είλαη ρξνληθά απεξηφξηζηε θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα γίλεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, αθνχ πέξαλ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ην ρξένο 

παξαγξάθεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε απνζβέλλπηαη. Ο ρξνληθφο απηφο 

πεξηνξηζκφο ηίζεηαη ράξηλ ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε κε 

ηε δηνίθεζε (Γέξνληαο, 2013).  

 Η παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ δηαθξίλεηαη ζε: α) 

παξαγξαθή ηνπ βεβαησηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ, 

ηέινπο, δαζκνχ θιπ. (σο πξνο ην ρξφλν ηεο παξαγξαθήο εθαξκνγήο 

ηπγράλνπλ εηδηθφηεξνη θνξνινγηθνί λφκνη), β) παξαγξαθή θνξνινγηθά 

βεβαησκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα δεκφζηα αμίσζε 

βεβαησζεί κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, κεηά ηε πάξνδν ηξηεηίαο ην δηθαίσκα 

ηνπ δεκνζίνπ πξνο δηελέξγεηα ηεο ελ ζηελή ελλνία βεβαηψζεσο ηνπ ρξένπο 

απνζβέλλπηαη) (Τνκαξάο, 2011) θαη γ) παξαγξαθή ηακεηαθψο βεβαησκέλσλ 

απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (βεβαίσζε ππφ ζηελή έλλνηα) (Γέξνληαο, 2013). 

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επηβνιή θφξσλ θαη δεκνζίσλ 

εζφδσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4174/2013, νη ρξεκαηηθέο 

αμηψζεηο ηνπ δεκνζίνπ δελ κπνξνχλ λα παξαγξαθνχλ πξηλ λα ιάβεη ρψξα ε κε 

ζηελή έλλνηα βεβαίσζε, πξηλ δειαδή βεβαησζεί ε νθεηιή σο δεκφζην έζνδν 

ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ ή ην αξκφδην ηεισλείν (Γέξνληαο, 2014 θαη Τνκαξάο, 2011).    

 Δηδηθφηεξα: α) νη ρξεκαηηθέο αμηψζεηο ηνπ δεκνζίνπ καδί κε ηα πξφζηηκα, 
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ηνπο ηφθνπο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε 

πεληαεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθαλ 

ηακεηαθά θαη θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο, 

β) νη ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ζχκβαζε, απφ ηειεζίδηθε απφθαζε νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, πνπ 

γελλήζεθαλ ζπλεπεία άπηζηεο δηαρείξηζεο, απνξξένπλ απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο 

βνχιεζεο, αθνξνχλ πεξηνδηθέο παξνρέο, γελλήζεθαλ απφ θαηαινγηζκφ ή απφ 

απηνηειή πξφζηηκα, αθνξνχλ απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ δεκνζίνπ εηζπξαρζέλησλ θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ή απνξξένπλ απφ 

θαηάπησζε εγγπήζεσλ ηξίησλ, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ εηθνζαεηία απφ ην 

ηέινο ηνπ έηνπο πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά, 

 γ) ρξεκαηηθέο αμηψζεηο ηνπ δεκνζίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία ππφθεηληαη ζε παξαγξαθή φπσο ν λφκνο εηδηθφηεξα νξίδεη θαη φρη πάλησο 

πξηλ λα παξέιζεη πεληαεηία απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο, 

 δ) απαηηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θαη άιια 

δηθαηψκαηα ηηο νπνίεο εηζπξάηηνπλ ηα ηεισλεία, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

βεβαηψζεθαλ ή βεβαηψζεθαλ ειιηπψο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ βεβαηψζεθαλ, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο απφ ην 

πέξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν βεβαηψζεθαλ (Γέξνληαο, 2014 θαη 

Γέξνληαο, 2013). 

 Σχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ ΚΦΓ, δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο επέξρεηαη 

κε ηελ θνηλνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ή ηελ 

θνηλνπνίεζε αηνκηθήο εηδνπνίεζεο. Δμάιινπ, θαηά ηνλ ΚΔΓΔ δηαθνπή ηεο 

παξαγξαθήο επέξρεηαη κε ηελ αλαγγειία ζηελ πηψρεπζε, ηελ αλαγγειία ζηνλ 

εθθαζαξηζηή θιεξνλνκηάο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαιχζεθε ή ηελ εγγξαθή 

πξνζεκείσζεο ή ππνζήθεο επί πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

(Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

 Τέινο, αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο επηηπγράλεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ είρε ππαρζεί ν θνξνινγνχκελνο ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ιφγσ 

αλαζηνιήο εθηειέζεσο γηα θάπνηα άιιε αηηία. Η παξαγξαθή ζηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο 
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αλαζηνιήο. Δπίζεο, αλαζηνιή παξαγξαθήο επηηπγράλεηαη ζε πεξίπησζε 

αλήιηθνπ θνξνινγνπκέλνπ, εθφζνλ εθθξεκεί δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν ηεο απαίηεζεο ή γηα ην θαηά πφζν είλαη λφκηκε ε είζπξαμε, 

εθφζνλ βέβαηα ζπκπιεξσζεί θαη πάιη έλαο ρξφλνο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

 

1.5.2. ΤΜΦΗΦΙΜΟ 

 

 Μέζσ ηνπ ζπκςεθηζκνχ επηηπγράλεηαη ε απφζβεζε ακνηβαίσλ, 

νκνεηδψλ, ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ κεηαμχ δχν πξνζψπσλ, ε νπνία επέξρεηαη 

κε ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηνπο.  

 Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ ε αληαπαίηεζε ηνπ 

νθεηιέηε πξέπεη λα είλαη βεβαία θαη εθθαζαξηζκέλε θαη λα απνδεηθλχεηαη απφ 

ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε (κε απηήλ εμνκνηνχηαη απφ άπνςε ελλφκσλ 

ζπλεπεηψλ θαη ε ηειεζίδηθε δηαηηεηηθή απφθαζε) ή δεκφζηα έγγξαθα ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ην χςνο ηεο αληαπαίηεζεο ηνπ ηδηψηε. Ο ηξφπνο θηήζεο ηεο 

αμίσζεο απηήο δελ ελδηαθέξεη θαη σο εθ ηνχηνπ ε αμίσζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη 

απφ δηνηθεηηθή ζχκβαζε, αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληεο θφξνπο, ηέιε ή 

δηθαηψκαηα ή άιιε ζρέζε δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Γέξνληαο, 2013 θαη 

Τνκαξάο, 2011). 

 Ο ζπκςεθηζκφο δελ ζπληζηά κέζν αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ επηηξέπεηαη αθφκα θαη αλ έρεη ρνξεγεζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην 

αλαζηνιή εθηέιεζεο είηε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ, είηε ηεο πξάμεο ηακεηαθήο 

βεβαίσζεο (Γέξνληαο, 2013). 

 Η αίηεζε γηα ζπκςεθηζκφ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ νθεηιέηε θαη 

απεπζχλεηαη ζηελ νηθεία ΓΟΥ φπνπ είλαη βεβαησκέλν ηνπ ρξένο. Με ηε δήισζε 

απηή απνζβέλλπληαη απηνδηθαίσο θαη αλαδξνκηθά νη ακνηβαίεο απαηηήζεηο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ απηέο ζπλππήξμαλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ θαιχπηνληαη 

(Γέξνληαο, 2013), ελψ ιφγσ ηεο αλαδξνκηθήο ελέξγεηαο ηεο απφζβεζεο κέρξη 

ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ νη ακνηβαίεο απαηηήζεηο ζπλαληήζεθαλ, αλαηξνχληαη 

θαη φιεο νη αιινηψζεηο ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ πνπ επήιζαλ απφ ην 
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ρξνληθφ ζεκείν ηεο ζπλάληεζεο θαη κεηά, κε απνηέιεζκα απφ ην ζεκείν απηφ 

θαη κεηά ε νθεηιή λα κελ βαξχλεηαη απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

εθπξφζεζκε θαηαβνιή (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Ο ζπκςεθηζκφο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί θαη απηεπαγγέιησο απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία εθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηεο 

απνδεηθλχεηαη ε αληαπαίηεζε ηνπ ηδηψηε νθεηιέηε (Τνκαξάο, 2011). Σε 

πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή δηνίθεζε αξλεζεί ή παξαιείςεη λα δηελεξγήζεη 

ηνλ ζπκςεθηζκφ ε αξλεηηθή πξάμε ή ε παξάιεηςε λφκηκεο νθεηιφκελεο 

ελέξγεηαο κπνξεί λα αθπξσζεί δηθαζηηθά (Γέξνληαο, 2013).   

Σχκθσλα κε ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ ΚΦΓ, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε 

πξνβαίλεη ζηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί κε ηνπο 

νθεηιφκελνπο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θφξνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απνκέλεη 

θάπνην πνζφ ην επηζηξέθεη ζε απηφλ. Με ηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα δεηήζεη απφ ηε 

θνξνινγηθή αξρή αληί λα ηνπ επηζηξαθεί ην πνζφ, απηφ λα παξαθξαηεζεί θαη λα 

ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθέο νθεηιέο ηνπ (Φηλνθαιηψηεο, 2014).  

Δπηπιένλ ζε ζπκςεθηζκφ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ θαη παξαγεγξακκέλεο 

απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ επί κηα ηξηεηία απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 

παξαγξαθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο απμάλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ν ρξφλνο  

ν νπνίνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη κάιηζηα θαηά ηξία έηε, γεγνλφο πνπ ζέηεη δεηήκαηα αζθάιεηαο 

δηθαίνπ, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ επλννχληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκνζίνπ ζε 

βάξνο ησλ ηδησηψλ (Γέξνληαο, 2013). 

 

1.5.3. ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΔΙΛΧΝ  

 

 Φξέε πξνο ην δεκφζην γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θακηά πηζαλφηεηα 

είζπξαμεο είλαη πξνηηκφηεξν λα δηαγξάθνληαη, έηζη ψζηε θαη νη ππφρξενη 

θαηαβνιήο ηνπο λα απαιιάζζνληαη απφ ην κφληκν βάξνο ηνπο θαη ηηο 

απεηινχκελεο θπξψζεηο, νη ππεξεζίεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο απφ άζθνπεο 
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πξνζπάζεηεο θαη ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ν πξνυπνινγηζκφο απφ εηθνληθά 

θεθάιαηα. 

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, σζηφζν, ε δηαγξαθή νθεηιφκελσλ ρξεψλ 

πξέπεη λα ζπληξέμνπλ θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ν λφκνο, ε εμαθξίβσζε 

ηεο ζπλδξνκήο ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Αηηία ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αλαθχπηνπλ δελ είλαη άιιε παξά ε αδπλακία πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο 

λα πξνζδηνξηζηεί κε βεβαηφηεηα απφ νπνηνδήπνηε αξκφδην φξγαλν ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ πνιίηε. 

 Τα ρξέε πξνο ην δεκφζην κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ, κε απφθαζε ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Σπγθεθξηκέλα, φζεο απφ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

αλεπίδεθηεο είζπξαμεο κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο 

δεθαεηίαο αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

πξνυπνζέζεηο (Γέξνληαο, 2013). 

 Δηδηθφηεξα, γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα νθεηιή αλεπίδεθηε είζπξαμεο 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο κε βάζε ηα εθάζηνηε πξφζθνξα δηαζέζηκα 

ειεθηξνληθά κέζα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη απφ ηηο έξεπλεο απηέο λα κελ 

δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ 

ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ ή λα δηαπηζηψζεθε ε θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν 

εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε αθχξσζε ή 

ζε δηάξξεμε, λα δηαπηζηψζεθε ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο επί θηλεηψλ, αθηλήησλ ή απαηηήζεσλ θαηά ησλ αλσηέξσ 

επζπλφκελσλ πξνζψπσλ κε επίζπεπζε ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη λα κελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ, λα κελ ππάξρεη πησρεπηηθή θαη 

κεηαπησρεπηηθή πεξηνπζία ή λα έρεη εθηηκεζεί ε ππάξρνπζα θαη λα έρεη 

εηζπξαρζεί ην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο, λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

εθθαζάξηζεο θαη λα κελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, λα έρνπλ νινθιεξσζεί 

έλαληη ησλ ζπλππνρξέσλ νη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, 
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β) λα έρεη ππνβιεζεί αίηεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο ή λα κελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απηήο, 

γ) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο απφ εηδηθά νξηδφκελν ειεγθηή ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ν νπνίνο πηζηνπνηεί, κε βάζε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε ειέγρνπ, φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ θαη φηη είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ε είζπξαμε 

ησλ νθεηιψλ απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηα ζπλππφρξεα πξφζσπα (ΠΟΛ. 

1089/2016).   

Όζεο απφ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

πεξίπησζε απνβησζάλησλ νη νπνίνη κε ην ζάλαηφ ηνπο δελ θαηέιεηπαλ θαλέλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απνπνηήζεθαλ ηελ επαρζείζα ζε 

απηνχο θιεξνλνκηά, ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο 

απαιιάζζεηαη ν θνξνινγνχκελνο αθνχ είλαη κηθξφηεξεο ηνπ πνζνχ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Γέξνληαο, 2013) . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ - ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ - ΓΙΚΑΣΙΚΑ 

ΜΔΣΡΑ  

2.1. ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε είζπξαμε θφξσλ 

θαη πξνζηίκσλ, φζν θαη ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

έιιελα λνκνζέηε ε δπλαηφηεηα ιήςεο εθ κέξνπο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή άιισο κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο είζπξαμεο ησλ 

νθεηιψλ απηψλ, αθφκα θαη αλ απηέο δελ έρνπλ θαηαζηεί αθφκα ιεμηπξφζεζκεο ή 

αθφκα πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ή ηελ παξέιεπζε ηεο 

ηξηαθνλζήκεξεο πξνζεζκίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαβάιιεη, πξηλ ηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (άξζξν 49 ΚΦΓ) 

(Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζνπλ νη σο άλσ 

ξπζκίζεηο είλαη λα θαζίζηαηαη πηζαλφο ν θίλδπλνο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ αλ δελ 

ιεθζνχλ άκεζα αλαγθαζηηθά κέηξα θαηά ηνπ νθεηιέηε θαη αλ δελ εμαζθαιηζηεί ε 

νθεηιή ή αλ ν νθεηιέηεο είλαη χπνπηνο θπγήο ή φηαλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή γηα θάζε άιιε 

επηβιαβή γηα ην δεκφζην ελέξγεηα (Παπαρξήζηνπ, 1992).  

Τα αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην δεκφζην αθφκα θαη πξηλ 

λα ιήμεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο κε βάζε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν είλαη 

ε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε, ε ππνζήθε, ε άξλεζε ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ 

ελεκεξφηεηαο, (Παπαρξήζηνπ, 1992), ην ελέρπξν θαη ε πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο. Γηα λα επηβιεζνχλ αλαγθαζηηθά κέηξα, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ αξκφδηνπ κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ (Γέξνληαο, 2013) θαη ε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε πξφηαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

ΓΟΥ θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηθαζηεξίνπ (Παπαρξήζηνπ, 1992). 

σνηηρηηική καηάζτεζη 

Με βάζε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν θαη ρσξίο ηελ έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο, 

είλαη δπλαηή ε επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο ζε θηλεηά, αθίλεηα, 
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εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ηφζν ζηα ρέξηα ηνπ 

νθεηιέηε, φζν θαη ζηα ρέξηα ηξίηνπ.   

Η ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε, εθφζνλ παξέιζεη ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηνπ ρξένπο, κεηαηξέπεηαη ζε αλαγθαζηηθή θαη έρεη φιεο ηηο ζπλέπεηεο 

απηήο απφ ην ρξφλν εγγξαθήο ηεο (Φηλνθαιηψηεο, 2014). 

    Τποθήκη 

Ωο ππνζήθε νξίδεηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αιινηξίνπ αθηλήηνπ 

(ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ εγγπεηή) γηα ηελ εμαζθάιηζε απαίηεζεο κε πξνλνκηαθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή (ΑΚ). 

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ νη ηίηινη πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

εγγξαθή ππνζήθεο είλαη ν λφκνο, ε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ε ηδησηηθή βνχιεζε. 

Σηελ πεξίπησζε χπαξμεο ρξεψλ πξνο ην δεκφζην, ηίηιν απφ ην λφκν έρεη ην 

δεκφζην απφ ηνπο θαζπζηεξνχκελνπο πξνο απηφ θφξνπο θαη απφ ηηο απφ θάζε 

αηηία νθεηιέο. Πξέπεη δειαδή ην ρξένο λα βεβαησζεί ηακεηαθά πξνθεηκέλνπ λα 

παξαζρεζεί ζην δεκφζην ην σο άλσ δηθαίσκα θαη λα έρεη παξέιζεη έλα ηθαλφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ δελ θαηαβάιιεη ηελ 

νθεηιή ηνπ θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη (Γέξνληαο, 2013). 

Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν πξντζηάκελνο ηεο 

ΓΟΥ επηιέγεη ηφζν ηνλ ρξφλν φζν θαη ην αθίλεην επί ηνπ νπνίνπ ζα εγγξάςεη 

ππνζήθε θαη ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηνλ νθεηιέηε, δεηά απφ ηνλ αξκφδην 

ππνζεθνθχιαθα ηελ εγγξαθή ππνζήθεο επί ηνπ αθηλήηνπ ηνπ νθεηιέηε ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε απηνχ. Απνζηέιιεη γηα ην ιφγν απηφ έγγξαθν ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 πξνζδηνξηζκφ ηνπ νθεηιέηε 

 πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ 

 ην πνζφ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εγγξαθή ηεο ππνζήθεο (ΣΔΥΥΟ, 

2008) 

Γπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο ππνζήθεο πθίζηαηαη εθφζνλ ην πνζφ ην 

νπνίν έρεη εμαζθαιηζηεί κε ηελ εγγξαθή ππνζήθεο έρεη κεησζεί, ιφγσ 

εμφθιεζεο απφ ηνλ νθεηιέηε κέξνπο απηνχ, είηε επεηδή ην δεκφζην θξίλεη πιένλ 

φηη νη απαηηήζεηο ηνπ δελ είλαη επηζθαιείο. Σε πεξίπησζε πιήξνπο εμφθιεζεο 
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ηνπ ρξένπο, ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ κε έγγξαθφ ηνπ δεηά ηελ εμάιεηςε ηεο 

ππνζήθεο (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Σπκπεξαζκαηηθά, σο αζθαιηζηηθφ κέηξν, ε εγγξαθή ππνζήθεο γηα ην 

δεκφζην έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο ην δεκφζην εμαζθαιίδεηαη ζε 

ρξφλν πξνγελέζηεξν απφ άιινπο δαλεηζηέο θαη πξνιακβάλεη πηζαλέο 

κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ νθεηιεηψλ γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ 

ηνπο, ζε πεξίπησζε πιεηζηεξηαζκνχ ηθαλνπνηείηαη πξνλνκηαθά, ελψ αλ 

πξφθεηηαη γηα θαζπζηεξνχκελνπο θφξνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαθφπηεηαη ε 

παξαγξαθή ηεο απαίηεζεο ηνπ δεκνζίνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008).    

Άρνηζη τορήγηζης αποδεικηικού ενημερόηηηας 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο, θαζψο απαηηείηαη ζε έλα 

ζχλνιν ελεξγεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν θπζηθψλ 

φζν θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ απφ ακειείο θαη δχζηξνπνπο νθεηιέηεο (Γέξνληαο, 

2013).  

Η πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα έλα 

πιήζνο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ ή εμφθιεζε 

ηίηισλ πιεξσκήο πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ απφ θνξείο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ή απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ζχλαςε δαλείσλ 

κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ζε πεξηπηψζεηο εθηεισληζκψλ 

πξντφλησλ, γηα κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο γηα 

ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θ.α. (Γέξνληαο, 2013). 

 Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ην νπνίν είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρχνο, ιακβάλνληαη ππφςε: α) φιεο νη νθεηιέο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ (ιεμηπξφζεζκεο ή κε), β) ε ππνβνιή δειψζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, γ) ε ππνβνιή πεξηνδηθψλ θαη 

εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαζψο θαη δ) νη ηπρφλ 

ζπλππεπζπλφηεηεο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν αηηείηαη ηελ 

ελεκεξφηεηα, γηα ρξέε ηξίησλ πξνζψπσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θιεξνλφκνο 
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γηα ρξέε ηνπ ζαλφληνο ή ν δηαρεηξηζηήο γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο (Γέξνληαο, 

2013).  

 Σηελ πεξίπησζε είζπξαμεο ρξεκάησλ απφ θνξείο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ή θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ζηελ πεξίπησζε 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο κε 

ηνλ φξν ηεο παξαθξάηεζεο ηεο εηζπξαηηφκελεο απαίηεζεο. Ο φξνο απηφο 

αλαγξάθεηαη ζην απνδεηθηηθφ ηεο ελεκεξφηεηαο θαη ππνρξεψλεη ηελ ππεξεζία ή 

ηνλ θνξέα πνπ ιακβάλεη ην απνδεηθηηθφ λα απνδψζεη ζηε ΓΟΥ ην πνζφ πνπ 

παξαθξαηείηαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ πιεξσκή 

ηνπ ηίηινπ ή ηελ είζπξαμε ηνπ ηηκήκαηνο, αλ πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήησλ 

(Γέξνληαο, 2013). 

 Με ηελ ΠΟΛ. 1123/2012 απφθαζε ηνπ Αλ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε θνξέσλ, ππεξεζηψλ ή 

πξνζψπσλ πνπ ππνρξενχληαη λα αλαδεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο ή ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηνχο. Τα ηειεπηαία ρξφληα ην ελ ιφγσ απνδεηθηηθφ 

ιακβάλεηαη ειεθηξνληθά γηα θνξνινγηθά ελήκεξνπο θνξνινγνχκελνπο, ελψ 

κφλν ζε πεξίπησζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ νθείινπλ 

ιεμηπξφζεζκα ή κε ρξέε (θαηά πεξίπησζε), απαηηείηαη ε κεηάβαζή ζην αξκφδην 

γξαθείν ησλ ΓΟΥ (Γέξνληαο, 2013). 

 

2.2. ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

  

Η θνξνινγηθή δηνίθεζε πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρεη λα ιάβεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηνλ θίλδπλν θαηαδνιίεπζεο, 

κπνξεί παξάιιεια λα δξάζεη θαη θαηαζηαιηηθά πξνβαίλνληαο ζηελ άζθεζε 

αγσγήο δηάξξεμεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 939 επ. ΑΚ ζε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο κεηαβηβάζεη πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία.  

 Η ελ ιφγσ ξχζκηζε αλ θαη δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαηά ην 

παξειζφλ έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο 
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εμαηηίαο ηεο αλάγθεο είζπξαμεο ησλ νινέλα απμαλφκελσλ νθεηιψλ πξνο ην 

δεκφζην.  

 

2.3. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

 Γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, ηα ρξέε γηα ηα νπνία ιακβάλνληαη 

πξέπεη λα είλαη ιεμηπξφζεζκα.  

Γηνηθεηηθά κέηξα είλαη ε άξλεζε ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο, κέηξν ην νπνίν εληάζζεηαη θαη ζηα αζθαιηζηηθά κέηξα φπσο 

παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ε αθαίξεζε ησλ πηλαθίδσλ θαη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ησλ απηνθηλήησλ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ νπνίσλ νθείινληαη θαη ε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ θιπ. (ΣΔΥΥΟ, 

2008). 

 

2.4. ΓΙΚΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4337/2015 ηξνπνπνηήζεθαλ νη 

δηαηάμεηο γηα ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 25 ηνπ λ. 1882/1990 αδίθεκα ηεο 

κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην δεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαζψο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ νξίνπ ηνπ αμηνπνίλνπ, θαζψο 

απμάλεηαη ην θαηψηεξν πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηφθσλ ή πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπψλ 

επηβαξχλζεσλ πξνο ην δεκφζην θαη ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα άλσ ηνπ 

νπνίνπ δεηείηαη ε πνηληθή δίσμε ησλ ππεπζχλσλ, απφ 50.000 επξψ πνπ ίζρπε 

κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, ζε 100.000 επξψ θαη απνπνηληθνπνηείηαη 

δειαδή ε κε θαηαβνιή ρξεψλ γηα ζπλνιηθά πνζά κηθξφηεξα ησλ 100.000 επξψ. 

Με κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη:  
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α) απνθάζεηο πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ εθδφζεθαλ γηα κε θαηαβνιή 

ζπλνιηθψλ πνζψλ θάησ ησλ 100.000 επξψ θαη δελ έρνπλ εθηειεζηεί κέρξη ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δελ εθηεινχληαη, ελψ αλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηνπο, απηή 

δηαθφπηεηαη. Δπίζεο εθθξεκείο αηηήζεηο γηα ρξέε θαηψηεξα ηνπ πνζνχ ησλ 

100.000 επξψ, δελ εηζάγνληαη γηα ζπδήηεζε ζην δηθαζηήξην. 

β) αλαθνξηθά κε ηελ ιήμε αλαζηνιήο παξαγξαθήο ρξεψλ, ε θαηά ην 

άξζξν 25 παξ. 7 ηνπ λ. 1882/1990 αλαζηνιή παξαγξαθήο ησλ ρξεψλ πνπ 

άξρηζε κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο πνηληθήο δίσμεο γηα ζπλνιηθά πνζά θαηψηεξα 

ησλ 100.000 επξψ, ιήγεη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ, δειαδή ηελ 

17-10-2015 θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ πάξνδν 

ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 

Η παξαπάλσ ξχζκηζε πξνυπνζέηεη ηε κε έθδνζε θαηά ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία ηειεζίδηθεο απφθαζεο, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε ήδε εθδνζείζαο 

ηειεζίδηθεο απφθαζεο ε αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο έιεμε ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειεζηδηθίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη γηα ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πνηληθήο δίσμεο 

γηα ζπλνιηθφ πνζφ νθεηιψλ θάησ ησλ 100.000 επξψ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 

εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ιήμεη ε αλαζηνιή 

παξαγξαθήο ησλ ρξεψλ ηνπο, κέζα ζε εχινγν ρξφλν ζα πξέπεη λα έρεη 

ελεκεξσζεί ην ζχζηεκα TAXIS πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ θαη νη αλαζηνιέο 

παξαγξαθήο ρξεψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο, κε εκεξνκελία ηελ 17-10-2015 

(ΠΟΛ. 1272/16-12-2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

3.1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

 Δθφζνλ ππάξρεη ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ δεκνζίνπ εμνπιηζκέλε κε 

εθηειεζηφ ηίηιν θαη ιεμηπξφζεζκε, παξέρεηαη ζηα φξγαλα εθηέιεζεο παξαγγειία 

εθηέιεζεο ε νπνία γίλεηαη κε ηε κνξθή ηεο αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο θηλεηψλ 

ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε, θηλεηψλ ή απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα ηξίηνπ θαη αθηλήησλ, 

πινίσλ ή αεξνζθαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη ην δεκφζην λα εηζπξάμεη ηηο 

νθεηιέο πξνο απηφ, ηφζν ζε βάξνο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νθεηιέηε, φζν θαη ζε 

βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ (Παπαρξήζηνπ, 1992). 

 Έληνλα ακθηζβεηήζεθε ε δηάηαμε ηνπ εδ. β’ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΔΓΔ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην σο άλσ άξζξν ελαπφθεηηαη ζηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

δεκφζηνπ ηακείνπ, ν νπνίνο κπνξνχζε λα ιάβεη είηε ζσξεπηηθά, είηε 

κεκνλσκέλα έλα απφ ηα κέηξα απηά.  

Τα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα έθξηλαλ φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ππέξβαζε 

ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ αξκφδην 

δηεπζπληή, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηζπεπδφκελε δηνηθεηηθή εθηέιεζε 

κπνξεί λα αθπξσζεί. Υπέξβαζε ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ζπληξέρεη ζε πεξίπησζε πνπ παξαβηάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε αξρή ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, πνπ επηβάιιεη ζηε δηνίθεζε λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζχκθσλα 

κε ην αίζζεκα δηθαίνπ πνπ επηθξαηεί, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ λα απνθεχγνληαη αλεπηεηθείο θαη απιψο δνγκαηηθέο εξκελεπηηθέο 

εθδνρέο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαβηάδεηαη ε ζπληαγκαηηθή αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηνηθεηηθνχ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ πξέπεη λα ππάξρεη εχινγε 

ζρέζε (Γέξνληαο, 2013).  

 Τν γεγνλφο φηη ζην άξζξν 9 ηνπ ΚΔΓΔ αλαθέξνληαη κε ηξφπν 

ζπγθεθξηκέλν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε βάξνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αζθεζεί  

δηνηθεηηθή θαηάζρεζε, έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε δέζκεπζε 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ θαζ΄νπ ηα νπνία δελ έρνπλ ην 

ραξαθηήξα θηλεηνχ πξάγκαηνο ή απαίηεζεο θαηά ηξίηνπ ή αθηλήηνπ, νχηε 
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εμνκνηψλνληαη κε ηα επ’ απηψλ δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ηα δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζρεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ πξέπεη λα εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν 

πξφζθνξνο ηξφπνο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ εηδηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, κε ζθνπφ φρη κφλν λα ηθαλνπνηεζεί ν επηζπεχδσλ δαλεηζηήο, αιιά 

θαη λα κε παξαβιαθζεί ην άπιν αγαζφ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζρεζεί 

(Παπαρξήζηνπ, 1992). 

 Γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ λνκηκνπνηείηαη θαηαξρήλ ν πξντζηάκελνο 

ηεο ΓΟΥ ζηελ νπνία βεβαηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα ηα ρξέε. Αλ 

έρνπκε είζπξαμε νξηζκέλεο θαηεγνξίαο δεκφζησλ εζφδσλ ε νπνία είλαη 

αλαηεζεηκέλε ζηα ηεισλεία, ηφηε αξκφδην φξγαλν είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ 

ηεισλείνπ φπνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα ηα αληίζηνηρα ρξέε 

ηνπ νθεηιέηε απφ δαζκνχο. Τέινο ζε πεξίπησζε ρξεψλ θαη ηδίσο απαηηήζεσλ 

ησλ ΟΤΑ ή ΝΠΓΓ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηακεηαθή ππεξεζία θαη ππέξ ησλ νπνίσλ 

ηπγράλεη εθαξκνγήο ν  ΚΔΓΔ, νη ζρεηηθνί ρξεκαηηθνί θαηάινγνη απνζηέιινληαη 

ζηελ θαηά ηφπνπο αξκφδηα ΓΟΥ θαη αξκφδην γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ 

φξγαλν είλαη πιένλ ν πξντζηάκελνο απηήο. Μφλν αλ νη ΟΤΑ ή ηα ΝΠΓΓ 

δηαζέηνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία, ηφηε ν δηεπζπληήο ηνπ ΝΠΓΓ ή ν 

δηεπζπληήο ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ ΟΤΑ κπνξεί λα ιάβεη έλα απφ ηα 

δηαγξαθφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ ΚΔΓΔ αλαγθαζηηθά κέηξα (Γέξνληαο, 2013).  

 Σην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ζην εμήο θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα ζεσξήζνπκε ηνλ πξντζηάκελν 

ηεο ΓΟΥ σο ην πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ηα ππφ αλάιπζε αλαγθαζηηθά κέηξα, 

ηφζν γηα ιφγνπο επθνιίαο αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ κέηξσλ απηψλ ιακβάλεηαη ζήκεξα απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Υπεξεζίεο. 

 

3.2. ΚΑΣΑΥΔΗ 

 

Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε πξάμε κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ή θαη ηξίηνπ. Μεηά ηελ επηβνιή ηεο θαηάζρεζεο, εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, ζηεξείηαη ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ή απαιινηξίσζεο 
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ηνπ θαηαζρεζέληνο, θαζψο θαη ηεο εμνπζίαο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ (ΣΔΥΥΟ, 

2008). 

 

3.2.1. ΚΑΣΑΥΔΗ ΚΙΝΗΣΧΝ 

 

 Τν άξζξν 10 ηνπ ΚΔΓΔ ξπζκίδεη ην κέηξν ηεο θαηάζρεζεο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηηο νπζηαζηηθέο θαη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζχληαμε  ηεο 

έθζεζεο θαηάζρεζεο ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ νθεηιέηε (Γέξνληαο, 2013). 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάζρεζεο θηλεηψλ ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε, είλαη ε χπαξμε έγγξαθεο 

παξαγγειίαο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓOY πνπ επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε. Τν 

έγγξαθν απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν θαη επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ πξέπεη λα πεξηέρεη: α) ηα ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε, β) ην είδνο θαη ην 

πνζφ ηεο νθεηιήο, γ) ην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη (δειαδή ην 

εληεηαικέλν γηα ηελ εθηέιεζε φξγαλν) θαη δ) ηα θαη’ ηδίαλ θνλδχιηα ησλ ρξεψλ 

ηνπ νθεηιέηε πξνο είζπξαμε ησλ νπνίσλ επηζπεχδεηαη ε εθηέιεζε, ηα νπνία ν  

πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ νθείιεη λα εμεηδηθεχεη θαη λα αηηηνινγεί (Γέξνληαο, 2013). 

Δπηπξφζζεηα, αλ ε εληνιή δίλεηαη γηα θαηάζρεζε θαηά ηξίηνπ θπξίνπ 

πξάγκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ παξαγγειία ηα ζηνηρεία ηνπ 

νθεηιέηε θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ πξάγκαηνο, ελψ αλ ε εληνιή θαηάζρεζεο αθνξά 

λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ. Όζνλ 

αθνξά ην ρξένο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην ιεμηπξφζεζκν θαη φρη κφλν ε βαζηθή 

νθεηιή, αιιά θαη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ηεο βαζηθήο νθεηιήο (ηφθνη) 

(ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Γηθαζηηθφο επηκειεηήο ή ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ δηελεξγνχλ ηελ θαηάζρεζε 

ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη ην πξάγκα κε ηελ παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ 

ελήιηθνπ κάξηπξα. Σε πεξίπησζε πνπ ν κάξηπξαο αξλεζεί, ν εληεηαικέλνο γηα 

ηελ θαηάζρεζε ηελ ελεξγεί κφλνο ηνπ (Γέξνληαο, 2013). 

 Τν φξγαλν πνπ δηελεξγεί ηελ εθηέιεζε, εθφζνλ κεηαβεί ζηνλ ηφπν ηεο 

θαηάζρεζεο κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή 

ηνπ νθεηιέηε θαη εθφζνλ ε πφξηα είλαη αλνηρηή ή αλνίγεη ρσξίο λα παξαβηαζηεί 
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κπνξεί λα κπαίλεη ζηελ νηθία ηνπ νθεηιέηε ζηελ νπνία βξίζθνληαη πεξηνπζηαθά 

αληηθείκελα. Με ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ζπξηαξηψλ, 

θιεηζηψλ επίπισλ, ζθεπψλ ή δνρείσλ. Δπηπιένλ, δπλαηή είλαη θαη ε έξεπλα 

πξνο αλεχξεζε κε εκθαλψλ θηλεηψλ πξαγκάησλ θαη ε έξεπλα ζε 

ππνζεθνθπιαθεία ή δεκφζηεο ππεξεζίεο (Παπαρξήζηνπ, 1992). Παξφια απηά, 

ν θαηαζρέηεο, δελ κπνξεί λα εξεπλήζεη ηηο ηζέπεο ηνπ νθεηιέηε, ελψ κπνξεί λα 

αθαηξέζεη βίαηα ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008).  

Καζ’ φιε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ν ελεξγψλ ηελ 

θαηάζρεζε κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο αξκφδηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηάμεο αξρήο (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Απφ ην λφκν νξίδεηαη επίζεο φηη πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ θαηάζρεζε, δελ είλαη δπλαηφ λα δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο, ηα Σάββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο θαηά λφκνλ εμαηξεηέεο εκέξεο. 

Δμαίξεζε ηίζεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ην κέηξν απηφ ιακβάλεηαη ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΔΓΔ, δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζ΄νπ ε εθηέιεζε 

νθεηιέηεο είλαη χπνπηνο θπγήο ή αλ απφ ηε κε άκεζε ιήςε κέηξσλ 

πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ (Τνκαξάο, 2011). 

Σηελ έθζεζε θαηάζρεζεο πνπ ζπληάζζεη ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ή ν 

ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ, πεξηγξάθνληαη κε ηξφπν ζπλνπηηθφ ηα θαηαζρεζέληα 

θηλεηά. Καηά ηελ πεξηγξαθή απηή δελ πξέπεη λα πξνθχπηεη κφλν ν αξηζκφο 

ηνπο, αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία θαη ηα θπζηθά ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα σο άλσ θηλεηά, έηζη ψζηε λα κελ πξνθχπηεη ακθηβνιία σο 

πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Τέινο πξνζδηνξίδεηαη ε θαη’ εθηίκεζε αμία ηνπο 

(Γέξνληαο, 2013). Η ζχληαμε ηεο έθζεζεο γίλεηαη παξνπζία ησλ ζπκπξαηηφλησλ 

θαη ηνπ ηπρφλ νθεηιέηε θαη ππνγξάθεηαη απφ απηνχο, ρσξίο ν νθεηιέηεο λα 

ππνρξενχηαη γηα απηφ (Γέξνληαο, 2013). 

  Σηελ έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

 ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηεο θαηάζρεζεο,  

 ν αξηζκφο θαη ε ρξνλνινγία ηεο παξαγγειίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

παξαγγέινληνο πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ, 

 ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπκπξάηηεη, 



  Η αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 

35 
 

 ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ρξένπο (ίδην κε ηεο παξαγγειίαο) (Γέξνληαο, 

2013), 

Σε δχν κέξεο απφ ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο, ε έθζεζε θαηάζρεζεο 

παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ, ελψ ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ήηαλ παξψλ θαηά ηελ θαηάζρεζε, εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο ζχληαμήο ηεο αληίγξαθν επηδίδεηαη θαη ζηνλ νθεηιέηε. Η πξνζεζκία 

παξαηείλεηαη θαηά νθηψ κέξεο αλ ν νθεηιέηεο θαηνηθεί εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ ηεο θαηάζρεζεο (ΣΔΥΥΟ, 2008).  

Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ νθηψ εκεξψλ, επηδίδεηαη αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο θαη ζηνλ εηξελνδίθε ηνπ ηφπνπ θαηαζρέζεσο (φπνπ 

βξίζθεηαη ην πξάγκα), ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηελ θαηαρσξίζεη ζε εηδηθφ 

βηβιίν, ελψ αλ επηβιήζεθε θαηάζρεζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πησρεχζαληνο, 

αληίγξαθν ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο επηδίδεηαη θαη ζηνλ ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο 

(ΣΔΥΥΟ, 2008).  

 Άκεζε ζπλέπεηα ηεο επηβιεζείζαο θαηάζρεζεο είλαη φηη απαγνξεχεηαη 

πιένλ ε δηάζεζε ησλ θαηαζρεκέλσλ απφ ηνλ νθεηιέηε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ επηζπεχδνληνο (Τνκαξάο, 2011). Σε πεξίπησζε πνπ ν  νθεηιέηεο 

πξνρσξήζεη κηα νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξάμε, απηή ζεσξείηαη απηνδίθαηα άθπξε 

θαη σο αλίζρπξε δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα, ελψ δελ απαηηείηαη θαη ε 

αθχξσζή ηεο (Γέξνληαο, 2013). Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε 

πνπ ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ ζπγθαηαηεζεί εγγξάθσο. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

νθεηιέηεο ήηαλ παξψλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο νη 

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο επέξρνληαη απφ ηελ ζηηγκή εθείλε, ελψ αλ 

ήηαλ απψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπ επηδφζεθε ην αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

έθζεζεο θαη ελεγξάθε ε θαηάζρεζε ζην νηθείν δεκφζην βηβιίν. Αλ σζηφζν ζην 

κέιινλ αξζεί ε θαηάζρεζε, ε πξάμε δηάζεζεο ή απαιινηξίσζεο είλαη πιένλ 

έγθπξε (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε επηβνιή θαηάζρεζεο αιιά θαη 

θάζε άιιεο πξάμεο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαζψο ζπλεπάγεηαη θαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία 

επηβιήζεθε (ΣΔΥΥΟ, 2008).  
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 Γπλαηφηεηα πνιιαπιήο θαηάζρεζεο είλαη εθηθηή θαζψο νπνηαδήπνηε 

πξνγελέζηεξε θαηάζρεζε ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίησλ δελ εκπνδίδεη ηελ θαηά ην 

άξζξν 10 ηνπ ΚΔΓΔ θαηάζρεζε, αιιά νχηε θαη ε επηβιεζείζα απφ ην δεκφζην 

θαηάζρεζε εκπνδίδεη άιιε θαηάζρεζε άιισλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

(Τνκαξάο, 2011). 

 Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηα θαηαζρεζέληα θηλεηά αθαηξνχληαη απφ 

ηνλ νθεηιέηε θαη παξαδίδνληαη ζε πξφζσπν πνπ νλνκάδεηαη κεζεγγπνχρνο ή ζε 

θχιαθα πξνο θχιαμε. Σε πεξίπησζε πνπ σο θηλεηά ζεσξεζνχλ 

ραξηνλνκίζκαηα επξψ, ηφηε αθνχ θαηαζρεζνχλ αθαηξνχληαη ηα έμνδα 

εθηειέζεσο, ελψ ην ππνιεηπφκελν πνζφ θαηαηίζεηαη ζηελ επηζπεχδνπζα ηελ 

εθηέιεζε ΓΟΥ. Δθφζνλ απηφ είλαη αξθεηφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο, 

ηφηε ε εθηέιεζε νινθιεξψλεηαη, ελψ ην ππεξβάιινλ παξαθαηαηίζεηαη ππέξ ηνπ 

νθεηιέηε. Δάλ πάιη ην πνζφ πνπ θαηάζρεηαη θαιχπηεη κέξνο ηεο απαίηεζεο 

έρνπκε κεξηθή απφζβεζε απηήο. Τέινο αλ ην λφκηζκα πνπ θαηάζρεηαη είλαη 

αιινδαπφ, ηξέπεηαη ζε εκεδαπφ κέζσ ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Τνκαξάο, 

2011 θαη Γέξνληαο, 2013).  

 Όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε ηα θαηαζρεζέληα θηλεηά παξαδίδνληαη ζε 

κεζεγγπνχρν. Με ηνλ ηξφπν απηφ πέξαλ ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ησλ θηλεηψλ 

πξαγκάησλ ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο δηαζέζεσο θαη απαιινηξηψζεσο ε νπνία 

επέξρεηαη κε ηελ θαηάζρεζε, επηηπγράλεηαη πιένλ θαη ε πιηθή δέζκεπζε ησλ 

πξαγκάησλ έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπζεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν επηζπεχδσλ ηελ 

εθηέιεζε απφ ελδερφκελεο επηβιαβείο πξνο απηφλ ελέξγεηεο ηνπ νθεηιέηε ε 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ην 

πιεηζηεξίαζκα  (Παπαρξήζηνπ, 1992). Ωο κεζεγγπνχρνο κπνξεί λα νξηζηεί ν 

δήκαξρνο, ν ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή αθφκα θαη ν ίδηνο ν νθεηιέηεο. 

Τν πξφζσπν απηφ δελ κπνξεί λα αξλεζεί λα παξαιάβεη ηα πξάγκαηα 

αλαηηηνιφγεηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί δηνξίδεηαη θχιαθαο ρσξίο 

σζηφζν λα απαιιάζζεηαη ν κεζεγγπνχρνο απφ ηελ επζχλε πνπ ηνπ αλαινγεί 

(Γέξνληαο, 2013). 

Ο θχιαθαο βαξχλεηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ζεκαηνθχιαθα γηα θάζε ακειή 

ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημε ζρεηηθά κε ηε θχιαμε ησλ θαηαζρεζέλησλ. Πέξαλ 

ηνχηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα πξάγκαηα ζην ππεξζεκαηηζηή 

κεηά ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαη αλ απηά παξήγαγαλ θαξπνχο ινγνδνηεί. Παξφηη ν 
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θχιαθαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα θαηαζρεζέληα δελ κπνξεί σζηφζν λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη, λα ηα δηαζέζεη ή λα ηα εθκεηαιιεπηεί, παξά κφλν λα πξνβεί ζηε 

δηελέξγεηα δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηε θχζε ησλ 

θαηαζρεκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξάμεηο πέξαλ 

απηψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζρεκέλσλ. Καηά ην πέξαο ηεο απνζηνιήο ηνπ ν 

κεζεγγπνχρνο ή ν θχιαθαο ινγνδνηεί γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. Αληηθαηάζηαζε 

κεζεγγπνχρνπ ή θχιαθα είλαη δπλαηή κε πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ 

(ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Σα ακαηάζτεηα 

 Σηνλ γεληθφηεξν θαλφλα φηη θάζε θηλεηφ είλαη δπλαηφ λα θαηαζρεζεί, 

ππάξρνπλ θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο. Η ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ ΚΔΓΔ δηαθξίλεη δχν 

θαηεγνξίεο αθαηάζρεησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. Η πξψηε αθνξά ηα πξνζσπηθά 

είδε ηνπ θαζ΄νπ ε εθηέιεζε θαη ηα απαξαίηεηα πξνο ην δελ θαη ε δεχηεξε αθνξά 

ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε δηαβίσζε πφξσλ ηνπ θαζ’ νπ ε εθηέιεζε θαη 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηα αθαηάζρεηα 

θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζρέζεσο εηο ρείξαο ηνπ νθεηιέηε πξέπεη λα είλαη ζηελά 

εξκελεπηέεο θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο πξέπεη λα εξκελεχνληαη πξνο 

φθεινο ηνπ νθεηιέηε ν νπνίνο θαη απνηειεί ην αδχλακν θαη πξνζηαηεπηέν κέξνο 

(Γέξνληαο, 2013 θαη Τνκαξάο, 2011). 

 Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ινηπφλ απφ ηελ θαηάζρεζε εμαηξνχληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα πξάγκαηα ηεο πξνζσπηθήο ρξήζεο πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο ηνπ 

νθεηιέηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. Ωο απαξαίηεηα ζεσξνχληαη ηα πξάγκαηα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπ 

νθεηιέηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αιιά θαη ηα πξάγκαηα πνπ απνζθνπνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο ζηελ εμαζθάιηζε ζε απηνχο 

ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο (Γέξνληαο, 2013).  

Ο φξνο «ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο» δηαθνξνπνηείηαη θάζε θνξά αλάινγα απφ 

ην πξφζσπν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νθεηιέηε θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. Γηα λα ζεσξεζεί επνκέλσο φηη ην θαηαζρεκέλν θηλεηφ πξάγκα 
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θαιχπηεη ηηο «ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο» ηνπ νθεηιέηε ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πξέπεη 

απηφ λα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δσήο ή επηβίσζήο ηνπο 

θαη φρη ησλ ηπρφλ αλαγθψλ ςπραγσγίαο ηνπο. Ο λφκνο εμάιινπ απαηηεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξάγκαηα απφ ηνλ νθεηιέηε ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαηά ην 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε, κε απνηέιεζκα πξνγελέζηεξε 

ή κεηαγελέζηεξε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή πξφζεζε γηα ρξεζηκνπνίεζε λα κελ ηα 

θαζηζηά γηα απηφ ην ιφγν αθαηάζρεηα. (Παπαρξήζηνπ, 1992). Σπλεπψο, θηλεηά 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά θαη αληηθείκελα πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ απιψο ηνλ θαιισπηζκφ θαη έρνπλ κεγάιε αμία, φπσο έξγα ηέρλεο, 

αξγπξά ή ρξπζά αληηθείκελα θ.α. δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα αθαηάζρεηα 

(Γέξνληαο, 2013). 

 Δλδεηθηηθά, ν λνκνζέηεο αλαθέξεη θηλεηά πξάγκαηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζηα αθαηάζρεηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΔΓΔ. Απηά 

είλαη: 

 ελδχκαηα, θξεβάηηα, έπηπια, 

 ηξφθηκα θαη θαχζηκε χιε πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα ζηνλ νθεηιέηε θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηξεηο κήλεο (ε πνζφηεηα ρξεκάησλ γηα ηελ αγνξά ηνπο 

δελ ζεσξείηαη αθαηάζρεηε), 

 παξάζεκα, αλακλεζηηθά αληηθείκελα, ρεηξφγξαθα, επηζηνιέο, νηθνγελεηαθά 

έγγξαθα θαη επαγγεικαηηθά βηβιία, 

 αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ή θαιιηηερληθή θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ πλεπκαηηθή κφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ νθεηιέηε ή ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, φπσο βηβιία, εξγαιεία ηέρλεο ή κνπζηθά φξγαλα (εμαίξεζε 

ηίζεηαη αλαθνξηθά κε ηα άυια δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

νθεηιέηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ελ ιφγσ πξντφληα δηαηεζνχλ ζην θνηλφ πξνο 

πψιεζε, νπφηε θαη κπνξνχλ λα θαηαζρεζνχλ) (Γέξνληαο, 2013 θαη 

Τνκαξάο, 2011).  

Τέινο, φπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ηα εξγαιεία, ηα βηβιία, θαη ηα 

κεραλήκαηα ή ηα άιια πξάγκαηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαβνιή 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο, εληάζζνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αθαηάζρεησλ πνπ 

πξνβιέπεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΔΓΔ. Η δπλαηφηεηα, σζηφζν, ηνπ 

αθαηάζρεηνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ ππάξρεη φηαλ ε απνζηέξεζε ηνπ 

πξάγκαηνο ζα νδεγνχζε ζηνλ νηθνλνκηθφ εθκεδεληζκφ ηνπ νθεηιέηε θαη φρη 
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φηαλ ε ρξήζε ηνπ απνβιέπεη ζηελ απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε θαη ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ (Τνκαξάο, 2011). 

Δπεηδή φκσο ην θαηά πφζνλ έλα πξάγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αθαηάζρεην ή φρη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθσλίεο, ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ 

απνηεινχλ ην αληηθείκελν δηαθσλίαο θαηάζρνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνλ 

νθεηιέηε, σο κεζεγγπνχρν. Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ νη δηαθσλίεο απηνχ ηνπ 

είδνπο ν νθεηιέηεο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα απεπζπλζεί ζηα δηθαζηήξηα 

(Γέξνληαο, 2013). 

 

3.2.2. ΚΑΣΑΥΔΗ ΔΙ ΥΔΙΡΑ ΣΡΙΣΟΤ 

 

 Έλα κέζν δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαηά 

θχξην ιφγν ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ, είλαη θαη ε θαηάζρεζε εηο 

ρείξαο ηξίηνπ, ε νπνία ελεξγείηαη κε θαηαζρεηήξην απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

ΓΟΥ ην νπνίν δελ θνηλνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε (ΣΔΥΥΟ, 2008). Η θαηάζρεζε εηο 

ρείξαο ηξίηνπ απαηηεί ηελ χπαξμε εθηειεζηνχ ηίηινπ θαη ηακεηαθά βεβαησκέλεο 

θαη ιεμηπξφζεζκεο απαίηεζεο ηνπ δεκνζίνπ, ελψ είλαη δπλαηή ε επηβνιή 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο θαηαζρέζεσλ ζηα ρέξηα ηξίηνπ έλαληη ηνπ ίδηνπ νθεηιέηε 

(Γέξνληαο, 2013). 

 Η θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζε δχν βαζηθέο  

θαηεγνξίεο: 

α) ζε ρξήκαηα (πνπ θαηέρεη ν ηξίηνο, ζπλήζσο ηξάπεδα, κε ζχκβαζε 

παξαθαηαζήθεο), ζε θαξπνχο (πξάγκαηνο, δηθαηψκαηνο, πνιηηηθνχο) ή ζε άιια 

θηλεηά πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο ηνπ ηξίηνπ (δειαδή ζηελ θαηνρή 

ηνπ) κε βάζε θάπνηα έλλνκε ζρέζε ή κε θάπνην άιιν ηξφπν. Τα πξάγκαηα απηά 

αλήθνπλ ζηνλ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ φζνλ αθνξά ηελ θπξηφηεηά ηνπο θαη ν 

ηξίηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα απνδψζεη ζε απηφλ απηνχζηα, αλάινγα κε ηελ 

έλλνκε ζρέζε πνπ δηέπεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη  

β) ζε ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ, νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη κειινληηθέο ή ππφ αίξεζε ή πξνζεζκία. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

θαηάζρεζε απηνχ ηνπ είδνπο απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ηεο επηβνιήο ηεο λα 
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ππάξρεη ε βαζηθή έλλνκε ζρέζε απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε κειινληηθή 

απαίηεζε θαη λα κπνξεί θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν λα πξνζδηνξηζηεί θαη’ είδνο 

θαη νθεηιέηε, αλ θαη φρη απαξαίηεηα θαη θαηά πνζφλ. Αληίζεηα, δελ είλαη δπλαηή 

ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ ζε απιή πξνζδνθία κειινληηθήο απαίηεζεο, ε 

νπνία θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επηβνιήο ηεο θαηαζρέζεσο δελ πθίζηαηαη (ΣΔΥΥΟ, 

2008).  

 Η θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηξηψλ βαζηθψλ 

πξνζψπσλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί: α) ηνπ επηζπεχδνληα δαλεηζηή, 

β) ηνπ νθεηιέηε θαη γ) ηνπ ηξίηνπ. Δπηζπεχδσλ δαλεηζηήο είλαη ην δεκφζην πνπ 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ, θαζ’ νπ ε θαηάζρεζε είλαη ν 

νθεηιέηεο πνπ έρεη βεβαησκέλα ρξέε, ελψ ηξίηνο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ νθείιεη ή θαηέρεη πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζηνλ παξαπάλσ 

αλαθεξφκελν νθεηιέηε πνπ έρεη βεβαησκέλα ρξέε ζην δεκφζην ηακείν (ΣΔΥΥΟ, 

2008). 

 Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο επηβνιήο ηεο 

θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίηνπ: α) ε ζχληαμε θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ ηξίην απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ πνπ επηζπεχδεη ηελ 

εθηέιεζε (ζχληαμε απφ δηαθνξεηηθφ πξφζσπν θαζηζηά ηελ θαηάζρεζε εηο 

ρείξαο ηξίηνπ αλππφζηαηε) (Φαηδεδεκεηξίνπ, 2009) θαη β) ε θνηλνπνίεζή ηνπ 

ζηνλ ηξίην ε νπνία σζηφζν δελ επέρεη ζέζε επηηαγήο. Με ηελ θνηλνπνίεζε 

νινθιεξψλεηαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, αθνχ απηή απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο θαη ρσξίο απηή ε θαηάζρεζε είλαη αλππφζηαηε (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Αξκφδην φξγαλν επηθνξηηζκέλν κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο επίδνζεο ηνπ 

θαηαζρεηεξίνπ ζηνλ ηξίην, είλαη θαηά πεξίπησζε ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ή ν 

ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ, ελψ δελ απαηηείηαη φπσο αλσηέξσ αλαθέξζεθε ε 

θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ ζηνλ νθεηιέηε. Τπρφλ ειαηηψκαηά 

ηεο θνηλνπνίεζεο επηθέξνπλ ηελ αθπξφηεηά ηεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε 

δηθαζηηθή απφθαζε, χζηεξα απφ άζθεζε αλαθνπήο απφ ηνλ ηξίην θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζπλδξνκήο βιάβεο ζε βάξνο ηνπ. Πξηλ ηε δηθαζηηθή απφθαζε 

θαη σζφηνπ ε θνηλνπνίεζε αθπξσζεί παξάγεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, ελψ φηαλ ε 

αλαθνπή γίλεη δεθηή θαη αθπξσζεί ε θνηλνπνίεζε, απηή ζεσξείηαη εμαξρήο 

άθπξε, δειαδή αθπξψλεηαη αλαδξνκηθά θαη δελ παξάγεη θακία έλλνκε ζπλέπεηα 

(ΣΔΥΥΟ, 2008). 
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 Η πξάμε ηεο θνηλνπνίεζεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο βάζε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ δηελεξγείηαη θξίλεηαη: α) ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ θαζ’ νπ ε 

θαηάζρεζε θαη ηνπ ηξίηνπ (π.ρ. αλ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θιπ.) θαη β) εάλ ν θαζ’ 

νπ ε θαηάζρεζε είλαη δηθαηνχρνο ηεο θαηαζρφκελεο απαηηήζεσο ή θχξηνο ησλ 

θαηαζρφκελσλ πξαγκάησλ ή φρη (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Δηδηθφηεξα, ην θαηαζρεηήξην πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία νθεηιέηε θαη ηνπ ηξίηνπ (φλνκα, επψλπκν θαη 

παηξψλπκν), πξνθεηκέλνπ δε γηα λνκηθά πξφζσπα, ηελ επσλπκία θαη ηελ 

έδξα ηνπο, 

 ην αληηθείκελν πνπ θαηάζρεηαη θαη ηελ αηηία απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε 

ρξεκαηηθή απαίηεζε ή ε θαηνρή ηνπ ηξίηνπ, 

 ην πνζφ γηα ην νπνίν γίλεηαη ε θαηάζρεζε θαη πίλαθα ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε 

απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ε απαίηεζε ηνπ δεκνζίνπ, κε ζχληνκε αλαθνξά 

ηεο αηηίαο θάζε ρξένπο, 

 ε έλλνκε ζρέζε δπλάκεη ηεο νπνίαο ν ηξίηνο θέξεηαη λα νθείιεη πξνο ηνλ 

νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ, 

 ε ρξνλνινγία ζχληαμήο θαη ε ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην 

θαηαζρεηήξην, ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη θαη ξεηή πξφζθιεζε ηνπ ηξίηνπ λα 

θαηαζέζεη ηα νθεηιφκελα ρξήκαηα ζην δεκφζην ηακείν (αλ ε θαηάζρεζε αθνξά 

ρξήκαηα) ή λα νξίδεηαη ζπκβνιαηνγξάθνο ή θχιαθαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη 

ν ηξίηνο ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ θαηέρεη (αλ ε θαηάζρεζε αθνξά πξάγκαηα) 

εληφο 8 εκεξψλ απφ ηελ θαηάζρεζε (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 3 ηνπ ΚΔΓΔ, κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ 

θαηαζρεηεξίνπ επέξρεηαη κία ζεηξά ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ.  

Καη’ αξράο, επέξρεηαη αλαγθαζηηθή εθρψξεζε ηεο θαηαζρεζείζαο ρξεκαηηθήο 

απαίηεζεο ζην δεκφζην ην νπνίν δηελεξγεί ηελ θαηάζρεζε. Γειαδή ε απαίηεζε 

κεηαβηβάδεηαη απηνδηθαίσο ζην δεκφζην, ελψ ν ηξίηνο ζεσξείηαη πιένλ σο 

νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ εθηφο αλ ππνβάιιεη εκπξφζεζκε δήισζε κε ηελ νπνία 

αξλείηαη ηελ νθεηιή ηνπ πξνο ηνλ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Σπλέπεηα φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη φηη δελ είλαη δπλαηή πιένλ ε επηβνιή 

κεηαγελέζηεξσλ θαηαζρέζεσλ απφ άιινπο ηδηψηεο δαλεηζηέο, αθνχ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζπληειείηαη ε αλαγθαζηηθή εθρψξεζε, ε θαηαζρεζείζα απαίηεζε 
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κεηαβηβάδεηαη ζην θαηαζρφλ δεκφζην. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηελ ίδηα ινγηθή 

δελ είλαη δπλαηή θαη ε δηάζεζε ηεο θαηαζρεζείζαο απαίηεζεο απφ ηνλ θαζ’ νπ ε 

θαηάζρεζε, γηαηί απνηειεί δηάζεζε απφ κε δηθαηνχρν (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπληειεζηεί ε αλαγθαζηηθή εθρψξεζε ηεο 

απαηηήζεσο ζην δεκφζην δεκηνπξγείηαη πξφζζεηε ελνρή ηνπ ηξίηνπ γηα 

νιφθιεξε ηελ απαίηεζε πνπ θαηαζρέζεθε. Απηφ ζπκβαίλεη εθφζνλ ν ηξίηνο δελ 

πξνβεί ζε δήισζε ή δελ πξνβεί ζε απηήλ εκπξφζεζκα θαη λνκφηππα. 

Πξφθεηηαη, σζηφζν, γηα κηα πξφζζεηε ελνρή θαζψο δελ απαιιάζζεη ηνλ 

νθεηιέηε απφ ηελ επζχλε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζε 

βάξνο ηνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008).   

Δμάιινπ, ε απαίηεζε πνπ έρεη ην δεκφζην απέλαληη ζηνλ ηξίην βξίζθεηαη 

ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πψο δηακνξθψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε απαίηεζή ηνπ 

έλαληη ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε θαηάζρεζε θαη αληηζηξφθσο. Αλ 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, επνκέλσο, πάςεη λα ππάξρεη ε απαίηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

έλαληη ηνπ θαζ’ νπ ε θαηάζρεζε, απφ ηε ζηηγκή εθείλε απνζβέλπηαη θαη παχεη λα 

ππάξρεη θαη ε ελνρή ηνπ ηξίηνπ έλαληη ηνπ δεκνζίνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008).    

Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ, απφ ηε ζηηγκή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ ζηνλ ηξίην, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκςεθηζηεί ε θαηαζρεζείζα απαίηεζε κε αληαπαηηήζεηο ηνπ ηξίηνπ θαηά ηνπ 

θαζ’νπ ε θαηάζρεζε κεηαγελέζηεξεο απηήο, φπσο επίζεο δελ είλαη επηηξεπηή 

νπνηαδήπνηε θαηαβνιή ηνπ ηξίηνπ πξνο ηνλ θαζ’ νπ ε θαηάζρεζε ε νπνία 

ζπληειέζηεθε κεηά ην θξίζηκν ζεκείν ηεο θνηλνπνίεζεο. Σε πεξίπησζε φκσο 

πνπ ν ηξίηνο έρεη απαίηεζε θαηά ηνπ δεκνζίνπ, δελ ζπκβαίλνπλ ηα φζα κφιηο 

πξνεγνπκέλσο εθηέζεθαλ, θαζψο ζπκςεθηζκφο ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ κεηαμχ 

ηνπ θαηαζρφληνο δεκνζίνπ θαη ηνπ ηξίηνπ δελ απνθιείεηαη, ππφ ηελ απαξαίηεηε 

ζπλζήθε φκσο φηη ν ηξίηνο έρεη θαηαζηεί απεπζείαο νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ 

θαηά ην άξζξν 30 ηνπ ΚΔΓΔ (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Σην άξζξν 31 ηνπ ΚΔΓΔ εηζάγεηαη κηα εμαίξεζε ζην γεληθφηεξν θαλφλα 

θαηά ηνλ νπνίν ην δεκφζην κπνξεί λα θαηάζρεη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή 

απαίηεζε ηνπ νθεηιέηε ηνπ ή θηλεηά πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ θαη 

θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο, θαζψο νξίδνληαη πνηεο είλαη νη αθαηάζρεηεο απαηηήζεηο 

θαη ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ δελ θαηάζρνληαη.   
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Δμαηξνχληαη, επνκέλσο ηεο θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίησλ: 

• ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ θαηά ην άξζξν 17 ηνπ ΚΔΓΔ εμαηξνχληαη θαη ηεο 

θαηαζρέζεσο εηο βάξνο ηνπ νθεηιέηε, 

• ηα αθαηάζρεηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 52 ηνπ ΔηζΝΚΠνιΓ, 

• ε εηαηξηθή κεξίδα ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ, 

αζηηθψλ). Τν αθαηάζρεην δελ ηζρχεη γηα ηηο κεξίδεο ησλ αθαλψλ εηαηξηψλ, ηεο 

ζπκπινηνθηεζίαο θαη ηεο αζηηθήο εηαηξίαο ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαζψο 

θαη γηα ηηο ΑΔ θαη ηηο ΔΠΔ, 

• νη απαηηήζεηο δηαηξνθήο απφ λφκν ή απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο (φρη 

απφ δηθαηνπξαμία ελ δσή), 

• νη πεξηνδηθψο θαηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη θάζε 

είδνπο αζθαιηζηηθά βνεζήκαηα, εθφζνλ ην κεληαίν πνζφ απηψλ είλαη κηθξφηεξν 

ησλ 1.000 επξψ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ απηφ ππεξβαίλεη ηα 1.000 

επξψ, επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε γηα ηα ρξέε πξνο ην δεκφζην ζην 1/2 ηνπ 

ππεξβάιινληνο πνζνχ ησλ 1.000 επξψ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1.500 επξψ, 

θαζψο θαη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ ησλ 1.500 επξψ, 

• ηα 4/5 ησλ εκεξνκηζζίσλ, επηηξέπεηαη δειαδή λα θαηαζρεζεί κφλν ην 1/5 

απηψλ, 

• ην 1/2 ησλ εθάπαμ θαηαβαιιφκελσλ βνεζεκάησλ απφ νπνηνλδήπνηε 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ζε πεξίπησζε εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ή ηνπ 

επαγγέικαηνο. Σπλεπψο επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ ππφινηπνπ 1/2 ησλ 

βνεζεκάησλ απηψλ (Γέξνληαο, 2013), 

• θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε αηνκηθφ ή θνηλφ ινγαξηαζκφ κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ 1.250 επξψ κεληαίσο γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν θαη ζε έλα κφλν 

πηζησηηθφ ίδξπκα. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ην αλσηέξσ, απαηηείηαη ε 

γλσζηνπνίεζε απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ελφο κνλαδηθνχ ινγαξηαζκνχ, κε 

ειεθηξνληθή δήισζε πνπ απηφ ππνβάιιεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο (Σππξνπνχινπ, 2016).  

Σην άξζξν 32, αθνινχζσο, ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε δήισζε ηξίηνπ, 

ν νπνίνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θηλεηά πξάγκαηα ηνπ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ ηα 
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νπνία έρνπλ θαηαζρεζεί, είηε απηά είλαη ρξήκαηα, ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο ή άιια 

θηλεηά πξάγκαηα (Γέξνληαο, 2013). Καζηεξψλεηαη ινηπφλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ λα πξνβεί ζε δήισζε θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκε πνπ 

δελ νθείιεη ζηνλ θαζ’ νπ ε εθηέιεζε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθζέηεη κε 

εηιηθξίλεηα, πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ νθεηιέηε (ΣΔΥΥΟ, 

2008). 

Με ηελ δήισζή ηνπ απηή, ν ηξίηνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζην 

επηζπεχδνλ δεκφζην φηη δελ θαηέρεη απηά πνπ θαηαζρέζεθαλ (ζε πεξίπησζε 

πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην) ή φηη δελ νθείιεη, πξνζδηνξίδνληαο σζηφζν φινπο  

ηνπο λφκηκνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλππαξμία ηεο νθεηιήο ηνπ αιιά θαη 

ηηο πθηζηάκελεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θαζ’ νπ ε θαηάζρεζε νθεηιέηε ζπκθσλίεο. 

Οθείιεη λα εθζέζεη επίζεο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε νθεηιή ηνπ δελ είλαη 

ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή ή πάζρεη απφ ειαηηψκαηα. Δάλ νθείιεη 

ππνρξενχηαη φπσο αλαθέξζεθε ζε άκεζε θαηάζεζε εληφο 8 εκεξψλ (Τνκαξάο, 

2011). 

Δπηγξακκαηηθά ινηπφλ, ζε δήισζε πξνβαίλεη ν ηξίηνο γηα ηηο εμήο 

πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: α) αλ δελ νθείιεη κέξνο ησλ 

θαηαζρεζέλησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, β) αλ δελ νθείιεη ην ζχλνιν ησλ 

θαηαζρεζέλησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, γ) αλ δελ ππνρξενχηαη ζε άκεζε απφδνζε 

ησλ θαηαζρεζέλησλ πξαγκάησλ ιφγσ ζπκθσλίαο πνπ ηζρχεη κεηαμχ απηνχ θαη 

ηνπ νθεηιέηε θαη δ) αλ πθίζηαηαη άιινο λφκηκνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ 

ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ηα πξάγκαηα (Γέξνληαο, 2013).  

Η σο άλσ αλαθεξφκελε δήισζε ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο νθηψ 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζηνλ ηξίην πνπ ιήγεη 

ζηηο 7 ην βξάδπ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο. Αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ε πξνζεζκία 

ιήγεη ηελ ίδηα ψξα ηεο επφκελεο εκέξαο, ελψ δελ παξεθηείλεηαη γηα ιφγνπο 

απφζηαζεο. Η δήισζε απηή κπνξεί λα είλαη είηε πξνθνξηθή είηε γξαπηή, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη γξαπηή επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ θιεηήξα πξνο ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ πνπ εμέδσζε ην έγγξαθν ηεο θαηάζρεζεο. Γελ 

απνθιείεηαη λα ππνβιεζεί θαη πξνθνξηθά ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ φπνπ έρεη 

ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ ν ηξίηνο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ, απηή απνζηέιιεηαη, ζην εμήο, εληφο 24 σξψλ ζηνλ 

αξκφδην πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δήισζε πνπ 
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ππνβάιιεηαη κε άιινλ ηχπν δελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο θαη ηζνδπλακεί κε 

αλππαξμία δήισζεο (Γέξνληαο, 2013).    

Ιδηαίηεξα δπζκελείο είλαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηξίην ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφο δελ ππνβάιιεη ηε δήισζε ή δελ ηελ ππνβάιιεη λνκφηππα θαη 

εκπξφζεζκα, δειαδή εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 8 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε 

ηεο θνηλνπνηήζεσο ζε απηφλ ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ. Σηελ πεξίπησζε 

πνπ θάηη ηέηνην ζπκβεί, ζεσξείηαη απηφο σο νθεηιέηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαζρεζέλησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην θαηαζρεηήξην πνπ ηνπ επηδφζεθε. Ο 

ηξίηνο απαιιάζζεηαη σζηφζν απφ ηε ζρεηηθή επζχλε, αλ απνδείμεη φηη δελ 

νθείιεη ή φηη ε νθεηιή ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ απαίηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

επζπλφκελνο ζηελ πεξίπησζε απηή κέρξη ην χςνο ηεο νθεηιήο ηνπ (Γέξνληαο, 

2013).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

ζπρλά ζηελ πξάμε ε πεξίπησζε ηεο θαηάζρεζεο κηζζσκάησλ θαηά ηα άξζξα 

30 επ. ηνπ ΚΔΓΔ (θαηάζρεζε κηζζσκάησλ εηο ρείξαο ηξίηνπ), νπφηε θαη θαιείηαη 

ν κηζζσηήο λα δειψζεη ηα ηπρφλ νθεηιφκελα πξνο ηνλ εθκηζζσηή (θαζ’ νπ ε 

θαηάζρεζε) κηζζψκαηα θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο. Η ελ ιφγσ 

θαηάζρεζε πεξηιακβάλεη ηα θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο νθεηιφκελα 

κηζζψκαηα, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηπρφλ πξνθαηαβιεζέληα ζηνλ 

εθκηζζσηή ή εμνθιεζέληα ή εθρσξεζέληα ζε ηξίην πξν ηεο επηβνιήο ηεο 

θαηάζρεζεο. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ ζπκπαηγληψλ κεηαμχ ηδηνθηήηε θαη 

κηζζσηή, νη νπνίνη κπνξνχλ εχθνια λα πξνρξνλνινγήζνπλ ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα, έηζη ψζηε λα εκθαληζηνχλ κηζζψκαηα σο εμνθιεζέληα πξνο ηεο 

επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο, σο έγθπξεο αλαγλσξίδνληαη νη σο άλσ πξάμεηο κφλν 

εθφζνλ δειψζεθαλ ζηε ΓΟΥ (Παπαρξήζηνπ, 1992).  

Καηάζτεζη εις τείρας πιζηωηικών ιδρσμάηων 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 επ. ηνπ ΚΔΓΔ, θαζίζηαηαη ζαθήο ε 

δπλαηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ λα επηβάιιεη θαηάζρεζε ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (ηξαπεδψλ) σο ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο έλαληη ησλ νθεηιεηψλ ηνπ. Μπνξεί επνκέλσο ην δεκφζην, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, λα θαηάζρεη ζηα ρέξηα ηξίησλ ην πνζφ πνπ νη 

ηειεπηαίνη νθείινπλ ζηνλ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ, πξφδεια απφ ζρέζε ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (Παπαδεκεηξίνπ, 2014). 
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 Παξά ηελ χπαξμε φισλ απηψλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνέβιεπαλ ηε 

δπλαηφηεηα απηή, γηα πνιιά ρξφληα ε θαηάζρεζε ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ δελ 

ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, κε απνηέιεζκα έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέζν 

εθηέιεζεο λα κελ αμηνπνηείηαη επαξθψο. Ο ιφγνο πνπ ζπλέβαηλε απηφ ήηαλ ε 

χπαξμε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ πνπ ζπρλά νξζψλνληαλ σο έλα κεγάιν 

εκπφδην πνπ δέζκεπε ηελ ηξάπεδα απαγνξεχνληάο ηεο λα ππνβάιεη δήισζε 

ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαλ ηα ζηνηρεία ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ θαζ’ νπ ε 

θαηάζρεζε.  

Με ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ 2915/2001, ην εκπφδην απηφ ππεξθεξάζηεθε 

θαζψο επηηξάπεθε ε άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίηνπ, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιπλζεί ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ βαζκφ ε θαηάζρεζε ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη λα απνβεί απηή 

αλακθίβνια πην απνηειεζκαηηθή. Φπζηθά, ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ είλαη ζρεηηθή 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά απνθιεηζηηθά ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δαλεηζηή (Σηαπξνπνχινπ, 2012). 

Σθνπφο, εμάιινπ, ηνπ ζεζκνχ ηεο θαηαζρέζεσο εηο ρείξαο ηξίηνπ είλαη ε 

ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηψλ θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ηνπ δεκνζίνπ. Τε ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκία έρεη αιιάμεη πιένλ 

κνξθή δίλνληαο εμέρνπζα θαη πξνλνκηνχρν ζέζε ζε πιαζηηθφ ή ειεθηξνληθφ 

ρξήκα, ν πξνζθνξφηεξνο ζα ιέγακε ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ησλ δαλεηζηψλ είλαη 

πιένλ ε θαηάζρεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ νθεηιεηψλ ηνπο εηο ρείξαο ηξίησλ 

πξνζψπσλ θαη δε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Παπαδεκεηξίνπ, 2014). 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 30Α ηνπ ΚΔΓΔ πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3842/2010, πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ησλ θαηαζρέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηο ρείξαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ σο ηξίησλ, ην θαηαζρεηήξην έγγξαθν είλαη δπλαηφ λα 

θνηλνπνηεζεί ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ή ζε νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα απηψλ, 

θάηη πνπ δελ ίζρπε θαηά ην πξντζρχνλ δίθαην, ελψ κπνξεί λα πεξηέρεη πνιινχο 

νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ. Σην θαηαζρεηήξην απηφ έγγξαθν, αλαθνξηθά κε θάζε 

έλαλ απφ ηνπο νθεηιέηεο, επηζπλάπηεηαη ρσξηζηφο πίλαθαο φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ηνπ είδνο θαη ηνπ πνζνχ ηεο νθεηιήο θαη ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο 

ρξνλνινγίαο βεβαίσζήο ηεο.  
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Η δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ ΚΔΓΔ απφ ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα, είλαη θνηλή θαη αθνξά φινπο ηνπο νθεηιέηεο ηνπ 

θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ, ελψ ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ παξαζηαηηθφ 

θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε νθεηιέηε γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εκεξψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηήξηνπ 

εγγξάθνπ θαη κίαο εκέξαο κεηά απφ απηήλ, άιισο ζεσξείηαη φηη ε δήισζε δελ 

ππνβιήζεθε πνηέ (Παπαδεκεηξίνπ, 2014).  

Δπηπιένλ, ζην ίδην σο άλσ άξζξν 30Α ηνπ ΚΔΓΔ, νξίδεηαη φηη ε 

απφδνζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ ζηνλ δαλεηζηή γίλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο 

10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε θαηαβνιή εμφδσλ γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία (Παπαδεκεηξίνπ, 

2014). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ σο άλσ άξζξνπ δελ 

επηβάιιεηαη θαηάζρεζε γηα απαηηήζεηο κηθξφηεξεο ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ 50 

επξψ θαη εθφζνλ επηβιεζεί, δελ ππνβάιιεηαη ε δήισζε ηνπ άξζξνπ 32, ηπρφλ 

δε κηθξφηεξν πνζφ δελ απνδίδεηαη, ελψ αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία επηβιήζεθε θαηάζρεζε γηα ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν ππεξβαίλεη απηφ ησλ 

50 επξψ θαη ην πξνο απφδνζε πνζφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 50 επξψ, απηφ δελ 

απνδίδεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν αιιά ζε 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζα ππεξβεί ην παξαπάλσ φξην (Παπαδεκεηξίνπ, 2014θαη 

Σππξνπνχινπ, 2016). 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο, ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα δέρνληαη ζσξεία θαηαζρεηεξίσλ πνπ ζπρλά πξνέξρνληαη απφ ΓΟΥ 

θαη αθνξνχλ νθεηιέο ησλ πνιηηψλ πξνο ην δεκφζην. Ωο εθ ηνχηνπ δελ πξφθεηηαη 

γηα έλα κέζν εθηέιεζεο πνπ απαληάηαη ζπάληα ζηελ πξάμε αιιά αληηζέησο είλαη 

πνιχ ζπρλά ζπλαληφκελν.   

 Γηα ην ιφγν απηφ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απινχζηεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, κε ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4170/2013 πξνζηέζεθε ην άξζξν 30Β ζηνλ 

ΚΔΓΔ, πνπ ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο ηφζν ηνπ θαηαζρεηεξίνπ 

φζν θαη ηεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 32. Οη ελ ιφγσ θνηλνπνηήζεηο ελεξγνχληαη 

πιένλ κέζσ κνλαδηθψλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θφκβσλ ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο 

θαη επηθνηλσλίαο, ε νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηξφπν αζθαιή θαη 



  Η αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 

48 
 

νξίδνληαη απφ θνηλνχ απφ ην δεκφζην θαη φια ηα εγθαηαζηεκέλα ζηε ρψξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (Γέξνληαο, 2014). 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξφλνο θνηλνπνίεζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αιιά θαη 

ηεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 32 νξίδεηαη κε ηξφπν ειεθηξνληθφ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) ε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζηνιήο ηεο ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο ηνπ 

απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κέζσ ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ πνπ δειψζεθε 

απφ απηφ, ελψ β) ε επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 32 ζεσξείηαη φηη 

ζπληειέζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζηνιήο ηεο ειεθηξνληθήο 

βεβαίσζεο παξαιαβήο ηεο, κέζσ ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ θφκβνπ πνπ δειψζεθε 

απφ ην ειιεληθφ δεκφζην (Γέξνληαο, 2014). 

Δπνκέλσο ε ΓΟΥ, κε ηε ζπλδξνκή ηε Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ, απνζηέιιεη ην αίηεκα ηεο θαηάζρεζεο πξνο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ειεθηξνληθά θαη ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ηε ζεηξά ηνπ, κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ν λφκνο, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ κελχκαηνο 

ηε δήισζε ηνπ άξζξνπ 32  (Γέξνληαο, 2014). 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

νηθεία παξαζηαηηθά θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε νθεηιέηε γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξαπάλσ αλαθέξζεθε (Γέξνληαο, 2014), ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνβάινπλ ζεηηθή δήισζε, ππάξρνληνο 

βέβαηα πηζησηηθνχ ππνινίπνπ, ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ ελ 

ιφγσ πνζνχ πνπ θαηαζρέζεθε, φπσο εηπψζεθε, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο, είηε ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο είηε ζηελ ππεξεζία πνπ 

επέβαιε ηελ θαηάζρεζε. Αλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνδψζεη πνζφ κεγαιχηεξν 

ηνπ θαηαζρεζέληνο, ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηελ θαηάζρεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ 

νθεηιέηε κέζσ ηεο ΓΟΥ (Γέξνληαο, 2014). 

Μπνξεί ε σο άλσ δηαδηθαζία ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζρέζεσλ λα 

απνηειεί πιένλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ζε έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ ρξεψλ ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ, δελ 

ζηεξείηαη φκσο θξηηηθήο ιφγσ ησλ ζεκειησδψλ δηαηάμεσλ ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ 

ελδερφκελα παξαβηάδνληαη, θαζψο θαίλεηαη λα κελ ιακβάλεηαη ππφςηλ ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ νθεηιέηε θαη ην δηθαίσκα ελεκέξσζήο ηνπ, αθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην δεκφζην κε ηελ απνθπγή πνιιαπιψλ 
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επηδφζεσλ παξαθάκπηεηαη απφ ην λνκνζέηε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ θαζ’ 

νπ ε θαηάζρεζε, θαζψο επίζεο απνδπλακψλεηαη θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα 

ακπλζεί θαη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αθχξσζε ή ηελ αλαζηνιή ηεο 

εηο βάξνο ηνπ εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο (Γέξνληαο, 2014). 

 

3.2.3. ΚΑΣΑΥΔΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ 

 

Τα άξζξα 35 επ. ηνπ ΚΔΓΔ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζρεζε αθηλήησλ, 

εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ θαη πινίσλ ή αεξνζθαθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ. Σχκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΔ, κε ηα αθίλεηα, 

εμνκνηψλνληαη ηφζν ηα πινία φζν θαη ηα αεξνπιάλα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

κελ θηλεηά, θαηαγξάθνληαη φκσο φπσο θαη ηα αθίλεηα ζε δεκφζηα βηβιία 

(Γέξνληαο, 2013). 

Με ηνλ φξν αθίλεην λνείηαη ην έδαθνο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, ελψ 

πξάγκαηα είλαη ηα ελζψκαηα, απζχπαξθηα, απξφζσπα θαη δεθηηθά 

εμνπζηάζεσο αληηθείκελα. Δπηπιένλ, σο πινίν ζεσξείηαη ην ζθάθνο θαζαξήο 

νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 10 θφξσλ κε πξννξηζκφ λα θηλείηαη ζηε 

ζάιαζζα απηνδχλακα (πινία ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ 10 θφξσλ ζεσξνχληαη 

θηλεηά), ελψ ηέινο αεξνζθάθνο είλαη θάζε κεράλεκα πνπ κπνξεί λα πεηάμεη 

ζηνλ αηκνζθαηξηθφ ρψξν, ζηεξηδφκελν ζε απηφλ, κε ηελ ζηαηηθή ή δπλακηθή 

επελέξγεηα ηνπ αέξα (Γέξνληαο, 2013). 

Όπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζρεζε αθηλήησλ ηνπ ΚΔΓΔ ηζρχνπλ θαη γηα ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα 

ηνπ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ επί αθηλήησλ. Τέηνηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα είλαη ε 

θπξηφηεηα, νη δνπιείεο (πξνζσπηθέο θαη πξαγκαηηθέο), ην ελέρπξν θαη ε 

ππνζήθε. Καηάζρεζε κπνξεί λα επηβιεζεί γηα ηα δηθαηψκαηα απηά θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ απηφ γίλεηαη γηα ηα αθίλεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη απηά 

είλαη θαηαζρεηά. Αληίζεηα, δελ ζεσξνχληαη θαηαζρεηά ην δηθαίσκα ηεο νίθεζεο 

θαη ε ππνζήθε, ε νπνία είλαη δηθαίσκα παξεπφκελν ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην ελέρπξν θαη ε ππνζήθε δελ κπνξνχλ λα θαηαζρεζνχλ 

απηνηειψο απφ ην δεκφζην, είλαη φηη ζθνπφ ηνπο απνηειεί ε πξνλνκηαθή 

ηθαλνπνίεζε ηεο ελνρηθήο απαίηεζεο. Η δπλαηφηεηα θαηάζρεζεο θάζε κηαο 
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δνπιείαο θξίλεηαη κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο απηήο (Γέξνληαο, 

2013).  

Τν ζπλεζέζηεξν εκπξάγκαην δηθαίσκα πνπ ππφθεηηαη, θαηά ηνλ ΚΔΓΔ, 

ζε θαηάζρεζε είλαη απηφ ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο ε νπνία κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζε πιήξε φηαλ δελ βαξχλεηαη κε εκπξάγκαην δηθαίσκα θαη ζε ςηιή φηαλ 

βαξχλεηαη κε επηθαξπία (Γέξνληαο, 2013). Πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαηάζρεζε ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο θαζψο ζηελ 

έθζεζε θαηάζρεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηαζρφκελνπ.  

Δηδηθφηεξα, πέξαλ ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θαηαζρφκελνπ πξάγκαηνο θαη 

δηθαηψκαηνο ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί θαη ζηα 

ζηνηρεία ηεο επηθαξπίαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζηαηηθή πξάμε θαη 

είλαη ρξήζηκα φρη κφλν γηα ηνπο κειινληηθνχο πιεηνδφηεο αιιά θαη γηα ηελ 

εθηίκεζε. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο αλεμάξηεηα αλ θαηάζρεηαη ε ςηιή θπξηφηεηα ή 

ε επηθαξπία, ε εθηίκεζε ηεο αμίαο θαη ησλ δχν απηψλ δηθαησκάησλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηειεπηαία (αλ ε επηθαξπία ζπλδέεηαη κε ην ρξφλν δσήο ηνπ 

επηθαξπσηή, ε ειηθία ηνπ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο 

ηνπ δηθαηψκαηνο) (Παπαρξήζηνπ, 1992).  

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη γηα δχν μερσξηζηά δηθαηψκαηα (ςηιή 

θπξηφηεηα θαη επηθαξπία), ν θχξηνο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ δελ θαηαζρέζεθε 

κπνξεί λα ην δηαζέζεη ειεχζεξα, ελψ δελ ππάξρεη θακία επηξξνή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ηνπ άιινπ δηθαηψκαηνο (Παπαρξήζηνπ, 1992).    

Όζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά ηνπ αθηλήηνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ζηελ έθζεζε θαηάζρεζεο, απηά ζεσξνχληαη ζπγθαηαζρεζέληα. Αληίζεηα ηα 

παξαξηήκαηα, γηα λα ζεσξεζεί φηη θαηαζρέζεθαλ καδί κε ην αθίλεην ηνπ νπνίνπ 

απνηεινχλ παξαξηήκαηα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε θαηάζρεζεο. Σε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαηάζρνληαη απηνηειψο (ΣΔΥΥΟ, 2008 θαη Τνκαξάο, 

2011). 

 Η θαηάζρεζε ησλ αθηλήησλ πξνυπνζέηεη ηηο ίδηεο δηαηππψζεηο πνπ 

νξίδνληαη θαη ζηελ θαηάζρεζε θηλεηψλ. Γίλεηαη κε παξαγγειία ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο αξκφδηαο ΓΟΥ ή ηνπ ηεισλείνπ, ηελ νπνία εθηειεί δηθαζηηθφο επηκειεηήο ή 
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ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ παξνπζία κάξηπξα (δηαθνξεηηθά ζπληξέρεη αθπξφηεηα ηεο 

πξάμεο ηεο θαηάζρεζεο) θαη πξέπεη λα έρεη έγγξαθν ηχπν. Σηελ παξαγγειία 

ηεο θαηάζρεζεο πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ηνπ νξγάλνπ ζην νπνίν 

δίλεηαη ε παξαγγειία, αλαγξάθνληαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ νθεηιή 

θαη απηά πνπ αθνξνχλ ην αθίλεην, ην πνζφ γηα ην νπνίν ζα επηβιεζεί ε 

θαηάζρεζε, ε ρξνλνινγία θαη ε ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ (Γέξνληαο, 2013). 

 Ο δηθαζηηθφο επηκειεηήο ή ν ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ πνπ δηελεξγεί ηελ 

θαηάζρεζε, κεηαβαίλεη ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη ζπληάζζεη ηελ 

έθζεζε θαηάζρεζεο. Τα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζην αθίλεην 

πνπ θαηάζρεηαη, έζησ θαη αλ θαηέρεηαη απφ ηξίηνλ, έηζη ψζηε ε πεξηγξαθή 

απηνχ λα είλαη πιεξέζηεξε (Γέξνληαο, 2013). 

 Έηζη, ζηελ θαηαζρεηήξηα έθζεζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνληαη: 

 ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε θαηάζρεζε, 

 ηα ζηνηρεία ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ,  

 ην ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε, ην επάγγεικα θαη ε θαηνηθία ηνπ, 

 ην ζηνηρεία ηνπ ζπκπξάμαληνο ελήιηθα κάξηπξα,  

 ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θαηάζρεζεο φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ 

παξαγγειία θαη  

  ζπλνπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κελ γελλάηαη ακθηβνιία σο πξνο ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ην είδνο ηνπ θαηαζρεζέληνο, ε νπνία ακθηβνιία ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη ςεπδείο εληππψζεηο ζηνπο πιεηνδφηεο θαη λα νδεγήζεη ζε 

κεησκέλεο θαηά ζπλέπεηα πιεηνδνζίεο, 

 ε ζέζε θαη ε πεξηθέξεηα πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, 

 ην είδνο απηνχ θαη ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ, 

 ηα φξηα ηνπ αθηλήηνπ, 

 ε έθηαζή ηνπ (θαηά πξνζέγγηζε), 

 ηα ζπζηαηηθά θαη ηα θαηαζρφκελα παξαξηήκαηα θαη ηέινο 

 ε ζπλνιηθή αμία ησλ θαηαζρεκέλσλ φπσο απηή εθηηκήζεθε (αλ 

πξνβιέπεηαη αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, ε εθηηκψκελε δελ κπνξεί 

λα ππνιείπεηαη απηήο) (Γέξνληαο, 2013).   
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Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο ζε 

πεξίπησζε ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο απφ ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία γηα 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, ε έθζεζε θαηαζρέζεσο ελδέρεηαη λα πάζρεη 

αθπξφηεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο επηθιήζεσο θαη ηεο απνδείμεσο 

δηθνλνκηθήο βιάβεο εθ κέξνπο ηνπ αλαθφπηνληνο (Τνκαξάο, 2011). 

Η ζχληαμε ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή: 

 ηνπ πξνζψπνπ πνπ επέβαιε ηελ θαηάζρεζε, 

 ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπλέπξαμε σο κάξηπξαο, 

 ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ ηξίηνπ θπξίνπ πνπ ελδερνκέλσο ήηαλ παξφληεο (ε 

παξνπζία ηνπ νθεηιέηε ηεθκαίξεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο ζε απηφλ) 

(Γέξνληαο, 2013).   

Όια ηα βεβαησκέλα ρξέε ηνπ νθεηιέηε πξνο ην δεκφζην, αθφκα θαη αλ 

απηά δελ πεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρηθή παξαγγειία θαηαζρέζεσο αλαθέξνληαη 

θάησ απφ ηελ έθζεζε θαηάζρεζεο. Δπίζεο νξίδεηαη ε πξψηε πξνζθνξά θαη ν 

κεζεγγπνχρνο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ή ν 

θαηά ηε ζηηγκή απηή θάηνρφο ηνπ. Ο κεζεγγπνχρνο κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθηέιεζεο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην θαηαζρεκέλν ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή επζπλφκελνο γηα δφιν ή ακέιεηα (Τνκαξάο, 2011).  

Όζνλ αθνξά ην πνζφ ηεο πξψηεο πξνζθνξάο απηφ δελ κπνξεί λα 

ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη αλ πξνζζέζνπκε ηα βεβαησκέλα ρξέε 

ηνπ νθεηιέηε, ηα έμνδα θαη δηθαηψκαηα ηεο εθηέιεζεο θαη ηνλ θφξν κεηαβίβαζεο. 

Τν πνζφ απηφ δελ κπνξεί αθφκε λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηεο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ, θαηά ηελ εθηίκεζε πνπ έγηλε θαη φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε 

θαηάζρεζεο, νχηε αλψηεξν ησλ 4/5 απηήο. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ην 

κηθξφηεξν πξνβιεπφκελν πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ηελ 

αληηθεηκεληθή αμία. Όηαλ ε εθηηκεζείζα αμία ηνπ αθηλήηνπ δελ θαιχπηεη ην ρξένο, 

ζε απηή ηε πεξίπησζε ε ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζηα 4/5 ηεο 

εθηηκεζείζαο αμίαο. Η ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο είλαη δπλαηφλ λα 

ηξνπνπνηεζεί κέρξη ηελ έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ (Γέξνληαο, 

2013). Η έθζεζε θαηαζρέζεσο φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο κεηαγξάθεηαη θαη ζην 

ππνζεθνθπιαθείν ζην νηθείν βηβιίν θαηαζρέζεσλ (Γέξνληαο, 2013). 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε αθίλεην ζην νπνίν έρεη ήδε επηβιεζεί 

θαηάζρεζε απφ ην δεκφζην ή ηξίηνλ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη λέα θαηάζρεζε 

αθφκε θαη αλ δελ έρεη αξζεί ε πξνεγνχκελε. Δπίζεο ε επηβιεζείζα απφ ην 

δεκφζην θαηάζρεζε δελ εκπνδίδεη λα επηβιεζεί ζην ίδην αθίλεην θαηάζρεζε απφ 

άιιν δαλεηζηή (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θνηλνπνηείηαη ε έθζεζε 

θαηάζρεζεο επέξρνληαη θαη νη έλλνκεο ζπλέπεηέο ηεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θξίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θνηλνπνίεζήο ηεο ζε απηνχο πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

Δηδηθφηεξα, κέζα ζε 3 κέξεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζρεζεο, ην 

πξφζσπν πνπ δηελήξγεζε ηελ θαηάζρεζε, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ 

έθζεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο επηζπεχδνπζαο ΓΟΥ, αιιά θαη λα επηδψζεη 

αληίγξαθφ ηεο ζηνλ θαζ΄νπ ε εθηέιεζε θαζψο θαη ζηνλ ηξίην θχξην ηνπ 

θαηαζρεζέληνο (αλ θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο ηελ θπξηφηεηα ή ηε 

λνκή ηνπ αθηλήηνπ ηελ έρεη ηξίηνο). Η πξνζεζκία παξεθηείλεηαη θαηά 8 κέξεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ πξφζσπα έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο εθηφο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο (Γέξνληαο, 2013). Οη 

πξνζεζκίεο αξρίδνπλ λα ηξέρνπλ απφ ηελ επνκέλε ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο εκέξα, ελψ ε παξάιεηςε ηεο επίδνζεο ή ε 

εθπξφζεζκε επίδνζε επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πεηζαξρηθήο θαη αζηηθήο 

επζχλεο ηνπ θαηαζρφληνο νξγάλνπ (Παπαρξήζηνπ, 1992).  

Ωο πξνο ηελ θαηάζρεζε πινίνπ ή αεξνπιάλνπ νξίδεηαη φηη ζηελ έθζεζε 

θαηάζρεζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ πινίνπ ή ηνπ αεξνπιάλνπ, ε 

ηζαγέλεηα ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. Πξνβιέπνληαη πξφζζεηεο θνηλνπνηήζεηο ζηνλ ιηκελάξρε ή ηνλ 

δηνηθεηή ηνπ αεξνιηκέλα, ελψ ε θαηάζρεζε εκπνδίδεη ηνλ απφπινπ πινίνπ θαη 

ηελ απνγείσζε αεξνπιάλνπ.  

Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα θηλεηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ επηδίδεηαη αληίγξαθν 

ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο ζηνλ νθεηιέηε θαη κεηαγξάθεηαη απηή ζην αξκφδην 

ππνζεθνθπιαθείν, ν νθεηιέηεο ράλεη πιένλ ην δηθαίσκά ηνπ λα κπνξεί λα 

δηαζέζεη ην θαηαζρεζέλ αθίλεην, πινίν ή αεξνζθάθνο ειεχζεξα. Σπλέπεηα ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ είλαη φηη ζεσξείηαη απηνδηθαίσο άθπξε ππέξ ηνπ δεκνζίνπ 

νπνηαδήπνηε απαιινηξίσζε ή κεηαγξαθή ή εγγξαθή επηβάξπλζεο εηο βάξνο 
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ηνπ θαηαζρεζέληνο αθηλήηνπ εθφζνλ απηή επηρεηξεζεί απφ ηελ εκέξα απηή θαη 

κεηά. Η αθπξφηεηα απηή επέξρεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ 

γηα ηηο νπνίεο έγηλε ε θαηάζρεζε ή ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αλαγγέιζεθαλ πξηλ ηε κεηαγξαθή ηεο απαιινηξησηηθήο 

πξάμεο ή ηεο εγγξαθήο ηεο επηβαξχλζεσο. Αληίζεηα, δελ ζπληξέρεη αθπξφηεηα 

γηα ηηο ππφινηπεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ γελλήζεθαλ ή 

βεβαηψζεθαλ ή αλαγγέιζεθαλ κεηά ηελ κεηαγξαθή ηεο πξάμεο δηάζεζεο ή 

επηβάξπλζεο γηα ηηο νπνίεο δελ ηζρχεη ε απφ ην άξζξν 38 παξερφκελε 

πξνζηαζία (Τνκαξάο, 2011). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θαζ’ νπ ε εθηέιεζε νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ ήηαλ 

παξψλ θαηά ηελ επηβνιή ηεο θαηάζρεζεο (αζρέησο αλ αξλήζεθε λα ππνγξάςεη 

ηελ ζρεηηθή έθζεζε), νη σο άλσ αλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο ηεο θαηάζρεζεο 

επέξρνληαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο, πνπ 

ζπληειείηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηνλ θαηαζρέηε. Σηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ ν θαζ’ νπ νθεηιέηεο ήηαλ απψλ θαηά ηελ επηβνιή ηεο 

θαηάζρεζεο, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο απηήο επέξρνληαη απφ ηελ εκέξα ηεο 

επίδνζεο ζε απηφλ αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο (Γέξνληαο, 2013).     

Αλ ε θαηάζρεζε γηα θάπνηνπο ιφγνπο ζεσξεζεί αλππφζηαηε ή αθπξσζεί 

θαηφπηλ δηθαζηηθήο απφθαζεο, δελ ηζρχεη ε σο άλσ αλαθεξφκελε ζηέξεζε, ελψ 

ε δηάζεζε είλαη ηζρπξή, αθνχ κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο έρεη ζεξαπεπηεί ε 

αθπξφηεηα. Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηάζρεζεο, εμάιινπ, παχνπλ λα ππάξρνπλ 

αθφηνπ ππάξμεη εμάιεηςε απηήο απφ ην βηβιίν θαηαζρέζεσλ ηνπ νηθείνπ 

ππνζεθνθπιαθείνπ, δηαθνξεηηθά εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αθφκε θαη αλ ε 

θαηάζρεζε παξακέλεη αδξαλήο (Γέξνληαο, 2013). 

 

3.3. ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟ 

 

 Με ηνλ φξν «πιεηζηεξηαζκφο» λνείηαη ην ζηάδην ην νπνίν αθνινπζεί απηφ 

ηεο θαηάζρεζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ξεπζηνπνηνχληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ επηζπεχδνληνο. Η ελ ιφγσ αλαγθαζηηθή εθπνίεζε γίλεηαη κε ηε 
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δηαδηθαζία ηεο πιεηνδνζίαο, δειαδή ηα θηλεηά ή αθίλεηα κεηαβηβάδνληαη ζε 

εθείλνλ πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν ηίκεκα (Τνκαξάο, 2011). 

 Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν πιεηζηεξηαζκφο, κεηά ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε κέξεο απφ ηελ θαηάζρεζε, ν πξντζηάκελνο ηεο επηζπεχδνπζαο ΓΟΥ 

ή ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ζπληάζζνπλ πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ (Τνκαξάο, 

2011). Αλ θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΔΓΔ δελ πξνβιέπεη αλψηαην 

ρξνληθφ φξην γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ζε θάζε πεξίπησζε απηφο 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, θαζψο ζίγνληαη άκεζα 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ηνπ θαζ’ νπ - νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ 

(ηδηνθηεζία, επαγγεικαηηθή ειεπζεξία θιπ.) (Γέξνληαο, 2013). Αλ πάιη ηα 

θαηαζρεζέληα ππφθεηληαη ζε θζνξά πιεηζηεξηάδνληαη ακέζσο ή ζε ζχληνκν 

δηάζηεκα αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν (ΣΔΥΥΟ, 2008). Ωο εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νξίζηεθε κεηά ηνλ λ. 1653/1986  ε Τεηάξηε εθφζνλ είλαη 

εξγάζηκε κέξα θαη ψξα 12 ην κεζεκέξη. Ο πιεηζηεξηαζκφο δελ κπνξεί λα γίλεη 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Απγνχζηνπ έσο 15 Σεπηεκβξίνπ, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα ππνθείκελα ζε θζνξά ηα νπνία πιεηζηεξηάδνληαη 

ακέζσο φπσο ήδε αλαθέξζεθε (Γέξνληαο, 2013). 

 Δηδηθφηεξα ζην πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

α) ηα ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ε θαηνηθία ηνπ, 

β) ην πνζφ ηεο νθεηιήο γηα ην νπνίν έγηλε ε θαηάζρεζε ή αθφκε θαη απηφ πνπ 

πξνθχπηεη αλ πξνζηεζνχλ θαη ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κεηά ηελ θαηάζρεζε, 

γ) ην είδνο ησλ θαηαζρεζέλησλ θαη ε αμία ηνπο, 

δ) ε εκέξα θαη ε ψξα πνπ ζα γίλεη ν πιεηζηεξηαζκφο, 

ε) ν ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

ζη) ν ηφπνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

δ) ην πνζφ ηεο πξψηεο πξνζθνξάο (Γέξνληαο, 2013). 

 Έθδνζε λένπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη 

πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ν ηφπνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, λα αιιάμεη ε ηηκή ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο ή αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά 
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λέα ρξέε ηνπ θαζ΄νπ ε εθηέιεζε κεηά ηελ θαηάζρεζε εηο βάξνο ηνπ (Γέξνληαο, 

2013). 

 Τν πξφγξακκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη λα ηνηρνθνιιεζεί ηξεηο κέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπ ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ θαη κπνξεί λα 

δεκνζηεπζεί πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε εθεκεξίδα ηνπ ηφπνπ δηελέξγεηαο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε απαξαίηεηε δεκνζηφηεηα κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ νπνίσλ ζα 

επηηεπρζεί ην κεγαιχηεξν πιεηζηεξίαζκα. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ην 

πξφγξακκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ νθεηιέηε (Τνκαξάο, 

2011). 

 Η καηαίσζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη δπλαηή αλ ζπκθσλνχλ ζε απηφ ν 

επηζπεχδσλ ηελ εθηέιεζε θαη νη αλαγγειζέληεο δαλεηζηέο ή κεηά απφ έθδνζε 

δηθαζηηθήο απφθαζεο ε νπνία αθνξά ζε δηφξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πιεηζηεξηαζκνχ.   

Αληίζηνηρα είλαη εθηθηή αλαζηνιή ηνπ κεηά απφ κεξηθή εμφθιεζε ην 

νθεηιφκελνπ ρξένπο, κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε ή γηαηί ν νθεηιέηεο 

ζπκκνξθψζεθε κε απφθαζε παξνρήο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπ 

ρξένπο γηα ην νπνίν επηζπεχδεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο. 

 

3.3.1. ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟ ΚΙΝΗΣΧΝ  

 

 Τα θαηαζρεζέληα θηλεηά πξάγκαηα πιεηζηεξηάδνληαη δεκφζηα ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηεο θαηάζρεζεο. 

Δπίζεο, πιεηζηεξηαζκφο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζηελ έδξα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

δηνξίζηεθε κεζεγγπνχρνο ή ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθνληαη ηα θαηαζρεζέληα, αλ ε 

κεηαθνξά ηνπο είλαη αδχλαηε ή δπζρεξήο ή εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαη κπνξεί λα 

πξνθιεζεί βιάβε ή δεκία ζε απηά (Γέξνληαο, 2013). Αλ ηα πξάγκαηα βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξσλ δήκσλ, γίλεηαη ζηνλ ηφπν πνπ νξίδεη ν 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο κε ην πξφγξακκά ηνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008). 
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  Υπάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ νξίδεηαη ζπκβνιαηνγξάθνο ή 

Δηξελνδίθεο ή Γξακκαηέαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

(αλ ε αμία ησλ πξαγκάησλ είλαη κηθξφηεξε ησλ 3.000 επξψ κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ν πιεηζηεξηαζκφο θαη απφ ππάιιειν ηεο ΓΟΥ) (Παπαρξήζηνπ, 

1992 θαη Γέξνληαο, 2013). Σε απηφλ απνζηέιιεηαη 24 ψξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θάθεινο πνπ πεξηιακβάλεη: α) ην πξσηφηππν ηεο έθζεζεο 

θαηάζρεζεο, β) ην πξσηφηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ κε έλα 

αθφκε αληίγξαθν, γ) νη εθζέζεηο επίδνζεο ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο, δ) νη 

εθζέζεηο επίδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ε) αληίγξαθν ηεο 

εθεκεξίδαο ζηελ νπνία δεκνζηεχηεθε ην πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ θαη ζη) 

πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ ηνπ νηθείνπ ππνζεθνθπιαθείνπ (Παπαρξήζηνπ,1992). 

 Οη ππνςήθηνη πιεηνδφηεο θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο εγγξάθσο θαη 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Απηέο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αίξεζε ή φξν 

(δηαθνξεηηθά είλαη άθπξεο), είλαη αλέθθιεηεο θαη ζπλνδεχνληαη κε εγγπνδνζία 

ίζε κε ηελ ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή 

θαηαηεζεηκέλσλ κεηξεηψλ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξάπεδαο δηάξθεηαο ελφο κήλα, 

ή επηηαγήο ηξάπεδαο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Η ππνβνιή γίλεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηηο 9 κέρξη ηηο 2 θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε απφ ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν ή ηε κέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηηο 4 κέρξη ηηο 5 θαη 

θαηαρσξίδνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ (Γέξνληαο, 2013). 

 Δθφζνλ δελ ππάξρεη άιινο πιεηνδφηεο, ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ 

πξνζθνξψλ θεξχζζεηαη πεξαησκέλε ζηηο 5 ην απφγεπκα, ελψ ακέζσο κεηά ν 

ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πξνβαίλεη δεκφζηα ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο 

θαηαρσξίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηελ έθζεζή ηνπ (Γέξνληαο, 2013). 

 Αλ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο ησλ δχν γξαπηέο πξνζθνξέο, 

αθνινπζεί ε ππνβνιή πξνθνξηθψλ πξνζθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν πιεηνδνηψλ 

πνπ πξνζέθεξαλ ηε κεγαιχηεξε ηηκή κε ηηο γξαπηέο ηνπο πξνζθνξέο. Απηέο (νη 

πξνθνξηθέο πξνζθνξέο) ππνβάιινληαη ακέζσο πξνο ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ν νπνίνο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαθχξσζε. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη πξνο ην πξφζσπν εθείλν πνπ πξνζθέξεη 

ηε κεγαιχηεξε ηηκή, αθνχ γίλεη πξψηα ηξεηο θνξέο πξφζθιεζε γηα κεγαιχηεξε 

πξνθνξηθή πξνζθνξά. Σε πεξίπησζε, σζηφζν πνπ δελ ππάξμεη πξνθνξηθή 
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πξνζθνξά, ηα πξάγκαηα πνπ πιεηζηεξηάδνληαη θαηαθπξψλνληαη ζε φπνηνλ 

ππέβαιιε ηε κεγαιχηεξε γξαπηή πξνζθνξά (Γέξνληαο, 2013). 

 Αλ πιεηζηεξηάδνληαη θηλεηά πξάγκαηα πνπ είλαη επηδεθηηθά δηαίξεζεο, 

πιεηζηεξηάδνληαη φζα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη 

αξθεηά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία εθδφζεθε ην πξφγξακκα 

πιεηζηεξηαζκνχ, ησλ εμφδσλ θαη δηθαησκάησλ εθηέιεζεο θαη ησλ ρξεψλ ηπρφλ 

δαλεηζηψλ πνπ αλαγγέιζεθαλ. Αλ φκσο είλαη αλεπίδεθηα δηαίξεζεο θαζψο 

επίθεηηαη πηζαλή βιάβε ή δεκία απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπο, πιεηζηεξηάδνληαη φια 

θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ ησλ 

αλαγγειζέλησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ εμφδσλ εθηέιεζεο, αλ απνκέλεη ππφινηπν 

απνδίδεηαη ζηνλ νθεηιέηε. Σε πεξίπησζε πνπ απηφο αξλεζεί λα ην παξαιάβεη 

παξαθαηαηίζεηαη ππέξ απηνχ. Ο νθεηιέηεο, σζηφζν, αλ είλαη παξψλ θαηά ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

θαηαθπξψλνληαη ηα θαηαζρεκέλα πξάγκαηα (Γέξνληαο, 2013 θαη ΣΔΥΥΟ, 2008, 

θαη Παπαρξήζηνπ θαη Τνκαξάο, 2011). 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ζπληάζζεηαη έθζεζε ζε απιφ ραξηί 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ηνλ ππεξζεκαηηζηή, 

ηνλ νθεηιέηε αλ παξεπξίζθεηαη θαη εθφζνλ δέρεηαη λα ππνγξάςεη θαη ηέινο απφ 

δχν παξφληεο κάξηπξεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ ππνβάιιεηαη 

ζηνλ επηζπεχδνληα πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Ο πιεηζηεξηαζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαθχξσζε θαη ν 

ππεξζεκαηηζηήο δεζκεχεηαη κέρξη λα γίλεη θαιχηεξε πξνζθνξά ή λα καηαησζεί ν 

πιεηζηεξηαζκφο (ΣΔΥΥΟ, 2008). Με ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ ΚΔΓΔ θαζνξίδνληαη 

νη δηαηππψζεηο ηεο θαηαθχξσζεο ησλ πιεηζηεξηαδφκελσλ θηλεηψλ, ελψ γίλεηαη 

δηάθξηζε κεηαμχ νξηζηηθήο θαη πξνζσξηλήο θαηαθπξψζεσο κε ζθνπφ λα 

απνθεχγεηαη ε θαηάρξεζε θαη ε θαηαθχξσζε ησλ  πιεηζηεξηαδφκελσλ θηλεηψλ 

ζε κε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 

λα βιαθζνχλ αλεπαλφξζσηα (Τνκαξάο, 2011). Αλ ζηελ έθζεζε πιεηζηεξηαζκνχ 

δελ δειψζεθε φηη ε θαηαθχξσζε είλαη νξηζηηθή, ε θαηαθχξσζε ζεσξείηαη 

πξνζσξηλή θαη εθαξκνγή έρνπλ πιένλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ ΚΔΓΔ 

(Παπαρξήζηνπ, 1992). 
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 Αλαιπηηθφηεξα, κπνξεί λα γίλεη νξηζηηθή θαηαθχξσζε ησλ 

πιεηζηεξηαζζέλησλ θηλεηψλ ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 

ηνπ ΚΔΓΔ, αλ: 

α) ε ηειεπηαία πξνζθνξά δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 επξψ θαη είλαη αλψηεξε απφ 

ην κηζφ ηεο αμίαο (θαηά ηελ έθζεζε θαηάζρεζεο) ησλ πιεηζηεξηαδφκελσλ 

θηλεηψλ πξαγκάησλ, 

β) πξφθεηηαη πεξί πξαγκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά.  

Σηελ πεξίπησζε νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην πιεηζηεξίαζκα ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη λα παξαιάβεη ηα πξάγκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί λα 

θαηαβάιεη ην ηίκεκα γίλεηαη ακέζσο αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ, ελψ αλ 

θαηαβάιιεη ην πιεηζηεξίαζκα, αιιά δελ παξαιάβεη ηα πξάγκαηα ζα γίλεη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ ππεξζεκαηηζηή (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Τν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε θαηαηίζεηαη ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. Αλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 επξψ θαη εθφζνλ βέβαηα δελ 

ππάξρνπλ ελερπξνχρνη δαλεηζηέο πνπ αλαγγέιζεθαλ, ζηελ πεξίπησζε απηή 

αθνχ εμνθιεζνχλ ηα έμνδα εθηέιεζεο, ην ππφινηπν πηζηψλεηαη ζηηο νθεηιέο ηνπ 

θαζ’ νπ ε εθηέιεζε (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Όζνλ αθνξά ηνλ νθεηιέηε, ν λφκνο ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα κέρξη θαη 

ηελ χζηαηε ζηηγκή λα αλαηξέςεη ηε δηαδηθαζία. Έρεη δηθαίσκα κέρξη ηελ 

θαηαθχξσζε λα εμνθιήζεη ηα έμνδα εθηέιεζεο, ηηο νθεηιέο ηνπ ζην δεκφζην 

(απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ) θαη ηηο ηπρφλ 

αλαγγειζείζεο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη λα παξαιάβεη ηα 

πξάγκαηα. Αλ δελ ζπκβεί θάηη ηέηνην αθνινπζεί ε θαηαθχξσζε (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο, ηα πιεηζηεξηαδφκελα θηλεηά 

πξάγκαηα θαηαθπξψλνληαη πξνζσξηλά: 

α) εθφζνλ ππάξρνπλ πιεηνδφηεο, ζηνλ ππεξζεκαηηζηή, 

β) αλ δελ ππάξρνπλ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην επηζπεχδνλ δεκφζην, ζηελ ηηκή 

ηεο πξψηεο πξνζθνξάο θαη κάιηζηα, ρσξίο λα πξνεγεζεί αίηεζε ηνπ ηπρφλ 

παξηζηακέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δεκνζίνπ.  
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 Ο ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ηξεηο κέξεο κεηά ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ, ππνβάιιεη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 

επηζπεχδνπζαο ΓΟΥ. Απηφο νθείιεη λα εγθξίλεη ή λα κελ εγθξίλεη ην 

απνηέιεζκα εληφο ηξηψλ εκεξψλ, ε πάξνδνο ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απψιεηα ηεο δηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ λα εγθξίλεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ (ΣΔΥΥΟ, 2008). Δάλ ε σο άλσ ηξηήκεξε πξνζεζκία παξέιζεη 

άπξαθηε, ν πιεηζηεξηαζκφο ζεσξείηαη φηη δελ εγθξίζεθε. Σπλεπψο, ε έγθξηζε 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ απνθηά ηδηαίηεξα 

βαξχλνπζα ζεκαζία θαζψο απνηειεί φρη απιά δηαδηθαζηηθφ αιιά νπζηαζηηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ ηειείσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, αθνχ ρσξίο απηήλ 

ν πιεηζηεξηαζκφο απνβαίλεη, θαηά ην λφκν αλχπαξθηνο (Παπαρξήζηνπ, 1992). 

Αλ παξφια απηά θαηά ην ππφ θξίζε ρξνληθφ δηάζηεκα ν νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ 

θαηαβάιιεη ηηο νθεηιέο ηνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ δελ ζα εγθξίλεη ην 

απνηέιεζκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη ν νθεηιέηεο δελ ράλεη ηελ θπξηφηεηα ησλ 

θαηαζρεζέλησλ πξαγκάησλ (Τνκαξάο, 2011). 

 Αλ ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ δελ εγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ην 

πιεηζηεξίαζκα πνπ ελδερνκέλσο θαηαβιήζεθε επηζηξέθεηαη, ελψ ν ίδηνο 

κπνξεί λα δψζεη εληνιή γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ζε ρξφλν πνπ 

νξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Υπνρξέσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ λα δηαηάμεη 

ηελ επαλάιεςε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ γηα κηα θνξά πξνθχπηεη αλ κέζα ζε ηξεηο 

κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφλ ηεο έθζεζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ην δεηήζεη 

γξαπηψο ν νθεηιέηεο, αιιά κφλν ζηηο εμήο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο: α) αλ ε ηηκή πνπ θαηαθπξψζεθαλ ηα θηλεηά ππνιείπεηαη ηνπ κηζνχ 

ηεο αμίαο ηνπο φπσο απηά εθηηκήζεθαλ θαηά ηελ έθζεζε θαηάζρεζεο θαη β) αλ 

πξνθαηαβιεζνχλ απφ ηνλ νθεηιέηε ηα έμνδα ηνπ λένπ πιεηζηεξηαζκνχ φπσο 

απηά ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ. Σηελ 

πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη λέν πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ ηξεηο κέξεο πξηλ, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα θηλεηά ππνθείκελα ζε θζνξά νπφηε ε ελ ιφγσ πξνζεζκία 

κπνξεί λα ζπληκεζεί (ΣΔΥΥΟ, 2008).      

 Ο ηφπνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ παξακέλεη ν ίδηνο. Ο νθεηιέηεο σζηφζν 

κπνξεί κε αίηεζή ηνπ θαη εθφζνλ πξνθαηαβάιιεη ηα ζρεηηθά έμνδα, λα δεηήζεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιν ηφπν. Αιιαγή ηνπ ηφπνπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

κπνξεί λα γίλεη θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ αθφκα θαη παξά 

ηε ζέιεζε ηνπ νθεηιέηε. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ, 
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εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφλ αληηγξάθνπ ηεο έθζεζεο 

πιεηζηεξηαζκνχ, κπνξεί λα εγθξίλεη ή κε ηελ θαηαθχξσζε ησλ 

πιεηζηεξηαδφκελσλ ζηνλ ππεξζεκαηηζηε. Όζνλ αθνξά ηα ρξέε ζε βάξνο ηνπ 

νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ, αλ θαηά ηε έθδνζε πξνγξάκκαηνο ηνπ λένπ 

πιεηζηεξηαζκνχ απηά έρνπλ απμεζεί, ηα ρξέε απηά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην λέν 

πξφγξακκα (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Σπλαθήο κε ηελ επαλάιεςε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππεξζεκαηηζηή θαη 

δηεμάγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ην 

πιεηζηεξίαζκα, κε δαπάλεο θαη θίλδπλν δηθφ ηνπ (Τνκαξάο, 2011). Έηζη 

δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο: α) ζηελ πεξίπησζε ησλ νξηζηηθψλ 

θαηαθπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 23 ηνπ ΚΔΓΔ, αλ δελ 

θαηαβιεζεί ην ηίκεκα, ελεξγείηαη ακέζσο (εληφο κίαο ψξαο) αλαπιεηζηεξηαζκφο 

ζε βάξνο ηνπ ππεξζεκαηηζηή, δπλάκεη ηεο ίδηαο έθζεζεο θαηάζρεζεο θαη β) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηά ην άξζξν 24 ηνπ ΚΔΓΔ ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ εγθξίλεη 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαη εθφζνλ ν θαζ’ νπ ε εθηέιεζε δελ ππνβάιεη αίηεζε γηα 

ηελ επαλάιεςή ηνπ, δηελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή φηαλ δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ηίκεκα εληφο πξνζεζκίαο 3 εκεξψλ 

απφ ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε (Γέξνληαο, 2013).  

Απφ ηελ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΔΓΔ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο φρη κφλν 

λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα ζηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκφ αιιά θαη λα 

παξαιάβεη ηα πξάγκαηα, ζπλάγεηαη φηη αλαπιεηζηεξηαζκφο δηελεξγείηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν κπνξεί ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο λα θαηέβαιε κελ ην ηίκεκα 

αιιά δελ παξέιαβε ηα θαηαθπξσκέλα θηλεηά πξάγκαηα (Παπαρξήζηνπ, 1992) .  

 Όπσο παξαπάλσ αλαθέξακε ηελ επζχλε ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ ηελ 

αλαιακβάλεη ν ππεξζεκαηηζηήο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ην ηέινο ηεο 

ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη γηα λα θαηαβάιεη ην πιεηζηεξίαζκα ζπλεπάγεηαη 

θαη ηελ θαηάπησζε ηεο θαηαηεζείζαο απφ απηφλ εγγπνδνζίαο, απηφο επζχλεηαη 

γηα ηε δηαθνξά ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ θαη ε επζχλε ηνπ επεθηείλεηαη θαη ζηηο επηπιένλ δηαθνξέο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα απμεκέλα πιένλ δηθαηψκαηα θαη έμνδα ηεο 

εθηέιεζεο θαη ηεο θχιαμεο κεηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ (Γέξνληαο, 2013). Σε 
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πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ επηηεπρζεί ζηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ κεγαιχηεξν 

πιεηζηεξίαζκα, δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ν ππεξζεκαηηζηήο λα ηνπ θαηαβιεζεί ε 

δηαθνξά (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Καηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ ν αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο δελ επηηξέπεηαη 

λα πιεηνδνηήζεη. Μπνξεί, σζηφζν, ηειηθά λα ηνπ θαηαθπξσζεί ην 

πιεηζηεξηαδφκελν πξάγκα, εθφζνλ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο πιεηνδνζίαο θαηαβάιεη 

ην νθεηιφκελν πιεηζηεξίαζκα, κε ηνλ αλαινγνχληα ηφθν ππεξεκεξίαο, θαζψο 

θαη ηα έμνδα αλαπιεηζηεξηαζκνχ (Τνκαξάο, 2011).  

 Όζνλ αθνξά, ηέινο, ην πιεηζηεξίαζκα είλαη απηφ πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ κέζσ ησλ αλαγγειηψλ πνπ απηνί ζα ππνβάινπλ, 

θαζψο ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε έρεη ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη φρη κφλν ηνλ 

επηζπεχδνληα αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηνπ νθεηιέηε.  

Ωο αλαγγειία λνείηαη ε δηαδηθαζηηθή εθείλε πξάμε κε ηελ νπνία ν 

δαλεηζηήο δεηά απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ λα πεξηιεθζεί ε 

ρξεκαηηθή ηνπ αμίσζε ζηε δηαλνκή ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο, αλαθνηλψλνληαο κε 

ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζήο ηνπ (Γέξνληαο, 2013). 

 Οη αλαγγειίεο γηα ηα θηλεηά πξάγκαηα ξπζκίδνληαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ ΚΔΓΔ θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε αθνξά ηελ 

αλαγγειία πνπ γίλεηαη εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ε δεχηεξε αθνξά ηηο 

αλαγγειίεο ηξίησλ (Γέξνληαο, 2013).   

Σπγθεθξηκέλα, ε παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ αθνξά ηελ αλαγγειία ηνπ 

δεκνζίνπ γηα ρξέε ηνπ νθεηιέηε ηα νπνία βεβαηψζεθαλ θαη έγηλαλ 

ιεμηπξφζεζκα κέρξη ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη ηεο νξηζηηθήο 

θαηαθχξσζεο ζηελ ίδηα δεκφζηα αξρή πνπ επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη αλαγγειίεο γίλνληαη εγγξάθσο ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, κε απνζηνιή ηνπ πίλαθα λέσλ ρξεψλ θαη εληφο πξνζεζκίαο 15 

εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, είηε απεπζείαο απφ ηελ αξρή 

είηε κέζσ ΓΟΥ ηνπ ηφπνπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Αληίζηνηρα φηαλ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ ηνλ επηζπεχδεη ηξίηνο γηα ηηο αλαγγειίεο ηνπ δεκνζίνπ 

εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΔΓΔ (Γέξνληαο, 2013).    

Αθνινχζσο, αλαθνξηθά κε ηηο αλαγγειίεο ηξίησλ, απηέο πξέπεη λα 

ιάβνπλ ην ραξαθηήξα δηθνγξάθνπ, ελψ δελ ιακβάλνληαη ππφςε αθφκα θαη αλ 
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γίλνπλ αλ: α) αθνξνχλ απαηηήζεηο ελερπξνχρνπ θαη β) αλ ην πιεηζηεξίαζκα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 3.000 επξψ θαη δελ επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (Γέξνληαο, 2013).  

 Ο ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη ην φξγαλν πνπ έρεη επηθνξηηζηεί 

κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαλνκήο ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ππνρξενχκελνο λα 

πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (Γέξνληαο, 2013). Σπγθεθξηκέλα, αλ ην 

πιεηζηεξίαζκα επαξθεί γηα λα εμνθιεζνχλ φιεο νη απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ, νη αλαγγειζείζεο αιιά θαη ηα 

έμνδα εθηέιεζεο, δελ ππάξρεη ζέκα (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

 Σε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ επαξθεί δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο: α) 

αλ ην πιεηζηεξίαζκα είλαη κέρξη 3.000 επξψ, κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε 

ησλ πιεηζηεξηαζζέλησλ θηλεηψλ θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αλαγγειίεο 

δαλεηζηψλ νπιηζκέλσλ κε ην πξνλφκην ηνπ ελερχξνπ, ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εμνθιεί απφ ην πιεηζηεξίαζκα ηα έμνδα εθηέιεζεο θαη 

θαηαβάιεη ην ππφινηπν πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί ην ρξένο ηνπ νθεηιέηε ζηελ 

επηζπεχδνπζα ΓΟΥ. Αλ έρνπλ αλαγγειζεί απαηηήζεηο εμνπιηζκέλεο κε ελέρπξν 

ζπληάζζεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο θαη αλ κεηά ηε δηαλνκή ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ππφινηπν, ζπληάζζεηαη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ινηπψλ 

πιελ ησλ ελερπξνχρσλ δαλεηζηψλ. Αλ παξφια απηά απνκέλεη αθφκα ππφινηπν 

απνδίδεηαη ζηνλ νθεηιέηε, β) αλ ην πιεηζηεξίαζκα ππεξβαίλεη ηηο 3.000 επξψ 

θαη δελ αλαγγέιζεθαλ πηζησηέο εμνθινχληαη ηα έμνδα εθηέιεζεο θαη ηα ρξέε γηα 

ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ν πιεηζηεξηαζκφο θαη αλ ππάξρεη ππφινηπν 

απνδίδεηαη ζηνλ νθεηιέηε. Αλ ππάξρνπλ αλαγγειζέληεο πηζησηέο ζπληάζζεηαη 

πίλαθαο θαηάηαμεο (ΣΔΥΥΟ, 2008).   

 

3.3.2. ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟ ΑΚΙΝΗΣΧΝ 

 

 Μεηά ηελ θαηάζρεζε αθηλήηνπ θαη ηελ παξέιεπζε 40 εκεξψλ απφ απηήλ, 

αιιά ην αξγφηεξν ζε 4 κήλεο απφ απηήλ, ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟY ππνρξενχηαη 

λα εθδψζεη πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ. Ο ρξνληθφο απηφο πεξηνξηζκφο 

ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθή πξνυπφζεζε  γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

έρεη σο ζθνπφ λα δψζεη ζηνλ νθεηιέηε κηα ηειεπηαία επθαηξία λα εμνθιήζεη ην 
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ρξένο ηνπ θαη λα δηαηεξήζεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ην θαηαζρεκέλν (Γέξνληαο, 

2013). 

  Τν πξφγξακκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη λα πεξηέρεη: 

 ην νλνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ νθεηιέηε,  

 ην πνζφ ηεο νθεηιήο γηα ην νπνίν έγηλε ε θαηάζρεζε θαη ζην νπνίν 

κπνξεί λα πξνζηεζνχλ θαη πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ θαη 

δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζρεζε, 

 ην είδνο θαη πεξηγξαθή ηνπ θαηαζρεζέληνο, 

 ε θαη’ εθηίκεζε αμία ηνπ,  

 ε εκέξα θαη ψξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ (εληφο 5 κελψλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα απνηξαπνχλ θαηλφκελα θσιπζηεξγίαο θαη 

παξέιθπζεο πνπ ζπληζηνχλ αλεπίηξεπην πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ νθεηιέηε) (Γέξνληαο, 

2013),  

 ν ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

 ν ηφπνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

 ε ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο (ΣΔΥΥΟ, 2008 θαη Γέξνληαο, 2013). 

Τν πξφγξακκα απηφ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί: α) ζηνλ νθεηιέηε, β) ζηνλ 

ηξίην θχξην, αλ απηφο ππάξρεη θαη γ) ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ελππφζεθνπο 

δαλεηζηέο πνπ ππήξραλ κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο επηδφζεσο ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο (Τνκαξάο, 2011 θαη Γέξνληαο, 2013).   

 Τν πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ ηνηρνθνιιάηαη ζην δεκνζηφηεξν κέξνο 

ηνπ ηφπνπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ε δε πεξίιεςή ηνπ δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδα 

πνπ εθδίδεηαη ζηνλ δήκν ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο ή ζε άιιε πεξίπησζε ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ (Γέξνληαο, 2013 θαη Τνκαξάο, 2011). Πξνβιέπεηαη 

αθφκα ε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο ζηελ 

Ιζηνζειίδα Γεκνζηεχζεσλ Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ θαζψο θαη ζε θχιιν 

θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Όιεο απηέο νη θνηλνπνηήζεηο θαη 

δεκνζηεχζεηο πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ 20 εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ (Γέξνληαο, 2013).  
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Τν αθίλεην πνπ θαηαζρέζεθε πιεηζηεξηάδεηαη δεκφζηα ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, ζην θαηάζηεκα 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ ηεο θαηάζρεζεο, εκέξα Τεηάξηε 

θαη ψξα 12 ην κεζεκέξη. Σε πεξίπησζε αθηλήησλ ζε πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο 

ν πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη εθεί πνπ νξίδεη ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο κε ηελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε. Πιεηζηεξηαζκνί δελ δηελεξγνχληαη απφ 1 Απγνχζηνπ έσο 

15 Σεπηεκβξίνπ (Γέξνληαο, 2013) 

 Σηνλ ππάιιειν πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, θαηαηίζεηαη 

ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θάθεινο 

πνπ πεξηέρεη: 

 ηελ θαηαζρεηήξηα έθζεζε (πξσηφηππν), 

 ην πξφγξακκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ (πξσηφηππν καδί κε έλα αληίγξαθν), 

 ηηο εθζέζεηο επίδνζεο ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο, 

 ηηο εθζέζεηο επίδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, 

 ην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο πνπ δεκνζηεχηεθε ην πξφγξακκα θαη  

 πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ ηνπ αξκφδηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008, 

θαη Γέξνληαο, 2013). 

Σε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ίδηα έθζεζε έγηλε θαηάζρεζε πεξηζζφηεξσλ 

ηνπ ελφο αθηλήησλ ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, απηά πιεηζηεξηάδνληαη ηελ ίδηα κέξα 

αιιά ρσξηζηά, κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνπλ ν νθεηιέηεο ή ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ελψ ν πιεηζηεξηαζκφο ζπλερίδεηαη κέρξη ην απνηέιεζκα πνπ 

ζα πξνθχςεη λα θαιχπηεη ηα έμνδα εθηέιεζεο, ηελ απαίηεζε γηα ηελ νπνία 

επηζπεχδεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο θαη ηπρφλ αλαγγειζείζεο (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Μαηαίσζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη εθηθηή ζε πεξίπησζε πνπ 

ζπκθσλνχλ ν επηζπεχδσλ θαη νη ηπρφλ αλαγγειζέληεο δαλεηζηέο (ΣΔΥΥΟ, 

2008).  

Δίλαη δπλαηφ λα δνζεί θαη αλαζηνιή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαζ’ νπ ε 

εθηέιεζε πνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί 5 κέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

αλ: α) είλαη βέβαην φηη ν νθεηιέηεο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη 

ε αλαζηνιή ζα θαηαβάιεη ηα ρξέε ηνπ πξνο ηνλ επηζπεχδνληα θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο βιάβεο απηνχ θαη β) ζεσξείηαη εθηθηφ φηη ζα επηηεπρζεί 

κεγαιχηεξν πιεηζηεξίαζκα θαηά ην δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ (Γέξνληαο, 2013). 
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Καη επί αθηλήησλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα θηλεηά, ν πιεηζηεξηαζκφο 

γίλεηαη κέζσ γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ελψ έπνληαη θαη πξνθνξηθέο πξνζθνξέο 

(Τνκαξάο, 2011). Η πιεηνδνζία αξρίδεη κε βάζε ηελ πξψηε πξνζθνξά. Κάζε 

πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πιεηνδνζία είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε ίζε κε ην έλα ηξίην ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο πξνζθνξάο. Η εγγχεζε απηή 

θαηαηίζεηαη ζε κεηξεηά ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή κε επηηαγή πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, (Γέξνληαο, 2013).   

Με ηελ θαηαθχξσζε επέξρεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

ππεξζεκαηηζηήο δεζκεχεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ κέρξη λα γίλεη κεγαιχηεξε 

πξνζθνξά απφ θάπνηνλ άιιν, εθηφο βέβαηα αλ καηαησζεί ν πιεηζηεξηαζκφο. Τν 

αθίλεην πνπ πιεηζηεξηάδεηαη θαηαθπξψλεηαη ελ ηέιεη ζηνλ πιεηνδφηε πνπ 

πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή αθνχ πξψηα γίλεη 3 θνξέο πξφζθιεζε γηα 

κεγαιχηεξε πξνζθνξά (Γέξνληαο, 2013).  

Μέζα ζε 15 κέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ν 

ζπκβνιαηνγξάθνο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 

επηζπεχδνπζαο ΓΟΥ αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ (Τνκαξάο, 2011). 

 Σχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΔΓΔ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ νθεηιέηε, κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, λα αλαηξέςεη φιε ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο αθνχ θαηαβάιεη: α) ηα έμνδα εθηέιεζεο θαη β) ηα 

ιεμηπξφζεζκα ρξέε πξνο ην δεκφζην κε ηνπ ηφθνπο θαη ηηο φπνηεο επηβαξχλζεηο 

ππάξρνπλ θαη αθνχ πεηχρεη ηελ παξαίηεζε ησλ αλαγγειζέλησλ δαλεηζηψλ απφ 

ηηο αλαγγειίεο ηνπο, λα καηαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη λα 

άξεη ηελ θαηάζρεζε (Παπαρξήζηνπ, 1992).    

Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν 

ππεξζεκαηηζηήο εληφο 10 εκεξψλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ην πιεηζηεξίαζκα 

(ζε ζπλνιηθά 40 εκέξεο απφ ην πιεηζηεξηαζκφ). Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

νθείιεη ην πιεηζηεξίαζκα θαη ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 

(ΣΔΥΥΟ, 2008). Αλ δελ αλαγγέιζεθαλ ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ άιινη πηζησηέο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πιεηζηεξίαζκα ζηε ΓΟΥ. Αλ φκσο αλαγγέιζεθαλ, 

πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ (Τνκαξάο, 2011).  
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Όηαλ ην πιεηζηεξίαζκα είλαη ηθαλφ λα ηθαλνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ δαλεηζηψλ ηφηε δελ ηίζεηαη ζέκα. Δάλ φκσο απηφ δελ επαξθεί, 

ηφηε ν ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη πίλαθα 

θαηάηαμεο. Οη δαλεηζηέο ηθαλνπνηνχληαη ζπκκεηξηθά, δειαδή αλάινγα ηνπ 

κεγέζνπο ηεο απαηηήζεσο ηνπ θαζελφο, φκσο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη 

πξνλφκηα ηα νπνία δίλνπλ πξνβάδηζκα ζε νξηζκέλεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε 

θάπνηεο άιιεο θνηλέο. Σπγθεθξηκέλα, ηα πξνλφκηα δηαθξίλνληαη ζε γεληθά θαη 

εηδηθά. Τα γεληθά πξνλφκηα παξέρνπλ ζηνλ δαλεηζηή ηε δπλαηφηεηα λα  

ηθαλνπνηεζεί πξνλνκηαθά  απφ νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ νθεηιέηε, 

ελψ ηα εηδηθά κφλν απφ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηά ηνπ. Η ξχζκηζε ησλ 

πξνλνκίσλ είλαη εληαία γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ θαη 

αλαιχνληαη ζην άξζξν 61 ηνπ ΚΔΓΔ (Τνκαξάο, 2011). 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζπληάζζεη πεξίιεςε ηεο έθζεζεο θαηαθχξσζεο θαη ηελ ρνξεγεί 

ζηνλ ππεξζεκαηηζηή. Η πεξίιεςε θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο είλαη πιένλ ηίηινο 

εθηειεζηφο ππέξ ηνπ ππεξζεκαηηζηή θαη ησλ δηαδφρσλ απηνχ. Η έθζεζε 

θαηαθχξσζεο εμάιινπ, θαζηζηά ηνλ ππεξζεκαηηζηή θχξην θαη ηνπ δίλεη ηφζα 

δηθαηψκαηα επί ηνπ αθηλήηνπ φζα είρε ν νθεηιέηεο. Απηή κεηαγξάθεηαη ζην 

ππνζεθνθπιαθείν θαη απφ ηε ζηηγκή εθείλε ε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ 

κεηαβηβάδεηαη ζηνλ ππεξζεκαηηζηή. Σηε ζπλέρεηα ν νθεηιέηεο είηε απνρσξεί 

νηθεηνζειψο απφ απηφ, είηε δηαηάδεηαη ε βίαηε απνβνιή ηνπ (ΣΔΥΥΟ, 2008).   

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ππεξζεκαηηζηήο αξλεζεί λα θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα εληφο ηεο απαηηνχκελεο πξνζεζκίαο, είηε θηλείηαη εηο βάξνο ηνπ 

δηαδηθαζία ιήςεσο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ, είηε δηαηάζζεηαη λένο 

πιεηζηεξηαζκφο εηο βάξνο ηνπ ν νπνίνο νλνκάδεηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ν αλαπιεηζηεξηαζκφο εθδίδεηαη λέν πξφγξακκα θαη 

επαλαιακβάλνληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαηππψζεηο (Τνκαξάο, 2011).  

Όπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη γηα ηα θηλεηά, ν αλαπιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ππεξζεκαηηζηή. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην 

πιεηζηεξίαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ είλαη θαηψηεξν ηνπ 

αξρηθνχ, ηφηε ν ππεξζεκαηηζηήο θαηαβάιεη ηε δηαθνξά. Δάλ φκσο ην 

πιεηζηεξίαζκα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πξψηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πνπ 
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δηελεξγήζεθε, δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ δαλεηζηψλ θαη ην πνζφ πνπ ελδερνκέλσο 

απνκείλεη απνδίδεηαη ζηνλ αξρηθφ νθεηιέηε (Τνκαξάο, 2011).  

 Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ελδέρεηαη, σζηφζν, λα κελ 

εκθαληζηνχλ πιεηνδφηεο ή αλ εκθαληζηνχλ λα κελ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ππφ ηελ αίξεζε 

φκσο ηεο έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (εληφο 60 εκεξψλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ). Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο. Αλ ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία παξέιζεη άθαξπε ηεθκαίξεηαη άξλεζε έγθξηζεο 

(Γέξνληαο, 2013). Σε πεξίπησζε άξλεζεο, κπνξεί λα εθδνζεί λέν πξφγξακκα 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηηο 

δεκνζηεχζεηο θαη ηηο θνηλνπνηήζεηο (ΣΔΥΥΟ, 2008).   

Όζνλ αθνξά ηνλ πιεηζηεξηαζκφ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο, απηφο 

ελεξγείηαη ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ιηκαληνχ πνπ 

βξίζθεηαη ην πινίν, ή ηνπ αεξνιηκέλα πνπ έγηλε ε θαηάζρεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αεξνζθάθνο. Τν πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ επηδίδεηαη εθηφο απφ ηνλ 

πινίαξρν ηνπ θαηαζρεζέληνο πινίνπ, ζηνλ ιηκελάξρε θαη ζην ΝΑΤ θαη 

θαηαηίζεηαη ζηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ηνπιάρηζην 24 ψξεο πξηλ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. Δπίζεο ηνηρνθνιιάηαη ζην ιηκελαξρείν γηα λα ιάβνπλ γλψζε 

ηξίηνη. Σηελ πεξίπησζε αεξνζθαθψλ ην πξφγξακκα επηδίδεηαη κεηαμχ άιισλ 

ζηνλ θπβεξλήηε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζην δηνηθεηή ηνπ αεξνιηκέλα  θαη πάιη 

θαηαηίζεηαη ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. Η ηνηρνθφιιεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ζην γξαθείν 

δηνίθεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πιεηζηεξηαζκνί πινίσλ ή αεξνζθαθψλ είλαη 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη απφ 1 Απγνχζηνπ έσο 15 Σεπηεκβξίνπ 

(ΣΔΥΥΟ, 2008 θαη Γέξνληαο, 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΞΟΓΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 Με ηνλ φξν «έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο» λννχληαη φια εθείλα ηα έμνδα 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

(ΣΔΥΥΟ, 2008). Ωο έμνδα ζεσξνχληαη νη δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηνπο 

δαλεηζηέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πξνδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, δειαδή έμνδα θαη δηθαηψκαηα έθδνζεο απνγξάθνπ, αληηγξάθνπ εμ 

απνγξάθνπ, ζχληαμεο επηηαγήο θαη θνηλνπνίεζεο ηεο επηηαγήο, έμνδα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηάζρεζε, ηε ζπληήξεζε ηνπ θαηαζρεζέληνο, ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, 

ηελ θαηάηαμε θαη φιεο νη δαπάλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί φιε ε εθηειεζηηθή δηαδηθαζία (Γέξνληαο, 2013). 

 Με απνθάζεηο ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ νξγάλνπ θαζνξίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηα έμνδα ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ην χςνο απηψλ, θαζψο θαη 

πνηα πξφζσπα ηα δηθαηνχληαη, φπσο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 

(ΣΔΥΥΟ, 2008). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην είλαη γηαηί ην 

φξγαλν απηφ έρεη ηε ζρεηηθή επρέξεηα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο λα πξνζδηνξίδεη ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, κε 

απψηεξν ζθνπφ λα πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

δεκνζίνπ (Γέξνληαο, 2013). 

 Γηθαηνχρνη ησλ δηθαησκάησλ δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο είλαη: 

1) νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζρεηηθά 

κε: α) επηδφζεηο (πρ. επίδνζε θάζε δηθνγξάθνπ, ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο, 

ζπξνθφιιεζε, πξφζιεςε κάξηπξα), β) θαηαζρέζεηο θηλεηψλ ή αθηλήησλ, γ)  

πιεηζηεξηαζκνχο (πρ. ζχληαμε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ), δ) 

εθηέιεζε δηαθφξσλ πξάμεσλ (πρ. έξεπλα βηβιίσλ κεηαγξαθψλ, ππνζεθψλ, 

θαηαζρέζεσλ, δηεθδηθήζεσλ, έθδνζε αληηγξάθσλ, ζχληαμε πεξίιεςεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο), 

2) νη ζπκβνιαηνγξάθνη γηα φζεο πξάμεηο πξαγκαηνπνηνχλ,  

3) νη πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ, 

4) νη θχιαθεο θαηαζρεκέλσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, 

5) ν εηξελνδίθεο ή γξακκαηέαο ηνπ εηξελνδηθείνπ ή ππάιιεινο ηεο ΓΟΥ πνπ 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ ΚΔΓΔ, 
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6) νη ππάιιεινη ησλ ΓΟΥ γηα ηηο ελεξγνχκελεο απφ απηνχο πξάμεηο δηνηθεηηθήο 

εθηέιεζεο (πρ. επηδφζεηο) θαη 

7) ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ ή εθνξηαθφο ππάιιεινο απηήο γηα ηελ παξάζηαζή 

ηνπο ζε πιεηζηεξηαζκφ (Γέξνληαο, 2013). 

Τν πξσηνδηθείν ηνπ ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο εθθαζαξίδεη θαη πξνζδηνξίδεη ηα 

έμνδα θαη ηα δηθαηψκαηα. Απηφ γίλεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα πνπ ζπληάζζεηαη 

απφ ηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή ή ηνλ εθνξηαθφ ππάιιειν πνπ δηθαηνχηαη λα 

εηζπξάμεη ηα έμνδα πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο. Ο 

πίλαθαο απηφο ππνβάιιεηαη ζηνλ δηεπζπληή ηεο ΓΟΥ. Απηφο, κε έγγξαθφ ηνπ 

ζην νπνίν κπνξεί λα δηαηππψζεη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

αθξίβεηα θαη ηελ λνκηκφηεηα ησλ πνζψλ, δηαβηβάδεη ηνλ πίλαθα ζην πξσηνδηθείν 

θαη ηνλ θνηλνπνηεί θαη ζηνλ νθεηιέηε (ΣΔΥΥΟ, 2008).  

 Καηά ηελ εθθαζάξηζε δελ θαιείηαη ν νθεηιέηεο θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη 

δηθάζηκνο. Απηή δε, πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ ηφηε πνπ ην 

έγγξαθν έθηαζε ζην δηθαζηήξην. Τν απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο 

γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ ζηνλ δηθαηνχρν θαη ζηνλ 

νθεηιέηε (Γέξνληαο, 2013).  

Αληίζεηα, φηαλ πξφθεηηαη λα ζπληαρζεί πίλαθαο θαηάηαμεο, δελ ηεξείηαη ε 

παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ εθηέιεζεο (ΣΔΥΥΟ, 2008). Τφηε, ν πξντζηάκελνο 

ηεο ΓΟΥ κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ζηέιλεη 

ζην φξγαλν πνπ δηελήξγεζε ηνλ πιεηζηεξηαζκφ πίλαθα δαπαλψλ έηζη ψζηε λα 

γίλεη ε ζρεηηθή θαηάηαμε. Όζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα πνιηηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ ζηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ, εθαξκνγήο πξέπεη λα ηχρεη ε γεληθή ζεσξία ηεο ππνθείκελεο αηηίαο 

(Γέξνληαο, 2013). 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 3 ηνπ ΚΔΓΔ, ηα έμνδα ηεο εθηέιεζεο θαη 

ηα ινηπά δηθαηψκαηα πξνθαηαβάιινληαη θαη βεβαηψλνληαη ζηηο ΓΟΥ σο δεκφζηα 

έζνδα (πιελ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πνπ 

ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 4) θαη ζηε ζπλέρεηα εηζπξάηηνληαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε βάξνο ησλ νηθείσλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ (Γέξνληαο, 

2013).  
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Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα νινθιεξσζεί ε πιεξσκή ησλ εμφδσλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη: 

1) λα έρνπλ ππνινγηζηεί θαηά πνζφ, 

2) λα έρνπλ εθθαζαξηζηεί, 

3) λα βεβαησζνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζε βάξνο ησλ νθεηιεηψλ πνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε (ψζηε λα εηζπξαρζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΔΓΔ, 

4) λα εθδνζεί απφ ηε ΓΟΥ ν ζρεηηθφο ηίηινο πιεξσκήο, 

5) λα θαηαηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ησλ εμφδσλ ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, 

6) λα θαηαηεζεί ε ζρεηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή απιή απφδεημε 

είζπξαμεο απφ ηνλ δηθαηνχρν (ΣΔΥΥΟ, 2008). 

Λφγσ ηνπ παξαθνινπζεκαηηθνχ ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο ραξαθηήξα 

ηνπο (Γέξνληαο, 2013), ηα βεβαησκέλα έμνδα εθηέιεζεο δελ δηαγξάθνληαη ζε 

θακηά πεξίπησζε λσξίηεξα, παξά κφλν κεηά απφ δηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξένπο γηα ην νπνίν επηζπεχζηεθε ε εθηέιεζε κε πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

ΓΟΥ νίθνζελ (ΣΔΥΥΟ, 2008).  

Η δηαγξαθή ησλ εμφδσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο εθηέιεζεο είλαη εθηθηή 

κφλν ζε πεξίπησζε νιηθήο δηαγξαθήο, ελψ δελ ππάξρεη πεξηζψξην αλαινγηθήο 

δηαγξαθήο απηψλ ζε πεξίπησζε κεξηθήο δηαγξαθήο ηεο νθεηιήο (ΣΔΥΥΟ, 

2008). Η δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ ΚΔΓΔ είλαη απνθιεηζηηθή, 

κε ζπλέπεηα λα κελ αξθεί απιψο ε απφζβεζε ηνπ ρξένπο κε άιιν ηξφπν, φπσο 

πρ. κε ζπκςεθηζκφ, κε θαηαβνιή θιπ. (Γέξνληαο, 2013). 

Τέινο, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί, ε αλαζηνιή ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή γεληθά 

ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ δελ επηηξέπεηαη, αλ ν νθεηιέηεο δελ θαηαβάιεη 

πξνεγνπκέλσο φια ηα έμνδα (ΣΔΥΥΟ, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 - ΟΙ ΑΝΑΚΟΠΔ ΣΟΤ ΚΔΓΔ 

5.1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

O έιιελαο λνκνζέηεο πξνέβιεςε έγθαηξα ην έλδηθν βνήζεκα ηεο 

αλαθνπήο, σο κέζν άκπλαο (θαηά θχξην ιφγν ηνπ νθεηιέηε) θαηά ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ θηλείηαη εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ. Με ην έλδηθν 

απηφ βνήζεκα επηηξέπεηαη ε παξέκβαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο,  κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή παξεθβάζεσλ απφ ηελ 

αξρή ηεο λνκηκφηεηαο (αληηθεηκεληθφο ζθνπφο), αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ (ππνθεηκεληθφο ζθνπφο) (Κηνπιηδή, 2013). 

 Με ηελ αλαθνπή ν νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη 

αληηξξήζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

δπλαηφηεηα, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, λα απνηξέςεη ηελ αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, έπεηηα απφ ηελ πξνεγνχκελε κε άζθεζε ή 

ηελ αλεπηηπρή άζθεζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο επζέσο θαηά ηεο θαηαινγηζηηθήο 

πξάμεο ζην δηαγλσζηηθφ ζηάδην (π.ρ. πξνζθπγή θαηά ηεο θαηαινγηζηηθήο ηνπ 

θφξνπ πξάμεο). Σπκπεξαζκαηηθά, ε αλαθνπή ζε απηφ ην ζηάδην ππεξεηεί ην 

δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ νθεηιέηε φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο (Παππάο, 2014). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεζπίζηεθε ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 

2717/1999), ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ηελ παξνρή έλλνκεο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε, ξπζκίδνληαη ζην εμήο απφ ηα άξζξα 216 επ. ηνπ 

ΚΓΓ θαη φρη απφ ηα άξζξα 73 επ. ηνπ ΚΔΓΔ φπσο ίζρπε κέρξη ηφηε. Καηά ην 

άξζξν 216 ΚΓΓ, «ζηηο ππφ ηνλ πξψην ηίηιν ξπζκίζεηο ηνπ ηκήκαηνο ηνχηνπ 

ππάγνληαη νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΝΓ 356/1974 (ΚΔΓΔ), είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ, εθηφο αλ ηα έζνδα απηά 

αλαθέξνληαη ζε απαηηήζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ». Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (γηα 

απαηηήζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη απφ ηα πνιηηηθά κφλν 

δηθαζηήξηα ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΚΔΓΔ. Δμάιινπ, νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΓ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλαθνπή ξπζκίδνπλ απφ δηθνλνκηθήο πιεπξάο ην ζέκα θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ εθιακβάλνπλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα, αθνχ γηα ηα ινηπά 
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εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. Ωο εθ ηνχηνπ ε αλαθνπή δελ 

είλαη πιένλ ε ίδηα θαη γηα ηηο δχν δηθαηνδνζίεο, αιιά ζηελ νπζία ππάξρνπλ δχν 

αλαθνπέο, κηα γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο 

εθηέιεζεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη κηα γηα ηηο δηαθνξέο απφ 

απαηηήζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Τνκαξάο, 2011). 

 

5.2. Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΗ ΑΙΣΙΑ 

  

Καηά ηε ζεσξία ηεο ππνθείκελεο αηηίαο, θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνπκε θαηά πφζν κηα δηαθνξά είλαη  δηνηθεηηθή ή ηδησηηθή, 

είλαη ε θχζε ηεο απαίηεζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ λφκηκν ηίηιν ηνπ άξζξνπ 2 

παξ. 2 ηνπ ΚΔΓΔ (Κνπινχξε, 2015).  

 Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε πξνέξρεηαη απφ έλλνκε ζρέζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ν λφκηκνο ηίηινο απνδεηθλχεη ηδησηηθή απαίηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε ηνπ, αθνχ ε δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη θέξεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηδησηηθήο δηαθνξάο, ηφηε θαη ε δηαθνξά πνπ 

αλαθχπηεη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμήο ηεο είλαη ηδησηηθή 

ρσξίο απηφ λα κεηαβάιιεηαη απφ ην γεγνλφο φηη παξεκβαίλεη ε δηαδηθαζία ηεο 

βεβαίσζεο απφ φξγαλα ηεο δηνίθεζεο θαη ε είζπξαμή ηεο απφ ην δεκφζην 

ηακείν. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο δηαθνξάο απηήο δηθαηνδνζία κεηά ηελ ηζρχ ηνπ λ. 

1406/1983 έρνπλ ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα (Κνπινχξε, 2015). 

 Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λφκηκνο ηίηινο αθνξά ζρέζε δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (ππνθείκελε αηηία), ηφηε ε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο δηέπεηαη απφ δηαηάμεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ε 

εθδίθαζή ηεο αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

(Κνπινχξε, 2015). 

 Σπκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο δηθαηνδνζίαο είλαη ε αξρηθή απαίηεζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν λφκηκνο 

ηίηινο θαη ε δηεξεχλεζε θαηά πφζν ε απαίηεζε απηή είλαη δεκφζηα ή ηδησηηθή 

(Κνπινχξε, 2015). 
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 Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε κηαο απαίηεζεο ζε δεκφζηα ή 

ηδησηηθή αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εκθαλίδνληαη δχν πεξηπηψζεηο: α) κηα απαίηεζε 

είλαη δεκφζηα φηαλ ε έλλνκε ζρέζε απφ ηελ νπνία απνξξέεη ζηεξίδεηαη ζε 

θαλφλεο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε θαλφλεο δειαδή πνπ ξπζκίδνπλ ηελ νξγάλσζε 

ηνπ θξάηνπο θαη ηηο ζρέζεηο απηνχ κε ηνπο πνιίηεο (νπζηαζηηθφ θξηηήξην) θαη β) 

κηα απαίηεζε είλαη δεκφζηα αλ απνξξέεη απφ πξάμε πνπ εθδίδεηαη απφ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν (νξγαληθφ θξηηήξην) (Κνπινχξε, 2015).  

 

5.3. Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΔΥΟΤΑ ΑΙΣΙΑ  

 

 Μπνξεί ε ζεσξία ηεο ππνθείκελεο αηηίαο λα πξνζέθεξε ηε ιχζε, φπσο 

παξαπάλσ εηπψζεθε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ζε πνηα δηθαηνδνζία αλήθεη 

ε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

σζηφζν ε ζπλδξνκή ηεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε επηζπεχδεηαη βάζεη ηίηινπ ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε 

ππνθείκελεο εηεξνεηδείο ζρέζεηο, δειαδή ηφζν ζε ζρέζεηο δεκνζίνπ φζν θαη ζε 

ζρέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Κξίζεθε πξνηηκφηεξε ινηπφλ ε παξάιιειε εθαξκνγή 

θαη ηεο ζεσξίαο ηεο πξνέρνπζαο αηηίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα λα 

θαζνξηζηεί ηειηθά ην δηθαζηήξην ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε 

δηαθνξά, θξίζηκν θξηηήξην ζεσξείηαη ε πξνέρνπζα ζηνλ λφκηκν ηίηιν απαίηεζε, 

δειαδή εθείλε ε νπνία ππεξηεξεί πνζνηηθψο. Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο αξκφδην 

είλαη ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην, φηαλ ε κεγαιχηεξε απαίηεζε πξνέξρεηαη απφ 

έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ, ελψ αξκφδην είλαη ην πνιηηηθφ δηθαζηήξην, φηαλ 

ε κεγαιχηεξε απαίηεζε πξνέξρεηαη απφ έλλνκε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

(Κνπινχξε, 2015). 

 

5.4. ΟΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 

217 ΚΓΓ 

 

 Σχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ ΚΓΓ, ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αλαθνπήο 

κπνξεί λα αζθεζεί θαηά ησλ εμήο πξάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο: α) ηεο 

ηακεηαθήο βεβαίσζεο εζφδνπ, β) ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, γ) ηνπ 



  Η αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 

75 
 

πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, δ) ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ θαη ε) ηνπ 

πίλαθα θαηάηαμεο.  

Σχκθσλα κε ην ίδην σο άλσ άξζξν θαη ζε ζπλδπαζκφ απηνχ κε ην άξζξν 

224 παξ. 4 ηνπ ΚΓΓ, ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή πιένλ ε απεπζείαο 

άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο θαη ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ, ελψ 

επηηξέπεηαη κφλν ν παξεκπίκπσλ έιεγρνο, θαηά λφκν θαη νπζία, ηνπ ηίηινπ 

βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε βεβαίσζε (Τνκαξάο, 2011). Η λνκνζεηηθή απηή αιιαγή 

δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηε ζεσξία, κεξίδα ηεο νπνίαο ηάρζεθε ππέξ ηεο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηάο ηεο σο πξνζθξνχνπζαο ζην δηθαίσκα παξνρήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ 

Σπληάγκαηνο θαη ησλ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 6 παξ. 1 

ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο γηα ηεο πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη ηνπ Γηεζλνχο Σπκθψλνπ γηα ηα 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα (Τνκαξάο, 2011). Υπήξρε, σζηφζν θαη κεξίδα 

πνπ ππνζηήξημε φηη ε αλαθνπή θαηά ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο αληηθαηέζηεζε 

ηελ αλαθνπή θαηά ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ, θαζψο κε ηελ επηηπρή αλαθνπή θαηά ηεο 

ηακεηαθήο βεβαίσζεο νπζηαζηηθά αίξνληαη φιεο νη επαρζείο γηα ηνλ νθεηιέηε 

ζπλέπεηεο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο (Τνκαξάο, 2011). Γπλαηφηεηα πξνζβνιήο 

ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηηο δηαθνξέο ηνπ ΚΔΓΔ πνπ 

ππάγνληαη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα (Τνκαξάο, 2011). 

 Δμάιινπ, ε αδπλακία πξνζβνιήο ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ εθ κέξνπο ηνπ 

νθεηιέηε αληηζηαζκίζηεθε απφ ην γεγνλφο φηη ν νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζβάιιεη ηελ πξάμε θαηαινγηζκνχ είηε κε πξνζθπγή, είηε κε 

αίηεζε αθχξσζεο θαη ηαπηφρξνλα κε αλαζηνιή εθηέιεζεο απηήο (Τνκαξάο, 

2011). 

Αλαθνπή επίζεο κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά : α) ηεο αξλεηηθήο δήισζεο 

ηνπ ηξίηνπ, θαηά ην άξζξν 34 ηνπ ΚΔΓΔ θαη β) ηεο δήισζεο ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο ΓΟΥ ή ηνπ ηεισλείνπ, γηα ηελ χπαξμε απαίηεζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

πξνλνκίνπ ηνπ δεκνζίνπ, θαηά ην άξζξν 62 ηνπ ΚΔΓΔ (Κηνπιηδή, 2013).   

 Τίζεηαη σζηφζν ην εξψηεκα αλ κε ηελ αλαθνπή πξνζβάιινληαη θαη 

δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο ή αλ πξνζβάιινληαη κφλν εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

Τα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα κε ηελ ζέζπηζε ηνπ ΚΓΓ απνθάλζεθαλ πσο 

πξνζβάιινληαη πιένλ κφλν νη εθηειεζηέο πξάμεηο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο. 
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Δμάιινπ, αθφκε θαη αλ απηά δερζνχλ λα θξίλνπλ αλαθνπή θαηά ηεο αηνκηθήο 

εηδνπνίεζεο, ηφηε επηιέγνπλ λα πξνζδψζνπλ εθηειεζηφ ραξαθηήξα ζηελ 

αηνκηθή εηδνπνίεζε, παξά λα ζεσξήζνπλ απηή σο δηαδηθαζηηθή πξάμε. Η 

ζηάζε απηή ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ έρεη αζθήζεη ηδηαίηεξε επηξξνή θαη ζηηο 

απνθάζεηο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηα νπνία ζπλεγνξνχλ πεξί ηνπ κε 

εθηειεζηνχ ραξαθηήξα ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο, παξφιν πνπ απηά 

εθαξκφδνπλ ηνλ ΚΔΓΔ, ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλαθνπήο ηφζν θαηά 

εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ φζν θαη θαηά δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ 

(Κηνπιηδή, 2013). 

 

5.5. Η ΔΞΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΓΙΚΑΗ ΣΗ 

ΑΝΑΚΟΠΗ  ΣΟΤ ΚΓΓ 

 

 Καηά ηελ εθδίθαζε ηεο αλαθνπήο ηνπ ΚΓΓ ην δηθαζηήξην δελ πξνρσξά 

ζε απηεπάγγειην έιεγρν, αιιά ειέγρεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε αλαθνξηθά 

κε ηηο λνκηθέο θαη νπζηαζηηθέο πιεκκέιεηεο πνπ πξνηείλνληαη κε ηελ αλαθνπή 

θαη ε απφθαζε πνπ εθδίδεη θαηφπηλ ειέγρνπ αθπξψλεη ή κεηαξξπζκίδεη ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε φρη ζην ζχλνιφ ηεο, αιιά κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ απηή 

πξνζβάιιεηαη κε ηελ ππφ θξίζε αλαθνπή (Κηνπιηδή, 2013). 

 Σχκθσλα εμάιινπ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 224 παξ. 3 ηνπ ΚΓΓ, θάζε 

κία πξάμε εθηέιεζεο είλαη μερσξηζηή απφ ηελ άιιε, θαη σο εθ ηνχηνπ νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο πξνζβάιιεηαη απηή πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ έρνπλ επηθαιεζζεί νη αλαθφπηνληεο γηα ηελ πξνζβνιή 

πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ (αξρή ηεο απηνηεινχο πξνζβνιήο). Σπλέπεηα ινηπφλ 

φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ην δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα ειέγμεη 

παξεκπηπηφλησο πξνεγνχκελεο πξάμεηο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο φηαλ θαιείηαη 

λα απνθαλζεί επί αλαθνπήο πνπ ζηξέθεηαη θαηά επφκελεο πξάμεο. 

Δπηηξέπεηαη κφλν παξεκπίπησλ έιεγρνο ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, φηαλ έρνπκε αλαθνπή θαηά ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 224 παξ.4 ηνπ ΚΓΓ (Κηνπιηδή, 2013).  
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5.6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

 Η αλαθνπή αζθείηαη κε δηθφγξαθν θαη πξέπεη λα αλαθέξεη απαξαηηήησο: 

α) ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε θαη απηφλ πνπ ηελ εμέδσζε β) ηνπο ιφγνπο ηεο 

αλαθνπήο (ζαθψο θαη ζπγθεθξηκέλα), γ) αίηεκα γηα  αθχξσζε ή ηξνπνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαη δ) ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 

45 ηνπ ΚΓΓ, φπσο είλαη ην δηθαζηήξην ζην νπνίν απεπζχλεηαη,  ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο ζχληαμήο ηεο, αιιά θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ δηθεγφξνπ πνπ ηελ 

ππνβάιιεη θαη ε ζπλνπηηθή έθζεζε κε ηα λνκηθά δεηήκαηα δηαθνζίσλ πεξίπνπ 

ιέμεσλ (Κηνπιηδή, 2013). Τα δηθφγξαθα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

(Παπαγηάλλε, 2013). 

 Γηα ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηεο πξάμεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο, θαηά 

ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ 

λνκηκνπνηνχληαη ελεξγεηηθά ν θαζ’ νπ ε εθηέιεζε νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ν 

ελππφζεθνο δαλεηζηήο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζηα πξφζσπά ηνπο άκεζν, 

πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο έλλνκν ζπκθέξνλ, ιφγσ ηεο βιάβεο  πνπ ηα πξφζσπα 

απηά πθίζηαληαη απφ ηελ πξάμε εθηέιεζεο θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο πξάμεο ή 

ην ρξφλν άζθεζεο θαη ζπδήηεζεο ηεο αλαθνπήο (Παπαγηάλλε, 2013). Όζνλ 

αθνξά ηελ αλαθνπή θαηά ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

αλαθνπή φινη νη δαλεηζηέο ηνπ θαζ΄ νχ θαη φρη κφλν νη ελππφζεθνη. 

 Αληίζηνηρα, ζηελ αλαθνπή πνπ αζθείηαη θαηά ηνπ δεκνζίνπ γηα ηηο ίδηεο 

σο άλσ πξάμεηο (πξάμε ηακεηαθήο βεβαίσζεο ηνπ εζφδνπ, θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε, πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ, έθζεζε πιεηζηεξηαζκνχ), παζεηηθά 

λνκηκνπνηνχκελν είλαη ην δεκφζην φπσο απηφ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ ή ην δηεπζπληή ηνπ ηεισλείνπ θαηά πεξίπησζε 

(Παπαγηάλλε, 2013). 

 Σηελ πεξίπησζε ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ρξέε 

βεβαηψλνληαη ζην φλνκα ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ, νη δηαρεηξηζηέο - 

λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο πθίζηαληαη ζπλέπεηεο πξνζσπηθά ζε ρξφλν 

κεηαγελέζηεξν, θαηά ηε δηάξθεηα δειαδή ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη κφλν 

ηφηε λνκηκνπνηνχληαη ελεξγεηηθά λα αζθήζνπλ αλαθνπή (Παπαγηάλλε, 2013). 
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Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

πηψρεπζεο, ν ζχλδηθνο είλαη απηφο πνπ λνκηκνπνηείηαη ελεξγεηηθά λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαηά ηεο δήισζεο πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΥ κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε 

χπαξμε απαίηεζεο θαηά ηνπ πησρεχζαληνο νθεηιέηε. Αληίζηνηρα, παζεηηθψο 

λνκηκνπνηνχκελν είλαη ην δεκφζην (Παπαγηάλλε, 2013).  

Σηελ πεξίπησζε ηέινο πνπ ν νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ έρεη απνβηψζεη, ην 

ελαπνκείλαλ ρξένο ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ησλ 

θιεξνλφκσλ νη νπνίνη ζεσξνχληαη πιένλ άκεζνη νθεηιέηεο, εθφζνλ ε πξάμε ηνπ 

θαηαινγηζκνχ ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί ή έρνπλ ελεκεξσζεί κε αηνκηθή 

εηδνπνίεζε. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη ζην εμήο ν θιεξνλφκνο λνκηκνπνηείηαη λα 

αζθήζεη αλαθνπή (Παπαγηάλλε, 2013).  

Η πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα αζθεζεί ε αλαθνπή είλαη 

ηξηάληα εκεξψλ, ελψ ε έλαξμή ηεο είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηηο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο (Παπαγηάλλε, 2013). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αλαθνπήο αξρίδεη: 

α) απφ ηελ επίδνζε ησλ πξάμεσλ εθηέιεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αλαθνπήο θαηά ηεο πξάμεο ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο ηνπ εζφδνπ, ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο θαη ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ ή απφ ηελ πιήξε 

γλψζε ηνπο (ησλ πξάμεσλ) απφ ηνλ νθεηιέηε ή ηνλ ελππφζεθν δαλεηζηή 

(Παπαγηάλλε, 2013), 

β) απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ πξνο ηνπο δαλεηζηέο  γηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πίλαθα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο (Παπαγηάλλε, 2013),  

γ) απφ ηελ επίδνζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ 

πνπ έρεη αλαγγείιεη ην δεκφζην σο δαλεηζηή (Παπαγηάλλε, 2013), 

δ) απφ ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο ηνπ ηξίηνπ ή απφ ηε ζηηγκή πνπ θηάζεη 

ζηνλ επηζπεχδνληα πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ ή ηνπ ηεισλείνπ ε ζρεηηθή έθζεζε 

ηνπ εηξελνδίθε, ζηελ πεξίπησζε ηεο αξλεηηθήο δειψζεσο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ σο ηξίηνπ (Παπαγηάλλε, 2013), 

ε) απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζχλδηθνο ιάβεη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΥ ή 

ηνπ ηεισλείνπ ηνλ πίλαθα ησλ βεβαησκέλσλ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε, ζηελ 



  Η αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

 

79 
 

πεξίπησζε αλαθνπήο θαηά ηεο δήισζεο απηνχ (ηνπ πξντζηακέλνπ) ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε απαίηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ή πξνλνκίνπ ηνπ (Παπαγηάλλε, 2013).  

Γεληθά, πξνβιέπεηαη πσο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αλαθνπήο αξρίδεη 

απφ ηελ επίδνζε ή άιισο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αλαθφπησλ απνθηήζεη πιήξε 

γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Σε φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο αλαζηέιιεηαη κφλν ζε πεξίπησζε 

αλσηέξαο βίαο (Παπαγηάλλε, 2013). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, αξκφδην ζε πξψην βαζκφ είλαη 

ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, ελψ ζε δεχηεξν βαζκφ ην Τξηκειέο Γηνηθεηηθφ 

Δθεηείν. Τα παξαπάλσ δηθαζηήξηα εθδηθάδνπλ αλαθνπέο ηνπ ΚΔΓΔ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απαηηήζεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ. Καη’ εμαίξεζε, ζε δεχηεξν 

βαζκφ αξκφδην θαζίζηαηαη ην Μνλνκειέο Δθεηείν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε σο 

άλσ απαίηεζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 60.000 επξψ (Παπαγηάλλε, 2013). 

Αληίζηνηρα, αξκφδην είλαη ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην φηαλ ε ππνθείκελε ζρέζε 

δεκνζίνπ δηθαίνπ αθνξά ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ ή ηνλ έιεγρν ινγαξηαζκψλ 

δεκνζίσλ ππνιφγσλ ή ππνιφγσλ ΟΤΑ ή ππνιφγσλ άιισλ ΝΠΓΓ (Τνκαξάο, 

2011)   

 Τέινο, θαηά ηφπνλ αξκφδην είλαη ην δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο 

πεξίπησζεο ηεο αλαθνπήο θαηά ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

νπνίαο αξκφδην θαηά ηφπν είλαη ην δηθαζηήξην φπνπ εδξεχεη ε αξρή πνπ έρεη 

εθδψζεη ηελ πξάμε (Παπαγηάλλε, 2013). 

 

5.7. ΑΝΑΚΟΠΔ 

5.7.1. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΒΔΒΑΙΧΗ 

 

Όπσο ήδε αλσηέξσ αλαθέξζεθε, κε ηελ αλαθνπή πνπ αζθείηαη θαηά ηεο 

ηακεηαθήο βεβαίσζεο, ην δηθάδνλ δηθαζηήξην απνθηά ηελ επρέξεηα λα εμεηάζεη 

παξεκπηπηφλησο θαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ λνκίκνπ ηίηινπ, πξάγκα ην νπνίν δελ 

επηηξέπεηαη κε βάζε ηνλ ΚΓΓ κε απεπζείαο άζθεζε αλαθνπήο θαηά απηνχ 

(Παπαγηάλλε, 2013) 
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 Διαηηψκαηα ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο θαηφπηλ ηεο θαηά ην άξζξν 

217, παξ. 1, πεξ. α’ ΚΓΓ αλαθνπήο. Δμάιινπ, ε ηακεηαθή βεβαίσζε απνηειεί 

απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο 

εθηέιεζεο, παξά ην γεγνλφο φηη απηή δελ απνηειεί μεθάζαξα πξάμε ηεο 

εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο (Κνπινχξε, 2015). 

 Οη ιφγνη γηα ηελ αλαθνπή ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη ελδεηθηηθά: 

 ε χπαξμε ζηελ ηακεηαθή βεβαίσζε δηαθνξεηηθνχ νλφκαηνο απφ απηφ ηεο 

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ρσξίο ε κεηαβνιή απηή λα δηθαηνινγείηαη απφ 

λφκηκε δηαδνρή ζηελ νθεηιή, 

 ε χπαξμε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζαλφληνο νθεηιέηε ζηελ ηακεηαθή βεβαίσζε 

αληί απηνχ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ, 

 ε επηβνιή πξνζηίκνπ ε νπνία γίλεηαη ρσξίο λα πξνεγεζνχλ εμεγήζεηο 

απφ ηε κεξηά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

 ε έιιεηςε λφκηκνπ ηίηινπ, 

 ε αλχπαξθηε ή κε λφκηκε θνηλνπνίεζε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ ζηνλ 

αλαθφπηνληα,    

 ε αθχξσζε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ, 

 ε αλππαξμία ή ε απφζβεζε ηνπ ρξένπο, 

 ε έθδνζε ηακεηαθήο βεβαίσζεο πξηλ λα παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηά ηελ 

νπνία ν νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη πξνζθπγή 

θαηά ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ ή πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο ή πξηλ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε απηήο, 

 ε έθδνζε ηακεηαθήο βεβαίσζεο εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί αλαζηνιή ηεο 

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ή έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή θ.α. (Κηνπιηδή, 

2013),   
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5.7.2. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΥΔΣΗΡΙΑ ΔΚΘΔΗ  

 

 Ο νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε κπνξεί 

λα αζθήζεη αλαθνπή θαη θαηά ησλ θαηαζρεηεξίσλ εθζέζεσλ θηλεηψλ εηο ρείξαο 

ηνπ νθεηιέηε, θηλεηψλ εηο ρείξαο ηξίηνπ θαη αθηλήησλ (Κηνπιηδή, 2013). 

 Η αλαθνπή θαηά ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο κπνξεί λα αζθεζεί γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 αλ ειιείπεη θάπνην απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηνλ ΚΔΓΔ 

πξέπεη λα πεξηέρεη ε θαηαζρεηήξηα έθζεζε ή αλ θάπνην απφ απηά 

αλαθέξεηαη εζθαικέλα (π.ρ. ε πεξηγξαθή ηνπ πξάγκαηνο πνπ 

θαηάζρεηαη ή ην πνζφ ηεο νθεηιήο),  

 αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε αθαηάζρεηνπ,  

 αλ δελ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

ΚΔΓΔ (Κηνπιηδή, 2013), 

 αλ θάπνηνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηεο απαίηεζεο θαη παξ΄ φια απηά ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ (π.ρ. νη δηαρεηξηζηέο, 

δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη νη εθθαζαξηζηέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ, γηα 

ρξέε γηα ηα νπνία δελ είλαη ππεχζπλνη αλ απηά δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ 

αλαιάβνπλ νη ίδηνη θαζήθνληα (Παπαγηάλλε, 2013), 

 αλ ππάξρνπλ παξαιείςεηο ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο, 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αθχξσζε ηεο θαηάζρεζεο (Παπαγηάλλε, 

2013). 

Τέινο, σο άθπξε θξίζεθε απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηάζρεζε, φηαλ 

ην αξκφδην φξγαλν ηεο αξρήο πνπ επέβαιε ηελ εθηέιεζε ππεξέβε ηα φξηα ηεο 

δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ κέηξσλ εθηέιεζεο θαη 

ζπλαθφινπζα ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο 

(Κηνπιηδή, 2013). 
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5.7.3. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ 

 

 Με ηελ άζθεζε απηήο ηεο αλαθνπήο ν αλαθφπησλ απνζθνπεί ζηε 

δηφξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ. Η αλαθνπή αζθείηαη εληφο 

πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (άξζξν 220 παξ. 2 

ΚΓΓ), ελψ ε εθδίθαζή ηεο πξέπεη λα δηελεξγεζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Τνκαξάο, 2011). 

 Τα αηηήκαηα ηνπ αλαθφπηνληνο κπνξεί λα είλαη:  

 ε δηφξζσζε ηεο αμίαο ησλ θαηαζρεκέλσλ θαη ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο (Κηνπιηδή, 2013), 

 ε δηφξζσζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ νθεηιέηε ή ηεο επσλπκίαο ηεο νθεηιέηηδαο 

εηαηξίαο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ζηελ 

πεξίπησζε κφλν πνπ αλαγξάθεηαη αλαθξηβψο ζην πξφγξακκα 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη εθφζνλ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε γηα ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο (Παπαγηάλλε, 2013). 

Η δπλαηφηεηα ηνπ αλαθφπηνληνο λα δηνξζψζεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεζέληνο θαη ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ παχεη λα πθίζηαηαη πιένλ 

κε ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πξνζβνιήο ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηή θαηά ην παξφλ ζηάδην (Κηνπιηδή, 2013).  

 Έρεη θξηζεί σζηφζν φηη ε ειιηπήο πεξηγξαθή ηνπ θαηαζρεζέληνο αθηλήηνπ 

ζπληζηά ιφγσ αλαθνπήο θαηά ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, ζηελ 

πεξίπησζε κφλν πνπ απηή έρεη σο ζπλέπεηα ηε ιαλζαζκέλε εθηίκεζή ηνπ, 

θαζψο ε πεξηγξαθή απηή είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα απηνχο πνπ 

πξνηίζεληαη λα ππεξζεκαηίζνπλ, αθνχ ε πεξηγξαθή επεξεάδεη ηφζν ηελ 

πξνζέιεπζή ηνπο φζν θαη ην χςνο ησλ πιεηνδνζηψλ (Κηνπιηδή, 2013). 

 Τέινο, απαξάδεθηε ζεσξείηαη ε αλαθνπή γηα ηελ αθχξσζε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ αθηλήηνπ ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαιεθζεί ε εγγξαθή ζην βηβιίν δηεθδηθήζεσλ ηνπ νηθείνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ 

κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή ηεο θαη εθφζνλ δελ πξνζθνκηζηεί ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ (Κηνπιηδή, 2013). 
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5.7.4. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΟΤ 

 

 Καηά ηνλ ΚΓΓ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαθφπηνληα λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαηά ηεο εθζέζεσο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ελλνψληαο πξνθαλψο ηελ 

θαηαθπξσηηθή έθζεζε απηνχ, ε αθχξσζε ηεο νπνίαο θαζηζηά πιένλ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ κε γελφκελν. Με ηελ θαηαθπξσηηθή έθζεζε κπνξεί λα 

ζπκπξνζβιεζεί θαηά ηελ λνκνινγία θαη ε πεξίιεςή ηεο, εάλ ην ειάηησκα 

βξίζθεηαη ζε απηήλ θαη εμαηηίαο απηήο πθίζηαηαη βιάβε ν νθεηιέηεο (Κηνπιηδή, 

2013). 

 Η πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αλαθνπήο απηήο απφ ηνλ θαζ΄νπ ή ηνπο 

δαλεηζηέο πνπ λνκηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζή ηεο, είλαη ηξηάληα κέξεο απφ ηελ 

εκέξα επίδνζεο ηεο έθζεζεο ή απφ ηελ πιήξε γλψζε ηεο. Η αλαθνπή πξέπεη 

λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ ππάιιειν πνπ δηελήξγεζε ηνλ πιεηζηεξηαζκφ αιιά θαη 

ζηνλ ππεξζεκαηηζηή, δηαθνξεηηθά δεκηνπξγείηαη απαξάδεθην. Αληίζηνηρα, ζηελ 

αλαθνπή θαηά ηεο πεξίιεςεο ηεο θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο, ε πξνζεζκία μεθηλάεη 

απφ ηελ γλψζε ηνπ νθεηιέηε γηα απηήλ (Παπαγηάλλε, 2013). 

 Τα ειιεληθά δηθαζηήξηα έθξηλαλ πσο ζηελ πεξίπησζε πιεηζηεξηαζκνχ 

αθηλήηνπ, ε αλαθνπή πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζηα δεκφζηα βηβιία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα νηθεία βηβιία δηεθδηθήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο λα 

πιεξνθνξεζεί ηελ ππάξρνπζα ακθηζβήηεζε (Παπαγηάλλε, 2013). Τν άξζξν 74 

παξ. 1 εδ. α ηνπ ΚΔΓΔ πξνβιέπεη ηξηαληαήκεξε πξνζεζκία εγγξαθήο ηεο 

αλαθνπήο ζηα σο άλσ βηβιία απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, απνβιέπνπζα ζηελ 

πξνζηαζία ησλ θαιφπηζησλ ηξίησλ (Κηνπιηδή, 2013). 

 

5.7.5. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 

 Αθνχ πξνεγεζνχλ νη αλαγγειίεο ησλ απαηηήζεσλ ηφζν ηνπ δεκνζίνπ 

φζν θαη ησλ ηδησηψλ, ν ζπκβνιαηνγξάθνο σο ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ειέγρεη ην λφκσ θαη νπζία βάζηκν ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ αλαγγειζεί, κέζσ 

ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε απηφλ. Μεηά ηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ 
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ειέγρνπ θάπνηνη δαλεηζηέο κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ νξηζηηθή 

θαηάηαμε ή αθφκα θαη λα θαηαηαγνχλ θαθψο θαηά ηελ άπνςή ηνπο, νπφηε ζηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο  

(Τνκαξάο, 2011 θαη Κηνπιηδή, 2013). Άκεζε δηαλνκή ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

θαζίζηαηαη δπλαηή κφλν ζε πεξίπησζε πνπ νη δαλεηζηέο ζπλαηλνχλ θαη δελ 

αζθεζεί θακία αλαθνπή. Δπεηδή φκσο είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην λα κελ ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο, ηφηε αθνινπζεί ε άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 

ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ (Τνκαξάο, 2011).  

Τν δηθαζηήξην απηφ ειέγρεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε λφκσ θαη νπζία, 

σζηφζν δελ μεθεχγεη ν έιεγρφο ηνπ απφ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη κε ηα αηηήκαηα ηεο 

αλαθνπήο, αθνχ ν δηθαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξίζεη ηελ θξίζε ηνπ 

κφλν ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλαθφπηνληνο θαη ησλ δαλεηζηψλ πνπ ηνλ βιάπηνπλ θαη 

φρη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληηθεηκεληθήο νξζφηεηαο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. 

Απηεπάγγειηνο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο είλαη 

δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην δηθαζηήξην αλ ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε ηελ εμέδσζε αλαξκφδην φξγαλν ή αλ έρεη γίλεη 

παξάβαζε δεδηθαζκέλνπ (Παππάο, 2014).  

Καζ’ νπ ε αλαθνπή είλαη ην δεκφζην ην νπνίν θαη επηζπεχδεη ηελ 

εθηέιεζε, ελψ ε αλαθνπή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ δαλεηζηή ηνπ νπνίνπ 

πξνζβάιιεηαη ε θαηάηαμε. Παξάιεηςε απηήο ηεο θνηλνπνίεζεο δεκηνπξγεί 

απαξάδεθην (Παπαγηάλλε, 2013). Γπλαηφηεηα λα αζθήζεη αλαθνπή έρεη θάζε 

πξφζσπν πνπ λνκηκνπνηείηαη γη’ απηφ, κέζα ζε ηξηάληα κέξεο απφ ηελ επίδνζε 

ηεο γξαπηήο πξφζθιεζεο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πξνο ηνπο 

δαλεηζηέο γηα λα ιάβνπλ γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο (Παπαγηάλλε, 

2013).  

Απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο ηεο αλαθνπήο αιιά θαη ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ άζθεζή ηεο, είλαη ε αλαζηνιή εθηειέζεσο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 

σζφηνπ ε αλαθνπή ηειεζηδηθήζεη (Παπαγηάλλε, 2013). Η σο άλσ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο εηζάγεη κηα εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα πνπ νξίδεη 

φηη ε πξνζεζκία αιιά θαη ε άζθεζε ηεο αλαθνπήο ελ γέλεη δελ αλαπηχζζνπλ 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.  

Η κφλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα ρνξεγεζεί αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πξνζβιεζείζαο θάζε θνξά πξάμεο κέρξη λα εθδνζεί νξηζηηθή 
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απφθαζε επί αλαθνπήο, είλαη λα ππνβάιιεη ν αλαθφπησλ ηδηαίηεξε αίηεζε ζην 

δηθαζηήξην ηεο αλαθνπήο, κε ηελ νπνία ζα δεηά ηελ αλαζηνιή θαη εθφζνλ 

βέβαηα επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη φηη ε άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζα ηνπ πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε βιάβε ή εθφζνλ ην δηθαζηήξην 

εθηηκήζεη φηη ε αλαθνπή είλαη πξνδήισο βάζηκε. 

 Με ηελ ελ ιφγσ αλαθνπή ν αλαθφπησλ δεηά ηελ αθχξσζε ηνπ πίλαθα 

θαηάηαμεο θαη ηελ θαηάηαμε ηεο απαηηήζεψο ηνπ. Οη ιφγνη ηεο αλαθνπήο κπνξεί 

λα αθνξνχλ είηε ηελ χπαξμε θαη ηελ έθηαζε ηεο απαηηήζεσο ηνπ δαλεηζηή είηε 

ηελ θαηάηαμή ηνπ. Έηζη δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) αλαγλψξηζε 

ηεο χπαξμεο ή ηεο αλππαξμίαο ηεο απαίηεζεο ηνπ αλαθφπηνληα θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο έηζη ψζηε λα θαηαηαγεί ε απαίηεζή ηνπ 

νξηζηηθά ή δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο ηνπ θαζ΄νπ απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αλππαξμίαο ηεο απαίηεζεο, β) αλαγλψξηζε ηεο απαίηεζεο ηνπ 

αλαθφπηνληα, κε αλαγλψξηζε ηεο απαίηεζεο ηνπ θαζ’ νπ ε αλαθνπή θαη 

δηφξζσζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο θαη γ) δηφξζσζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ηεο 

απαίηεζεο ηνπ αλαθφπηνληα (Τνκαξάο, 2011 θαη Κηνπιηδή, 2013).    

 

5.7.6. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΗΛΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΣΗ ΓΟΤ 

Ή ΣΟΤ ΣΔΛΧΝΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ Ή 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ  

 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, ν 

γξακκαηέαο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηα αξκφδηα 

φξγαλα απνζηέιινληαο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Καηφπηλ, 

εηδνπνηνχληαη φιεο νη αξκφδηεο ΓΟΥ ηεο πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαγγειζνχλ. Ο πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΥ ζηελ νπνία ν 

πησρεχζαο έρεη βεβαησκέλα ρξέε ζηέιλεη ζηνλ γξακκαηέα θαη ηνλ ζχλδηθν ηεο 

πηψρεπζεο πίλαθα ησλ ρξεψλ απηψλ κε ζθνπφ λα αλαγγείιεη ηελ απαίηεζή ηνπ 

(Παπαγηάλλε, 2013). 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζχλδηθνο δελ απνδερζεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

δεκνζίνπ λνκηκνπνηείηαη λα αζθήζεη αλαθνπή. Ωζηφζν, γηα λα αζθεζεί απηή 

πξέπεη νπσζδήπνηε ε απαίηεζε λα βαζίδεηαη ζε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ. Οη 
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απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ πξέπεη λα γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο απφ ηνλ 

ζχλδηθν, εθηφο βέβαηα απφ ηελ πεξίπησζε πνπ αζθεζεί αλαθνπή (Παπαγηάλλε, 

2013). 

 

5.7.7. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΓΗΛΧΗ ΣΟΤ ΣΡΙΣΟΤ 

 

 Όπσο ήδε αλσηέξσ αλαθέξζεθε, ην δεκφζην πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη 

ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ απέλαληί ηνπ, αλαδεηά απφ ηξίην κε ηελ θαηάζρεζε 

ζηελ νπνία πξνβαίλεη εηο ρείξαο ηνπ, θηλεηά ηνπ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ ηα νπνία 

ν ηξίηνο θαηέρεη θαηφπηλ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο. Ο ηειεπηαίνο εθφζνλ ζεσξεί 

πσο δελ νθείιεη λα παξαδψζεη ηα θηλεηά απηά, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε 

αξλεηηθή δήισζε, ηελ νπνία επηδίδεη ζην δεκφζην  (Παπαγηάλλε, 2013).  

Σηελ αξλεηηθή απηή δήισζε ν πξντζηάκελνο ηεο επηζπεχδνπζαο ΓΟΥ 

κπνξεί λα αζθήζεη αλαθνπή κέζα ζε έλα κήλα απφ ηφηε πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε 

ή απφ ηελ ζηηγκή πνπ γλσζηνπνηήζεθε απηή ζηε ΓΟΥ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί παξαδεθηή ε αλαθνπή, είλαη ν ηξίηνο λα 

έρεη ππνβάιεη λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα ηελ αξλεηηθή δήισζή ηνπ. Αλ 

εμαηξέζνπκε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δήισζε απηή είλαη θαηαθαηηθή ε 

νπνία δελ δεκηνπξγεί δεηήκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε απηή ππνβιεζεί 

εθπξφζεζκα θαζψο θαη αλ δελ ππνβιεζεί θαζφινπ, ε αλαθνπή απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε ειιείςεη ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αλαθφπηνληνο. Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο φπσο αλσηέξσ δηεμνδηθά αλαθέξζεθε, ν ηξίηνο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην νθεηιέηεο ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ 

θαη ε δηνηθεηηθή εθηέιεζε ζπλερίδεηαη θαηά απηνχ (Παππάο, 2014). 

Η αλαθνπή απηή απεπζχλεηαη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, εθηφο αλ ν ηξίηνο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ε θχζε ηεο απαίηεζεο πνπ δηέπεη 

ηηο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ νθεηιέηε ηνπ δεκνζίνπ ζρέζεηο είλαη δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

νπφηε αξκφδην είλαη ην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν. Καηά ηφπν αξκφδην 

δηθαζηήξην είλαη ην δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ εθηειέζεσο (Παπαγηάλλε, 2013), ελψ 

ε θαζ΄ χιελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηελ αμία 

ηεο απαίηεζεο πνπ θαηαζρέζεθε (Παππάο, 2014). 
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5.7.8. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΣΡΙΣΟΤ 

 

 Τν άξζξν 74 ηνπ ΚΔΓΔ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά 

ηνπ νπνίνπ δελ ζηξέθεηαη ε δηνηθεηηθή εθηέιεζε, λα επηθαιεζηεί θαη λα δεηήζεη 

ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηφο ηνπ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθηέιεζεο, έηζη ψζηε 

λα αθπξσζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαηά ην κέξνο πνπ ζίγεη ην δηθαίσκα απηφ 

(Παππάο, 2014). 

Τν δηθαίσκα πνπ λνκηκνπνηείηαη λα επηθαιεζηεί ν ηξίηνο πξνθεηκέλνπ λα 

αζθήζεη ηελ ελ ιφγσ αλαθνπή είλαη κφλν απηφ ηεο θπξηφηεηαο επί ηνπ 

θαηαζρεζέληνο, ελψ απνθιείεηαη νπνηνδήπνηε άιιν εκπξάγκαην ή ελνρηθφ 

δηθαίσκα. Ο ηξίηνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηπρφλ πιεκκέιεηεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, παξά κφλν λα απνδείμεη ηελ θπξηφηεηά ηνπ επί ηνπ 

θαηαζρεζέληνο (Παπαγηάλλε, 2013). 

Η αλαθνπή ζηξέθεηαη θαηά ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ΝΠΓΓ πνπ επηζπεχδεη 

ηελ εθηέιεζε, αιιά θαη θαηά ηνπ νθεηιέηε θαη πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζε απηνχο 

(Παπαγηάλλε, 2013), ελψ κπνξεί λα αζθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

εθηέιεζεο, απξφζεζκα, αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Ωζηφζν, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, 

θαζνξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο θαηά ηνπ ππεξζεξκαηηζηή 

θαη εηδηθφηεξα απηή ζπλίζηαηαη ζε έλα ρξφλν απφ ηελ επνκέλε ηεο παξάδνζεο 

ησλ θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ ζε απηφλ θαη ζε πέληε έηε, γηα ηα αθίλεηα, αξρφκελεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο κεηαγξαθήο ηεο πεξίιεςεο ηεο θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο 

(Παπαγηάλλε, 2013). 

Αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αλαθνπήο ηνπ ηξίηνπ είλαη ηα πνιηηηθά 

δηθαζηήξηα, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θξηηήξην ηεο ππνθείκελεο ζρέζεο 

θαζψο νη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ άζθεζή ηεο έρνπλ ην ραξαθηήξα 

ηδησηηθήο δηαθνξάο (άξζξν 74 ηνπ ΚΔΓΔ). Η αμία ησλ θαηαζρεζέλησλ θαζνξίδεη 

ηελ θαζ΄ χιελ αξκνδηφηεηα, ελψ νη γεληθέο δηαηάμεηο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

ηελ θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα (Παπαγηάλλε, 2013). 

Τέινο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ άζθεζε άιισλ αλαθνπψλ, ε 

αλαθνπή ηξίηνπ πνπ αθνξά αθίλεηα πξέπεη λα εγγξάθεηαη θαη ζηα νηθεία βηβιία 

δηεθδηθήζεσλ εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε θαη ηελ θαηάζεζή 
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ηεο, άιισο δεκηνπξγείηαη απαξάδεθην ηεο αζθεζείζαο αλαθνπήο (Παπαγηάλλε, 

2013). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα παξαπάλσ ζπλνπηηθά εθηέζεθαλ, 

θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ 

εζφδσλ απνηειεί κηα αξθεηά πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε επηηπρήο 

έθβαζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε ζπλδξνκή ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, αιιά θαη απφ ηελ ηήξεζε ρξνληθά νξηνζεηεκέλσλ θαη 

θαζνξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Με απαξαίηεηε θαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε λφκηκνπ θαη ελεξγνχ 

ηίηινπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα ρξένο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκν, κπνξεί λα γίλεη θαη απαηηεηφ εθ κέξνπο ηνπ, κε ηε ιήςε κέηξσλ 

ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε. Πέξαλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ην δεκφζην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε, 

θαηά ηε ζπλήζε πξαθηηθή θαη θαηά θχξην ιφγν, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 

ζπλίζηαληαη ζηελ επηβνιή θαηάζρεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ θαη ζηε 

ζπλαθφινπζε δηελέξγεηα πιεηζηεξηαζκνχ, απφ ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ νπνίνπ 

θαη απφ ηε ιήςε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ φρη κφλν ην δεκφζην αιιά θαη νη ππφινηπνη δαλεηζηέο. 

 Ωζηφζν, φιε απηή ε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο είλαη ζπάλην λα 

δηεμαρζεί ρσξίο πξνβιήκαηα, ηα νπνία πεγάδνπλ είηε απφ αηέιεηεο θαη 

ειαηηψκαηα ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε απφ ζχγθξνπζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ επηζπεχδνληνο δεκνζίνπ, ηνπ θαζ’ νπ ε εθηέιεζε ή θαη ηξίηνπ 

πνπ εκπιέθεηαη, κε απνηέιεζκα ε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα λα είλαη ε κφλε 

ιχζε. 

 Σπλνςίδνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θηινδνμία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ήηαλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, λα απνηειέζεη έλα ζπλνπηηθφ νδεγφ θαη κηα 

εξκελεπηηθή δηέμνδν γηα ηε δαηδαιψδε πνιιέο θνξέο δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

Η αλππαξμία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ 

ζπγγξακκάησλ πεξί δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, θαηακαξηπξά ηελ έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο λα αζρνιεζνχλ δηεμνδηθά κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, γεγνλφο ην νπνίν 
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δεκηνπξγεί δπζθνιίεο θαη εξσηήκαηα ζε απηφλ πνπ ζα επηδηψμεη λα εκβαζχλεη 

ζην ζέκα. 

Αλ θαη ην παξφλ πφλεκα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα γεθπξψζεη 

ην θελφ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο πξνζδνθίεο ελφο απζηεξνχ 

κειεηεηή, κπνξεί λα απνηειέζεη σζηφζν έλα αλάγλσζκα πνπ θηινδνμεί λα 

πξνζθέξεη κηα ζθαηξηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηνηθεηηθήο 

εθηέιεζεο, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηφζν ζε ππαιιήινπο ησλ θνξνεηζπξαθηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ ζα θιηζνχλ λα εθαξκφζνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηγξαθφκελεο  

δηαδηθαζίεο, φζν θαη ζε ηδηψηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε θαιή γλψζε ησλ 

δηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο παξέρνληαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπο.   

Μεζνχζεο εμάιινπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία βηψλεη ε ρψξα καο 

θαη δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο λα παηαρζνχλ θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο, 

θνξναπνθπγήο ή γεληθφηεξα κε ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πξνο ηηο 

επηηαγέο ηεο πνιηηείαο, θαζίζηαηαη θάηη παξαπάλσ απφ επηηαθηηθή ε αλάγθε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κεραληζκνί φπσο απηφο ηεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί θαη λα ηεξεζεί ζηελ νπζία ε 

ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηεο ππνρξέσζεο θάζε πνιίηε λα ζπλεηζθέξεη ζηα 

δεκφζηα βάξε.  

Η ελαζρφιεζε ησλ ζεσξεηηθψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε εθπφλεζε 

ζρεηηθψλ κειεηψλ ζα απνηεινχζε επρήο έξγν πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ζηνλ 

ηνκέα απηφ ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ε ζεκαζία πνπ ηνπ αξκφδεη. 
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