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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην 

προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την οικονομική κρίση. Ωστόσο, παρά την 

κρισιμότητα του θέματος, παρατηρείται έλλειψη θεωρητικών και ερευνητικών 

προσεγγίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

αποτύπωση του νομοθετικού-διαδικαστικού πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα 

η βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου αλλά και Τρίτων, όπως είναι τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) ακόμη και τα φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, αναλύεται η διαδικασία της 

διοικητικής εκτέλεσης, επιδίωξη της οποίας αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων όπως είναι η κατάσχεση και ο 

πλειστηριασμός. Τέλος, παρουσιάζεται η αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη 

απαιτήσεων μεταξύ κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών 

με τις οποίες έχει συναφθεί σχετική διμερής σύμβαση. Η δυνατότητα ενεργοποίησης 

της διαδικασίας αυτής επιτρέπει στο Δημόσιο να επιδιώξει την ικανοποίηση των 

απαιτήσεών του από οφειλέτες που διαμένουν στο εξωτερικό ή διαθέτουν περιουσιακά 

στοιχεία εκεί. 

 

Λέξεις Κλειδιά : Δημόσια έσοδα, Βεβαίωση, Είσπραξη, Διοικητική εκτέλεση,    

                             Αμοιβαία διοικητική συνδρομή  
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ABSTRACT 
 

Collection of public revenues plays a major part in the country's effort to exit the 

present economic crisis. Yet, despite the criticality of the issue, there is a lack of 

theoretical and research approaches in this direction. The present work aims at 

illustrating the legislative-procedural framework for the certification of public revenues, 

as well as third parties’ revenues; third parties may be public entities under public or 

private law, or even individuals. At the same time, the process of administrative 

execution is analyzed, the purpose of which being the collection of overdue debts by 

taking compulsory measures such as confiscation and auction. Finally, we shall present 

the mutual administrative assistance for the recovery of claims between Member States 

of the European Union and third countries with which a relevant bilateral convention 

has been concluded. The possibility of activating this procedure allows the State to seek 

to meet its claims from debtors who reside abroad or have assets there. 

 

Key Words: Public revenues, Certification, Collection, Administrative execution, 

                     Mutual administrative assistance 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, 

αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί η Φορολογική 

Διοίκηση. Για να καταστεί ωστόσο δυνατή η είσπραξη των δημοσίων εσόδων είτε μέσω 

της εκούσιας συμμόρφωσης του οφειλέτη είτε μέσω της λήψης μέτρων αναγκαστικής 

είσπραξης, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της βεβαίωσης των οφειλών για τα χρέη 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(ΚΕΔΕ), η οποία διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο εξ΄ αυτών είναι το στάδιο της 

βεβαίωσης με την ευρεία έννοια του όρου το οποίο ακολουθείται από αυτό της 

βεβαίωσης με τη στενή έννοια.  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτυπώσει με όσο το δυνατό 

πιο σαφή και κατανοητό τρόπο το νομοθετικό-διαδικαστικό πλαίσιο εντός του οποίου  

λαμβάνει χώρα η βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου και των Τρίτων καθώς και η 

διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης μέσω της οποίας επιδιώκεται η είσπραξη των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι του Δημοσίου με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων. 

 

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στην βαθύτερη και εκτενέστερη 

κατανόηση των διατάξεων που εφαρμόζονται και των διαδικασιών που ακολουθούνται 

από τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι καλούνται να φέρουν εις 

πέρας το δύσκολο έργο της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και κατ’ επέκταση της 

εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές περίπλοκες 

και σύνθετες υποθέσεις. Παράλληλα, στοχεύει και στην ενημέρωση των διοικούμενων, 

ορισμένα από τα δικαιώματα των οποίων περιορίζονται κατά τη διοικητική εκτέλεση. 

 

Η  παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

περιγράφεται ο σκοπός της εργασίας, η αναμενόμενη συνεισφορά της στη βιβλιογραφία  

και η δομή αυτής, με συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που την απαρτίζουν. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρατίθενται 

συμπεράσματα και επισημάνσεις που προέκυψαν ενώ παρουσιάζονται και  δύο μελέτες 

που εκπονήθηκαν στα πλαίσια σεμιναρίων του προγράμματος Fiscalis, από τις οποίες 

προέκυψαν σημαντικά στοιχεία. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο εντός του 

οποίου λαμβάνει χώρα η εν στενή εννοία βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου και 

Τρίτων και αναλύονται οι έννοιες των δημοσίων εσόδων, των εσόδων των Τρίτων, των 

οργάνων είσπραξης, του νόμιμου τίτλου, της βεβαίωσης  και της ατομικής ειδοποίησης. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης που στόχο 

έχει την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου με τη χρήση μέτρων που αναλύονται 

διεξοδικά. Επιπλέον, σε ορισμένα κρίσιμα σημεία παρατίθεται και η στάση της 

νομολογίας παράλληλα με τη θεωρία. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής 

στην είσπραξη των απαιτήσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις. Η 

δυνατότητα για είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που παρέχεται μέσω της 

αμοιβαίας συνδρομής είναι σημαντική, δεδομένης της μεγάλης κινητικότητας του 

πληθυσμού που παρατηρείται κυρίως κατά τα τελευταία έτη. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται στοιχεία από σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.   

 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία και παρατίθενται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν, οι περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια  ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας καθώς το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία αφορά 

κυρίως την ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα τα θέματα που προκύπτουν από τη 

βεβαίωση και την αναγκαστική είσπραξη των  δημοσίων εσόδων, με σύντομη αναφορά  

σε πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες οι οποίες θα μπορούσαν υπό 

προϋποθέσεις να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα, βοηθώντας προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων. 

 

Ο Τσαχιρίδης (2016) στο  άρθρο του αναφέρεται και στην περίπτωση των ακατάσχετων 

εις χείρας τρίτων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και κατά τον 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και κάνοντας συγκριτική ερμηνεία 

αυτών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση της διοικητικής εκτέλεσης το 

αντικείμενο της κατάσχεσης έχει ευρύτερη έννοια σε σχέση με τη δυνατότητα 

κατάσχεσης από τον ιδιώτη κατά την κοινή εκτέλεση. Η περίπτωση της κατάσχεσης 

μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών επιδομάτων αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα,  

καθώς κατά τον ΚΠολΔ  είναι κατά βάση ακατάσχετα, κατά τον ΚΕΔΕ όμως μπορεί να 

κατασχεθεί τμήμα αυτών υπό την προϋπόθεση ότι ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσό 

που τίθεται από το νόμο. 

 

Σύμφωνα με τους Γέροντα και Ψάλτη (2016), η διαδικασία των ηλεκτρονικών 

κατασχέσεων απαιτήσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, ακολουθεί την πρόοδο που 

έχει πραγματοποιηθεί στο χώρο της πληροφορικής αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

αυτή προσφέρει, δέχεται όμως και κριτική σχετικά με την παραβίαση της διάταξης του 

άρθρου 9 Α του Συντάγματος σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

και ειδικότερα του τραπεζικού απορρήτου. Επίσης,  παραβιάζεται και η διάταξη της 

παρ. 1, του άρθρου 20 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα της 

παροχής έννομης προστασίας, πλήρους και αποτελεσματικής, αφού ο οφειλέτης δεν 

δύναται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η 

κοινοποίηση σε αυτόν του κατασχετηρίου εγγράφου, αλλά και η αρχή της διαφάνειας, 

αφού μπορεί ο οφειλέτης να έχει τακτοποιήσει την οφειλή και παρόλα αυτά να κληθεί 

να προβεί στην καταβολή αυτής, ελλείψει ενημέρωσης. 
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Η Γεωργούλα (2016) στη διπλωματική της εργασία εξέτασε το θέμα της κατάσχεσης 

τραπεζικών καταθέσεων και στα συμπεράσματά της αναφέρεται στην πρόοδο που έχει 

συντελεστεί προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς με το ν. 2915/2001 (αρθρ. 24) 

κατοχυρώθηκε η δυνατότητα κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων η οποία δεν 

γίνονταν αποδεκτή νομολογιακά έως τότε λόγω του άκαμπτου ειδικού τραπεζικού 

απορρήτου.  

 

 Όπως αναφέρουν οι Πρινιωτάκη και Σωτηροπούλου (2011) στη μελέτη τους, που 

εκπονήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου του προγράμματος Fiscalis (Σουηδία, 2011) 

που είχε ως αντικείμενο την «Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ 

των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ένα θέμα που αναπτύχθηκε ήταν και «η 

ανάπτυξη και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) κατά 

την διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης». Ως προς την Ελλάδα, σημειώθηκε 

μεταξύ άλλων ότι εντοπίζονται αδυναμίες στον τομέα της αναγκαστικής είσπραξης και 

της δυνατότητας εφαρμογής των Τ.Π.Ε. που θα βοηθήσουν στην είσπραξη των 

απαιτήσεων του Δημοσίου, παρά την ψηφιακή αρτιότητα στην παροχή online 

φορολογικών υπηρεσιών και την προσπάθεια αναβάθμισης αυτών. Ειδικότερα, 

παρουσιάστηκε η περίπτωση της Πορτογαλίας, η οποία προσαρμόζοντας το νομοθετικό 

της πλαίσιο και υιοθετώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από τις Τ.Π.Ε. στην 

αναγκαστική είσπραξη  των απαιτήσεων του Δημοσίου, αναδείχθηκε πρωτοπόρος στην 

αξιοποίηση αυτών. Στην Πορτογαλία, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας έχει τις 

αρμοδιότητες για βεβαίωση, έλεγχο, διοικητική προσφυγή, είσπραξη και έρευνα του 

αξιόποινου, ενώ τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται υποστηρίζονται από μια 

κοινή πλατφόρμα πληροφοριών και συγκεκριμένα ως προς την είσπραξη 

υποστηρίζονται από το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης.  

 

Στην παραπάνω μελέτη παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό πρόγραμμα είσπραξης της 

Πορτογαλίας, το οποίο αποτελείται και από την πλατφόρμα του συστήματος των 

συντηρητικών διαδικασιών - μέτρων και την πλατφόρμα του συστήματος 

αναγκαστικών διαδικασιών - μέτρων. Το σύστημα συντηρητικών διαδικασιών – μέτρων 

περιλαμβάνει : 

 ηλεκτρονικό σύστημα ειδοποιήσεων και κοινοποιήσεων, 

 βεβαίωση χρεών, 

 συμψηφισμό, 

 έλεγχο φορολογικών προνομίων, 
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 δημοσιοποίηση οφειλετών. 

 

Ενώ το σύστημα των αναγκαστικών διαδικασιών – μέτρων περιλαμβάνει : 

 σύστημα για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων προς κατάσχεση, 

 σύστημα αποθήκευσης των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων που 

εντοπίστηκαν από το παραπάνω σύστημα, 

 ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματων κατασχέσεων, 

 σύστημα που διαχειρίζεται την συνυπευθυνότητα, 

 σύστημα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού των περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν κατασχεθεί (Πρινιωτάκη και Σωτηροπούλου, 2011).  

 

Οι Σωτηροπούλου και Πρινιωτάκη (2011), στη μελέτη τους, η οποία εκπονήθηκε στα 

πλαίσια της επίσκεψης εργασίας του προγράμματος Fiscalis (Πορτογαλία, 2011) με 

αντικείμενο «Η είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων στην εποχή της πληροφορικής», 

επισημαίνουν στα συμπεράσματά τους ότι οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών είναι 

επιφορτισμένες με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο φορολογικό τους 

σύστημα, λειτουργώντας όμως σε διαφορετικό περιβάλλον. Μέσα όμως στο πλαίσιο 

της προσπάθειας βελτιστοποίησης της απόδοσης της φορολογικής συμμόρφωσης και 

της μείωσης της φοροδιαφυγής, η χρήση των νέων τεχνολογιών στη φορολογική 

διοίκηση αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Στην παραπάνω μελέτη επισημαίνεται ακόμη η αναγκαιότητα της προσπάθειας που 

πρέπει να καταβληθεί για την βελτίωση των σχέσεων της φορολογικής διοίκησης και 

των φορολογουμένων καθώς η φορολογική συμμόρφωση κοστίζει λιγότερο από την 

είσπραξη. Παράλληλα, η βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους φορολογούμενους θα βοηθήσουν τόσο στη μείωση του κόστους που συνεπάγεται 

η προσπάθεια για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης όσο και στη δημιουργία 

σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη και τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση 

θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πρακτικές για την ενίσχυση της εκούσιας 

συμμόρφωσης (τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική φορολογική ατζέντα, πιστοποιημένο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και της αναγκαστικής είσπραξης (ηλεκτρονικοί 

πλειστηριασμοί κινητής ή ακίνητης περιουσίας, αυτοματοποιημένος αποκλεισμός 

φορολογικών απαλλαγών φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη, χρήση δυνατοτήτων 

που παρέχονται στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής) (Σωτηροπούλου και 

Πρινιωτάκη, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της διαδικασίας που 

ακολουθείται προκειμένου να βεβαιωθούν τα έσοδα του Δημοσίου και των Τρίτων, 

ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη αυτών. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια των 

δημοσίων εσόδων, των εσόδων των Τρίτων, των οργάνων είσπραξης και των νόμιμων 

τίτλων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δύο στάδια της βεβαίωσης των εσόδων 

καθώς και η ατομική ειδοποίηση του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ.  

 

 3.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Η έννοια των δημοσίων εσόδων, που εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), προσδιορίστηκε και από τη νομολογία και περιλαμβάνει 

τις χρηματικές αξιώσεις του Δημοσίου οι οποίες δημιουργούνται είτε με μονομερή, 

διαπλαστική πράξη στην οποία  προβαίνει μια δημόσια αρχή μέσα στα πλαίσια της 

ενάσκησης δημόσιας διοίκησης, είτε σύμφωνα με τους κανόνες του περιουσιακού 

δημοσίου δικαίου, είτε σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (Παπαχρήστου, 

1992). Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Δαγτόγλου (1992), δημόσια έσοδα σύμφωνα με το 

νόμο αποτελούν τόσο τα έσοδα προϋπολογισμού όσο και οι απαιτήσεις για τις οποίες το 

Δημόσιο έχει καταστεί δικαιούχος λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής.  

 

Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός είναι ο 

νόμος εκείνος στον οποίο λαμβάνει χώρα ο προσδιορισμός των δημοσίων εσόδων που 

προβλέπεται να εισπραχθούν και  στον οποίο καθορίζονται τα όρια των εξόδων του 

Κράτους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης κάθε οικονομικού έτους. Όπως 

σημειώνουν οι Γέροντας και Ψάλτης (2016), τα δημόσια έσοδα είναι ένα σκέλος του 

κρατικού προϋπολογισμού, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται με τη χρήση 

προβλέψεων και περιέχει ένα στοιχείο πιθανότητας, γεγονός που καθιστά δυσχερή τον 

προσδιορισμό τους με απόλυτη ακρίβεια, εν αντιθέσει  με τα δημόσια έξοδα ο 

προσδιορισμός των οποίων είναι ακριβής. 
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Κατά την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 ορίζεται ακόμη ότι έσοδα του ετήσιου 

προϋπολογισμού είναι τα ποσά εκείνα που εισπράττονται κατά το οικονομικό έτος στο 

οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την 

οποία προέρχονται, ενώ από τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι 

βεβαιωθέντα έσοδα του ετήσιου προϋπολογισμού είναι τα ποσά εκείνα που 

βεβαιώνονται κατά το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, χωρίς 

να ασκεί επίδραση η χρονική περίοδος από την οποία προέρχονται, καθώς επίσης και τα 

ανείσπρακτα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού 

έτους. 

 

Από την κατάταξη των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό προκύπτει η 

κατηγοριοποίηση αυτών σε φορολογικά και μη φορολογικά έσοδα. Τα φορολογικά 

έσοδα διακρίνονται περαιτέρω σε έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους 

(Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., 2008). Βέβαια, αν και ένα μεγάλο τμήμα των δημοσίων εσόδων 

προέρχεται από τη φορολογία, αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα φορολογικά έσοδα 

ταυτίζονται με τα δημόσια, τα οποία προέρχονται και από άλλες πηγές όπως στην 

περίπτωση των εσόδων από επιβολή διοικητικών προστίμων ή  ποινών επιβαλλόμενων 

από τα Ποινικά Δικαστήρια ή από εκποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων 

(Τομαράς, 2014).  

 

Κατά τον ΚΕΔΕ, τα δημόσια έσοδα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χρηματικές 

αξιώσεις του Δημοσίου, που ερείδονται σε τίτλο εκτελεστό, βεβαιώνονται από την 

αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια υπηρεσία και αποτελούν ταμειακό ενεργητικό για το 

Δημόσιο. (Παπαχρήστου, 1992). Τα δημόσια έσοδα διακρίνονται περαιτέρω στα «εν 

στενή εννοία έσοδα» τα οποία ορίζονται τόσο από τον ΚΕΔΕ όσο και από το νόμο περί 

δημοσίου λογιστικού και στα «εν ευρεία εννοία έσοδα» στα οποία συμπεριλαμβάνονται 

ο δανεισμός (εσωτερικός και εξωτερικός), όπως επίσης και τα έσοδα από την εκποίηση 

των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Δημόσιο (Τομαράς, 2014). 

 

Στη συνέχεια θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί ότι από τη μία πλευρά ο ν. 4270/2014 

αναφέρεται στα έσοδα του προϋπολογισμού και από την άλλη ο ΚΕΔΕ περιέχει 

ρυθμίσεις σχετικές με την είσπραξη αυτών. Έτσι γίνεται αντιληπτή η σχέση ανάμεσα 

στο δημόσιο λογιστικό και τον ΚΕΔΕ, με απώτερο σκοπό την εκτέλεση του  

προϋπολογισμού του Κράτους (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Η εκτέλεση εξ’ άλλου του 

κρατικού προϋπολογισμού, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της  είσπραξης των δημοσίων 
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εσόδων, δίνει τη δυνατότητα στο Κράτος να πραγματοποιήσει τους 

κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς του σκοπούς (Κυριακοπούλου, 2001).  

 

3.3 ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

 

Η διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης των εσόδων από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, ισχύει και για τρίτους όπως είναι τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως 

επίσης και τα φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ειδικών διατάξεων 

που να τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., 2008). 

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να γίνει η ανάθεση της είσπραξης των 

εσόδων ειδικών δημόσιων υπηρεσιών και ειδικών ταμείων στις Δ.Ο.Υ., εφόσον η 

είσπραξη αυτών δεν είναι δυνατή με δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΔΑ και τρίτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος και η 

διαδικασία απόδοσης των εσόδων αυτών όπως επίσης και το ποσοστό συμμετοχής των 

ανωτέρω φορέων στη δαπάνη  για την είσπραξη των εσόδων που  λαμβάνει χώρα για 

λογαριασμό τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% των 

εισπραχθέντων εσόδων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης (αρθρ. 98,                         

ν. 4270/2014). Στην περίπτωση όμως που οι υπηρεσίες του Δημόσιου αναλαμβάνουν 

την είσπραξη των εσόδων τρίτων, βάσει του ΚΕΔΕ, τότε σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 28 του ν. 2579/1998, προβλέπεται ότι στις σχετικές δίκες που δημιουργούνται 

δεν νομιμοποιείται το Δημόσιο να παρίσταται ως διάδικος, αλλά το νομικό πρόσωπο. 

 

Ειδικότερα, το θέμα των εσόδων των ΟΤΑ, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου και των φυσικών προσώπων αναλύεται στο άρθρο 91 του ΚΕΔΕ, 

από την πρώτη παράγραφο του οποίου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι οφειλές υπέρ 

νομικών προσώπων και τρίτων που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. για λογαριασμό τους, 

εφόσον από τις ίδιες διατάξεις των δικαιούχων υπάρχει πρόβλεψη για  επιβάρυνσή τους 

με προσαυξήσεις, πρόστιμα, τόκους υπερημερίας, ΦΠΑ και γενικώς για κάθε είδους 

επιβαρύνσεις, οι οποίες ξεκινούν πριν από τη βεβαίωσή τους στις Δ.Ο.Υ., αυτές θα 

πρέπει να αναγράφονται στον χρηματικό κατάλογο. Επιπρόσθετα, όταν τα ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ και οι τρίτοι αποστέλλουν για είσπραξη στις Δ.Ο.Υ. τα έσοδά τους, πρέπει να 
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έχουν πρόβλεψη για τη δαπάνη των εξόδων που θα προκύψουν κατά τη λήψη των 

μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, τα οποία θα λαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς 

προηγούμενη έγκριση. 

 

Στην περίπτωση που ο νομοθέτης προβλέπει υπέρ ΝΠΔΔ την εφαρμογή των διατάξεων 

που ισχύουν σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων ως προς τις απαιτήσεις αυτών, 

η σχετική παραπομπή αφορά αποκλειστικά στις δικονομικές διατάξεις του ΚΕΔΕ 

αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των χρηματικών απαιτήσεων τους και δεν 

περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν στην παραγραφή (Σολδάτος, 2010). 

 

3.4  ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΕΔΕ, η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης και των λοιπών οργάνων που έχουν οριστεί 

με ειδικές διατάξεις ή των ειδικών ταμιών στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη 

ειδικών εσόδων. Εξαίρεση αποτελούν οι φόροι και τα λοιπά δημόσια έσοδα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 

Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μπορεί κατ’ εξαίρεση να ανατεθεί σε Τράπεζες ή σε 

άλλους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή Πιστωτικούς Οργανισμούς ή στα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές. Η ανάθεση των εισπράξεων 

σε άλλους φορείς λαμβάνει χώρα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από την 

οποία καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, ο έλεγχος των εισπράξεων 

και η καταβολή προμήθειας ή αμοιβής αυτών, η οποία βαρύνει το Δημόσιο (παρ. 2, 

αρθρ. 81, ν. 4270/14).  

 

Οι ειδικοί ταμίες είναι δημόσιοι υπόλογοι, επιφορτισμένοι με την είσπραξη ειδικών 

εσόδων δημόσιων υπηρεσιών και την πληρωμή δαπανών από τα έσοδα αυτά, υπό την 

προϋπόθεση της μη λειτουργίας ιδιαίτερης ταμειακής υπηρεσίας. Το πεδίο των 

αρμοδιοτήτων, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των ειδικών ταμιών ρυθμίζονται από 

ειδικές διατάξεις όπως και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται από αυτούς, ενώ η 

απόδοση των εισπραχθέντων εσόδων στο Δημόσιο καθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (αρθρ. 87, ν. 4270/2014). 
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Όσον αφορά την αρμοδιότητα που ανατίθεται στην Φορολογική Διοίκηση βάσει του 

άρθρου 2 του ΚΕΔΕ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως Φορολογική Διοίκηση νοείται η 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (αρθρ. 3, ν. 4174/2013). Όμως, με τον               

ν. 4389/2016 συστήθηκε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα 

με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από την έναρξη λειτουργίας 

της οποίας καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών όπως και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται σε αυτήν. 

Σκοπός της Αρχής είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των 

φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των 

αρμοδιοτήτων της (αρθρ. 1). 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4389/2016, στην ΑΑΔΕ έχουν ανατεθεί 

μεταξύ άλλων οι αρμοδιότητες του προσδιορισμού, της βεβαίωσης και της είσπραξης 

των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων καθώς και της είσπραξης των λοιπών 

δημοσίων εσόδων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας βεβαίωσης και 

είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την είσπραξη 

αυτών, η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών της στους τομείς της καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, 

της εφαρμογής της νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της 

εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων. 

 

3.5 ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 

Για να προχωρήσουν τα αρμόδια όργανα στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων 

απαιτείται νόμιμος τίτλος όπως ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ. 

Νόμιμος τίτλος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο νομικός εκείνος λόγος στον οποίο 

βασίζεται η απαίτηση του Δημοσίου, το οποίο αποκτά έτσι τη δυνατότητα να εκκινήσει 

τη διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

τελευταίος δεν κατέβαλε την οφειλή του (Φιλίππου, 2014). Ο νόμιμος τίτλος κατά τον 

ΚΕΔΕ είναι αντίστοιχος με τον εκτελεστό τίτλο στο δίκαιο της κοινής αναγκαστικής 

εκτέλεσης, οι κατηγορίες του οποίου καθορίζονται από το άρθρο 904 του ΚΠολΔ 

(Γνωμοδότηση 858/1992 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 
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Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους «Νόμιμος τίτλος είναι το έγγραφο, το οποίο συγκεντρώνον τα στοιχεία του 

άρθρου 2 του ΚΕΔΕ, δημιουργεί και αποδεικνύει ή πιθανολογεί απαίτηση του 

Δημοσίου και παρέχει τη δυνατότητα σ αυτό να επιδιώξει με την συνδρομή των 

οργάνων της διοικητικής εκτελέσεως, τη συμμόρφωση του υποχρέου προς το 

περιεχόμενο της απαιτήσεώς του (Παπαχρήστου Διοικ. Εκτέλ. σελ.99).».  

 

Ο νόμιμος τίτλος, ο οποίος απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων αποτελεί την ουσιώδη προϋπόθεση για να λάβει χώρα η  βεβαίωση 

με τη στενή έννοια (ή ταμειακή βεβαίωση) αλλά και η διοικητική εκτέλεση στη 

συνέχεια (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Η διοικητική εκτέλεση έχει σχέση με τις 

χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου και είναι ο διοικητικός καταναγκασμός που 

λαμβάνει χώρα προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών 

(Δαγτόγλου, 1992; Κόρσος, 2005), ενώ η χρήση του όρου «διοικητική εκτέλεση» 

βοηθά στη διαφοροποίησή του από την αναγκαστική εκτέλεση των δικαστικών 

αποφάσεων και των λοιπών εκτελεστών τίτλων που είναι σχετικοί με τις απαιτήσεις του 

ιδιωτικού δικαίου (Δαγτόγλου, 1992). Βασικό στοιχείο της διοικητικής εκτέλεσης που 

διενεργείται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, αποτελεί η χαλαρότητα σχετικά με τους τίτλους, 

δεδομένου ότι αρκούν και ιδιωτικά έγγραφα που πιθανολογούν το δημόσιο έσοδο, η 

είσπραξη του οποίου μπορεί να επιδιωχθεί με τη διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης 

(Μπέης, 2003). 

 

Ειδικότερα, από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι, εκτός από την 

περίπτωση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΚΦΔ, νόμιμο τίτλο αποτελούν: 

 α) Τα έγγραφα  στα οποία προσδιορίζεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές,  ο 

οφειλέτης, το είδος, το ποσό και η αιτία της οφειλής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 β) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η οφειλή. 

 γ) Τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία πιθανολογείται η οφειλή, τόσο ως 

προς την ύπαρξη όσο και ως προς το ποσό αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του 

ΚΠολΔ. 

 

Η είσπραξη πραγματοποιείται από τη Φορολογική Διοίκηση και στις τρείς περιπτώσεις 

που αναφέρονται παραπάνω, μετά την καταχώριση των στοιχείων του νόμιμου τίτλου 

στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, είτε μετά την αποστολή χρηματικού καταλόγου στη 
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Φορολογική Διοίκηση από την αρχή που απέκτησε το νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο 

το νόμιμο τίτλο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο 

στη Φορολογική Διοίκηση (παρ. 3, αρθρ. 2, ΚΕΔΕ).  

 

3.6 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

3.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η βεβαίωση των εσόδων  στις Δ.Ο.Υ.  πραγματοποιείται με  νόμιμους τίτλους, όπως 

αυτοί ορίζονται από τον ΚΕΔΕ, (αρθρ. 51, Π.Δ. 16/1989). Μετά την βεβαίωση του 

χρέους μπορεί να ακολουθήσει η είσπραξη αυτού ενώ σύμφωνα με την αριθμ. 

1538/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας « (…) Εξ άλλου, κατά το Ν.Δ. 

356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), τα δημόσια έσοδα, 

προκειμένου να εισπραχθούν, βεβαιώνονται στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες 

δυνάμει τού νόμιμου τίτλου με τον οποίο έχει προσδιορισθεί το ποσό και η αιτία τής 

σχετικής οφειλής, βάσει δε της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται στον οφειλέτη, 

υποχρεωτικώς και επ’ απειλή πειθαρχικής ποινής του Διευθυντή του αρμόδιου 

Δημόσιου Ταμείου, σχετική «ατομική ειδοποίηση» (άρθρα 1-4), η οποία αποτελεί την 

πράξη έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης και με την οποία καλείται να καταβάλει 

την οφειλή του (Σ.Ε. 2982/2007 7μ.).» (Σπυροπούλου, 2016, σελ. 149) . 

 

Στην διοίκηση δεν παρέχεται διακριτική ευχέρεια ως προς τη διενέργεια της βεβαίωσης, 

αλλά υποχρεούται στην εκκίνηση της διαδικασίας αυτεπαγγέλτως (Γέροντας και 

Ψάλτης, 1998).  Η διαδικασία της βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων πραγματοποιείται 

σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της βεβαίωσης με την ευρεία έννοια του 

όρου ή αλλιώς φορολογική βεβαίωση ενώ το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που 

χαρακτηρίζεται ως το στάδιο της βεβαίωσης με την στενή έννοια του όρου ή ταμειακή 

βεβαίωση ή βεβαίωση κατά ΚΕΔΕ (ΠΟΛ 1103/2004). Το πρώτο στάδιο της βεβαίωσης 

με την ευρεία έννοια συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώσπου να 

εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος, ενώ το δεύτερο στάδιο της  ταμειακής βεβαίωσης 

πραγματοποιείται από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Φορολογικής 

Διοίκησης (Γέροντας και Ψάλτης, 2016).  

 

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η έννοια  του νόμιμου τίτλου αναλύθηκε παραπάνω  

και όχι μετά την ολοκλήρωση της φορολογικής βεβαίωσης, αν και αποτελεί το 
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αποτέλεσμα αυτής, ώστε να είναι δυνατή η παράθεση των δύο εννοιών της βεβαίωσης 

χωρίς να παρεμβάλλεται η ανάλυση μιας άλλης έννοιας. 

 

3.6.2 Η ΕΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Βεβαίωση με την ευρεία έννοια του όρου είναι η διαδικασία με την οποία 

προσδιορίζεται η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, το είδος, η  αιτία στην οποία 

οφείλεται, το έτος που αφορά και ο υπόχρεος προς πληρωμή, από τις αρμόδιες κατά το 

νόμο διοικητικές ή άλλες Αρχές (ΠΟΛ 1103/2004). Η  βεβαίωση με την πλατιά έννοια, 

είτε είναι φορολογική, είτε τελωνειακή, είτε αστυνομική ή άλλη διοικητική, ρυθμίζεται 

ως νόμιμος τίτλος είσπραξης, από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ (Μπέης, 2003). 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούνται κατά το πρώτο στάδιο της 

βεβαίωσης είναι ότι αυτή πρέπει να διενεργείται από αρμόδιο όργανο και να 

προβλέπεται από διάταξη νόμου (Παπαχρήστου, 1992). Αφετηρία της διαδικασίας 

βεβαίωσης αποτελεί ο φορολογικός νόμος στην περίπτωση των φορολογικών εσόδων  ή 

οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Συγκεκριμένα, 

κατ' εφαρμογή των περί καταλογισμού διατάξεων του δημοσίου δικαίου εκδίδεται 

πράξη  καταλογισμού χρηματικού ποσού κατά φυσικών ή νομικών προσώπων και 

δημιουργείται χρηματική απαίτηση υπέρ του Δημοσίου. Η χρηματική αυτή απαίτηση 

προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά κατά το στάδιο αυτό, δεν αποτελεί όμως δημόσιο 

έσοδο και δεν ενσωματώνει ακόμη αξίωση (Γέροντας και Ψάλτης, 1998).  

 

Το αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της εν ευρεία εννοία βεβαίωσης προσδιορίζεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία (Κουλούρη, 2015). Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα 

παραδείγματα οργάνων που έχουν την αρμοδιότητα να προβούν στην εν ευρεία εννοία 

βεβαίωση όπως είναι οι Δ.Ο.Υ. για απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους, τα τελωνεία 

για τα έσοδα του Δημοσίου από δασμούς και από τον κύκλο εργασιών των 

εισαγόμενων ειδών, το αρμόδιο δικαστήριο για χρηματικές ποινές και δικαστικά έξοδα, 

οι στρατιωτικές υπηρεσίες για τον καταλογισμό στρατιωτικών ειδών, και οι 

επιθεωρητές για τον καταλογισμό ελλείματος δημοσίου υπόλογου (Κυριακοπούλου, 

2001). 
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Έννομη συνέπεια της βεβαίωσης με την ευρεία έννοια αποτελεί το γεγονός ότι η 

έκδοση πράξης που λαμβάνει χώρα είναι ατομική εκτελεστή διοικητική πράξη που 

μπορεί, κατά τις διατάξεις του ΚΔΔ, να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον των 

αρμόδιων Δικαστηρίων (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Οι πράξεις καταλογισμού είναι 

απαραίτητο να κοινοποιηθούν με έγκυρο τρόπο στον οφειλέτη, για να δοθεί σε αυτόν η 

δυνατότητα να αμυνθεί με την άσκηση ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής 

(Τομαράς, 2014). Το στάδιο της βεβαίωσης με τη ευρεία έννοια έχει μεγάλη σημασία, 

διότι από αυτό θα κριθεί η νόμιμη άμυνα του διοικούμενου κατά των εκδοθέντων εις 

βάρος του πράξεων (Αλεξόπουλος, 2016). 

 

Στην περίπτωση που δεν ασκηθεί προσφυγή ή η προσφυγή που ασκήθηκε απορριφθεί ή 

τελικά επιτευχθεί εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, τότε η οφειλή οριστικοποιείται 

και εκκαθαρίζεται. Η Διοικητική Αρχή αποκτά με αυτό τον τρόπο νόμιμο τίτλο 

είσπραξης με την έκδοση του οποίου το στάδιο αυτό της βεβαίωσης με την ευρεία 

έννοια περατώνεται (Τομαράς, 2014). Ως νόμιμοι τίτλοι είσπραξης  χαρακτηρίζονται οι 

οριστικές πράξεις των αρμοδίων αρχών στις οποίες περιλαμβάνονται η χρηματική 

απαίτηση του δημοσίου, το είδος, η αιτία, το έτος και ο υπόχρεος για την καταβολή της 

οφειλής (ΠΟΛ 1103/2004).  

 

Από το άρθρο 52 του Π.Δ. 16/89 καθορίζονται τα δικαιολογητικά στοιχεία που 

απαιτούνται προκειμένου να εκδοθούν οι τίτλοι είσπραξης και τα οποία είναι : 

1) η διάταξη νόμου, 

2) οι τίτλοι βεβαίωσης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

3) η απόφαση καταλογισμού, 

4) οι  αποφάσεις ή οι πράξεις της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής. 

 

Συμπληρωματικά, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μια άλλη  άποψη που αναπτύχθηκε 

τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία, υπάρχει ένα ακόμη στάδιο βεβαίωσης, αυτό 

της ευρύτατης εννοίας που προηγείται της ευρείας εννοίας (φορολογικής) βεβαίωσης 

και κατά το οποίο λαμβάνει χώρα ο καταλογισμός χρηματικού ποσού βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Ακολουθεί το στάδιο της ευρείας εννοίας κατά το οποίο αφού 

οριστικοποιηθεί, εκκαθαρίζεται η οφειλή, συντάσσεται ο χρηματικός κατάλογος και 

αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να βεβαιωθεί ταμειακά (Γέροντας 

και Ψάλτης, 2016). 

 



 

15 
 

3.6.3 Η  ΕΝ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Η βεβαίωση του δημοσίου εσόδου με την ευρεία έννοια του όρου οδηγεί μεν στον 

προσδιορισμό του εσόδου, δεν δίνει όμως τη δυνατότητα  στο Δημόσιο να επιδιώξει την 

καταβολή του από τον υπόχρεο καθώς δεν έχει ακόμη αποκτήσει τίτλο που να 

ενεργοποιεί τη διαδικασία για την είσπραξή του. Για να αποκτήσει το Δημόσιο τη 

δυνατότητα να επιδιώξει την είσπραξη συγκεκριμένου εσόδου, είναι απαραίτητο αυτό 

να βεβαιωθεί και με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή να βεβαιωθεί ταμειακά (ΠΟΛ 

1103/2004). Η εν στενή εννοία βεβαίωση ή ταμειακή βεβαίωση ή βεβαίωση κατά 

ΚΕΔΕ, λαμβάνει χώρα με την καταχώριση στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ., των στοιχείων που περιέχονται στους χρηματικούς καταλόγους 

(τίτλοι είσπραξης) οι οποίοι παραλαμβάνονται και στη συνέχεια με την απόδοση 

αριθμού τριπλοτύπου βεβαίωσης (ΑΤΒ)  (ΠΟΛ 1103/2004; αρθρ. 61, Π.Δ. 16/1989). 

 

Οι Χρηματικοί κατάλογοι είναι τα παραστατικά στοιχεία των νόμιμων τίτλων 

είσπραξης (ΠΟΛ 1103/2004). Από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ προβλέπεται 

μεταξύ άλλων ότι στο χρηματικό κατάλογο περιέχονται τα προσδιοριστικά στοιχεία του 

χρέους, του υπόχρεου και των τυχόν συνυπόχρεων τρίτων που ευθύνονται. Στην 

περίπτωση που παραληφθεί η αναφορά των ευθυνόμενων συνυπόχρεων δεν θίγεται το 

κύρος του νόμιμου τίτλου ούτε η νομιμότητα της  διαδικασίας είσπραξης ή της 

διαδικασίας εκτέλεσης που ακολουθεί. Επιπλέον, η μερική ή ολική αναστολή του 

νόμιμου τίτλου δεν κωλύει την διαδικασία καταχώρισης της συνολικής οφειλής στα 

βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης. 

 

Ειδικότερα, οι αρμόδιες Αρχές συντάσσουν και  στέλνουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους 

τίτλους είσπραξης και τις περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης. Στους τίτλους 

είσπραξης πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ. 

16/1989 : 

1) ο τίτλος της αρμόδιας  Αρχής που προβαίνει στη σύνταξη αυτών,  

2) ο αριθμός που φέρει ο τίτλος, 

3) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια της βεβαίωσης, 

4) τα στοιχεία του οφειλέτη ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή για 

εταιρεία, 
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5) το είδος του εσόδου και το ποσό που οφείλεται αναλυμένο σε κωδικούς αριθμούς 

εσόδου ή εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς, 

6) ο αριθμός των δόσεων, 

7) οι υπογραφές του υπαλλήλου που τους συντάσσει, του προϊσταμένου του 

τμήματος και της υπηρεσίας, 

8)  η υπηρεσιακή σφραγίδα. 

 

Από το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι όταν στους τίτλους είσπραξης δεν περιλαμβάνονται 

τα παραπάνω στοιχεία, αυτοί δεν  βεβαιώνονται από τις Δ.Ο.Υ. και επιστρέφονται στην 

βεβαιούσα αρχή προκειμένου να συμπληρωθούν. 

 

Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής του χρέους, αν δηλαδή αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή 

σε δόσεις, αυτό αναφέρεται στον χρηματικό κατάλογο. Από το άρθρο 3 του ΚΕΔΕ 

προβλέπονται τα σχετικά με την καταβολή των οφειλών. Συγκεκριμένα, τα χρέη προς 

το Δημόσιο καταβάλλονται εφάπαξ, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης τους εκτός 

και αν ειδικότερες διατάξεις ορίζουν την καταβολή αυτών σε δόσεις (παρ.1). Από την 

παρ. 2 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται το θέμα της καταβολής των χρεών που απορρέουν 

από συμβάσεις, τα οποία καταβάλλονται στις προθεσμίες που ορίζονται από τις 

συμβάσεις αυτές. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για την περίπτωση των χρηματικών 

ποινών, των προστίμων, των δικαστικών εξόδων και των τελών που επιβάλλονται είτε 

από τα Ποινικά είτε από τα Διοικητικά Δικαστήρια τα οποία μπορούν να καταβληθούν 

σε μηνιαίες δόσεις εφόσον εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα από το οποίο θα ορίζεται ο 

αριθμός των δόσεων, τα αρμόδια όργανα για τον καθορισμό αυτών καθώς και η παροχή 

εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας για την εξόφληση των δόσεων (παρ. 5).   

 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και αυτή της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες 

κρίθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και 

καταβάλλονται εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την πρόσκληση 

καταβολής της περίπτωσης β΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (παρ.6, 

αρθρ. 3, ΚΕΔΕ).  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. Α΄ του άρθρου 1 του        

ν. 4152/2013 και κάθε άλλης διάταξης για τη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής 

ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών ή άλλης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, τα 

χρέη που βεβαιώνονται στην ανωτέρω περίπτωση δεν υπάγονται σε διευκόλυνση ή  
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ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ή χορήγηση διοικητικής αναστολής      

(εδ. 2, περ. β΄,παρ. 1, αρθρ. 22, ν. 4002/2011).  

 

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να επισημανθεί, αφορά στην αναγραφή επί του 

χρηματικού καταλόγου των συνυπόχρεων τρίτων, οι οποίοι ευθύνονται μαζί με τον 

πρωτοφειλέτη για την καταβολή του χρέους. Η παράλειψη αναφοράς αυτών των 

προσώπων μπορεί να μη θίγει το κύρος του νόμιμου τίτλου, τη νομιμότητα της 

εισπρακτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας εκτέλεσης όπως προαναφέρθηκε, βοηθά 

όμως προς την κατεύθυνση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων καθώς όπως 

αναφέρεται και στην ΠΟΛ 1103/2004, πολλές οφειλές δεν θα είχαν καταστεί 

επισφαλείς ή ανεπίδεκτες είσπραξης εάν ο εντοπισμός και η αναγραφή των 

συνυπόχρεων προσώπων είχε λάβει  χώρα εξ’ αρχής.  

 

Κάθε τίτλος είσπραξης (χρηματικός κατάλογος) που αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. θα 

πρέπει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 να  συνοδεύεται από 

περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης σε τρία αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραμένει στο 

αρχείο του τμήματος Εσόδων μαζί με τον τίτλο είσπραξης, το άλλο επιστρέφεται στην 

αρχή που το εξέδωσε ή στο τμήμα της Δ.Ο.Υ. που έκανε τη βεβαίωση και το 

πρωτότυπο υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λογιστικά στοιχεία του 

τμήματος. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στις περιληπτικές καταστάσεις πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. ο τίτλος της Αρχής που προβαίνει στη σύνταξη αυτής, 

2. η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη διενέργεια της βεβαίωσης, 

3. το είδος φόρου, 

4. ο συνολικός αριθμός των υπόχρεων που περιέχονται στον τίτλο είσπραξης, 

5. τα συνολικά ποσά κατά κωδικό αριθμό (Κ.Α.Ε.) ή τα εκτός προϋπολογισμού 

ποσά και το γενικό σύνολο αριθμητικώς και ολογράφως, 

6. η υπηρεσιακή σφραγίδα και η υπογραφή του προϊσταμένου της Αρχής που  

συντάσσει  την περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης. 

 

Εάν από τον έλεγχο των περιληπτικών καταστάσεων βεβαίωσης και των τίτλων 

είσπραξης εντοπιστούν λάθη, ελλείψεις ή αλλοιώσεις, τότε επιστρέφονται στην εν 

ευρεία έννοια βεβαιούσα Αρχή για διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών (παρ. 2, αρθρ.60, 

Π.Δ. 16/1989). Διαφορετικά, ακολουθεί η  καταχώριση των στοιχείων που περιέχονται 
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στα ανωτέρω έγγραφα, λαμβάνεται ο Αριθμός Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (ΑΤΒ) και έτσι 

ολοκληρώνεται η ταμειακή βεβαίωση.  

 

Η εν στενή εννοία βεβαίωση διακόπτει κάθε σχέση του βεβαιωμένου εσόδου με το 

ουσιαστικό δίκαιο αφού πλέον αυτό εμφανίζεται ως δημόσιο έσοδο, το οποίο 

ρυθμίζεται από το δημόσιο δίκαιο, και όχι ως έσοδο το οποίο προέρχεται για 

παράδειγμα από απαίτηση ιδιωτικού δικαίου (Παπαχρήστου, 1992). Όπως αναφέρουν 

οι Αναστόπουλος και Φορτσάκης (2003), μετά τη διενέργεια της ταμειακής βεβαίωσης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την 

είσπραξη των φόρων αποτελούν διαφορές του ΚΕΔΕ που εισάγονται στα αρμόδια 

Δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής, καθώς δεν είναι πλέον φορολογικές 

διαφορές.  

 

Η ολοκλήρωση της ταμειακής βεβαίωσης αποτελεί προϋπόθεση για να καταστούν τα 

χρέη προς το Δημόσιο ληξιπρόθεσμα, υπό την έννοια ότι αυτά μπορούν να εισπραχθούν 

με διοικητική εκτέλεση κατά τον ΚΕΔΕ (Φιλίππου, 2014). Ο νομοθέτης με το άρθρο 5 

του ΚΕΔΕ ρυθμίζει το ληξιπρόθεσμο των χρεών προς το Δημόσιο τα οποία έχουν 

βεβαιωθεί με την στενή έννοια. Όπως επισημαίνει ο Παπαχρήστου (1992) εννοείται ότι 

ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη 

ταμειακά καθώς η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 5 έχει ως στόχο την 

εξυπηρέτηση του συμφέροντος του οφειλέτη. 

 

 Συγκεκριμένα, από το  άρθρο 5 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι τα χρέη που καταβάλλονται 

εφάπαξ καθίστανται ληξιπρόθεσμα την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 

ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που έλαβε χώρα η βεβαίωση (παρ. 1). Τα χρέη 

που καταβάλλονται σε δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμα την τελευταία εργάσιμη για 

τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί η δόση 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ αν η βεβαίωση πραγματοποιηθεί αφού έχει παρέλθει 

η προθεσμία πληρωμής της πρώτης ή επόμενης δόσης, τότε καθίστανται ληξιπρόθεσμα 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής της δόσης, που  λήγει  μετά τη 

βεβαίωση (παρ. 2). Επιπλέον, τα χρέη από συμβάσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμα την 

ημέρα που πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο ή τμήμα της οφειλής σύμφωνα με τη 

σύμβαση (παρ. 3).  
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Οι συνέπειες που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της ταμειακής βεβαίωσης είναι οι 

εξής (ΠΟΛ 1103/2004) : 

1) Το Δημόσιο αποκτά εκτελεστό τίτλο είσπραξης. 

2) Τα έσοδα, ως βεβαίωση, εμφανίζονται πλέον στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

3) Η αρμόδια υπηρεσία που διενήργησε τη βεβαίωση υποχρεούται να αποστείλει 

ατομική ειδοποίηση χρεών στον υπόχρεο για την καταβολή του χρέους. 

4) Καθορίζεται  η ημερομηνία καταβολής της οφειλής, σε συνάρτηση με τα όσα 

προβλέπονται από το άρθρο 5 του ΚΕΔΕ και τις ισχύουσες διατάξεις περί 

επιβολής του εσόδου. 

5) Καθορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη 

και η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού των προσαυξήσεων εκπροθέσμου 

καταβολής. 

6) Προσδιορίζεται η έναρξη του χρόνου παραγραφής της οφειλής. 

7) Καθορίζεται ο χρόνος λήψης των αναγκαστικών, δικαστικών, ασφαλιστικών ή 

διοικητικών μέτρων εις βάρος του οφειλέτη και των τυχόν συνυπόχρεων ή 

συνυπεύθυνων με αυτόν προσώπων, για την καταβολή του χρέους στην 

περίπτωση που η οφειλή βεβαιώθηκε ταμειακά και δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα. 

 

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στην εν ευρεία εννοία  ή φορολογική και 

στην εν στενή εννοία ή ταμειακή βεβαίωση εντοπίζονται κυρίως στα εξής σημεία 

(Μπέης, 2003; Παπαχρήστου, 1992) : 

 Η εν ευρεία εννοία βεβαίωση αποτελεί ατομική (εκτελεστή) διοικητική πράξη 

με διαπλαστικό χαρακτήρα καθώς η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου έναντι 

του οφειλέτη δημιουργείται μέσω αυτής. Η εν στενή εννοία βεβαίωση από την 

άλλη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα και αποτελεί το σημείο έναρξης του 

υπολογισμού του χρόνου κατά τον οποίο η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου 

θα καταστεί ληξιπρόθεσμη. 

 Η εν ευρεία εννοία βεβαίωση διενεργείται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο 

για τη δημιουργία χρεών φυσικών και νομικών προσώπων έναντι του Δημοσίου, 

μέσω μονομερούς διοικητικής πράξης, ενώ η εν στενή εννοία βεβαίωση 

διενεργείται από το αρμόδιο για την είσπραξη των οφειλών στο Δημόσιο, 

διοικητικό όργανο. 

   Η εν ευρεία εννοία βεβαίωση είναι τίτλος εκτελεστός, ενώ η εν στενή εννοία 

βεβαίωση δεν είναι. 
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 Η φορολογική βεβαίωση ακολουθείται από την ταμειακή βεβαίωση ενώ της 

ταμειακής βεβαίωσης δεν προηγείται πάντα φορολογική βεβαίωση. Παράδειγμα 

τέτοιας περίπτωσης που η ταμειακή βεβαίωση δεν στηρίζεται σε φορολογική 

βεβαίωση αλλά σε άλλο τίτλο είναι η σύμβαση δωρεάς προς το Δημόσιο. 

 Ο υπόχρεος μπορεί να καταβάλει την οφειλή του και πριν τη διενέργεια της 

ταμειακής βεβαίωσης ενώ αυτό δεν είναι δυνατό πριν την ολοκλήρωση της 

φορολογικής βεβαίωσης. 

 

Επιπρόσθετα : 

 Έναντι της φορολογικής βεβαίωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, εκτός και αν 

αυτή δεν κοινοποιήθηκε στον διοικούμενο πριν την έκδοση της εις βάρος του 

ταμειακής βεβαίωσης, ενώ κατά της ταμειακής βεβαίωσης ασκείται το ένδικο 

βοήθημα της ανακοπής προκειμένου να ακυρωθεί η διοικητική εκτέλεση που 

επισπεύδεται (Μπέης, 2003).   

 

Τέλος, από όσα προαναφέρθηκαν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι από τη μία 

πλευρά η εν ευρεία εννοία βεβαίωση συμβάλλει στη διαπίστωση της οφειλής, στον 

καθορισμό και στην ορθή συγκρότηση του νόμιμου τίτλου, ενώ από την άλλη η εν 

στενή εννοία βεβαίωση οδηγεί στην εκτέλεση του νόμιμου τίτλου, στην εμφάνιση του 

ως δημόσιου εσόδου και στην παροχή δυνατότητας είσπραξης αυτού,  δεδομένου ότι το 

στάδιο της είσπραξης ακολουθεί μετά τη διενέργεια της εν στενή εννοία (ταμειακής) 

βεβαίωσης (Παπαχρήστου, 1992).  

 

3.7 Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΕΔΕ, μετά την ολοκλήρωση της ταμειακής βεβαίωσης η 

Φορολογική Διοίκηση προχωρά στην έκδοση ατομικής ειδοποίησης η οποία είτε 

αποστέλλεται ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα με αυτόν πρόσωπα είτε 

κοινοποιείται σε αυτούς με βάση το άρθρο 5 του ν. 4174/2013, με το οποίο ορίζονται οι 

τρόποι κοινοποίησης των πράξεων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση, τόσο όσον 

αφορά την κοινοποίηση σε φυσικό πρόσωπο όσο και σε νομική οντότητα ή νομικό 

πρόσωπο. 
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Η ατομική ειδοποίηση αποτελεί το πληροφοριακό και διοικητικό εκείνο έγγραφο το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα  στον οφειλέτη να λάβει γνώση της οφειλής του προς το 

Δημόσιο (Κουλούρη, 2015). Σύμφωνα με την απόφαση 3325/2014 του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η ατομική ειδοποίηση ακολουθεί τη νομότυπη ταμειακή βεβαίωση του 

χρέους του οφειλέτη του Δημοσίου που έχει ως στόχο τη γνωστοποίηση σε αυτόν της 

οφειλής του και της αιτία αυτής, παρέχοντας του τη δυνατότητα να στραφεί κατά της 

πράξης ταμειακής βεβαίωσης, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) ένδικα μέσα ή να προχωρήσει σε ρύθμιση της οφειλής 

του (Σπυροπούλου, 2016).  

 

Επίσης, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι τα όσα προαναφέρθηκαν δεν έχουν ισχύ 

στην περίπτωση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΚΦΔ και των δημοσίων εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών 

τελών (παρ. 1, αρθρ. 4, ΚΕΔΕ; ΠΟΛ 1249/2014). Για τις τελωνειακές οφειλές δεν 

υφίσταται υποχρέωση αποστολής ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη και η είσπραξη 

πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου τίτλου και της κοινοποίησης του  σε αυτόν 

(Εγκύκλιος Δ19Δ5009736 ΕΞ 2014).  

 

Στο άρθρο 4 του ΚΕΔΕ ορίζεται ακόμη ότι στην ατομική ειδοποίηση θα πρέπει να 

περιέχονται τα εξής : 

 τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του οφειλέτη,  

 το είδος και το ποσό της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν 

ήδη υπολογισθεί),  

 ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης της οφειλής ως δημοσίου εσόδου ή ο 

τίτλος στον οποίο ερείδεται η οφειλή,  

 ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της οφειλής, 

 αναφορά ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας 

καταβολής της οφειλής υπολογίζονται οι τόκοι και τα πρόστιμα που 

προβλέπονται. 

 

Κατά το άρθρο 67 του Π.Δ. 16/89, το οποίο αναφέρεται επίσης στις ατομικές 

ειδοποιήσεις οφειλετών προβλέπεται συμπληρωματικά με τα ανωτέρω ότι στις 

ατομικές ειδοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται: 
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 ο αριθμός αυτής, 

  ο αριθμός των δόσεων, 

  η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. 

 

Επιπλέον, από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι η ατομική ειδοποίηση 

δεν μπορεί να εξομοιωθεί με την επιταγή προς πληρωμή. Εξίσου σημαντική είναι και η 

παρ. 3 του ίδιου άρθρου, διότι από αυτήν προβλέπεται ότι το κύρος των αναγκαστικών 

μέτρων που λαμβάνονται κατά του οφειλέτη δεν επηρεάζεται από παράλειψη 

αποστολής της ειδοποίησης αυτής. Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη διάταξη ανακύπτουν 

ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς αυτή θεσπίστηκε πριν την εισαγωγή του 

Συντάγματος του 1975 και θα έπρεπε να εναρμονιστεί με αυτό (Τομαράς, 2014). 

 

Ο χαρακτήρας της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ κρίθηκε από τα 

αρμόδια δικαστήρια. Στη νομολογία όμως εμφανίστηκαν διαφορετικές απόψεις. Κατά 

την πρώτη άποψη η ειδοποίηση θεωρήθηκε ότι έχει τον χαρακτήρα ατομικής 

εκτελεστής διοικητικής πράξης καθώς μπορεί κατά αυτής να ασκηθεί ανακοπή βάσει 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ΚΕΔΕ. Κατά άλλη άποψη η ατομική ειδοποίηση έχει 

διαπιστωτικό χαρακτήρα και κατά αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί το ανωτέρω ένδικο 

βοήθημα, το οποίο χωρεί κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής η οποία 

αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Όπως προκύπτει 

και από τη νομολογία, η ατομική ειδοποίηση έχει εκτελεστό χαρακτήρα και κατά αυτής 

μπορεί να ασκηθεί ανακοπή όταν αποστέλλεται σε τρίτο πρόσωπο, ακόμη και χωρίς να 

έχει προηγηθεί βεβαίωση εις βάρος του, το οποίο όμως ευθύνεται αλληλεγγύως με τον 

πρωτοφειλέτη για την εξόφληση της χρηματικής απαίτησης του δημοσίου (Γέροντας 

και Ψάλτης, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Όπως εκτενώς αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μετά την ταμειακή βεβαίωση  

του εσόδου ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αποστέλλει στον οφειλέτη την ατομική 

ειδοποίηση του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ, προκειμένου ο τελευταίος να  προχωρήσει στην 

καταβολή της οφειλής του. Εάν η οφειλή εξοφληθεί τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία 

είσπραξης, εάν όμως ο οφειλέτης δεν προχωρήσει στην τακτοποίηση της οφειλής του 

τότε εκκινεί η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης του χρέους, με τις ενέργειες του 

προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σύμφωνα 

με το άρθρο 5 του ίδιου κώδικα (Κυριακοπούλου, 2001). 

 

Σύμφωνα με τον Τομαρά (2014, σελ.1) «Ως διοικητική εκτέλεση ορίζεται το σύνολο 

των κανόνων δικαίου που διέπουν την διαδικασία  αναγκαστικής εισπράξεως των 

δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται επί ενός νομίμου τίτλου, ο οποίος 

προσδιορίζεται από μίαν άλλη προηγουμένη διαδικασία, την διοικητική διαδικασία 

βεβαιώσεως των δημοσίων εσόδων». Το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης διέπει την 

αναγκαστική είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 

ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το νόμο,  και ρυθμίζεται  τόσο από τον ΚΕΔΕ όσο και από τα 

άρθρα 216-230 του ΚΔΔ (Σπυροπούλου, 2016). 

 

Η διοικητική εκτέλεση παρουσιάζεται υπό τη μορφή της εκτέλεσης για την 

πραγματοποίηση καθορισμένης πράξης, παράλειψης ή ανοχής καθώς και υπό τη μορφή 

της εκτέλεσης για την εκπλήρωση χρηματικής οφειλής και στην δεύτερη αυτή 

περίπτωση αναφέρεται στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων βάσει του ΚΕΔΕ  υπό την 

προϋπόθεση της ύπαρξης νόμιμου τίτλου (Τάχος, 2000). Οι αξιώσεις του Δημοσίου και 

των Τρίτων κατά των διοικούμενων είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους χρηματικές, 

μπορεί όμως αρχικά να μην ήταν και  να μετατράπηκαν σε χρηματικές στη συνέχεια, 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης από 

την πλευρά του αναδόχου, με αποτέλεσμα αντί της παροχής να οφείλεται πλέον 

αποζημίωση (Τομαράς, 2014). Αν λοιπόν πρόκειται για χρηματική αξίωση, δηλαδή για 

αξίωση από δημόσιο έσοδο, η αναγκαστική είσπραξη διενεργείται μέσω της διοικητικής 

εκτέλεσης (Κόρσος, 2005). Όπως προαναφέρθηκε, ο διοικητικός καταναγκασμός ή 

αλλιώς η «διοικητική εκτέλεση» που σκοπεύει στην ικανοποίηση των χρηματικών 



 

24 
 

απαιτήσεων του Δημοσίου ρυθμίζεται από τον ΚΕΔΕ, οι διατάξεις του οποίου 

ακολουθούν αυτές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την αναγκαστική εκτέλεση, 

με ουσιώδεις όμως αποκλίσεις υπέρ του Δημοσίου (Δαγτόγλου, 1992). Επιπλέον, 

πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις του ΚΠολΔ τυγχάνουν εφαρμογής κατά τη 

διοικητική εκτέλεση υπό τον όρο ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ, όπως ορίζεται από το  άρθρο 89 του ίδιου κώδικα.  

 

Η διοικητική εκτέλεση εμπίπτει στο χώρο του δικονομικού δικαίου και σ’ αυτήν 

συναντώνται όροι όπως η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός, οι οποίοι είναι γνωστοί από 

τον ΚΠολΔ. Ωστόσο, αν και  οι διαδικασίες αυτές ομοιάζουν, δεν ταυτίζονται λόγω της 

ιδιομορφίας του σκοπού της διοικητικής εκτέλεσης (Τομαράς, 2014). Ορισμένες 

διαφορές της διοικητική εκτέλεση σε σχέση με την κοινή εκτέλεση του ΚΠολΔ, 

εντοπίζονται στην ευκολία δημιουργίας νόμιμων τίτλων για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του Δημοσίου, στη δυνατότητα μη οριστικοποίησης του πλειστηριασμού 

καθώς και στο αυστηρό πλαίσιο των προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται, ώστε να 

καταστεί δυνατή η προβολή της ακυρότητας  των πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης 

(Σπυροπούλου, 2016). 

 

Ανάμεσα στην αναγκαστική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των διοικητικών 

πράξεων υπάρχει διαφορά η οποία έγκειται στη βάση της διαδικασίας. Αυτό συμβαίνει 

διότι στην πρώτη περίπτωση ο εκτελεστός τίτλος αποτελεί τη βάση της αναγκαστικής 

εκτέλεσης, η έκδοση όμως του τίτλου αυτού από τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να 

αποτελέσει επιδίωξη του διοικούμενου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο νόμιμος τίτλος 

αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα αρμόδια 

δικαστήρια από τα όργανα της Διοίκησης (Γέσιου-Φαλτσή, 1998). Με άλλα λόγια οι 

ιδιώτες οφείλουν να διεκδικήσουν τη δικαστική αναγνώριση της απαίτησης τους από 

άλλους ιδιώτες και στη συνέχεια να εκκινήσουν τη διαδικασία της αναγκαστικής 

εκτέλεσης κατά του οφειλέτη τους, σύμφωνα με τον ΚΠολΔ, σε αντίθεση με το 

Δημόσιο το οποίο έχει τη δυνατότητα  να προβεί σε διαδικασία εκτέλεσης αρκεί να έχει 

βεβαιωθεί ο νόμιμος τίτλος κατά ΚΕΔΕ ή να έχει εκδοθεί και να έχει κοινοποιηθεί  ο 

εκτελεστός τίτλος κατά ΚΦΔ (forologikanea.gr, 2014). 

 

Από το άρθρο 7 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι αναγκαστικά μέτρα λαμβάνονται μετά την 

πάροδο της προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον υπόχρεο της 

ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας, στην οποία θα πρέπει να περιέχονται :  
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      α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου και τα στοιχεία του,  

      β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, 

      γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στον αριθμό και       

          τη χρονολογία καταχώρισης του δημοσίου εσόδου με αναφορά στις ημερομηνίες   

          καταβολής του χρέους και τον αριθμό των δόσεων,  

      δ) το είδος και το ποσό της οφειλής,  

      ε) η εντολή καταβολής,  

    στ) ο τρόπος πληρωμής, 

      ζ) αναφορά στις προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής ή τόκων οι οποίοι   

          υπολογίζονται ως την εξόφληση της οφειλής, 

      η) αναφορά στο γεγονός ότι η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προχωρήσει στη           

          λήψη   μέτρων  αναγκαστικής  εκτέλεσης για την είσπραξη των  οφειλών  που   

          αναφέρονται σε  αυτή,  εάν ο  φορολογούμενος  δεν προβεί σε εξόφληση ή  σε       

          ρύθμιση των  οφειλών του  εντός τριάντα  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της       

          ειδοποίησης. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο και δεδομένου ότι η  

οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκκινήσει 

τη διαδικασία για την λήψη των προβλεπόμενων από το άρθρο 9 του ΚΕΔΕ μέτρων, 

ώστε να εισπραχθούν τα έσοδα του δημοσίου. Ωστόσο, ο νομοθέτης με το άρθρο 8 του 

ανωτέρω κώδικα εισάγει μια εξαίρεση ως προς τη λήψη μέτρων για την είσπραξη 

οφειλών που δεν είναι ακόμη ληξιπρόθεσμες. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.  έχει λοιπόν 

τη δυνατότητα λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης τόσο για τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές όσο και γι’ αυτές που δεν έχουν καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμες, στη δεύτερη 

όμως περίπτωση μόνο υπό τη συνδρομή ορισμένων  προϋποθέσεων. 

 

4.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 

 

Από το άρθρο 8 του ΚΕΔΕ προβλέπεται ότι στην περίπτωση που πιθανολογείται 

κίνδυνος ζημιάς για το Δημόσιο ή ύπαρξης οφειλετών που είναι ύποπτοι φυγής τότε ο 

προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.  έχει το δικαίωμα να λάβει αναγκαστικά μέτρα για μη 

ληξιπρόθεσμα χρέη, αρκεί να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ειρηνοδίκη ή της 

Αστυνομικής Αρχής εάν δεν εδρεύει Ειρηνοδικείο στην έδρα της Δ.Ο.Υ. και εφόσον 

συνταχθεί πρακτικό.  
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Συνδυαστικά μπορεί να αναφερθεί ότι η δυνατότητα άμεσης λήψης μέτρων για μη 

εκτελέσιμα χρέη επισημαίνεται και στην ΠΟΛ 1143/2012, για τις περιπτώσεις 

οφειλετών ιδιαίτερου ρίσκου, λόγω του ύψους της οφειλής τους, της αδικαιολόγητης 

απροθυμίας συμμόρφωσης που επέδειξαν και γενικά γι’ αυτούς που εντοπίζονται είτε  

από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων είτε από τη Δ.Ο.Υ. ως ιδιαίτερου ρίσκου 

οφειλέτες. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η μελλοντική είσπραξη του χρέους και 

να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου προβλέπεται και από τον ΚΦΔ η 

δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να προβεί στη λήψη μέτρων διασφάλισης της 

είσπραξης των χρεών που δεν έχουν καταστεί ακόμη ληξιπρόθεσμα (Φινοκαλιώτης, 

2014).  

 

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ο προϊστάμενος της 

Δ.Ο.Υ. μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων. Παράλληλα, έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε εγγραφή υποθήκης για κάθε οφειλή προς το Δημόσιο  αλλά 

και να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας τόσο για είσπραξη χρημάτων 

όσο και για αναχώρηση στο εξωτερικό (αρθρ. 8, ΚΕΔΕ). 

 

4.3 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου ή Τρίτων υπέρ των οποίων 

τυγχάνει εφαρμογής ο ΚΕΔΕ,  αποτελεί τον στόχο της διοικητικής εκτέλεσης, η 

εκκίνηση όμως της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης προϋποθέτει χρηματική 

αξίωση του Δημοσίου, οπλισμένη με νόμιμο τίτλο, βεβαιωμένη με τη στενή έννοια του 

όρου και ληξιπρόθεσμη. Υπό την συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, δίνεται στα 

αρμόδια όργανα η σχετική παραγγελία εκτέλεσης (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Στο άρθρο 9 του ΚΕΔΕ αναφέρονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων 

εσόδων τα οποία είναι : 

1) η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη ή κινητών και απαιτήσεων του 

τελευταίου στα χέρια τρίτου, 

2) η κατάσχεση ακινήτων. 

 



 

27 
 

Η χρήση των αναγκαστικών μέτρων ανατίθεται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που έχει 

βεβαιωθεί το έσοδο, ο οποίος έχει την ευχέρεια να επιλέξει σχετικά με τη χρήση 

αναγκαστικών μέτρων που θα επιβληθούν είτε μεμονωμένα είτε ακόμη και αθροιστικά 

(Γέροντας και Ψάλτης, 2016; Οικονομοπούλου, 1999; Παπαχρήστου, 1992). 

Συμπληρωματικά, να σημειωθεί ότι η έννοια των κινητών ή ακινήτων δεν καθορίζεται 

κατά τον ΚΕΔΕ, οπότε όταν εντοπίζονται αυτές οι δυο έννοιες ισχύουν τα οριζόμενα 

στο άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Σύμφωνα με την νομολογία, η ελεύθερη κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σχετικά 

με την επιλογή  του αναγκαστικού μέτρου είσπραξης που θα επιβληθεί δεν πρέπει να 

παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία συνεπάγεται τη μη λήψη μέτρων 

είσπραξης τα οποία δεν είναι ούτε απαραίτητα ούτε τα ενδεδειγμένα προκειμένου να 

εισπραχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (Τομαράς, 2014). Η ανωτέρω αρχή αποτελεί 

ένα από τα κριτήρια που ρυθμίζουν τα άκρα όρια της ευχέρειας του προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. ως προς την επιλογή των μέτρων εκτέλεσης και επιβάλλει στη διοίκηση να 

ενεργεί βάσει του αισθήματος δικαίου που επικρατεί ώστε να μην παρατηρούνται 

ανεπιεικείς και αδιάλλακτες ερμηνευτικές εκδοχές κατά την εφαρμογή των διατάξεων 

που ισχύουν (Γέροντας και Ψάλτης, 2016).  

 

Τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης τίθενται όχι μόνο από την αρχή 

της χρηστής διοίκησης αλλά και από την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα δε με την 

τελευταία προβλέπεται ότι μεταξύ διοικητικού μέτρου και επιδιωκόμενου σκοπού 

πρέπει να υφίσταται εύλογη σχέση (Γέροντας και Ψάλτης, 2016; Κόρσος, 2005). 

Επιπρόσθετα, η απόφαση  της αρμόδιας αρχής αν και είναι ελεύθερη, θα πρέπει να 

διέπεται και από την αρχή της νομιμότητας η οποία χαρακτηρίζει όλη τη δράση της 

δημόσιας διοίκησης και συνεπώς και τη διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. να λάβει μέτρα εντός όμως των άκρων ορίων αυτής (Γέροντας και Ψάλτης, 

2016). 

 

Η αρμοδιότητα για τη λήψη των μέτρων του άρθρου 9 του ΚΕΔΕ ανήκει στον 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οι 

οφειλές. Στον προϊστάμενο της  Δ.Ο.Υ. ανήκει επίσης η αρμοδιότητα για την εκκίνηση 

της διαδικασίας εκτέλεσης στην περίπτωση οφειλών υπέρ των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που 

δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, οι οποίες βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά 

περίπτωση Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα πρέπει να 
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επισημανθεί ότι όταν οι ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ διαθέτουν δική τους ταμειακή υπηρεσία τότε 

στη λήψη μέτρων μπορεί να προχωρήσει ο διευθυντής του ΝΠΔΔ ή της ταμειακής 

υπηρεσίας του ΟΤΑ (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). 

 

Από το άρθρο 9 του ΚΕΔΕ προβλέπεται επιπλέον η ανάθεση της έρευνας για τον 

εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών σε ελεγκτικές εταιρείες ή 

δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Είναι γεγονός ότι ο 

εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων είναι μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία 

από την οποία απαλλάσσονται με αυτό τον τρόπο οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., εγείρει 

όμως θέμα συνταγματικότητας η ανάθεση καθηκόντων  που σχετίζονται με προσωπικά 

δεδομένα των οφειλετών σε ιδιώτες και ανακύπτουν ερωτήματα για το είδος των 

περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που είναι σε θέση να εντοπίσουν οι ιδιώτες και 

όχι  η Διοίκηση (Τομαράς, 2014). 

 

Μια σημαντική διαφοροποίηση στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης, εισήχθη με τον  

ν. 4336/2015, με τον οποίο προστέθηκε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ΚΕΔΕ 

και αφορά στη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να επιλέγει κατά 

προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις 

χρησιμοποιώντας κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή άλλα κριτήρια τα οποία δεν 

δημοσιοποιούνται και καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Από το ίδιο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ζητά εκ των 

υστέρων  στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω κριτήρια.  

 

Τέλος, πριν την ανάλυση των μέτρων της κατάσχεσης καθώς και του πλειστηριασμού, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσχεση ακινήτων και κινητών στα χέρια του οφειλέτη, 

αμελείται όταν το ύψος της οφειλής είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ (αρθρ. 9, 

ΚΕΔΕ). 

 

 4.3.2  Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ  

4.3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί η  κατάσχεση κινητών τόσο εις βάρος του οφειλέτη  

όσο και εις χείρας τρίτου, τα ακατάσχετα κινητά πράγματα εις χείρας του οφειλέτη  και 

εις χείρας τρίτου  καθώς και η κατάσχεση ακινήτων. Όπως αναφέρει η Κυριακοπούλου 



 

29 
 

(2001, σελ.95) «Κατάσχεση είναι η πολιτειακή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη προκειμένου να πληρωθούν οι χρηματικές υποχρεώσεις του, από τη 

μελλοντική πλειστηρίασή τους.». 

 

4.3.2.2 Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

 

Η κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτη αποτελεί το πρώτο μέτρο της διοικητικής 

εκτέλεσης και συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος διάθεσης από τον τελευταίο, 

των κατασχεθέντων πραγμάτων. Ωστόσο, εάν παρόλα αυτά ο οφειλέτης προβεί σε 

πράξη διάθεσης των κατασχεθέντων, τότε αυτή είναι αυτοδικαίως άκυρη 

(Οικονομοπούλου, 1999). Η κατάσχεση  συνίσταται στη δέσμευση της περιουσίας του 

οφειλέτη τόσο από νομικής πλευράς, αντικείμενο της οποίας αποτελεί κάθε 

περιουσιακό δικαίωμα του οφειλέτη το οποίο είναι δυνατό να μεταβιβαστεί κατά τα 

ισχύοντα στον Αστικό Κώδικα, όσο και από υλικής πλευράς, όπου η δέσμευση 

σχετίζεται με το ενσώματο αντικείμενο του δικαιώματος που έχει κατασχεθεί και έχει 

τεθεί  πλέον υπό μεσεγγύηση (Κυριακοπούλου,  2001). 

 

Η διαδικασία της κατάσχεσης των κινητών εις χείρας του οφειλέτη διενεργείται με την 

έγγραφη παραγγελία του προϊσταμένου της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ. προς το αρμόδιο 

όργανο, είτε πρόκειται  για δικαστικό επιμελητή είτε για υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στην 

οποία πρέπει να περιέχονται  τα στοιχεία του οφειλέτη, το είδος και το ποσό της 

οφειλής, ενώ παράλληλα πρέπει να παρίσταται και ένας ενήλικος μάρτυρας  (εδ. α΄, 

παρ. 1, αρθρ. 10, ΚΕΔΕ).  

 

Στο αρμόδιο για τη διενέργεια της κατάσχεσης όργανο παρέχονται εξουσίες βάσει των 

οποίων μπορεί να εισέρχεται στην οικία και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην 

κατοχή του καθ’ ου η εκτέλεση, να ανοίγει θύρες, κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία και 

να διεξάγει έρευνες. Επιπλέον, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, έχει την δυνατότητα να 

ζητήσει  τη συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης αρχής, η οποία 

υποχρεούται να συνδράμει (παρ. 1-2, αρθρ. 11, ΚΕΔΕ). 

 

Η κατάσχεση διενεργείται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον παρίσταται ένας ενήλικος 

μάρτυρας που μπορεί να προσκληθεί είτε προφορικά είτε έγγραφα και θεωρείται ότι με 
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την υπογραφή του  έχει συμπράξει στην έκθεση κατάσχεσης. Ωστόσο, εάν ο μάρτυρας 

αρνηθεί, τότε διώκεται σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα και το 

εντεταλμένο την κατάσχεση όργανο ενεργεί την κατάσχεση μόνο του, βεβαιώνοντας 

στην έκθεσή του την άρνηση του προσκληθέντος  (Γέροντας και Ψάλτης, 2016; 

Παπαχρήστου, 1992). 

 

Η κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτη δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις εξαιρετέες κατά το νόμο ημέρες εκτός και αν 

το συγκεκριμένο μέτρο λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8. Στην περίπτωση 

όμως αυτή δεν μπορεί να παραστεί ως μάρτυρας οποιοσδήποτε ενήλικος, αλλά αυτός 

θα πρέπει να είναι o Δήμαρχος, ή o Πρόεδρος της Κοινότητας ή Δημοτικός ή 

Κοινοτικός Σύμβουλος ή δημόσιος υπάλληλος ή όργανο της αστυνομίας (παρ. 3,     

αρθρ. 11, ΚΕΔΕ). 

 

Η κατάσχεση διενεργείται με την αφαίρεση των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται 

στην κατοχή του οφειλέτη και την παράδοσή τους σε μεσεγγυούχο ή σε φύλακα, αφού 

συνταχθεί έκθεση κατάσχεσης παρουσία ενός ενήλικου μάρτυρα (Τομαράς, 2014). Εάν 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να εκτιμηθεί η αξία των κινητών που κατάσχονται, 

τότε μπορεί ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να διορίσει πραγματογνώμονα που χρησιμεύει 

και ως μάρτυρας (παρ. 3, αρθρ. 10, ΚΕΔΕ). Ο μάρτυρας καθώς και ο  

πραγματογνώμονας ονομάζονται «Βοηθητικά Όργανα Εκτέλεσης» διότι συμπράττουν 

στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης παρά το γεγονός ότι δεν ορκίζονται 

(Παπαχρήστου, 1992). 

 

Για την κατάσχεση συντάσσεται σχετική έκθεση  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

10 του ΚΕΔΕ, στην οποία περιγράφονται κατά τρόπο συνοπτικό τα αντικείμενα που 

έχουν κατασχεθεί,  με αναφορά στην αξία αυτών κατά την εκτίμηση του προσώπου που 

ενεργεί την κατάσχεση. Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε αυτή είναι:  

α) ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της κατάσχεσης, 

β) ο αριθμός και η χρονολογία της παραγγελίας κατάσχεσης και το ονοματεπώνυμο του 

προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., 

γ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των προσώπων που συμπράττουν, 

δ) το συνολικό ποσό του χρέους του οφειλέτη, το οποίο είναι ίδιο με αυτό που 

αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης. 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το όργανο που διενήργησε την κατάσχεση 

προχωρά στην ανάγνωση της έκθεσης στα πρόσωπα που έχουν συμπράξει καθώς και 

στον οφειλέτη, εφόσον παραβρίσκεται. Στη συνεχεία, η έκθεση υπογράφεται από το 

πρόσωπο που ενήργησε την κατάσχεση, από τον μάρτυρα και τον οφειλέτη υπό την 

προϋπόθεση ότι  ο τελευταίος είναι παρών και επιθυμεί να υπογράψει και παραδίδεται ή 

αποστέλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας δύο ημερών 

(παρ. 3 και 5, αρθρ. 10, ΚΕΔΕ). 

 

Από τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 10 του ΚΕΔΕ, προβλέπεται επίσης ότι αντίγραφο της 

έκθεσης παραδίδεται και στον καθ’ ου η εκτέλεση, εφόσον είναι παρών,  διαφορετικά 

του επιδίδεται εντός τεσσάρων ημερών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά οκτώ 

ημέρες για όσους κατοικούν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδικείου όπου 

διενεργήθηκε η κατάσχεση, ενώ αν ο καθ’ ου η κατάσχεση αρνηθεί να παραλάβει το 

αντίγραφο της έκθεσης, τότε συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη. Αντίγραφο 

της έκθεσης πρέπει να επιδοθεί και στον Ειρηνοδίκη του τόπου της κατάσχεσης εντός 

οκτώ ημερών από τη διενέργεια αυτής. Ο Ειρηνοδίκης υποχρεούται να καταχωρήσει 

περίληψη της επιδιδόμενης έκθεσης στο ειδικό βιβλίο όπου τηρούνται αλφαβητικά τα 

ονόματα των οφειλετών. 

 

Η πολλαπλή κατάσχεση των κινητών πραγμάτων ρυθμίζεται από το άρθρο 12 του 

ΚΕΔΕ στο οποίο αναφέρεται ότι οποιαδήποτε κατάσχεση που έχει επιβληθεί στο 

παρελθόν από το Δημόσιο ή από Τρίτους δεν εμποδίζει την επιβολή του ίδιου μέτρου 

κατά το άρθρο 10 αλλά ούτε και η επιβληθείσα κατάσχεση από το Δημόσιο εμποδίζει 

την διενέργεια αυτής από άλλους. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην αριθμ. 250/97 

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η επιβληθείσα από το Δημόσιο 

κατάσχεση δεν εμποδίζει την επιβολή κατάσχεσης από άλλους δανειστές σύμφωνα με 

το άρθρο 12 του ΚΕΔΕ (Οικονομοπούλου, 1999). 

   

Ο οφειλέτης από την ημέρα που έλαβε χώρα η κατάσχεση των κινητών στοιχείων της 

περιουσίας του, εφόσον ήταν παρών ή διαφορετικά από την επίδοση σε αυτόν του 

αντιγράφου της σχετικής έκθεσης,  αποστερείται του δικαιώματος πώλησης  ή διάθεσης 

των πραγμάτων που τελούν υπό κατάσχεση και εάν παρόλα αυτά προβεί στη διενέργεια 

τέτοιας πράξης, αυτή είναι αυτοδίκαια άκυρη. Ωστόσο, η ανωτέρω συνέπεια δεν 

επέρχεται εάν υπάρχει η σχετική έγγραφη συγκατάθεση του προϊσταμένου της 

επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια των πράξεων αυτών (παρ. 1, αρθρ. 13, ΚΕΔΕ). 



 

32 
 

Όσον αφορά την περίπτωση κινητών πραγμάτων που έχουν κατασχεθεί και είναι 

ασφαλισμένα, η κατάσχεση ισχύει και για την οφειλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση. 

Εάν ωστόσο παρότι έχει εγγράφως ειδοποιηθεί για τη διενέργεια της κατάσχεσης, 

τελικά καταβληθεί η ασφαλιστική  αποζημίωση στον καθ’ ου η κατάσχεση από τον 

ασφαλιστή, τότε αυτή θεωρείται άκυρη (παρ. 2, αρθρ. 13, ΚΕΔΕ). Εάν όμως ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος λάβει χώρα πριν την κατάσχεση των ασφαλισμένων 

αντικειμένων, τότε δεν κατάσχονται τα κατεστραμμένα αντικείμενα αλλά η οφειλόμενη 

στον καθ’ ου η εκτέλεση αποζημίωση, η οποία βρίσκεται στα χέρια του ασφαλιστή 

(Παπαχρήστου, 1992). 

 

Τα κατασχεθέντα κινητά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη παραδίδονται σε 

μεσεγγυούχο ή σε φύλακα προς φύλαξη εκτός αν πρόκειται για χρήματα ή χρεόγραφα 

(Κόρσος, 2005; Οικονομοπούλου, 1999). Αν τα χρήματα είναι σε ημεδαπό νόμισμα 

τότε, μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης, το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται στη 

Δ.Ο.Υ. που έχει επισπεύσει  την εκτέλεση. Κατά την κατάθεση εκδίδεται αποδεικτικό 

είσπραξης με πίστωση στο όνομα του οφειλέτη. Εάν όμως το ποσό που κατασχέθηκε 

είναι μεγαλύτερο της οφειλής του καθ’ ου και αυτός δεν ήταν παρών κατά την 

κατάσχεση ή δεν δέχτηκε να του αποδοθεί το πλεονάζον ποσό, τότε  γίνεται 

παρακατάθεση υπέρ του οφειλέτη για το υπερβάλλον αυτό ποσό. Τα ίδια ισχύουν και 

στην περίπτωση που τα χρήματα που έχουν κατασχεθεί είναι σε αλλοδαπό νόμισμα 

αφού πρώτα γίνει η μετατροπή τους σε ευρώ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (παρ. 1-

2, αρθρ. 14, ΚΕΔΕ).  

 

Όταν τα κατασχεθέντα κινητά είναι χρεόγραφα, τότε αυτά παραδίδονται από το όργανο 

που διενήργησε την εκτέλεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που προχωρά 

στην έκδοση γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου, το οποίο εξοφλείται με 

εντολή του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Στη συνέχεια τα γραμμάτια 

εκποιούνται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατά 

περίπτωση ( παρ. 3, αρθρ. 14, ΚΕΔΕ). 

 

 Με την εξαίρεση της περίπτωσης που η κατάσχεση αφορά χρήματα ή χρεόγραφα, για 

τα οποία ακολουθείται η διαδικασία που προαναφέρθηκε, τα λοιπά κινητά πράγματα 

που κατασχέθηκαν παραδίδονται σε μεσεγγυούχο ή σε φύλακα προς φύλαξη, σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του ΚΕΔΕ, από το οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο ενεργών την 

κατάσχεση μπορεί να ορίσει ως μεσεγγυούχο τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της 
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Κοινότητας του τόπου κατάσχεσης ή τον Συμβολαιογράφο που είναι αρμόδιος για τον 

πλειστηριασμό ή ακόμη και τον ίδιο τον οφειλέτη. 

 

Η επιλογή του μεσεγγυούχου από το πρόσωπο που διεξάγει την κατάσχεση πρέπει να 

έχει ως στόχο την προστασία των πραγμάτων που έχουν κατασχεθεί, από το άτομο που 

έχει επιφορτιστεί με αυτό το καθήκον. Το κατασχεθέν κινητό αφαιρείται από τον 

οφειλέτη και παραδίδεται στον μεσεγγυούχο, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αρνηθεί 

την παραλαβή των κατασχεθέντων μόνο για συγκεκριμένους λόγους. (Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016). Αν η άρνηση του είναι αδικαιολόγητη, τότε το εντεταλμένο την 

εκτέλεση όργανο διορίζει φύλακα υπ’ ευθύνη του μεσεγγυούχου που αρνήθηκε, στον 

οποίο παραδίδονται τα κατασχεθέντα αντικείμενα. Σχετικά με την άρνηση του 

μεσεγγυούχου και τον διορισμό φύλακα συντάσσεται πρωτόκολλο που συνυποβάλλεται 

μαζί με την έκθεση κατάσχεσης στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.. Ο τελευταίος έχει το 

δικαίωμα να αντικαταστήσει τον μεσεγγυούχο ή τον φύλακα κατά την κρίση του 

(παρ.3-5, αρθρ.15, ΚΕΔΕ).  

 

Από την παρ. 8 του  άρθρου 15 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι ο φύλακας ευθύνεται ως 

θεματοφύλακας για κάθε αμέλεια που  επέδειξε  όσο ήταν υπεύθυνος για την φύλαξη  

των πραγμάτων που τελούν υπό το καθεστώς της κατάσχεσης, ενώ παράλληλα είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει τα ανωτέρω κινητά κατά τον χρόνο του πλειστηριασμού 

και να λογοδοτήσει για τους καρπούς που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια που  αυτά 

ήταν υπό την κατοχή του. Εντύπωση προκαλεί αρχικά το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις τις 

οποίες επωμίζεται ο φύλακας καθορίζονται από το ανωτέρω άρθρο σε αντίθεση με τις  

υποχρεώσεις του μεσεγγυούχου που αμελούνται. Ωστόσο, μετά από μια προσεκτική 

ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα ότι και οι δύο έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 

υποχρεώσεις. Εξάλλου, ο φύλακας διορίζεται μετά την άρνηση του μεσεγγυούχου και 

έχει ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε θεμελιώνει απαίτηση από τα όσα έπραξε ή 

παρέλειψε ο φύλακας (Παπαχρήστου, 1992).  

 

Τέλος, ως προς την ιδιαίτερη περίπτωση των ασυγκόμιστων καρπών είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι αυτοί θεωρούνται κινητά και για το λόγο αυτό είναι δυνατή η κατάσχεση 

τους, παραλαμβάνονται όμως ή αφαιρούνται μετά την ωρίμανση τους 

(Οικονομοπούλου, 1999).  
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4.3.2.3 ΤΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

 

Ο νομοθέτης με το άρθρο 17 του ΚΕΔΕ καθιέρωσε ορισμένες κατηγορίες πραγμάτων 

τα οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία της κατάσχεσης των κινητών στοιχείων της 

περιουσίας του οφειλέτη. Τα ακατάσχετα κινητά προσδιορίζονται στο ανωτέρω άρθρο 

το οποίο αποτελεί παρόμοια ρύθμιση με αυτή του άρθρου 953 (παρ.3-5) του ΚΠολΔ 

(Τομαράς, 2014). Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, από την εκτέλεση  πρέπει να 

εξαιρεθούν τα αναγκαία περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των άμεσων και 

βασικών αναγκών του οφειλέτη όπως είναι τα τρόφιμα, τα ενδύματα, τα έπιπλα και τα 

αναγκαία για την επιβίωση και τη συντήρηση του για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέσα 

στο πλαίσια του σεβασμού της προσωπικότητάς του (Γέσιου-Φαλτσή, 1998). 

Επομένως, στο γενικό κανόνα ότι κάθε κινητό είναι δυνατό να κατασχεθεί, υπάρχουν 

ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες προβλέφθηκαν από τον νομοθέτη για ποικίλους λόγους 

(Τομαράς, 2014).  

 

Αναλυτικότερα, ο νομοθέτης στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 17 του ΚΕΔΕ 

αναφέρει ως ακατάσχετα της πρώτης κατηγορίας κινητών στοιχείων τα εξής :  

 Τα αντικείμενα προσωπικής χρήσης του καθ΄ ου η εκτέλεση και της οικογένειας 

του και ιδίως ενδύματα, κρεβάτια και έπιπλα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 

είναι απαραίτητα για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης αυτών. 

 Τρόφιμα και καύσιμη ύλη, τα οποία είναι απαραίτητα για τον οφειλέτη και την 

οικογένειά του, για χρονική διάρκεια τριών μηνών. 

 Τα παράσημα, τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα 

οικογενειακά έγγραφα καθώς και τα επαγγελματικά βιβλία. 

 Τα βιβλία, τα μουσικά όργανα και τα εργαλεία τέχνης τα οποία προορίζονται για 

την επιστημονική, καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη του οφειλέτη ή της 

οικογένειας αυτού. 

 

H έννοια της οικογένειας δεν προσδιορίζεται από το νόμο και δεν αποσαφηνίζεται ποιο 

είναι το σύνολο των ατόμων που την απαρτίζουν καθώς και αν ασκεί επίδραση η 

προσωρινή απουσία ενός από αυτά. Συνεπώς, η θεωρία και η νομολογία καλούνται να 

διαμορφώσουν την έννοια της οικογένειας που ο νομοθέτης δεν προσδιόρισε 

(Παπαχρήστου, 1992). Σύμφωνα με τον Φιλίππου (2014),  ο καθορισμός των μελών 

που συνθέτουν τη οικογένεια του οφειλέτη θα πρέπει να γίνει αφού ληφθούν υπόψη οι 
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ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης μεμονωμένα καθώς και τα διδάγματα της 

κοινής πείρας. 

 

Ορισμένες ακόμη παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν σχετικά με τα ακατάσχετα της 

πρώτης περίπτωσης είναι ότι η αναφορά που υπάρχει στο νόμο σχετικά με τα  

ενδύματα, τα κρεβάτια και τα έπιπλα, είναι ενδεικτική και σε αυτήν περικλείονται και 

άλλα αντικείμενα απαραίτητα για την καθημερινή ζωή και την ψυχαγωγία αυτού, όπως 

είναι οι ηλεκτρικές συσκευές και τα οικιακά σκεύη για μαγειρική. Ειδικά ως προς τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές μάλλον θα πρέπει και αυτοί να θεωρηθούν ακατάσχετοι, 

δεδομένου ότι περιέχουν προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη (Τομαράς, 2014) .  

 

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί η αριθμ. 1809/2008 Απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία «Από την κατάσχεση εξαιρούνται, 

μεταξύ άλλων, τα πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτη και της οικογένειας 

του, εφόσον αυτά κρίνονται απαραίτητα για την ικανοποίηση των στοιχειωδών 

αναγκών διαβίωσης τους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων συνθηκών του 

εκάστοτε οφειλέτη και της οικογένειας του, καθώς και των διδαγμάτων της κοινής 

πείρας. Στην ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών διαβιώσεως κατατείνουν όχι μόνον τα 

πράγματα που είναι απαραίτητα προς διατήρηση και διασφάλιση της ζωής και της 

υγείας του οφειλέτη και της οικογενείας του, αλλά και τα πράγματα που αποσκοπούν, 

σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις, στην εξασφάλιση σε αυτούς ενός 

ελαχίστου επιπέδου ποιότητας ζωής. Επομένως, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση 

πραγμάτων που διασφαλίζουν στον οφειλέτη και την οικογένεια του στοιχειώδεις 

δυνατότητες ανάπτυξης κοινωνικής ζωής, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, μετακίνησης, 

επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο κ.λπ. (…)» (Σπυροπούλου, 2016, σελ.219). 

 

Στην δεύτερη περίπτωση ακατάσχετων, ο νομοθέτης αναφέρεται στα τρόφιμα και την 

καύσιμη ύλη που είναι αναγκαία για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ο υπολογισμός 

του οποίου αρχίζει από την επιβολή της κατάσχεσης. Τρόφιμα και καύσιμη ύλη 

θεωρούνται αυτά που βρίσκονται στην κυριότητα και κατοχή του καθ’ ου η εκτέλεση 

και όχι η ποσότητα χρημάτων που έχει στην κατοχή του για να αγοράσει τα αντίστοιχα 

προϊόντα για τρείς μήνες (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Τα παράσημα, τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα 

οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία, ανήκουν στην επόμενη περίπτωση 
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ακατάσχετων. Σε αυτή περιλαμβάνονται γενικώς τα αντικείμενα προσωπικού 

χαρακτήρα που ανήκουν στον καθ΄ ου η εκτέλεση ή στην οικογένειά του και συνήθως 

έχουν μικρή χρηματική αξία (Γέροντας και Ψάλτης, 2013). Το ακατάσχετο ωστόσο δεν 

συνεπάγεται ότι δεν υπόκεινται σε κατάσχεση τα άυλα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας του οφειλέτη επ’ αυτών, τα οποία δημιουργούνται εφόσον τα προϊόντα 

αυτά θα τεθούν προς πώληση (Τομαράς, 2014). 

 

Η τέταρτη περίπτωση ακατάσχετων προϋποθέτει την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο 

στοιχείων, δηλαδή από τη μία πλευρά απαιτείται ο χαρακτηρισμός του αντικειμένου ως 

βιβλίο, μουσικό όργανο ή εργαλείο τέχνης και από την άλλη το αντικείμενο αυτό  θα 

πρέπει να προορίζεται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικά για την 

πνευματική καλλιέργεια του οφειλέτη ή των μελών της οικογένειάς του. Εάν τα 

πράγματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ή σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς που προαναφέρθηκαν, τότε κατάσχονται κανονικά (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 17 του ΚΕΔΕ, στα αντικείμενα που 

εξαιρούνται της κατάσχεσης περιλαμβάνονται τα εργαλεία, τα βιβλία, τα  μηχανήματα 

ή άλλα αντικείμενα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας του οφειλέτη, ο 

οποίος πορίζεται τα αναγκαία για τη διαβίωση του από την εργασία αυτή. Ωστόσο, η 

προστασία του ακατάσχετου δεν ισχύει στην περίπτωση επιχείρησης που ο καθ’ ου η 

εκτέλεση δεν είναι εργάτης ή τεχνίτης αλλά επιχειρηματίας καθώς  και στην περίπτωση 

δραστηριότητας που ασκείται από νομικό πρόσωπο (Τομαράς, 2014). 

 

Ειδικές ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί από το νομοθέτη και για την περίπτωση που ο 

οφειλέτης είναι γεωργός, κτηνοτρόφος ή πτηνοτρόφος. Εδώ, δεν εξετάζεται η αξία των 

πραγμάτων ή το πόσο είναι απαραίτητα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του 

οφειλέτη, ο οποίος αρκεί να αναφέρει και να αποδείξει ότι εξασφαλίζει τα προς το ζην  

από τη γεωργία ή την κτηνοτροφία ή την πτηνοτροφία, άσχετα από τον τρόπο εργασίας 

του (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Τέλος, οι ταχυδρομικές επιταγές και τα πάσης φύσεως και χρήσεως αυτοκίνητα 

οχήματα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ακατάσχετων κινητών και μπορούν να 

υπαχθούν σε κατάσχεση εκτός αν πρόκειται για οχήματα που χρησιμοποιούν οι 

ανάπηροι πολέμου για την μετακίνησή τους (παρ. 3, αρθρ. 18, ΚΕΔΕ).  
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Πολλές φορές στην πράξη ανακύπτουν διαφωνίες μεταξύ του οφειλέτη και του 

προσώπου που διεξάγει την κατάσχεση ως προς το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

υπαγωγής ενός αντικειμένου στα ακατάσχετα των παραγράφων 1 και 2 που 

αναλύθηκαν παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή δεν εμποδίζεται η εκτέλεση και τα 

αντικείμενα κατάσχονται, αλλά παραδίδονται στον οφειλέτη που ευθύνεται ως 

μεσεγγυούχος. Στη συνέχεια, ο καθ’ ου η εκτέλεση μπορεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο 

δικαστήριο υποβάλλοντας αίτηση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την παράδοση ή 

την επίδοση του αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν (παρ. 4, αρθρ. 17, 

ΚΕΔΕ).   

 

4.3.2.4 Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ 

 
Η ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου αποτελεί τον σκοπό της 

διοικητικής εκτέλεσης, για την επίτευξη του οποίου επισπεύδεται η κατάσχεση τόσο 

της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Η κατάσχεση της κινητής 

περιουσίας του οφειλέτη μπορεί να λάβει χώρα είτε τα στοιχεία αυτής βρίσκονται στην 

κατοχή του είτε όχι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι πιθανό τα κινητά να 

βρίσκονται στην κατοχή τρίτου βάσει ορισμένης έννομης σχέσης (Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016). 

 

Η κατάσχεση «εις χείρας τρίτου» ρυθμίζεται από τα άρθρα 30-34 του ΚΕΔΕ και 

επιβάλλεται από το δανειστή, δηλαδή το Δημόσιο, κατά του οφειλέτη εις χείρας τρίτου, 

ο οποίος είναι οφειλέτης του καθ’ ου η εκτέλεση (Κυριακοπούλου, 2001). Ο τρίτος 

μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο αλλά δεν είναι ούτε οφειλέτης ούτε 

επισπεύδων δανειστής (Παπαδημητρίου, 2014). Κατέχει όμως χρήματα, καρπούς ή 

άλλα κινητά πράγματα που ανήκουν στον οφειλέτη (Κόρσος, 2005). Η εγκυρότητα της 

κατάσχεσης εις χείρας τρίτου προϋποθέτει χρηματική απαίτηση που να ερείδεται σε  

νόμιμο τίτλο, η οποία να έχει βεβαιωθεί ταμειακά και να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Αντικείμενο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου αποτελούν κατά κύριο λόγο οι 

χρηματικές απαιτήσεις  αλλά και τα χρήματα, οι καρποί και τα λοιπά κινητά 

αντικείμενα του καθ’ ου η εκτέλεση (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Ως χρήματα, καρποί 

ή άλλα κινητά πράγματα νοούνται αυτά που έχει στην κατοχή του ο τρίτος με έννομη 

σχέση ή με άλλο τρόπο και τα οποία οφείλει να παραδώσει στον ιδιοκτήτη αυτούσια, 
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ενώ οι καρποί κατάσχονται είτε με τη διάταξη του άρθρου 16 του ΚΕΔΕ είτε ως 

αυτοτελή αντικείμενα. Σχετικά με τα χρήματα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

νομοθέτης αναφέρεται στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που ο τρίτος κατέχει τα 

χρήματα, κυρίως με σύμβαση παρακαταθήκης, και οφείλει να τα καταβάλλει αυτούσια. 

Αντικείμενο της κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων αποτελεί η χρηματική απαίτηση 

του οφειλέτη του Δημοσίου έναντι του τρίτου (Παπαχρήστου, 1992).  

 

Σύμφωνα με τον Φιλίππου (2014), στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου δημιουργείται μια 

«τριγωνική σχέση» στην οποία μετέχουν τα εξής πρόσωπα : 

1) ο επισπεύδων δανειστής, δηλαδή το Δημόσιο που διενεργεί την κατάσχεση,  

2) ο τρίτος, στην κατοχή του οποίου βρίσκονται τα κινητά αντικείμενα που 

κατάσχονται,  

3) ο καθ’ ου η εκτέλεση, δηλαδή ο οφειλέτης του Δημοσίου  εις βάρος του οποίου 

λαμβάνεται  το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης. 

 

Η διαδικασία κατάσχεσης κινητών εις χείρας τρίτου, συντελείται με την κοινοποίηση 

του κατασχετηρίου εγγράφου προς τον τρίτο  και  όχι προς τον οφειλέτη του Δημοσίου 

(Οικονομοπούλου, 1999). Ο τρίτος προσκαλείται με το έγγραφο αυτό να καταβάλλει 

εντός οκτώ ημερών στο Δημόσιο Ταμείο τα χρήματα που χρωστά στον οφειλέτη του 

Δημοσίου ή να παραδώσει τα κινητά αντικείμενα στον φύλακα ή τον συμβολαιογράφο 

που αναγράφεται στο κατασχετήριο (Οικονομοπούλου, 1999; Χαμηλοθώρης, 

Κλουκίνας, Χ., Κλουκίνας, Θ. και Βαφειάδου, 2007, τ.3). 

 

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 30 του ΚΕΔΕ το κατασχετήριο 

έγγραφο, πρέπει να περιέχει τα εξής :  

1) το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του οφειλέτη, 

2) το ονοματεπώνυμο του τρίτου εις χείρας του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση, 

3) το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, 

4) τον πίνακα χρεών του οφειλέτη, 

5) τη χρονολογία και την υπογραφή του προϊσταμένου της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ.  

 

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αυτής της διαδικασίας, το οποίο πρέπει να επισημανθεί 

αφορά τη διάταξη του άρθρου 30 του ΚΕΔΕ σύμφωνα με την οποία το κατασχετήριο 

έγγραφο με το οποίο εκκινεί η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, δεν κοινοποιείται στον 

οφειλέτη, σε αντίθεση με την κοινή εκτέλεση και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 
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983 του ΚΠολΔ. Το γεγονός αυτό εγείρει θέμα συνταγματικότητας της διάταξης αυτής, 

η οποία ωστόσο κρίθηκε συνταγματική με βάση την αριθμ. 2080/2014 απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας (7μ.) για λόγους εξασφάλισης των συμφερόντων του 

Δημοσίου, ανατρέποντας την αριθμ. 366/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (5μ.) η οποία παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση του Στ’ Τμήματος, 

και βάσει της οποίας η  διάταξη αυτή του ΚΕΔΕ κρίθηκε ότι αντίκειται στην παρ. 1 του 

άρθρου 20 του Συντάγματος καθώς η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη της εις βάρος του 

διενεργηθείσας εκτέλεσης έχει ως συνέπεια ο τελευταίος να μην λαμβάνει γνώση ή να 

λαμβάνει αργοπορημένα γνώση αυτής, με συνέπεια την απώλεια της δυνατότητας του  

να αμυνθεί επαρκώς πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης  (Τομαράς, 

2014). 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθμ. 2080/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η μη κοινοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου στον οφειλέτη του 

Δημοσίου, οφείλεται στο γεγονός ότι αν ο τελευταίος λάμβανε γνώση της 

διενεργηθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, θα έσπευδε να προβεί στην είσπραξη των 

χρημάτων και των απαιτήσεων του από τον τρίτο και έτσι δεν θα ήταν δυνατή η 

ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι              

« Βεβαίως, ο οφειλέτης δεν παραμένει ούτε κατά το στάδιο αυτό απροστάτευτος, αφού 

δύναται να ασκεί κατά των πράξεων της διαδικασίας κατασχέσεως, τις οποίες εκ των 

υστέρων πληροφορείται, την ανακοπή που προβλέπει το άρθρο 217 του ΚΔΔ και το 

άρθρο 73 παρ. 2 του ΚΕΔΕ για την περίπτωση αρξαμένης ήδη εκτελέσεως. Εξ άλλου, 

με το άρθρο 228 του ΚΔΔ οργανώνεται σύστημα αποτελεσματικής προσωρινής 

προστασίας στην κατηγορία αυτή διαφορών, αφού παρέχεται, με τις εκτιθέμενες στο 

νόμο προϋποθέσεις, η δυνατότητα αναστολής εκτελέσεως από δικαστήριο των πράξεων 

της εν λόγω διαδικασίας» (Τομαράς, 2014, σελ. 159). Η ανωτέρω απόφαση προκάλεσε 

αιφνιδιασμό τόσο στους νομικούς όσο και στους τραπεζικούς κύκλους και είχε ως 

συνέπεια να σπεύσουν οι καταθέτες στα τραπεζικά ιδρύματα και να προβούν σε 

αναλήψεις σημαντικών ποσών, φοβούμενοι πιθανές κατασχέσεις (Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016). 

 

Από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί το έγγραφο κατασχέσεως στον τρίτο, ο τελευταίος 

δεν έχει την δυνατότητα να αποδώσει στον καθ΄ ου η εκτέλεση  τα χρήματα ή τα κινητά 

πράγματα στα οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση και στερείται παράλληλα τη 

δυνατότητα να συμψηφίσει τα κατασχεθέντα με μεταγενέστερες της κατασχέσεως 
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ανταπαιτήσεις του (Κόρσος, 2005; Οικονομοπούλου, 1999). Ο χρόνος κατά τον οποίο 

κοινοποιείται το κατασχετήριο στον τρίτο είναι κρίσιμος γιατί κατά τον χρόνο αυτό θα 

πρέπει ο οφειλέτης να έχει την κυριότητα των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων που 

βρίσκονται στα χέρια του τρίτου ή να είναι δικαιούχος της απαίτησης στην οποία 

επιβλήθηκε η κατάσχεση, διαφορετικά αυτή είναι ανίσχυρη (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Εάν ο τρίτος στον οποίο έχει επιδοθεί το κατασχετήριο έγγραφο δεν οφείλει στον 

οφειλέτη του Δημοσίου ή δεν οφείλει όλα όσα αναγράφονται σε αυτό ή δεν έχει την 

υποχρέωση να τα αποδώσει άμεσα, τότε πρέπει να το δηλώσει εντός προθεσμίας οκτώ 

ημερών από την επίδοση σε αυτόν του ανωτέρω εγγράφου (Κόρσος, 2005; 

Χαμηλοθώρης και συν., 2007, τ. 3). Η δήλωση μπορεί να γίνει με έγγραφη αναφορά και  

επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που έχει εκδώσει το 

κατασχετήριο ή προφορικά ενώπιον του Ειρηνοδίκη, ο οποίος στη συνέχεια συντάσσει 

σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται στον προϊστάμενο της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ. 

εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (εδ. δ΄, παρ. 1.αρθρ. 32, ΚΕΔΕ). 

 

Ο νομοθέτης έχει εισάγει ειδική ρύθμιση με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ, 

σχετική με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης των μισθωτών ή υπομισθωτών για 

εξόφληση που έγινε προκαταβολικά ή για εκχώρηση των μισθωμάτων στο Δημόσιο, 

όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί σε μισθώματα που καταβάλλονται στον οφειλέτη του 

Δημοσίου. Η ανωτέρω δήλωση για να είναι έγκυρη πρέπει να συνοδεύεται από 

βεβαίωση για την υποβολή της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Γέροντας και Ψάλτης, 2016; 

Φιλίππου, 2014). Η αναγνώριση της εγκυρότητας των παραπάνω πράξεων, μόνο υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. προστατεύει τα συμφέροντα του 

Δημοσίου από τυχόν «συμπαιγνίες» μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή, οι οποίοι μπορούν 

εύκολα να θέσουν προγενέστερη ημερομηνία στα σχετικά έγγραφα, αποφεύγοντας έτσι 

την καταβολή των κατασχεθέντων μισθωμάτων στο Δημόσιο (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Στη συνέχεια, με το άρθρο 33 του ΚΕΔΕ όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την   

παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010, ο νομοθέτης προέβλεψε τις συνέπειες που 

υφίσταται ο τρίτος στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής 

της ή χωρίς τον οριζόμενο τύπο του άρθρου 32 του ίδιου κώδικα. Το αποτέλεσμα που 

επέρχεται σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι ότι ο τρίτος θεωρείται ότι 

οφείλει στο Δημόσιο το σύνολο της απαίτησης για την οποία έχει επιβληθεί  

κατάσχεση. Ωστόσο, αν ο τρίτος αποδείξει ότι δεν υφίσταται οφειλή δική του στον καθ’ 
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ου η κατάσχεση ή ότι αυτή είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, τότε 

απαλλάσσεται  από την ευθύνη ή ευθύνεται μέχρι το ύψος της οφειλής του προς αυτόν.  

 

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή κατά της 

δήλωσης τρίτου εντός  προθεσμίας ενός μήνα από την κοινοποίηση της δήλωσης ή από 

την περιέλευση της έκθεσης του Ειρηνοδίκη σχετικά με τη δήλωση του τρίτου σε 

αυτόν. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 986 του ΚΠολΔ       

(αρθρ. 34, ΚΕΔΕ). 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ειδικότερο ζήτημα της κατάσχεσης εις χείρας 

πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς τόσο το Δημόσιο όσο και τα ΝΠΔΔ έχουν τη δυνατότητα 

να προχωρούν σε κατάσχεση εις χείρας των τραπεζών, των καταθέσεων που έχουν οι 

οφειλέτες τους ώστε να καταστεί δυνατή η μερική ή ολική εξόφληση των απαιτήσεων 

που έχουν από αυτούς. Το ανωτέρω μέσο εκτέλεσης συναντάται πολύ συχνά στην 

πράξη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας κατά τα τελευταία έτη 

(Σταυροπούλου, 2012). 

 

Παρά το γεγονός ότι η κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων είναι ένα 

αποτελεσματικό μέτρο για την αναγκαστική  είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και 

το ότι υπάρχουν οι διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρμογή του ωστόσο, δεν 

χρησιμοποιούνταν όσο θα αναμένονταν  λόγω της ύπαρξης του τραπεζικού απορρήτου 

που αποτελούσε εμπόδιο, απαγορεύοντας στην τράπεζα να υποβάλλει την 

προβλεπόμενη δήλωση σχετικά με τα  στοιχεία των καταθέσεων των οφειλετών 

(Καρυπίδου, 2017; Παπατάσου, 2017). Βέβαια, αν γίνει αποδεκτό ότι η αδυναμία 

κατάσχεσης των καταθέσεων ήταν απόρροια  του ν.δ. 1059/71 πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι  αυτή δεν ήταν η βασική επιδίωξη του νομοθέτη αλλά συνακόλουθο έννομο 

αποτέλεσμα, καθώς ο τελευταίος θέλησε να προστατεύσει την μυστικότητα των 

καταθέσεων (Ντόστας, 2000). 

 

Το εμπόδιο του τραπεζικού απορρήτου  ξεπεράστηκε με την θέσπιση του ν. 2915/2001, 

με τον οποίο επιτράπηκε η άρση του, χωρίς να θίγεται το ειδικό τραπεζικό απόρρητο 

του ν.δ. 1059/1971. Συγκεκριμένα, από το άρθρο 24 του ν. 2915/2001, διευκρινίζεται  

ότι το τραπεζικό απόρρητο αίρεται μόνο μέχρι του ύψους του ποσού που απαιτείται για 

την ικανοποίηση του δανειστή εφόσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα κατάσχεσης της 
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περιουσίας του  δικαιούχου της  κατάθεσης, ενώ για το τυχόν υπερβάλλον ποσό της 

κατάθεσης, η Τράπεζα συνεχίζει να δεσμεύεται από το απόρρητο (Παπατάσου, 2017).   

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 προστέθηκε το άρθρο 30Α  του ΚΕΔΕ 

σχετικά με τις κατασχέσεις στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Από την πρώτη 

παράγραφο του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι το κατασχετήριο έγγραφο μπορεί να 

κοινοποιηθεί είτε στο κεντρικό κατάστημα των πιστωτικών ιδρυμάτων είτε σε 

οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και παράλληλα να περιέχει πολλούς οφειλέτες του 

Δημοσίου. Στο κατασχετήριο έγγραφο πρέπει να επισυνάπτεται πίνακας για κάθε 

οφειλέτη, με αναφορά στο είδος και στο ποσό κάθε οφειλής καθώς και στον αριθμό και 

στη χρονολογία βεβαίωσης αυτής. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει  τη 

δήλωση που ορίζεται από το άρθρο 32, η οποία είναι κοινή για όλους τους οφειλέτες 

που συμπεριλαμβάνονται στο κατασχετήριο και πρέπει να συνοδεύεται από 

παραστατικό  κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού κάθε οφειλέτη για τουλάχιστον 

πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μίας ημέρας μετά 

από αυτήν, διαφορετικά θεωρείται ότι η δήλωση αυτή δεν υποβλήθηκε ποτέ. 

 

Η απόδοση των κατασχεθέντων ποσών στην επισπεύδουσα την κατάσχεση υπηρεσία 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του 

πιστωτικού ιδρύματος  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.  2 του  άρθρου 30Α  του 

ΚΕΔΕ, χωρίς να απαιτείται η καταβολή εξόδων για την τήρηση της διαδικασίας. 

Παράλληλα, ορίζεται ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 

του ν.δ. 17.7/13.8.1923 (ΦΕΚ 224Α). 

 

Επιπρόσθετα, με το ν. 4254/2014 προστέθηκαν τα τελευταία εδάφια του άρθρου 30Α 

του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τα οποία δεν επιβάλλεται κατάσχεση με βάση τη διαδικασία 

αυτού του άρθρου για χρηματικές απαιτήσεις που το συνολικό τους ύψος δεν ξεπερνά 

τα πενήντα ευρώ και  εάν  επιβληθεί, τότε δεν υποβάλλεται η προβλεπόμενη δήλωση 

του άρθρου 32 από τον τρίτο, ενώ το ποσό δεν αποδίδεται ακόμη και αν υφίσταται. 

Στην περίπτωση που η κατάσχεση επιβληθεί για συνολικό ποσό άνω των πενήντα ευρώ 

και το ποσό προς απόδοση είναι μικρότερο αυτού, τότε δεν αποδίδεται εντός της 

οριζόμενης από το παρόν άρθρο προθεσμίας αλλά θα αποδοθεί κατά τον χρόνο που θα 

υπερβεί το όριο αυτό. 
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Ο νομοθέτης με τη θέσπιση του άρθρου 30Β , εισήγαγε μια σημαντική διαφοροποίηση 

στη διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τόσο τον 

τρόπο κοινοποίησης του κατασχετηρίου στο πιστωτικό ίδρυμα όσο και τον τρόπο 

υποβολής της δήλωσης από το πιστωτικό ίδρυμα (Γεωργούλα, 2016). Η νέα αυτή  

διαδικασία είναι υποχρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόσουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α  πάρα μόνο εφόσον 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που αποκλείουν την ηλεκτρονική επικοινωνία (παρ. 4, 

αρθρ. 30Β,  ΚΕΔΕ). 

 

Αναλυτικότερα, από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 30Β  του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι οι 

κοινοποιήσεις του κατασχετηρίου και της δήλωσης του άρθρου 32 μαζί με το 

προαναφερθέν παραστατικό κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, διενεργούνται μέσω 

μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας 

που συνδέονται μεταξύ τους με ασφαλή τρόπο και ορίζονται από κοινού από το 

Δημόσιο και τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Ως προς 

την κοινοποίηση του κατασχετηρίου, αυτή  θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά την 

ημερομηνία και την ώρα που στάλθηκε η ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής του από το 

πιστωτικό ίδρυμα μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτό, ενώ η  

επίδοση της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται αντίστοιχα ότι πραγματοποιήθηκε κατά 

την ημερομηνία και την ώρα που στάλθηκε η ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής της 

μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από το Δημόσιο. 

 

Από τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 30Β  του ΚΕΔΕ προβλέπεται επίσης ότι τα 

ποσά που κατάσχονται μέσω της διαδικασίας αυτής αποδίδονται υποχρεωτικά εντός 

προθεσμίας δέκα ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος είτε 

στο λογαριασμό που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος το Ελληνικό Δημόσιο είτε στην 

επισπεύδουσα υπηρεσία. Όπως αναφέρουν οι Γέροντας και Ψάλτης (2016) αν το ποσό 

που αποδίδεται στο Δημόσιο από την τράπεζα είναι μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο 

επιβλήθηκε η κατάσχεση ή αν η οφειλή έχει εξοφληθεί, τότε η Δ.Ο.Υ. επιστρέφει το 

υπερβάλλον ποσό στο φορολογούμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

επιστροφής χρημάτων από το Δημόσιο. 

 

Επιπλέον, με το ν. 4336/2015  προστέθηκε η παρ. 5 του άρθρου  30 Β του ΚΕΔΕ που 

δίνει τη δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (και ήδη Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)  να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά 
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ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, των οποίων η συνολική 

ληξιπρόθεσμη οφειλή ξεπερνά τις εβδομήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιστωτικά ιδρύματα 

οφείλουν να προχωρούν αυθημερόν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δέσμευση των 

χρημάτων που υπάρχουν ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, έως του 

ποσού της συνολικής οφειλής τους. 

 

 4.3.2.5 ΤΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ 

 

Ο νομοθέτης με το άρθρο 31 του ΚΕΔΕ ρυθμίζει τα ακατάσχετα κινητά πράγματα που 

βρίσκονται στα  χέρια τρίτου, ενώ η αντίστοιχη ρύθμιση για τα κινητά που βρίσκονται 

στην κατοχή του οφειλέτη προβλέπεται από το άρθρο 17 του ίδιου κώδικα.  

 

Οι κατηγορίες των ακατάσχετων κινητών εις χείρας τρίτων, βάσει του άρθρου 31, είναι 

οι εξής: 

1) Τα κινητά πράγματα του άρθρου 17, τα οποία αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω. 

Κατά τον Παπαχρήστου (1992) τα κινητά που αναφέρονται στο άρθρο 17 δεν 

κατάσχονται, είτε βρίσκονται στην κατοχή του οφειλέτη είτε βρίσκονται στα 

χέρια τρίτου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 

2) Τα ακατάσχετα που προβλέπονται από ειδικούς νόμους που διατηρήθηκαν σε 

ισχύ με το άρθρο 52 του Εισαγ. Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

3) Η εταιρική μερίδα επί προσωπικών εταιρειών. Στις προσωπικές εταιρείες 

εμπίπτει και η περίπτωση της προσωπικής εταιρείας «εν τοις πράγμασι» όπως 

επίσης και η ομόρρυθμη, η ετερόρρυθμη και η αστική εταιρεία, ενώ από την 

άλλη πλευρά το ακατάσχετο δεν τυγχάνει εφαρμογής για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ και 

για τις μερίδες των αφανών εταιρειών, της συμπλοιοκτησίας και της αστικής 

εταιρείας που στερείται νομικής προσωπικότητας (Γέροντας και Ψάλτης, 2013). 

4) Οι απαιτήσεις διατροφής οι οποίες πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη 

τελευταίας βούλησης.  

5) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα οι οποίες 

καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό των χιλίων ευρώ 

μηνιαίως. Αν όμως το ποσό είναι μεγαλύτερο των χιλίων ευρώ, τότε 

επιβάλλεται κατάσχεση επί του ημίσεος του υπερβάλλοντος των χιλίων ευρώ 

ποσού και ως το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, καθώς και επί του 

συνόλου του ποσού που υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ. 
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6) Τα 4/5 των ημερομισθίων. Το 1/5 των ημερομισθίων επιτρέπεται να κατασχεθεί 

για οφειλές των δικαιούχων αυτών προς το Δημόσιο. 

7) Το 1/2 των βοηθημάτων που καταβάλλονται εφάπαξ από οποιοδήποτε 

ασφαλιστικό φορέα λόγω εξόδου από την Υπηρεσία ή το επάγγελμα. 

 

Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4484/2017 ορίζεται ότι «Καταθέσεις σε 

πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό 

πληρωμών στα εγκατεστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και 

ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα 

ευρώ (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα.». 

 

Η εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου έχει ως προϋπόθεση την υποβολή ηλεκτρονικής 

δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, για την 

γνωστοποίηση ενός μοναδικού λογαριασμού από το φυσικό πρόσωπο . Εάν υφίσταται  

λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις και ασφαλιστικά 

βοηθήματα τότε γνωστοποιείται αποκλειστικά ο λογαριασμός αυτός (εδ. 2-3, παρ. 2, 

άρθρο 31, ΚΕΔΕ) . 

 

4.3.2.6  Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Ένα άλλο μέτρο που μπορεί να λάβει το Δημόσιο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

του από τον οφειλέτη,  είναι η κατάσχεση  ακινήτων. Συγκεκριμένα, από το άρθρο 35 

του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι η κατάσχεση ακινήτου είναι δυνατό να επιβληθεί σε κάθε είδους 

ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα του οφειλέτη ή ακόμη και επί εμπράγματου 

δικαιώματος του οφειλέτη επί αυτού και μπορεί να επεκταθεί και στα συστατικά 

στοιχεία αυτού και στα παραρτήματα, υπό τον όρο ότι τα τελευταία έχουν περιληφθεί 

στην κατάσχεση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παραρτήματα μπορούν να κατασχεθούν με 

τη διαδικασία που ακολουθείται για τα κινητά. Οι διατάξεις περί κατάσχεσης ακινήτων 

εφαρμόζονται και στην περίπτωση των πλοίων αλλά και των αεροσκαφών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 948 του Αστικού  Κώδικα (Π.Δ. 456/1984)  «Ακίνητα πράγματα 

είναι το έδαφος και τα  συστατικά  του  μέρη. Κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα.». 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου   
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(ν. 3816/1958), πλοίο είναι κάθε σκάφος που έχει καθαρή χωρητικότητα τουλάχιστον 

δέκα κορών και προορίζεται να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα.  Τέλος, αεροσκάφος  

θεωρείται κάθε συσκευή η οποία είναι ικανή να εκτελέσει πτήση για τη μεταφορά 

προσώπων ή πραγμάτων ή γενικότερα για την εκτέλεση αεροπορικών εργασιών, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 1 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988). 

 

Γενικά, η κατάσχεση των ακινήτων απαντάται συχνότερα σε σχέση με την κατάσχεση 

κινητών διότι τα ακίνητα εντοπίζονται εύκολα, επιτυγχάνεται υψηλότερο 

πλειστηρίασμα κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού τους, ενώ κάποιες φορές το 

συγκεκριμένο μέτρο χρησιμοποιείται και ως μέσο πίεσης προς τον οφειλέτη ώστε ο 

τελευταίος να προχωρήσει στην τακτοποίηση των οφειλών του (Φιλίππου, 2014). Να 

επισημανθεί επίσης ότι για την κατάσχεση ακινήτων δεν προβλέπονται ακατάσχετα από 

τις διατάξεις του ΚΕΔΕ  ούτε  υφίσταται η διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας 

τρίτου, σε αντίθεση με την περίπτωση της κατάσχεσης των  κινητών (Αλεξόπουλος, 

2016). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η  κατάσχεση ακινήτων ισχύει όχι μόνο για τα ακίνητα τα οποία 

ανήκουν κατά  κυριότητα στον οφειλέτη αλλά  και για τα  εμπράγματα δικαιώματα του 

τελευταίου επί  αυτών (αρθρ. 35, ΚΕΔΕ). Στην πράξη, η κατάσχεση κυριότητας είναι η 

πιο συνηθισμένη μορφή κατάσχεσης εμπράγματου δικαιώματος που συναντάται και 

μπορεί να είναι πλήρης ή περιορισμένη εφόσον βαρύνεται με επικαρπία  (ψιλή 

κυριότητα) ή άλλη δουλεία (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Στην ειδική περίπτωση που 

επιβάλλεται κατάσχεση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας είναι αναγκαίο να συνταχθεί η 

έκθεση κατάσχεσης με εξαιρετική προσοχή, όσον αφορά στην περιγραφή και στην 

εκτίμηση του κατασχεθέντος ακινήτου, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι το δικαίωμα που 

δεν κατασχέθηκε μπορεί να διατεθεί ελεύθερα χωρίς αυτό να ασκεί επιρροή στη 

διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης του άλλου δικαιώματος (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Η κατάσχεση του ακινήτου διενεργείται έπειτα από έγγραφη παραγγελία του 

προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.  την οποία εκτελεί δικαστικός επιμελητής ή υπάλληλος της 

επισπεύδουσας υπηρεσίας, υπό την παρουσία ενός ενήλικου μάρτυρα. Αν ο μάρτυρας 

αρνηθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, διώκεται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού 

Κώδικα, ενώ το εντεταλμένο την κατάσχεση όργανο ενεργεί μόνο του (παρ. 1, αρθρ. 

36, ΚΕΔΕ). Από τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου  προβλέπεται ακόμη ότι το 
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πρόσωπο που ενεργεί την κατάσχεση μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο 

και συντάσσει έκθεση στην οποία είναι απαραίτητο  να περιέχονται τα εξής στοιχεία : 

 ο χρόνος της κατάσχεσης, 

 ο αριθμός και η χρονολογία  της παραγγελίας κατάσχεσης, 

 το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ., 

 το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, το πατρώνυμο, το επάγγελμα και η κατοικία 

του,   

 το ονοματεπώνυμο του μάρτυρα που έχει συμπράξει,  

 το συνολικό ποσό του χρέους, όπως αυτό αναγράφεται στην παραγγελία 

κατάσχεσης. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρονται :  

 η θέση και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου βρίσκεται το 

ακίνητο, 

 το είδος του ακινήτου, 

 ο αριθμός των ορόφων, εάν πρόκειται για οικοδομή, 

 τα όρια του ακινήτου, 

 η έκταση του ακινήτου κατά προσέγγιση, 

 τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, κατά τρόπο συνοπτικό, 

 η συνολική αξία των κατασχόμενων με βάση την εκτίμηση του προσώπου που 

διενεργεί την κατάσχεση. 

 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας 

Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα να διορίσει πραγματογνώμονα εφόσον κρίνει ότι η εκτίμηση 

της αξίας των ακινήτων που κατάσχονται απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ο 

πραγματογνώμονας στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει και ως μάρτυρας 

(παρ. 3, αρθρ. 36, ΚΕΔΕ).  

 

Ειδικότερα, με την αριθμ. 13057/1987 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κρίθηκε ότι για την εγκυρότητα της έκθεσης κατάσχεσης και του 

προγράμματος πλειστηριασμού είναι απαραίτητο η περιγραφή των ακινήτων που 

κατάσχονται, των συστατικών τους καθώς και των παραρτημάτων τους, να γίνεται κατά 

τέτοιο τρόπο  ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά τους, ούτε και να 

δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στους πλειοδότες, που ως  αποτέλεσμα θα 

είχαν το μειωμένο ενδιαφέρον των πλειοδοτών και την επίτευξη μικρότερου 
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πλειστηριάσματος. Η έκθεση κατάσχεσης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κηρυχθεί 

άκυρη από το δικαστήριο όπως και το πρόγραμμα πλειστηριασμού (Ζήκου, 1997). 

Η κατασχετήρια έκθεση υπογράφεται από όσους έλαβαν μέρος στη διαδικασία της  

κατάσχεσης και συγκεκριμένα πρέπει να φέρει την υπογραφή του προσώπου που 

διενήργησε την κατάσχεση, αυτού που συνέπραξε ως μάρτυρας και του οφειλέτη ή του 

τρίτου κυρίου εφόσον ήταν παρόντες, ενώ απαιτείται να υπάρχει αναφορά στην 

κατασχετήρια έκθεση σχετικά με την αδυναμία ή την άρνηση αυτών να υπογράψουν 

(παρ. 4, αρθρ. 36, ΚΕΔΕ). Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της 

επισπεύδουσας  Δ.Ο.Υ.  από το πρόσωπο που διενήργησε την κατάσχεση εντός τριών 

ημερών από το πέρας αυτής, ενώ η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής οδηγεί στην 

πειθαρχική δίωξη του προσώπου που διενήργησε την κατάσχεση και σε αποζημίωση 

του επισπεύδοντος Δημοσίου. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την επίδοση του 

αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη, ανεξάρτητα με το αν ο 

τελευταίος παρέστη κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης. Η προθεσμία επίδοσης 

παρεκτείνεται κατά οκτώ ημέρες για όσους κατοικούν εκτός της περιφέρειας του 

Πρωτοδικείου του τόπου εκτέλεσης (αρθρ. 37, ΚΕΔΕ). 

 

Οι συνέπειες που επέρχονται μετά την επιβολή κατάσχεσης επί ακινήτου είναι οι εξής 

(Κυριακοπούλου, 2001): 

 ο οφειλέτης στερείται του δικαιώματος διάθεσης του κατασχεθέντος ακινήτου, 

πλοίου ή αεροσκάφους από την επίδοση σε αυτόν της έκθεσης κατάσχεσης, ενώ 

οποιαδήποτε εγγραφή η μεταγραφή αυτού είναι αυτοδικαίως άκυρη, 

 η κατάσχεση ισχύει και για την οφειλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση από την 

ασφάλιση στην περίπτωση που το κατασχεθέν ακίνητο είναι ασφαλισμένο, 

 το ακίνητο τελεί υπό μεσεγγύηση. Μεσεγγυούχος ορίζεται ο κάτοχος του 

ακινήτου κατά το χρόνο της κατάσχεσης εκτός αν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 

αποφασίσει διαφορετικά. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ, ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας  Δ.Ο.Υ. και ο 

ελεγκτής εσόδων αναγράφουν κάτω από την έκθεση κατάσχεσης, με κοινή πράξη, όλες 

τις βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ. οφειλές του καθ’ ου η εκτέλεση ανεξάρτητα με το αν αυτές 

έχουν περιληφθεί στην παραγγελία κατάσχεσης και ορίζουν την πρώτη προσφορά  

(παρ. 1, αρθρ. 39, ΚΕΔΕ). Η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζεται κατά το 

ανωτέρω άρθρο είναι  αυτή που θα ισχύσει κατά τον πλειστηριασμό του κατασχεμένου 
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ακινήτου, εμπράγματου δικαιώματος, πλοίου ή αεροπλάνου (Γέροντας και Ψάλτης, 

2013). 

 

Η τιμή της πρώτης προσφοράς δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερη του οφειλόμενου 

ποσού αφού προστεθούν σε αυτό τα δικαιώματα, τα έξοδα εκτέλεσης καθώς και ο 

φόρος μεταβίβασης ακινήτων και σίγουρα δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισού της 

εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην έκθεση κατάσχεσης 

ούτε και μεγαλύτερη των 4/5 της αξίας αυτής. Στην περίπτωση  όμως που το χρέος του 

οφειλέτη είναι μεγαλύτερο από την εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου, τότε το ποσό της 

πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 4/5 της αξίας που αυτό έχει εκτιμηθεί (παρ. 2-3, άρθρο 

39, ΚΕΔΕ). Η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι δυνατό να τροποποιηθεί στο 

πρόγραμμα πλειστηριασμού, εφόσον συντρέχουν λόγοι κατά την κρίση του 

προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., όπως για παράδειγμα εάν αλλάξει η αντικειμενική αξία του 

κατασχεμένου ακινήτου κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος, γεγονός που 

επηρεάζει το ποσό της πρώτης προσφοράς. (Φιλίππου, 2014). 

 

Από το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ προβλέπεται επίσης ότι η έκθεση κατάσχεσης, 

συμπληρωμένη με την τιμή της πρώτης προσφοράς επιδίδεται με εντολή του 

προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα,  χωρίς καθυστέρηση και 

αμέσως εγγράφεται στο βιβλίο  κατασχέσεων. Η επίδοση γίνεται στον αρμόδιο για την 

τήρηση του νηολογίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το πλοίο όταν πρόκειται για πλοία 

νηολογημένα στην Ελλάδα ή προκειμένου για αεροσκάφη, στον αρμόδιο για την 

τήρηση του μητρώου αεροσκαφών που τηρείται στην Ελλάδα και στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένο το αεροσκάφος (παρ. 4). 

 

 4.3.3 Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 

4.3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η διαδικασία της κατάσχεσης, μέσω  της οποίας δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία 

του οφειλέτη, ακολουθείται από αυτή του πλειστηριασμού, ώστε να καταστεί εφικτή η 

ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ. Ο 

πλειστηριασμός βάσει του ΚΕΔΕ είναι πάντοτε αναγκαστικός, σε αντίθεση με τον 

ΚΠολΔ, από τον  οποίο προβλέπεται  διάκριση μεταξύ εκούσιου και αναγκαστικού 

πλειστηριασμού (Γέροντας και Ψάλτης, 2016).  
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Κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού ρευστοποιούνται τα ακίνητα και κινητά 

στοιχεία της περιουσίας του οφειλέτη ώστε να εξοφληθούν οι οφειλές του προς το 

Δημόσιο ή Τρίτους. Η αναγκαστική αυτή εκποίηση ενεργείται με πλειοδοσία, γεγονός 

που συνεπάγεται ότι τα κινητά ή ακίνητα του καθ’ ου η εκτέλεση μεταβιβάζονται σε 

όποιον προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα (Τομαράς, 2014). Να σημειωθεί επιπλέον ότι 

ο αναγκαστικός πλειστηριασμός  διαφέρει από την πώληση του Αστικού Δικαίου, διότι 

τόσο οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα όσο και οι έννομες συνέπειες οι 

οποίες παράγονται από αυτόν, διέπονται από το Δημοσιονομικό Δίκαιο και όχι από το 

Ιδιωτικό (Κυριακοπούλου, 2001). 

 

Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού από τρίτο, αυτός οφείλει να κοινοποιήσει 

αντίγραφο του προγράμματος πλειστηριασμού στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της 

περιφέρειας κατοικίας ή της επαγγελματικής έδρας του οφειλέτη, εντός προθεσμίας  

δέκα ημερών πριν τη διενέργεια του, όταν πρόκειται για κινητά ή εντός είκοσι ημερών 

όταν πρόκειται για ακίνητα (Οικονομοπούλου, 1999). Με την κοινοποίηση αυτή, 

δίνεται στο Δημόσιο η δυνατότητα να αναγγελθεί, αν ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει 

παράλληλα οφειλές και προς το Δημόσιο (Χαμηλοθώρης, Κλουκίνας, Χ., Κλουκίνας, 

Θ. και Γιαννοπούλου, 2005, τ.4).  

 

 4.3.3.2  Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας  Δ.Ο.Υ. ή ο ταμειακός υπάλληλος, που ορίζεται 

από το εδ. γ΄, της παρ. 1, του άρθρου 10 του ΚΕΔΕ, έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με 

την παρ.1 του άρθρου 19 του ίδιου κώδικα, να προχωρήσει στην έκδοση προγράμματος 

πλειστηριασμού, το οποίο πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:  

1) το όνομα, το επώνυμο και την κατοικία του οφειλέτη, 

2) το ποσό της οφειλής για το οποίο διενεργήθηκε η κατάσχεση, στο οποίο 

μπορούν να προστεθούν και χρέη που βεβαιώθηκαν μετά την κατάσχεση, 

3) το είδος των κατασχεθέντων και η εκτιμηθείσα αξία τους, 

4) η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού, 

5) ο αρμόδιος  για τον πλειστηριασμό υπάλληλος, 

6) ο τόπος του πλειστηριασμού, 

7) το ποσό της πρώτης προσφοράς.  
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Από το ανωτέρω άρθρο ορίζεται επίσης, ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να προχωρήσει 

στην έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού εάν δεν παρέλθει  χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από την κατάσχεση. Η ανωτέρω προθεσμία έχει τεθεί 

από το νομοθέτη, προκειμένου να δοθεί στον οφειλέτη η δυνατότητα είτε να 

καταβάλλει την οφειλή του και να ματαιώσει την εκτέλεση είτε να εξασφαλίσει τη 

συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού υπερθεματιστών ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

προσφορά (Παπαχρήστου, 1992). Ωστόσο, αν και ο νομοθέτης ορίζει ελάχιστο χρονικό 

όριο κατά τη διάρκεια του οποίου δεν διενεργείται ο πλειστηριασμός, δεν ορίζει 

ανώτατο χρονικό όριο για τη διενέργεια αυτού, πλην όμως ο πλειστηριασμός πρέπει να 

διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, για να μη θίγονται δικαιώματα του 

οφειλέτη που έχουν κατοχυρωθεί βάσει των διατάξεων του Συντάγματος(Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016). Δυνατότητα σύνταξης νέου προγράμματος πλειστηριασμού 

προβλέπεται από το νόμο μόνο για την περίπτωση της μεταβολής του τόπου 

πλειστηριασμού ή του ποσού της πρώτης προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

ακολουθηθεί η απαιτούμενη διαδικασία δημοσιότητας του  άρθρου 20 (παρ. 2, αρθρ. 

19, ΚΕΔΕ).  

 

Όσον αφορά τη δημοσιότητα που πρέπει να λάβει ο πλειστηριασμός, από τις ισχύουσες 

διατάξεις προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η δημοσίευση περίληψης του 

προγράμματος πλειστηριασμού σε εφημερίδα, αλλά αρκεί η κοινοποίηση και η 

τοιχοκόλληση του προγράμματος (Παπαχρήστου, 1992). Το πρόγραμμα 

πλειστηριασμού  όμως, πρέπει να λάβει δημοσιότητα προκειμένου να ενημερωθούν και 

έτσι να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα, ο ανταγωνισμός των 

οποίων βοηθά στην επίτευξη μεγαλύτερης προσφοράς (Τομαράς, 2014). 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 20 του ΚΕΔΕ, το πρόγραμμα πρέπει να 

τοιχοκολληθεί στον τόπο πλειστηριασμού και να κοινοποιηθεί στον οφειλέτη 

τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού. Η ανωτέρω 

προθεσμία ισχύει και στην περίπτωση που ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κρίνει ότι πρέπει 

να δημοσιευθεί περίληψη του προγράμματος σε εφημερίδα που εκδίδεται στη Δημοτική 

ή Κοινοτική περιφέρεια του τόπου πλειστηριασμού ή στην πρωτεύουσα του Νομού. 

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του προγράμματος πλειστηριασμού πρέπει να κοινοποιούνται 

στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εδ. β΄, 

παρ. 1 και παρ. 2, αρθρ. 20, ΚΕΔΕ).  
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Ο πλειστηριασμός ενεργείται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου έλαβε 

χώρα η κατάσχεση ή στην έδρα του προσώπου που ορίστηκε μεσεγγυούχος. Ωστόσο, ο 

πλειστηριασμός μπορεί να διενεργηθεί και στον τόπο όπου βρίσκονται τα κατασχεθέντα 

κινητά όταν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κρίνει ότι η μεταφορά των ανωτέρω 

αντικειμένων στον τόπο πλειστηριασμού είτε είναι δυσχερής, είτε ενέχει κίνδυνο να 

προκληθεί ζημία ή βλάβη σε αυτά (παρ. 1, αρθρ. 21, ΚΕΔΕ). Αν παρόλα αυτά, τα 

κατασχεθέντα κινητά μεταφερθούν και επέλθει ζημία ή βλάβη, τότε ο οφειλέτης έχει τη 

δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή και να διεκδικήσει να αποζημιωθεί βάσει των  άρθρων 

105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Γέροντας και Ψάλτης, 

2016). 

 

Ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού, υπό το καθεστώς του ΚΕΔΕ  ήταν η Κυριακή 

και συγκεκριμένα οι ώρες 10-12 π.μ., με την ισχύ όμως του ν. 1653/86, ως ημέρα 

πλειστηριασμού ορίστηκε η Τετάρτη και όχι η Κυριακή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 

είναι εργάσιμη,  και ώρα 12-14μ.μ.. Επιπλέον,  ο πλειστηριασμός κινητών δεν μπορεί 

να διεξαχθεί κατά τον μήνα Αύγουστο με μοναδική εξαίρεση αυτή των πραγμάτων που 

υπόκεινται σε φθορά (Γέροντας και Ψάλτης, 2016).  

 

Αρμόδιος υπάλληλος για τη διενέργεια του πλειστηριασμού ορίζεται Συμβολαιογράφος 

ή Ειρηνοδίκης ή Γραμματέας του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται 

ο τόπος πλειστηριασμού και προς τον οποίο αποστέλλεται κάθε σχετικό με τον 

πλειστηριασμό έγγραφο, είκοσι τέσσερις ώρες πριν τη διεξαγωγή του. Κατ’ εξαίρεση, 

δεν τηρείται η ανωτέρω προθεσμία στην περίπτωση κατασχεμένων κινητών που μπορεί 

να υποστούν φθορά. Ο πλειστηριασμός είναι δυνατό να διενεργηθεί και από υπάλληλο 

της Δ.Ο.Υ. εφόσον η αξία των κατασχεθέντων είναι μικρότερη των τριών χιλιάδων 

ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρίσταται επίσης ένας δημόσιος υπάλληλος, ή 

Δημοτικός ή Κοινοτικός σύμβουλος, ή υπάλληλος ΟΤΑ ή αστυνομικό όργανο (παρ. 3, 

αρθρ. 21, ΚΕΔΕ).  

 

Από το άρθρο 21 του ΚΕΔΕ αν και προβλέπεται η αποστολή των σχετικών με τον 

πλειστηριασμό εγγράφων στον αρμόδιο για την διενέργεια του πλειστηριασμού 

υπάλληλο, ωστόσο δεν προσδιορίζεται ποια είναι τα έγγραφα αυτά, σε αντίθεση με την 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του ίδιου κώδικα, όπου προσδιορίζονται λεπτομερώς τόσο 

τα έγγραφα όσο και ο τρόπος βεβαίωσης και απόδειξης της αποστολής τους. 

Εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία αυτά που προβλέπονται στον πλειστηριασμό ακινήτων 



 

53 
 

και στην περίπτωση του πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων, τα έγγραφα που πρέπει 

να αποσταλούν  είναι: α) το πρωτότυπο της έκθεσης κατάσχεσης, β) το πρωτότυπο του 

προγράμματος πλειστηριασμού και ένα αντίγραφο αυτού, γ) οι εκθέσεις επίδοσης των 

ανωτέρω, δ) αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας στην περίπτωση που δημοσιεύθηκε 

περίληψη του προγράμματος και ε) πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλακείο 

(Γέροντας και Ψάλτης, 2016; Παπαχρήστου, 1992). 

 

Ο  τρόπος διεξαγωγής του πλειστηριασμού των κινητών πραγμάτων αναλύεται στο 

άρθρο 21 του ΚΕΔΕ, ο νομοθέτης  όμως με τον ν. 3756/2009 θέσπισε την αναλογική 

εφαρμογή των άρθρων 959 (παρ. 1-2) και 965 (εδ. δ΄, παρ. 1) του ΚΠολΔ, όπως 

τροποποιήθηκαν με το ν. 3714/2008 (παρ. 1-3, αρθρ. 1), αντικαθιστώντας με τα  

νομοθετήματα αυτά την απαρχαιωμένη ρύθμιση του ΚΕΔΕ (Τομαράς, 2014). 

Επιπρόσθετα, από τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ 

προβλέπεται ότι η τιμή της πρώτης προσφοράς αποτελεί τη βάση για την έναρξη της 

πλειοδοσίας, καθώς και ότι δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος 

του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ, «Οι γραπτές και ενσφράγιστες 

προσφορές, με ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, είναι 

ανέκκλητες και υποβάλλονται, μαζί με την εγγύηση του άρθρου 965 παράγραφος 1 και 

το τυχόν πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παράγραφος 2, στον υπάλληλο του 

πλειστηριασμού είτε στο γραφείο του την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 

πλειστηριασμού κατά τις ώρες 10 το πρωί έως 2 το απόγευμα, με σύνταξη σχετικής 

πράξης είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το 

απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του 

πλειστηριασμού οφείλει κατά την έναρξη του πλειστηριασμού να καταχωρίσει στην 

έκθεσή του τα στοιχεία ταυτότητας των πλειοδοτών, που έχουν ήδη καταθέσει 

προσφορές, και τις εγγυήσεις τους. Στις 5 το απόγευμα και εφόσον δεν υπάρχει άλλος 

πλειοδότης, ο οποίος αναμένει να καταθέσει προσφορά, ο υπάλληλος του 

πλειστηριασμού κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών 

και αμέσως μετά προβαίνει δημόσια στην αποσφράγισή τους, καταχωρίζοντας το 

περιεχόμενό τους στην έκθεσή του.». 

 

Στην περίπτωση που υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά, τα κινητά κατακυρώνονται στον 

μοναδικό πλειοδότη ακόμη και αν αυτός απουσιάζει, εάν όμως υποβλήθηκαν 
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περισσότερες προσφορές, τότε τα πλειστηριαζόμενα αντικείμενα κατακυρώνονται σε 

όποιον έχει υποβάλλει τη μεγαλύτερη προσφορά. Στην περίπτωση όμως που 

κατατέθηκαν προσφορές που είναι ίσες, τότε ακολουθεί η διαδικασία υποβολής 

προφορικών προσφορών στον αρμόδιο για την διενέργεια του πλειστηριασμού 

υπάλληλο, ο οποίος αφού προσκαλέσει τρείς φορές για υποβολή μεγαλύτερης 

προφορικής προσφοράς, στη συνέχεια προχωρά στην κατακύρωση. Μεταξύ ίσων 

προσφορών με τη μεγαλύτερη τιμή για τις οποίες δεν υπήρξε υποβολή προφορικής 

προσφοράς, ακολουθεί κλήρωση για την ανάδειξη του υπερθεματιστή (Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016). 

 

Αν τα κινητά αντικείμενα τα οποία πλειστηριάζονται είναι δυνατό να διαιρεθούν, τότε ο 

αρμόδιος υπάλληλος που διενεργεί τον πλειστηριασμό, αποφασίζει σχετικά με την 

εκποίηση μέρους αυτών, το οποίο θεωρεί ότι αρκεί για την πληρωμή των εξόδων, των 

δικαιωμάτων εκτελέσεως , των χρεών προς το Δημόσιο και των τυχόν αναγγελθέντων 

δανειστών. Εάν όμως τα πλειστηριαζόμενα δεν επιδέχονται διαίρεσης, τότε εκποιούνται 

συνολικά και το τυχόν πλεόνασμα που θα προκύψει αφού αφαιρεθούν τα έξοδα, τα 

δικαιώματα και οι οφειλές που προαναφέρθηκαν, αποδίδεται στον οφειλέτη. Στην 

περίπτωση που ο τελευταίος αρνηθεί να παραλάβει το πλεόνασμα, εκδίδεται γραμμάτιο 

παρακαταθήκης υπέρ αυτού (παρ. 1, αρθρ. 22, ΚΕΔΕ).  

 

Μετά το τέλος του πλειστηριασμού συντάσσεται σχετική έκθεση «εφ΄ απλού χάρτου» η 

οποία πρέπει να φέρει τις υπογραφές του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, του 

τελευταίου πλειοδότη, του οφειλέτη, εφόσον αυτός παραβρίσκεται και επιθυμεί να 

υπογράψει και των δύο μαρτύρων που παραστάθηκαν. Όταν η αξία των κατασχεθέντων 

δεν ξεπερνά τις 3.000,00€ και ο πλειστηριασμός διενεργείται από οποιονδήποτε 

υπάλληλο του Ταμείου υπό την παρουσία δημοσίου υπαλλήλου ή δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή αστυνομικού οργάνου, τότε ως πρώτος 

μάρτυρας υπογράφει ο δημόσιος ή δημοτικός λειτουργός που παραστάθηκε (παρ. 2-3, 

αρθρ. 22, ΚΕΔΕ). 

 

Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την κατακύρωση των πλειστηριαζόμενων 

κινητών, η οποία αναλύεται στα άρθρα 23 και 24 του ΚΕΔΕ.  Με το άρθρο 23 ορίζεται 

η περίπτωση της οριστικής κατακύρωσης των κινητών πραγμάτων ενώ με το άρθρο 24 

ρυθμίζεται η περίπτωση της προσωρινής κατακύρωσης αυτών. Οι αποκλίσεις που 

παρατηρούνται σε σχέση με την Πολιτική Δικονομία έχουν ως σκοπό να 
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προστατευτούν τα δικαιώματα του καθ’ ου η εκτέλεση και να αποφευχθεί η 

κατακύρωση των πλειστηριαζόμενων κινητών σε πολύ χαμηλές τιμές (Παπαχρήστου, 

1992). 

 

Κατά την κοινή εκτέλεση η διαδικασία του πλειστηριασμού ολοκληρώνεται με την 

κατακύρωση, οπότε ο υπερθεματιστής αποκτά ενοχικό δικαίωμα επί του αντικειμένου 

που πλειστηριάστηκε, ενώ την κυριότητα την αποκτά με την παράδοση του κινητού  σε 

αυτόν (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Και στη διοικητική εκτέλεση η κυριότητα 

μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή από την παράδοση του κινητού σε αυτόν και όχι 

από την κατακύρωση (Κόρσος, 2005). Η οριστική κατακύρωση όμως έχει δυνητικό 

χαρακτήρα κατά τη διοικητική εκτέλεση και αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση στο 

γενικό κανόνα της προσωρινής κατακύρωσης (Τομαράς, 2014).  

 

Ο αρμόδιος για τον πλειστηριασμό υπάλληλος δύναται σύμφωνα με το άρθρο 23 του 

ΚΕΔΕ να προχωρήσει στην οριστική κατακύρωση του πλειστηριασμού στον τελευταίο 

πλειοδότη μόνο στις εξής δύο περιπτώσεις : 

1) Εφόσον η τελευταία προσφορά που έχει επιτευχθεί δεν ξεπερνά τις τρείς 

χιλιάδες ευρώ και παράλληλα είναι ανώτερη του μισού της εκτιμηθείσας αξίας 

των κινητών, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην έκθεση κατάσχεσης. 

2) Αν πρόκειται για πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά 

(εδ. β΄, παρ. 2, αρθρ. 21, ΚΕΔΕ).  

 

Μετά την οριστική κατακύρωση, ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλλει το τίμημα στον αρμόδιο για τον πλειστηριασμό υπάλληλο και να παραλάβει 

τα πράγματα, γεγονός που πρέπει να αναφερθεί και στη σχετική έκθεση κατάσχεσης. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ενεργείται αμέσως αναπλειστηριασμός βάσει της ίδιας έκθεσης 

πλειστηριασμού, εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη,  η διάρκεια του οποίου είναι μια 

ώρα. Σχετικά με την ευθύνη του τελευταίου, ισχύουν οι διατάξεις περί 

αναπλειστηριασμού (παρ. 2, αρθρ. 23, ΚΕΔΕ). 

 

Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οριστικής κατακύρωσης του 

ανωτέρω άρθρου, τότε ακολουθείται η διαδικασία της προσωρινής κατακύρωσης του 

άρθρου 24 του ίδιου κώδικα, από τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται ότι στην 

περίπτωση που υπάρχει πλειοδοσία, τα πράγματα κατακυρώνονται προσωρινά στον 

υπερθεματιστή, ενώ αν δεν υπάρχει πλειοδοσία, τα πλειστηριαζόμενα κατακυρώνονται 
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στο Δημόσιο, στην τιμή της πρώτης προσφοράς, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης 

από τον εκπρόσωπο του Δημοσίου ο οποίος παρίσταται. Στη συνέχεια, αντίγραφο της 

έκθεσης πλειστηριασμού υποβάλλεται στον προϊστάμενο της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ. 

εντός προθεσμίας τριών ημερών από τη διενέργεια του πλειστηριασμού (παρ. 1,     

αρθρ. 24, ΚΕΔΕ).  

 

Από το άρθρο 24 του ΚΕΔΕ προβλέπεται επίσης ότι ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας 

Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα να εγκρίνει την κατακύρωση ή όχι, εντός προθεσμίας τριών 

ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της έκθεσης πλειστηριασμού και στην 

περίπτωση που η κατακύρωση δεν εγκριθεί, το τυχόν καταβληθέν πλειστηρίασμα 

επιστρέφεται. Ο προϊστάμενος μπορεί ακόμη να δώσει εντολή για την επανάληψη του 

πλειστηριασμού, υπό την προϋπόθεση της μη έγκρισής του, σε χρόνο που καθορίζει 

κατά την κρίση του  ενώ αν παρέλθει άπρακτη η τριήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι ο 

πλειστηριασμός δεν εγκρίθηκε (παρ. 2 και 5, αρθρ. 24, ΚΕΔΕ). 

 

Ο προσωρινός χαρακτήρας της κατακύρωσης προκύπτει από τις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 24, από τις οποίες προβλέπεται ότι ο πλειστηριασμός αίρεται σε δύο 

περιπτώσεις. Στην πρώτη εξ’ αυτών, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί να 

εγκρίνει τον πλειστηριασμό, χωρίς άμεση δέσμευση από το αποτέλεσμα αυτού, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση, η άρση  του πλειστηριασμού είναι υποχρεωτική εάν υποβληθεί 

αίτηση από τον οφειλέτη υπό την προϋπόθεση της τήρησης κάποιων όρων (Γέροντας 

και Ψάλτης, 2016). Η   αίτηση αυτή πρέπει σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου να 

υποβληθεί εγγράφως από τον οφειλέτη, εντός προθεσμίας τριών ημερών, όταν η 

προσφορά που έχει επιτευχθεί είναι μικρότερη του μισού της εκτιμηθείσας αξίας των 

κινητών βάσει της έκθεσης κατάσχεσης και εφόσον προκαταβληθούν από τον αιτούντα 

τα έξοδα του νέου πλειστηριασμού τα οποία προϋπολογίζονται από τον προϊστάμενο 

της επισπεύδουσας υπηρεσίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης του πλειστηριασμού, είτε είναι δυνητική είτε 

υποχρεωτική, εκδίδεται νέο πρόγραμμα εντός προθεσμίας τριών ημερών, με εξαίρεση 

την περίπτωση των κινητών που υπόκεινται σε  φθορά όπου η προθεσμία είναι δυνατό 

να περιορισθεί.  Κατά την επανάληψη του πλειστηριασμού ως τόπος διεξαγωγής αυτού, 

ορίζεται ο ίδιος με αυτόν που διενεργήθηκε ο πρώτος, εκτός αν ο οφειλέτης αιτηθεί την 

αλλαγή του τόπου αυτού, προκαταβάλοντας τα έξοδα μεταφοράς των κινητών 

πραγμάτων. Ο τόπος διεξαγωγής της επαναληπτικής αυτής διαδικασίας μπορεί να 
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μεταβληθεί και με εντολή του προϊσταμένου της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα 

από τη θέληση του οφειλέτη, ενώ παράλληλα ορίζεται νέος υπάλληλος, αρμόδιος για 

τον πλειστηριασμό (Τομαράς, 2014) . Ο νομοθέτης παρέχει μία φορά την δυνατότητα 

επανάληψης του πλειστηριασμού στον καθ’ ου η εκτέλεση, μετά από την υποβολή  

σχετικής αίτησης από μέρους του, ενώ αν η επανάληψη διενεργείται μετά από απόφαση 

του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ο τελευταίος έχει την διακριτική ευχέρεια να μην 

προχωρήσει στην  έγκριση της κατακύρωσης και να ζητήσει νέα επανάληψη (Γέροντας 

και Ψάλτης, 2016). 

 

Ο νομοθέτης με το άρθρο 27 του ΚΕΔΕ ορίζει μεταξύ άλλων ότι  εάν ο υπερθεματιστής 

δεν προβεί στην καταβολή του πλειστηριάσματος εντός προθεσμίας τριών ημερών από 

την οριστική κατακύρωση, τότε διεξάγεται αναπλειστηριασμός εις βάρος του και κατ’ 

αυτού για τις ζημιές που προέκυψαν από διαφορά του πλειστηριάσματος, των  

δικαιωμάτων και των εξόδων εκτέλεσης και φύλαξης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, ενώ παράλληλα διώκεται και ως οφειλέτης του Δημοσίου. Όπως αναφέρουν οι 

Γέροντας και Ψάλτης (2016), ο υπερθεματιστής επωμίζεται την ευθύνη για τη διαφορά 

του πλειστηριάσματος που ενδέχεται να δημιουργηθεί μετά τη διενέργεια του 

αναπλειστηριασμού εάν η νέα τιμή προσφοράς είναι μικρότερη από αυτή που 

προσέφερε ο ίδιος και δεν κατέβαλε. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των διαδοχικών 

αναπλειστηριασμών την ευθύνη για τη διαφορά του πλειστηριάσματος που τυχόν θα 

προκύψει επωμίζονται όλοι οι προηγούμενοι υπερθεματιστές,. 

 

Μια ακόμη επισήμανση που πρέπει να γίνει, αφορά το γεγονός ότι ο ΚΕΔΕ δεν περιέχει 

λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τον αναπλειστηριασμό σε αντίθεση με τον ΚΠολΔ, 

από την παρ.  5 του άρθρου 965 του οποίου προβλέπεται η αποστολή εξώδικης όχλησης 

από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στον υπερθεματιστή, με την οποία δίνεται 

πενθήμερη προθεσμία στον τελευταίο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

Παρόμοια ρύθμιση δεν υπάρχει στον ΚΕΔΕ, καθώς η λήξη της προβλεπόμενης 

τριήμερης προθεσμίας συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης που κατατέθηκε από 

τον υπερθεματιστή, την ανατροπή της  κατακύρωσης υπέρ αυτού και τη διενέργεια 

αναπλειστηριασμού, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα να κληθούν οι επόμενοι 

πλειοδότες (Τομαράς, 2014). 

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι από το άρθρο 27 του ΚΕΔΕ δεν αποκλείεται η συμμετοχή του 

υπερθεματιστή στον αναπλειστηριασμό, θα πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 
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τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ, από την οποία ορίζεται ότι 

κατά τη διενέργεια του αναπλειστηριασμού δεν έχει τη δυνατότητα να πλειοδοτήσει ο 

αρχικός υπερθεματιστής, του παρέχεται όμως το δικαίωμα να καταβάλλει το 

οφειλόμενο πλειστηρίασμα, τους τόκους υπερημερίας και τα έξοδα πλειστηριασμού, 

πριν την έναρξη της πλειοδοσίας ώστε να είναι σε θέση να ζητήσει την κατακύρωση 

των κινητών πραγμάτων σε αυτόν (Γέροντας και Ψάλτης, 2016; Τομαράς, 2014). 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στη διαδικασία της αναγγελίας των 

δανειστών, που κατά τον ΚΕΔΕ ρυθμίζεται από το άρθρο 28, όσον αφορά τα κινητά. 

Από το άρθρο αυτό προβλέπονται δύο κατηγορίες αναγγελιών, η πρώτη εξ’ αυτών 

αφορά την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου ενώ η δεύτερη αφορά τις 

αναγγελίες τρίτων (Παπαχρήστου, 1992). Σύμφωνα με τον Φιλίππου (2014, σελ.138-

139)  «Αναγγελία είναι διαδικαστική πράξη, με την οποία ο δανειστής ανακοινώνει 

στον υπάλληλο του πλειστηριασμού την ύπαρξη απαιτήσεως του κατά του οφειλέτη (σε 

βάρος του οποίου ο πλειστηριασμός) και ζητεί η απαίτησή του αυτή να περιληφθεί στη 

διανομή του πλειστηριάσματος». 

 

Αναλυτικότερα, από την πρώτη παράγραφο του παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι το 

επισπεύδον Δημόσιο είναι δυνατό να προβεί στην αναγγελία άλλων χρεών του 

οφειλέτη, εφόσον η  Δημόσια Αρχή στην οποία υφίστανται τα χρέη συντάξει και 

αποστείλει πίνακα χρεών στον αρμόδιο για τον πλειστηριασμό υπάλληλο, εντός 

δεκαπέντε ημερών (παρ. 3 και 5, αρθρ. 3, ν. 1653/1986) από τη διενέργεια του 

πλειστηριασμού.  

 

Τέλος, το άρθρο 29 του ΚΕΔΕ αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί 

ο αρμόδιος για τη διενέργεια του πλειστηριασμού υπάλληλος, μετά την οριστική 

κατακύρωση. Η απόδοση του ποσού που αναλογεί στο Δημόσιο από το πλειστηρίασμα 

γίνεται με απλή εντολή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού χωρίς να απαιτείται 

σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (παρ. 3, αρθρ. 29, ΚΕΔΕ). 

 

4.3.3.3  Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσχεσης του ακινήτου, ακολουθεί ο 

πλειστηριασμός, η προδικασία του οποίου αναλύεται στο άρθρο 41 του ΚΕΔΕ. Στο 
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άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με το πρόγραμμα πλειστηριασμού, με 

στόχο την ενημέρωση των τρίτων, ώστε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερόμενων 

κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού για να επιτευχθεί η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του Δημοσίου. Ένας ακόμη στόχος που επιτυγχάνεται μέσω της 

προδικασίας του πλειστηριασμού είναι η παροχή της ευκαιρίας στον οφειλέτη να 

αμυνθεί ή να εξοφλήσει την οφειλή του (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). 

 

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να 

εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού μετά την πάροδο σαράντα ημερών από την 

κατάσχεση και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από αυτή. Το ανωτέρω πρόγραμμα 

περιέχει όλα όσα προβλέπονται από το άρθρο 19, το οποίο αναλύθηκε παραπάνω, 

καθώς επίσης και την περιγραφή και εκτίμηση του κατασχεθέντος ακινήτου, με βάση 

όσα αναφέρονται στην κατασχετήρια έκθεση, ορίζοντας παράλληλα ημερομηνία 

διενέργειας του πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την έκδοση του 

προγράμματος (εδ. α΄, παρ. 1, αρθρ. 41, ΚΕΔΕ). Όπως σημειώνει ο Παπαχρήστου 

(1992),  είναι απαραίτητο να περιέχεται στο πρόγραμμα πλειστηριασμού τόσο η 

«περιγραφή», όσο και η «εκτίμηση» του ακινήτου σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται 

στην κατασχετήρια έκθεση, διότι τα στοιχεία αυτά βοηθούν στον προσδιορισμό του 

ακινήτου και στην ενημέρωση των υποψήφιων υπερθεματιστών.  

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η κοινοποίηση του προγράμματος πλειστηριασμού : α) στον 

οφειλέτη, β) στον τρίτο κύριο, εφόσον από τα βιβλία μεταγραφών προκύπτει ότι 

υφίσταται τέτοιο πρόσωπο μέχρι την κοινοποίηση που λαμβάνει χώρα δυνάμει του     

εδ. β΄, παρ. 4 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του ΚΕΔΕ, και γ) στους 

εγγεγραμμένους ενυπόθηκους δανειστές η εγγραφή της υποθήκης των οποίων 

πραγματοποιήθηκε πριν την κοινοποίηση της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα ανωτέρω. 

Το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται επίσης και στη Διοίκηση της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και του ΙΚΑ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του 

ΚΕΔΕ, που εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση των ακινήτων (παρ. 2-3,     

αρθρ. 41, ΚΕΔΕ). Οι κοινοποιήσεις πρέπει να λάβουν χώρα είκοσι ημέρες πριν από την 

διενέργεια του πλειστηριασμού (Κυριακοπούλου, 2001). 

 

Το πρόγραμμα πλειστηριασμού πρέπει να τοιχοκολληθεί στο πιο δημόσιο μέρος του 

τόπου διενέργειας αυτού, ενώ περίληψη του προγράμματος δημοσιεύεται σε μια 

εφημερίδα η οποία θα πρέπει να εκδίδεται στην Δημοτική ή Κοινοτική περιφέρεια όπου 
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βρίσκεται το ακίνητο. Αν δεν εκδίδεται τέτοιο ενημερωτικό έντυπο, τότε η δημοσίευση  

γίνεται σε εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του Νομού ή της Επαρχίας όπου 

βρίσκεται το ακίνητο, είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν τον πλειστηριασμό. Δεν 

απαιτείται δημοσίευση στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα ούτε στην 

πρωτεύουσα της Επαρχίας ή του Νομού. Επιπλέον, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση της περίληψης του προγράμματος 

πλειστηριασμού και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του διαδικτύου (παρ. 4-7, άρθρ. 41, 

ΚΕΔΕ).  

   

Ο πλειστηριασμός του κατασχεθέντος ακινήτου διενεργείται δημόσια, ενώπιον 

συμβολαιογράφου της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο (Κυριακοπούλου, 

2001). Ειδικότερα, λαμβάνει χώρα ημέρα Τετάρτη, στο κατάστημα του οικείου 

Ειρηνοδικείου. Και στην περίπτωση του πλειστηριασμού των ακινήτων, όπως και των 

κινητών, ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής γραπτών και σφραγισμένων 

προσφορών και στη συνέχεια ακολουθούν οι προφορικές προσφορές (Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016 ; Τομαράς, 2014). 

 

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 43 του ΚΕΔΕ, είκοσι τέσσερις ώρες 

τουλάχιστον πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού,  αποστέλλονται ή κατατίθενται 

στον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια αυτού,  τα εξής: 

1) το πρωτότυπο της κατασχετήριας έκθεσης, 

2) το πρωτότυπο του προγράμματος πλειστηριασμού μαζί με ένα αντίγραφο, 

3) οι εκθέσεις επίδοσης της κατασχετήριας έκθεσης και του προγράμματος 

πλειστηριασμού, 

4) αντίτυπο του φύλλου της εφημερίδας στην περίπτωση που δημοσιεύθηκε το 

πρόγραμμα, 

5) πιστοποιητικό βαρών του ακινήτου από το οικείο υποθηκοφυλακείο. 

 

Η κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων βεβαιώνεται με μονομερή σημείωση του 

υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για τον πλειστηριασμό, στο αντίγραφο του 

προγράμματος πλειστηριασμού, το οποίο επιστρέφεται στον προϊστάμενο της  

επισπεύδουσας Δ.Ο.Υ.  (παρ. 2, αρθρ. 43, ΚΕΔΕ).   

 

Επιπρόσθετα, επειδή ο ΚΕΔΕ δεν περιέχει περαιτέρω διατάξεις σχετικές με τον τρόπο 

διενέργειας του πλειστηριασμού των ακινήτων, η παρ. 3 του άρθρου 43 αυτού, 
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παραπέμπει στις διατάξεις του ΚΠολΔ και ειδικότερα στο άρθρο 1001 και σε αυτά που 

ακολουθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις του. Επιπλέον, ο 

πλειστηριασμός δεν μπορεί να διενεργηθεί από την 1η ως και την 31η Αυγούστου, ούτε 

την προηγούμενη και την επόμενη Τετάρτη της ημέρας των εκλογών, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 998 του ΚΠολΔ, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται αναλογικά και 

κατά τη διοικητική εκτέλεση (Γέροντας και Ψάλτης, 2016).   

 

Στην περίπτωση που έχουν κατασχεθεί περισσότερα ακίνητα εντός της ίδιας 

περιφέρειας στην κατασχετήρια έκθεση τότε, ο καθ’ ου η εκτέλεση ή αλλιώς ο 

υπάλληλος του πλειστηριασμού  προσδιορίζει τη σειρά με την οποία αυτά θα 

κατακυρωθούν και μόλις το ύψος του πλειστηριάσματος αρκεί για να ικανοποιηθεί η 

απαίτηση του επισπεύδοντος Δημοσίου, των αναγγελθέντων δανειστών και των εξόδων 

εκτέλεσης, ο πλειστηριασμός των υπόλοιπων ακινήτων λήγει (Παπαχρήστου, 1992; 

Τομαράς, 2014). Επιπρόσθετα,  αν έχει επιβληθεί κατάσχεση σε περισσότερα ακίνητα 

με την ίδια κατασχετήρια έκθεση, θα πρέπει να αναγράφεται η εκτιμηθείσα αξία του 

καθενός από αυτά ξεχωριστά, τόσο στην κατασχετήρια έκθεση  όσο και στο πρόγραμμα 

πλειστηριασμού (Παπαχρήστου, 1992). 

 

Μια ειδική περίπτωση κατάσχεσης η οποία ρυθμίζεται από το άρθρο 1001Α του 

ΚΠολΔ, αφορά την επιβολή κατάσχεσης επί ακινήτων στα οποία υφίστανται 

βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες παραγωγικές μονάδες 

που έχουν εξοπλισμό και συνθέτουν ένα οικονομικό σύνολο. Τα ακίνητα της 

επιχείρησης στην περίπτωση αυτή πλειστηριάζονται όλα μαζί, με τα παραρτήματά τους, 

υπό την προϋπόθεση ότι  υπάρχει λειτουργική ενότητα μεταξύ αυτών, ώστε να 

αποφευχθεί η διάσπαση των επιχειρήσεων και να διατηρηθεί η παραγωγική τους 

δυνατότητα (Τομαράς, 2014). 

 

Η πλειοδοσία εκκινεί έχοντας ως βάση την πρώτη προσφορά και σε αυτή δεν μπορούν 

να συμμετέχουν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοι του, όπως επίσης 

και ο καθ’ ου η εκτέλεση. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού έχει την υποχρέωση να 

αποκλείσει από τη διαδικασία κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου επισπεύδεται 

αναπλειστηριασμός , αν προβληθεί αντίρρηση από τον επισπεύδοντα ή τον οφειλέτη ή 

από οποιονδήποτε πλειοδότη, αρκεί αυτό να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή να 

ομολογείται. Απαραίτητη είναι επίσης η κατάθεση εγγυοδοσίας από τους πλειοδότες, η 

οποία θα πρέπει να ίση με το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής της πρώτης 
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προσφοράς, σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός 

μήνα ή με επιταγή που εκδόθηκε από τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Η 

εγγυοδοσία επιστρέφεται στον καταθέτη της μετά την ολοκλήρωση του 

πλειστηριασμού, εάν άλλο πρόσωπο αναδείχθηκε υπερθεματιστής ή αν η κατακύρωση 

ματαιώθηκε  (παρ. 1, αρθρ. 965, ΚΠολΔ). 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1002 του ΚΠολΔ, η διαδικασία του 

πλειστηριασμού ολοκληρώνεται με την κατακύρωση, ενώ κάθε πρόσωπο που 

υπερθεματίζει δεσμεύεται ώσπου να υποβληθεί καλύτερη προσφορά ή ως τη ματαίωσή 

της κατακύρωσης. Το ακίνητο κατακυρώνεται στον πλειοδότη που προσέφερε τη 

μεγαλύτερη τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε τρεις φορές πρόσκληση για 

πλειοδοσία. Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν αναγράφονται στην έκθεση, από τον 

αρμόδιο για τη διενέργεια του πλειστηριασμού υπάλληλο (Παπαχρήστου, 1992). Ο 

τελευταίος οφείλει να αποστείλει αντίγραφο της έκθεσης  στον προϊστάμενο της 

Δ.Ο.Υ., εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την διεξαγωγή του πλειστηριασμού 

(παρ. 4, αρθρ. 43, ΚΕΔΕ). 

 

Η κατακύρωση όμως των πλειστηριαζόμενων ακινήτων, τελεί υπό την εξουσιαστική 

αίρεση της τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται από το εδ. α΄, της παρ. 1 του 

άρθρου 47 του ΚΕΔΕ. Όπως αναφέρει ο Φιλίππου (2014), η δυνατότητα που δίνεται 

στον οφειλέτη, χαρακτηρίζεται ως εξουσιαστική αίρεση διότι εναπόκειται στη θέληση, 

αλλά και στην οικονομική δυνατότητα, του καθ’ ου η εκτέλεση να επωφεληθεί από την 

ευκαιρία που του παρέχεται και να ανατρέψει την κατακύρωση. Σύμφωνα με τους 

Γέροντα και Ψάλτη (2016), ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να διασώσει την ακίνητη 

περιουσία του εφόσον προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες : 

1) Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημόσιο και των οφειλών 

που έχουν αναγγελθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μη ληξιπρόθεσμες 

οφειλές  ακόμη και αν αυτές έχουν αναγγελθεί ή περιέχονται στο πρόγραμμα. 

2) Εξόφληση των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής. 

3) Καταβολή εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης. 

4) Συναίνεση ή παραίτηση των τυχόν τρίτων αναγγελθέντων δανειστών από τις 

αναγγελίες τους, χωρίς να είναι αναγκαία η καταβολή  των χρεών του οφειλέτη 

προς αυτούς. 

5) Κατάθεση αποδεικτικού πληρωμής των ανωτέρω ποσών στο Δημόσιο. 
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6) Ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών εντός τριάντα ημερών. Ο 

υπολογισμός της προθεσμίας αυτής εκκινεί από την επομένη ημέρα της 

κατακύρωσης. 

 

Εφόσον τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται από τον νομοθέτη, η 

κατακύρωση του πλειστηριασμού που προηγήθηκε, θεωρείται ότι δεν έλαβε χώρα      

(εδ. β΄, παρ. 1, αρθρ. 47, ΚΕΔΕ). Εάν όμως η προθεσμία των τριάντα ημερών παρέλθει 

άπρακτη, τότε εκκινεί η υποχρέωση του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος πρέπει να 

καταθέσει το πλειστηρίασμα σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από την παρ. 2 του ίδιου 

άρθρου. 

 

Στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού δεν εμφανιστούν 

πλειοδότες, το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στο Δημόσιο, στην τιμή 

της πρώτης προσφοράς χωρίς να απαιτείται αίτηση του εκπροσώπου του Δημοσίου  ο 

οποίος παρίσταται. Ωστόσο, η ανωτέρω κατακύρωση θα πρέπει να λάβει έγκριση από 

τον Υπουργό των Οικονομικών ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μην την εγκρίνει. Η 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή μη της κατακύρωσης πρέπει να εκδοθεί εντός 

εξήντα ημερών από την ημέρα του πλειστηριασμού. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, η κατακύρωση στο Δημόσιο θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε (αρθρ. 44, ΚΕΔΕ). 

Όπως επισημαίνει ο Παπαχρήστου (1992), στη διοικητική εκτέλεση εάν δεν εμφανιστεί 

πλειοδότης η κατακύρωση στο Δημόσιο πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται αίτηση 

του εκπροσώπου του επισπεύδοντος ο οποίος παρίσταται, σε αντίθεση με την κοινή 

εκτέλεση, όπου απαιτείται αίτηση του επισπεύδοντος έστω και σιωπηρή.  

 

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 45 του ΚΕΔΕ, ο υπερθεματιστής έχει 

την υποχρέωση να καταβάλλει το πλειστηρίασμα, μετά την πάροδο δέκα ημερών από 

τη λήξη της προθεσμίας των τριάντα ημερών του άρθρου 47,  χωρίς να απαιτείται νέα 

ειδοποίηση αυτού. Από την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται επίσης η υποχρέωση του 

υπερθεματιστή να καταθέσει το πλειστηρίασμα στη Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση που δεν 

αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα άλλοι πιστωτές κατά τον πλειστηριασμό, διαφορετικά το 

πλειστηρίασμα πρέπει να κατατεθεί στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος 

συντάσσει πίνακα κατάταξης όπως ορίζεται από το άρθρο 974 του ΚΠολΔ. Ο  

υπάλληλος του πλειστηριασμού πρέπει να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την 

κατάθεση του πλειστηριάσματος σε αυτόν (Τομαράς, 2014) . Η απόδοση στο Δημόσιο 
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του ποσού, για το οποίο έχει καταταγεί  σε πλειστηριασμό,  πραγματοποιείται με απλή 

εντολή του αρμοδίου υπαλλήλου του πλειστηριασμού, χωρίς να απαιτείται 

συμβολαιογραφική πράξη (παρ. 4, αρθρ. 45 και παρ. 3, αρθρ. 29, ΚΕΔΕ).  

 

Επιπρόσθετα, από την παρ. 3 του άρθρου 45 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι η παρακράτηση 

του τιμήματος δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Όπως αναφέρουν οι Γέροντας και 

Ψάλτης (2016), με  τη διάταξη αυτή ολοκληρώνεται η ευθύνη του υπερθεματιστή, η 

οποία για να θεμελιωθεί πρέπει να μην προβεί ο τελευταίος στην κατάθεση του 

πλειστηριάσματος εντός σαράντα ημερών. Οπότε, η ευθύνη του υπερθεματιστή δεν 

αναιρείται ούτε μειώνεται  από την υποβολή ενστάσεων σχετικά με την ύπαρξη 

νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων στο ακίνητο ή  συνδρομής πλάνης. Ενώ 

σύμφωνα με τον Καράκωστα (2005, σελ.491) «Κατ’ εφαρμογή τον άρθρου 1017 

(παρ.2) του ΚΠολΔ και στη διοικητική εκτέλεση (αρθρ. 89 του ΚΕΔΕ) το επισπεύδον 

τον πλειστηριασμό ακινήτου, Ελληνικό Δημόσιο, ευθύνεται με τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο άρθρο αυτό (1017 παρ.2 ΚΠολΔ) για τα νομικά ελαττώματα του 

ακινήτου (δικαιώματα τρίτου), έναντι του υπερθεματιστή.».  

 

Σκοπός της διενέργειας του πλειστηριασμού είναι η ρευστοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν κατασχεθεί, ώστε με τη διανομή του πλειστηριάσματος να 

καταστεί δυνατή η απόσβεση των απαιτήσεων των δανειστών. Ο σκοπός όμως αυτός 

δεν επιτυγχάνεται αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα, άσχετα από 

τις ευθύνες που έχει μια τέτοια ενέργεια για τον ίδιο (Παπαχρήστου, 1992). Η μη 

καταβολή του πλειστηριάσματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ρυθμίζεται από 

το άρθρο 46 του ΚΕΔΕ, με το οποίο ο νομοθέτης δίνει την δυνατότητα στον 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. είτε να προχωρήσει στη δίωξη του υπερθεματιστή για το χρέος 

του πλειστηριάσματος, το οποίο βαρύνεται και με προσαυξήσεις, είτε να προβεί στη 

διενέργεια αναπλειστηριασμού, χωρίς να αποκλείεται η σωρευτική εφαρμογή και των 

δύο δυνατοτήτων που παρέχονται από το νόμο. Και στις δύο περιπτώσεις η οφειλή από 

το πλειστηρίασμα πρέπει να βεβαιωθεί ταμειακά (Φιλίππου, 2014). 

 

Για τη διενέργεια του αναπλειστηριασμού εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 26 του 

ΚΕΔΕ, βάσει του οποίου προβλέπεται η έκδοση νέου προγράμματος πλειστηριασμού 

χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το χρόνο έκδοσης και το χρόνο διενέργειας 

αυτού, ενώ και οι κοινοποιήσεις επαναλαμβάνονται  χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό 

(παρ. 7, αρθρ. 46 και αρθρ. 26,  ΚΕΔΕ). 



 

65 
 

Εάν τελικά μετά τη διενέργεια του αναπλειστηριασμού το πλειστηρίασμα που  

προέκυψε είναι μικρότερο του πρώτου, τότε ο υπερθεματιστής έχει ευθύνη για τη 

διαφορά αυτή, η οποία βαρύνεται επιπλέον με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής. 

Εάν όμως το επιτευχθέν πλειστηρίασμα είναι μεγαλύτερο του αρχικού, τότε εφόσον 

υπάρχουν τρίτοι αναγγελθέντες δανειστές ικανοποιούνται από τη διαφορά που 

προέκυψε, ενώ αν δεν υφίστανται, το υπόλοιπο αποδίδεται στον οφειλέτη (Γέροντας και 

Ψάλτης, 2016). 

 

Πριν τη διανομή του πλειστηριάσματος είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα οι 

αναγγελίες των απαιτήσεων των δανειστών, οι  οποίες επιδίδονται στον αρμόδιο για τον 

πλειστηριασμό υπάλληλο, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις. Ειδικότερα, όταν ο οφειλέτης του Δημοσίου δεν τελεί υπό πτώχευση και το 

πλειστηρίασμα επαρκεί, τότε ικανοποιούνται όλοι οι δανειστές. Στην περίπτωση όμως 

που δεν επαρκεί, τότε  θα πρέπει ο συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος να 

προχωρήσει στη σύνταξη του πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τα στοιχεία που 

κατατέθηκαν σε αυτόν (Τομαράς, 2014). 

 

Το λατινικό σύστημα διανομής του πλειστηριάσματος, είναι αυτό που υιοθετήθηκε από 

το ελληνικό δίκαιο και γι’ αυτό το λόγο οι δανειστές που έχουν αναγγελθεί 

ικανοποιούνται κατά βάση συμμετρικά ανάλογα με το μέγεθος της χρηματικής 

απαίτησης του καθενός (Τομαράς, 2014). Παρά το γεγονός όμως ότι τα ενοχικά 

δικαιώματα είναι ισότιμα, υπάρχει περίπτωση κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης να 

εξοπλιστούν με  προνόμια, με αποτέλεσμα κάποια ενοχικά δικαιώματα να υπερτερούν 

έναντι άλλων (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). Υπάρχουν γενικά και ειδικά προνόμια, τα 

πρώτα καθιστούν εφικτή την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από κάθε στοιχείο 

της περιουσίας του καθ΄ ου η εκτέλεση και τα δεύτερα επιτρέπουν τη προνομιακή 

ικανοποίηση του δανειστή από συγκεκριμένα πράγματα του καθ’ ου η εκτέλεση 

(Τομαράς, 2014). Τα προνόμια του Δημοσίου σχετικά με τη διανομή του 

πλειστηριάσματος ρυθμίζονται από το άρθρο 61 του ΚΕΔΕ όπως αυτό συμπληρώνεται 

από την παρ. 5 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ (Γέροντας και Ψάλτης, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αμοιβαία συνδρομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  στόχο την 

είσπραξη των αμοιβαίων απαιτήσεών τους και των απαιτήσεων της Ένωσης σχετικά με 

ορισμένους φόρους και άλλα μέτρα  βοηθά προς την κατεύθυνση της ορθής λειτουργίας 

της εσωτερικής αγοράς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η φορολογική ουδετερότητα 

και δίνεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να προχωρήσουν στην άρση των 

προστατευτικών μέτρων στις διασυνοριακές συναλλαγές. Τα προστατευτικά αυτά 

μέτρα δημιουργούσαν διακρίσεις και αποσκοπούσαν στην πρόληψη της απάτης και  

των δημοσιονομικών απωλειών. Με την οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης 

Μαρτίου 1976, περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων που 

προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος 

χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς, ρυθμίστηκε αρχικά η 

αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη. Η συγκεκριμένη οδηγία και οι πράξεις με τις οποίες 

τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκαν με την οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

26ης Μαΐου 2008 (προοίμιο Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 

2010 ). 

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αν και αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 

της καθιέρωσης βελτιωμένων διαδικασιών είσπραξης στην Κοινότητα με τη σύγκλιση 

των εθνικών κανόνων που ισχύουν, ωστόσο δεν αρκούν για να καλύψουν τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με το προοίμιο της οδηγίας 

2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, στο οποία αναφέρεται επίσης η ανάγκη διεύρυνσης του 

πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων από φόρους 

και δασμούς, που δεν καλύπτονται ακόμη από αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη. 

Επιπλέον, από το προοίμιο της ίδιας οδηγίας ορίζεται η αναγκαιότητα να καταστεί  η 

συνδρομή αυτή πιο αποδοτική και πιο ουσιαστική και να διευκολυνθεί στην πράξη, 

ώστε να αντιμετωπισθεί η αύξηση των αιτήσεων συνδρομής και να επιτευχθούν 

καλύτερα αποτελέσματα. Όλα όσα προαναφέρθηκαν κατέστησαν αναγκαία την 

κατάργηση της οδηγίας 2008/55/ΕΚ και την αντικατάσταση της από την οδηγία 

2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του Συμβουλίου. 
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Η οδηγία 2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του Συμβουλίου περί αμοιβαίας 

διοικητικής συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και 

άλλα μέτρα, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4072/2012 και ειδικότερα 

με τα άρθρα 295 έως 319. Στα ανωτέρω άρθρα περιέχονται ρυθμίσεις που παρέχουν 

νέες δυνατότητες σχετικά με την είσπραξη ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή άλλων 

απαιτήσεων οι οποίες είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και οι υπόχρεοι για την καταβολή 

τους διαμένουν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαθέτουν 

περιουσιακά στοιχεία σε αυτό. Επίσης, στα πλαίσια της αρχής της αμοιβαιότητας οι 

υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τη συνδρομή 

τους στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. στις 

περιπτώσεις οφειλετών που έχουν ως τόπο διαμονής την Ελλάδα ή έχουν στην κατοχή 

τους περιουσιακά στοιχεία στην ελληνική επικράτεια (ΠΟΛ 1120/2013).   

 

5.2 Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Η αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων αφορά, σύμφωνα 

με τις παρ. 1-2 του άρθρου 296 του ν. 4072/12, τις εξής περιπτώσεις απαιτήσεων : 

 Φόρους και δασμούς οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη – μέλη, από τις 

υποδιαιρέσεις τους και τις  τοπικές αρχές, ή για λογαριασμό αυτών, ή για 

λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα στο πλαίσιο του συστήματος ολικής ή 

μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για 

την Αγροτική Ανάπτυξη και των ποσών που πρέπει να συλλεχθούν σε σχέση με 

τις ενέργειες αυτές. 

 Εισφορές και τέλη που προβλέπονται από την κοινή οργάνωση αγοράς στον 

τομέα της ζάχαρης. 

 Διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις σχετικά με απαιτήσεις 

για τις οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με  τα 

παραπάνω. 

 Τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο 

διοικητικών διαδικασιών που αφορούν φόρους και δασμούς. 
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 Τόκους και δαπάνες που συνδέονται με τις απαιτήσεις για τις οποίες είναι 

δυνατόν να ζητηθεί αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

Στη διαδικασία της αμοιβαίας συνδρομής δεν μπορούν να υπαχθούν οι υποχρεωτικές 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οφειλές συμβατικής φύσης, τα τέλη έκδοσης που 

δεν αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις και οι ποινικές κυρώσεις που 

επιβάλλονται κατά την ποινική δίωξη ή άλλες ποινικές κυρώσεις που δεν 

περιλαμβάνονται στην αμοιβαία συνδρομή (παρ. 3, αρθρ. 296, ν. 4072/2012). 

 

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι η «αιτούσα αρχή» 

δηλαδή το κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, το γραφείο διασύνδεσης ή η υπηρεσία 

διασύνδεσης του κράτους-μέλους που υποβάλλει την αίτηση συνδρομής για την 

είσπραξη απαιτήσεων, ενώ «αποδέκτρια αρχή» είναι αντίστοιχα το κεντρικό γραφείο 

διασύνδεσης, το γραφείο διασύνδεσης ή η υπηρεσία διασύνδεσης του κράτους-μέλους 

προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (παρ. 4, αρθρ. 18, ν. 4474/2017).  

 

Η αίτηση αμοιβαίας συνδρομής παραλαμβάνεται από την αποδέκτρια αρχή και 

διαβιβάζεται στις φορολογικές ή άλλες αρχές μαζί με τις οδηγίες και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Εάν πρόκειται για 

αίτηση πληροφοριών με την οποία ζητούνται πληροφορίες που πιθανόν να αφορούν 

στην είσπραξη απαιτήσεων, τότε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αφού συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία 

για την ικανοποίηση του αιτήματος, αποστέλλει στην αποδέκτρια αρχή πλήρεις και 

ακριβείς πληροφορίες που η τελευταία αφού τις επεξεργαστεί, τις διαβιβάζει  στην 

αιτούσα αρχή  μέσω του ειδικού λογισμικού του δικτύου CCN (ΠΟΛ 1120/2013). Από 

την παρ. 2 του άρθρου 298 του ν. 4072/2012 τίθεται ένας περιορισμός ως προς τις 

πληροφορίες που μπορούν να διαβιβαστούν, στις εξής περιπτώσεις : 

1) Όταν η αποδέκτρια αρχή δεν θα ήταν σε θέση να τις αποκτήσει για να προβεί 

στην είσπραξη παρόμοιων απαιτήσεων που γεννήθηκαν στο κράτος-μέλος που 

παρέλαβε την αίτηση. 

2) Όταν από τις πληροφορίες αυτές θα αποκαλύπτονταν εμπορικό, επαγγελματικό 

ή βιομηχανικό απόρρητο. 

3) Όταν η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα μπορούσε να προσβάλλει την 

ασφάλεια ή να αντιτίθεται προς τη δημόσια τάξη του κράτους-μέλους της 

αποδέκτριας αρχής. 
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Εάν η αίτηση που παραλαμβάνεται αφορά κοινοποίηση στον οφειλέτη ή στον αποδέκτη 

του ενιαίου εντύπου κοινοποίησης και των διοικητικών ή δικαστικών ή άλλων πράξεων 

με τις οποίες επιδιώκεται η είσπραξη των απαιτήσεων, τότε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα 

κοινοποιεί νομίμως στον αποδέκτη της αίτησης, διαβιβάζει το αποδεικτικό 

κοινοποίησης στην αποδέκτρια αρχή η οποία ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω 

του δικτύου CCN, την αιτούσα αρχή (ΠΟΛ 1120/2013). Η αιτούσα αρχή υποβάλλει 

αίτηση κοινοποίησης μόνο στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η κοινοποίηση του 

σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την κοινοποίηση αυτή στο 

αιτούν κράτος-μέλος ή στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή θα δημιουργούσε 

δυσανάλογες δυσχέρειες (παρ. 2, αρθρ. 301, ν. 4072/2012). 

 

Η τελευταία περίπτωση είναι αυτή της αίτησης είσπραξης ή και λήψης ασφαλιστικών 

μέτρων κατά την οποία η αποδέκτρια αρχή διαβιβάζει τον ενιαίο εκτελεστό τίτλο, την 

απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ως άνω τίτλος έχει παραληφθεί μέσω του 

δικτύου CCN, με ηλεκτρονικά μέσα, και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό όπως 

για παράδειγμα ο χρηματικός κατάλογος. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προβαίνει στην ταμειακή 

βεβαίωση της απαίτησης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται 

στην εθνική νομοθεσία (μέτρα είσπραξης κατά τον ΚΕΔΕ, μη χορήγηση αποδεικτικού 

φορολογικής ενημερότητας κλπ.) σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες της ΠΟΛ 

1143/2012, διότι η οφειλή που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης είσπραξης 

αντιμετωπίζεται ως απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, με την επιφύλαξη διατάξεων 

που ορίζουν διαφορετικά (ΠΟΛ 1120/2013).  

 

Ειδικότερα, ο ενιαίος τίτλος  που συνοδεύει κάθε αίτηση είσπραξης και επιτρέπει την 

εκτέλεση στο κράτος-μέλος που λαμβάνει την αίτηση, πρέπει να περιέχει σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 4072/2012, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1) Πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την 

εκτέλεση, περιγραφή της απαίτησης σχετικά με τη φύση της, το χρονικό 

διάστημα που καλύπτεται από την απαίτηση, τυχόν σημαντικές ημερομηνίες της 

διαδικασίας εκτέλεσης, καθώς και το ποσό της απαίτησης και τις διάφορες 

συνιστώσες του, 

2) το όνομα και άλλα στοιχεία της ταυτότητας του οφειλέτη, 

3) όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επαφής όσον αφορά: 
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- το γραφείο που είναι αρμόδιο για  τη βεβαίωση της απαίτησης και, εφόσον 

διαφέρει, 

- το γραφείο παροχής πληροφοριών σχετικά με την απαίτηση ή σχετικά με τις 

δυνατότητες αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής. 

 

Επιπλέον, ως προς την ημερομηνία καταβολής της οφειλής θα πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 372/2014 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, η ημερομηνία από την οποία εκκινεί ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας 

που προβλέπονται από τον ΚΦΔ είναι η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης είσπραξης, 

όπως αυτή ορίζεται από την απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισπράξεων. 

Συνεπώς, οι Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν χρηματικούς καταλόγους προκειμένου να 

προχωρήσουν στη βεβαίωση και την είσπραξη φόρων αλλοδαπού Δημοσίου θα πρέπει 

να κοινοποιούν άμεσα στο φορολογούμενο τα σχετικά έγγραφα ώστε ο τελευταίος να 

λάβει γνώση τόσο για την παραλαβή αίτησης είσπραξης του αλλοδαπού Δημοσίου εις 

βάρος του, όσο και για το γεγονός ότι η οφειλή του αυτή βαρύνεται ήδη με 

προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής από την ημερομηνία παραλαβής της από την 

αποδέκτρια αρχή (ΠΟΛ 1047/2016). 

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η παραγραφή των απαιτήσεων αυτών, η οποία 

διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στο κράτος-μέλος που αιτείται την αμοιβαία 

συνδρομή (παρ. 1, αρθρ. 312, ν. 4072/2012). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι 

αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να φροντίζουν για την ορθή μεταφορά των απαιτήσεων στους 

κατάλληλους κωδικούς αριθμούς ανά είδος φόρου καθώς υπάρχει άμεση σύνδεση του 

τελευταίου με την ημερομηνία παραγραφής. Επιπρόσθετα, οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να 

ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εισπράξεων για τη λήψη μέτρων είσπραξης καθώς και για 

τις υποθέσεις για τις οποίες επίκειται ή έχει επέλθει παραγραφή (ΠΟΛ 1120/2013). 

  

Επιπρόσθετα, η αποδέκτρια αρχή έχει την ευχέρεια να δώσει στον οφειλέτη τη 

δυνατότητα να καταβάλλει την οφειλή σε δόσεις ή να του παρέχει προθεσμία για την 

πληρωμή, υπό τον όρο ότι αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του κράτους-

μέλους της αποδέκτριας αρχής (Φινοκαλιώτης, 2014). Τα ποσά τα οποία εισπράττονται 

κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και μετά από εντολή της Διεύθυνσης Εισπράξεων αποστέλλονται στους δικαιούχους 

των αρμοδίων αρχών των κρατών-μελών υπέρ των οποίων έχουν εισπραχθεί (Αρ. 

Αποφ. ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ 2012).  
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Τέλος, η αποδέκτρια αρχή δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει συνδρομή κατά τα άρθρα 

10-16 της Οδηγίας, στην περίπτωση που η είσπραξη της απαίτησης θα μπορούσε να 

δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος-μέλος που 

λαμβάνει την αίτηση, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, εφόσον οι ισχύουσες 

διατάξεις και οι εφαρμοζόμενες διοικητικές πρακτικές του κράτους-μέλους, επιτρέπουν 

την εξαίρεση αυτή για εθνικές απαιτήσεις (παρ. 1, αρθρ. 311, ν. 4072/2012). 

 

Εξαίρεση στην υποχρέωση παροχής συνδρομής εισάγεται και στη περίπτωση που η 

αρχική αίτηση συνδρομής αφορά απαιτήσεις που είναι παλαιότερες των πέντε ετών και 

χρονολογούνται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή 

έως την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνδρομής. Επιπλέον, δεν υπάρχει 

υποχρέωση παροχής συνδρομής ενός κράτους-μέλους όταν το συνολικό ποσό της 

απαίτησης δεν υπερβαίνει τα 1.500,00€, ενώ παράλληλα, η αποδέκτρια αρχή οφείλει να 

ενημερώσει την αιτούσα αρχή για τους λόγους απόρριψης της αίτησης για παροχή 

συνδρομής (παρ. 2-4, αρθρ. 311, ν. 4072/2012).   

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην από 18/12/2017 έκθεση1 της προς το Ευρωπαϊκό  

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία υποβλήθηκε για πρώτη φορά βάσει της νέας 

οδηγίας (2010/24/ΕΕ) και αναφέρεται στη λειτουργία των ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν 

μέσω αυτής, παρουσιάζει μεταξύ άλλων και μια επισκόπηση σχετικά με τη χρήση της 

αμοιβαίας συνδρομής. Από την επισκόπηση αυτή προκύπτει γενικά μια αύξηση στη 

χρήση των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών, για κοινοποίηση και για λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων ή και μέτρων είσπραξης, κατά την περίοδο 2011-2016. Η 

Επιτροπή παρά το γεγονός ότι η οδηγία 2010/24/ΕΕ έπρεπε να εφαρμοστεί έως την 1η 

Ιανουαρίου 2012, θεώρησε σκόπιμο να προβεί σε συγκρίσεις και με την κατάσταση 

κατά το έτος 2011 , όταν ήταν σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία 2008/55/ΕΚ. 

 

 

 

 

 

                                                           
1https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2017_report_mutual_tax_recovery_assista
nce_en.pdf 
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Πίνακας 1 : Συνολικός αριθμός αιτήσεων που λήφθηκαν από όλα τα Κράτη-Μέλη κατά 

την περίοδο 2011- 2016 

 Αιτήσεις παροχής 

πληροφοριών 

Αιτήσεις 

κοινοποίησης 

Αιτήσεις λήψης 

ασφαλιστικών 

μέτρων2 

Αιτήσεις 

είσπραξης 

2011 3218 1284  9566 

2012 6081 1323  7661 

2013 8250 2066 102 10391 

2014 9988 2195 80 14123 

2015 10733 2168 123 14769 

2016 13630 2205 76 16403 

 

Προσαρμοσμένος πίνακας 1. Συνολικός αριθμός αιτήσεων που λήφθηκαν από όλα τα 

Κράτη- Μέλη κατά την περίοδο 2011-20163 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017), ο συνολικός 

αριθμός των ετήσιων κοινοποιήσεων που πραγματοποιούνται ανάμεσα στις αιτούσες 

και τις καθ’ ων η αίτηση αρχές, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αυξάνεται επίσης. Το 

γεγονός αυτό προκύπτει από την παράθεση των στοιχείων του παρακάτω πίνακα, ενώ 

σημειώνεται επίσης ότι στις ετήσιες κοινοποιήσεις περιλαμβάνονται τόσο οι νέες 

αιτήσεις όσο και η παρακολούθηση των υφιστάμενων αιτήσεων.    

 

Πίνακας 2: Συνολικές ετήσιες κοινοποιήσεις σχετικά με τις αιτήσεις συνδρομής για την 

είσπραξη κατά την περίοδο 2012-2016. 

2012 2013 2014 2015 2016 

125.163 98.4934 138.628 139.402 166.457 

 

Προσαρμοσμένος Πίνακας 2. Συνολικές ετήσιες κοινοποιήσεις σχετικά με τις αιτήσεις 

συνδρομής για την είσπραξη κατά την περίοδο 2012-20165. 

                                                           
2Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών 

μέτρων πριν το 2013. 
3https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2017_report_mutual_tax_recovery_assistance_

en.pdf 
4Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση για την προσωρινή πτώση του 2013. Ωστόσο, αρκετά κράτη-μέλη 
καθυστέρησαν στην εφαρμογή της οδηγίας 2010/24 και αυτό ενδεχομένως να επηρέασε την 
κοινοποίηση νέων αιτήσεων και την παρακολούθηση των παλαιών αιτήσεων. 
5 Όπως και στην υποσημείωση 3. 
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Ένα ακόμη στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια έκθεση, αφορά στις εκτιμήσεις της 

πλειονότητας των κρατών-μελών σχετικά με τη βελτίωση της συλλογής και της 

είσπραξης των φορολογικών απαιτήσεων τους, που οφείλεται στη συνεργασία που 

επιτυγχάνεται βάσει της συγκεκριμένης οδηγίας. Ενώ οι διαθέσιμες στατιστικές 

πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι τα εισπραττόμενα ποσά δυνάμει της νομοθεσίας της 

ΕΕ έχουν και πάλι αυξηθεί μετά από μια περίοδο ύφεσης. Η αρχική  μείωση του 2012 

μπορεί να ερμηνευθεί (τουλάχιστον έως έναν βαθμό) από την καθυστέρηση που 

παρουσίασαν πολλά κράτη-μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας 2010/24/ΕΕ αλλά και τον 

φόρτο εργασίας που δημιουργήθηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται μια 

αύξηση στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το 2013, ενώ τα ποσά που 

εισπράττονται  συνεχίζουν να αυξάνονται κατά το έτος 2015 και  ξεπερνούν τα 

προηγούμενα καλύτερα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν κατά το έτος 2011.  

 

Πίνακας 3: Επισκόπηση εισπραχθέντων ποσών (2011-2016) 

 Εισπράχθηκαν κατόπιν αίτησης 

άλλων κρατών-μελών (πριν από 

την αφαίρεση των ιδίων δαπανών) 

Εισπράχθηκαν μέσω αιτήσεων 

σε άλλα κράτη-μέλη 

 σε € σε € 

2011 54.031.822 62.475.879 

2012 30.641.451 32.076.738 

2013 35.580.763 41.115.223 

2014 42.839.876 46.395.481 

2015 81.402.061 65.711.419 

2016 76.500.163 67.019.250 

 

Προσαρμοσμένος Πίνακας 3. Επισκόπηση εισπραχθέντων ποσών κατά την περίοδο 

2011-20166 

 

Τέλος, όπως επισημαίνεται από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017), από τις 

διαβουλεύσεις των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών προκύπτει ότι η συνδρομή 

για την είσπραξη σε απλές περιπτώσεις είναι αποτελεσματική, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις η συνδρομή στην είσπραξη θεωρείται δυσκολότερη (ιδίως όταν η μη 

                                                           
6https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2017_report_mutual_tax_recovery_assista
nce_en.pdf 
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είσπραξη οφείλεται σε δόλια πρόθεση του οφειλέτη) όπως συμβαίνει και με την 

είσπραξη στο ίδιο το αιτούν κράτος-μέλος. Η άποψη που διατυπώνουν τα κράτη-μέλη 

επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία, αν και τα τελευταία παρέχουν μόνο μια 

κατά προσέγγιση ένδειξη του ποσοστού είσπραξης, ωστόσο καθιστούν σαφές ότι τα 

ποσά που τελικά εισπράττονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά για τα οποία ζητείται 

συνδρομή είσπραξης. 

 

5.3 Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Η είσπραξη των απαιτήσεων μέσω της διαδικασίας της αμοιβαίας διοικητικής 

συνδρομής ακολουθείται και από το Ελληνικό Δημόσιο. Η  αιτούσα αρχή στην 

περίπτωση αυτή είναι η Διεύθυνση Εισπράξεων, η οποία είναι αρμόδια να  εκδίδει τους 

ενιαίους τίτλους, τα έντυπα και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται και να διαβιβάζει τις 

αιτήσεις πληροφοριών, κοινοποίησης, είσπραξης ή/και λήψης ασφαλιστικών μέτρων, 

στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών (ΠΟΛ 1120/2013). 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, για τις ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές για 

τις οποίες έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα είσπραξης και οι οποίες 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής, υποβάλλεται αίτημα 

συνδρομής προς την αιτούσα αρχή από την αρμόδια για τις βεβαιωμένες οφειλές 

Δ.Ο.Υ. ή άλλη αρμόδια φορολογική αρχή, το οποίο μπορεί να αφορά: 

1) Σε αίτηση παροχής πληροφοριών. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην 

περίπτωση αυτή από την αποδέκτρια αρχή αφορούν κυρίως σε προσωπικά 

στοιχεία για την ταυτοποίηση του οφειλέτη, τη διεύθυνση κατοικίας και 

επαγγέλματος του, την οικονομική του κατάσταση και τα περιουσιακά του 

στοιχεία καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την είσπραξη των 

οφειλών. 

2) Σε αίτηση κοινοποίησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση 

που η φορολογική αρχή δεν μπορεί να κοινοποιήσει νομίμως τα σχετικά 

έγγραφα ή εφόσον η κοινοποίηση αυτή θα δημιουργούσε δυσανάλογες 

δυσχέρειες και περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε βεβαιωμένη 

απαίτηση η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της αμοιβαίας συνδρομής 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
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αρμόδιες αρχές που είναι εγκατεστημένες στο κράτος - μέλος που αιτείται την 

αμοιβαία συνδρομή μπορούν να κοινοποιούν άμεσα κάθε έγγραφο με 

συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πρόσωπο 

ευρισκόμενο στο έδαφος του άλλου κράτους - μέλους. 

3) Σε αίτηση είσπραξης ή/και λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση αυτή δεν θα 

πρέπει να υποβάλλεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Εάν  το συνολικό ποσό των οφειλών δεν ξεπερνά τα 1.500,00€, εκτός αν 

το αίτημα είσπραξης απευθύνεται προς την αποδέκτρια αρχή της 

Ρουμανίας όπου το αντίστοιχο ποσό είναι 500,00€. 

 Εάν αφορά βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 

μεγαλύτερο των πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία 

κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή κατά ΚΕΔΕ έως την ημερομηνία 

υποβολής της αρχικής αίτησης συνδρομής, εκτός από ειδικές 

περιπτώσεις. 

 Εάν η απαίτηση ή ο τίτλος ή και τα δύο εξ’ αυτών, που επιτρέπουν την 

εκτέλεση, αμφισβητούνται διοικητικά ή δικαστικά με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις στις οποίες ισχύει το εδ. γ΄, της παρ. 4 του άρθρου 307 του 

ν. 4072/2012. 

 Εάν δεν ληφθούν μέτρα για την επιδίωξη της είσπραξης από τις 

αρμόδιες οικονομικές αρχές πριν την αίτηση για αμοιβαία συνδρομή 

στην είσπραξη. Ωστόσο, εάν είναι πρόδηλο ότι δεν υφίστανται 

περιουσιακά στοιχεία ή οι διαδικασίες είσπραξης δεν θα έχουν ως 

αποτέλεσμα την εξόφληση της απαίτησης και υπάρχουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες ότι ο οφειλέτης έχει στην κατοχή του περιουσιακά 

στοιχεία στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής ή ακόμη αν η λήψη 

μέτρων είσπραξης στο αιτούν κράτος μέλος θα δημιουργούσε 

δυσανάλογες δυσχέρειες, μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα (ΠΟΛ 

1120/2013).  

 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η αίτηση αμοιβαίας συνδρομής είναι 

δυνατό να υποβληθεί  τόσο για οφειλές ημεδαπών ή αλλοδαπών πρωτοφειλετών όσο 

και για οφειλές αλληλεγγύως υπόχρεων ή συνυπεύθυνων προσώπων. Αίτηση αμοιβαίας 

συνδρομής, μπορεί ακόμη να υποβληθεί και για οφειλές αλλοδαπών νομικών 

προσώπων με μόνιμη εγκατάσταση ή φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα ή αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τα οποία όμως υπάρχει 
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υποχρέωση καταβολής φόρου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ 1119/05. 

Όταν το αίτημα για αμοιβαία συνδρομή  αφορά αλληλεγγύως υπόχρεα ή συνυπεύθυνα 

πρόσωπα, τότε αποστέλλονται ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε ένα από αυτά, καθώς δεν 

συγκεντρώνονται στην ίδια αίτηση αιτήματα για διαφορετικούς οφειλέτες (ΠΟΛ 

1120/2013). 

 

Ειδικότερα, στην  ΠΟΛ 1143/2012, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την επιτάχυνση 

της είσπραξης δημοσίων εσόδων, αναφέρεται μεταξύ άλλων και η αναγκαιότητα 

ενεργοποίησης της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων  τόσο 

μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. όσο και με τρίτες χώρες μέσα στα πλαίσια των  

διμερών συμβάσεων που υφίστανται (π.χ. Ελλάδας-Νορβηγίας). 

 

Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν ορισμένες ακόμη χώρες που έχουν συνάψει 

σύμβαση με την Ελλάδα όπως το Μαρόκο, το Αζερμπαϊτζάν και η Ουκρανία. Με το    

ν. 3820/2010 (αρθρ. 2 και 27) κυρώθηκε η σύμβαση ανάμεσα στην Ελλάδα και το 

Μαρόκο από την οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων η παροχή αμοιβαίας συνδρομής 

στην είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης, ανάλογη 

σύμβαση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν για παροχή  βοήθειας στην 

είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων κυρώθηκε με το ν. 3826/2010 (αρθρ. 27), ενώ η 

σύμβαση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία η οποία κυρώθηκε με το                  

ν. 3046/2002 (αρθρ. 2 και 27) προβλέπει επίσης την παροχή αμοιβαίας συνδρομής για 

την είσπραξη  φόρου εισοδήματος και κεφαλαίου φυσικών και νομικών προσώπων.  

 

Η Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο, έχει το 

δικαίωμα ως αιτούσα αρχή να ζητήσει από άλλο κράτος ενέργειες όπως αίτηση 

πληροφοριών, αίτηση κοινοποίησης, αίτηση είσπραξης ή λήψης εξασφαλιστικών 

μέτρων για οφειλές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων οι υπόχρεοι είτε είναι 

εγκαταστημένοι είτε διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στο κράτος αυτό. Η αξιοποίηση 

της δυνατότητας αυτής προκρίνεται στις περιπτώσεις εκείνες που κατά τη διενέργεια 

ελέγχου ή κατά την επεξεργασία δηλωθέντων στοιχείων εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, προκύπτει η ύπαρξη εισοδημάτων ή λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ΠΟΛ 1143/2012). 

 

Όσον αφορά τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν σχετικά με την απαίτηση, τον 

αρχικό τίτλο, που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος-μέλος, ή τον ενιαίο τίτλο, 
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που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος-μέλος που λαμβάνει την αίτηση καθώς και τις 

διαφορές σχετικά με το κύρος της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή του αιτούντος 

κράτους-μέλους, αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των  οργάνων του τελευταίου. Εάν 

ένα ενδιαφερόμενο μέρος αμφισβητήσει στην πορεία της διαδικασίας είσπραξης την 

απαίτηση, τον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος ή τον 

ενιαίο τίτλο, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος-μέλος της αποδέκτριας αρχής, 

τότε η τελευταία ενημερώνει το μέρος αυτό ότι πρέπει να φέρει την εν λόγω αγωγή 

ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του αιτούντος κράτους- μέλους, σύμφωνα με το δίκαιο 

που ισχύει σε αυτό (παρ. 1, αρθρ. 307, ν. 4072/2012). 

 

Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του αιτούντος 

κράτους-μέλους, η αιτούσα αρχή θα πρέπει να ενημερώσει την αποδέκτρια αρχή 

σχετικά και να αναφέρει τον βαθμό κατά τον οποίο δεν αμφισβητείται η απαίτηση. 

Μόλις η αποδέκτρια αρχή λάβει γνώση των παραπάνω, είτε από την αιτούσα αρχή είτε 

από το ενδιαφερόμενο μέρος, αναστέλλει τη διαδικασία της εκτέλεσης όσον αφορά το 

μέρος της απαίτησης που αμφισβητείται, για όσο χρόνο εκκρεμεί η απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου, εκτός εάν υποβληθεί διαφορετικό αίτημα από την αιτούσα αρχή 

(παρ. 3-4, αρθρ. 307, ν. 4072/2012) . 

 

Οι διαφορές όμως που προκύπτουν σχετικά με τα μέτρα εκτέλεσης στα οποία 

προχώρησε η αποδέκτρια αρχή ή σχετικά με την εγκυρότητα της κοινοποίησης της 

αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους που λαμβάνει την αίτηση, φέρονται ενώπιον του 

αρμόδιου οργάνου του κράτους αυτού σύμφωνα με τις δικές του νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις (παρ. 2, αρθρ. 307, ν. 4072/2012).  

 

Εξάλλου, σύμφωνα με την αριθμ. 29/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,  

τα δικαστήρια του κράτους-μέλους της αρμόδιας αρχής ελέγχουν μόνο ζητήματα 

σχετικά με τη νομιμότητα των μέτρων εκτέλεσης που λαμβάνονται από τα όργανα του 

κράτους αυτού. Στην περίπτωση λοιπόν που ο νόμιμος τίτλος προέρχεται από άλλο 

κράτος-μέλος της Ε.Ε. και η νομιμότητα του αμφισβητείται μόνο ενώπιον των 

δικαστηρίων του κράτους αυτού, η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί, κατ’ ουσία, 

ταμειακή βεβαίωση του επίδικου εσόδου, η οποία προσβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου 

διοικητικού πρωτοδικείου, με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής. Κατά τον έλεγχο 

νομιμότητας της πράξης αναγνώρισης ενός αλλοδαπού (Ε.Ε.) τίτλου ως εκτελεστού 

στην Ελλάδα, δεν εξετάζονται αιτιάσεις κατά της νομιμότητας των εγγράφων της 



 

78 
 

αιτούσας αρχής, διαμέσου των οποίων ζητήθηκε η είσπραξη απαίτησης, ούτε και αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση νόμιμου τίτλου, καθώς όλες αυτές οι 

αιτιάσεις υπάγονται ενώπιον των δικαστηρίων της αιτούσας αρχής (Σπυροπούλου, 

2016).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων αποτελεί  μείζονος σημασίας ζήτημα ιδιαίτερα λόγω 

των συνθηκών που βιώνει η ελληνική οικονομία κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς από 

την πορεία αυτών εξαρτάται η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Στην παρούσα 

εργασία παρουσιάστηκε η διαδικασία της βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων, τα δύο 

στάδια που την απαρτίζουν και το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει 

χώρα. Ειδικότερα, επισημάνθηκε η σημασία της εν στενή εννοία (ή ταμειακής) 

βεβαίωσης, η οποία πρέπει να προηγηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιδίωξη 

της είσπραξης των δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΔΕ.  

 

 Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την παροχή της 

δυνατότητας στο Δημόσιο να επιδιώξει την είσπραξη του δημοσίου εσόδου. Η 

καταβολή της οφειλής που έχει βεβαιωθεί με τη στενή έννοια μπορεί να διενεργηθεί 

εντός της τασσόμενης από το άρθρο 5 του ΚΕΔΕ προθεσμίας, σε περίπτωση δε μη 

καταβολής, το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να εκκινήσει τη διαδικασία διοικητικής 

εκτέλεσης με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων της κατάσχεσης και του 

πλειστηριασμού.  

 

Επιπλέον, το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την είσπραξη βεβαιωμένων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της διαδικασίας της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής 

στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά και άλλων 

κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό, 

το Δημόσιο μπορεί να επιτύχει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του από οφειλές, οι 

υπόχρεοι καταβολής των οποίων διαμένουν στο εξωτερικό ή έχουν περιουσιακά 

στοιχεία εκεί.   

 

Η κρισιμότητα του ζητήματος της είσπραξης των δημοσίων εσόδων καθιστά σημαντική 

την άμεση διενέργεια της ταμειακής βεβαίωσης,  η οποία δεν είναι δυνατό να  λάβει 

χώρα αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις στα έγγραφα που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση αυτής, με αποτέλεσμα οι τίτλοι είσπραξης να επιστρέφονται στην κατά 

περίπτωση εν ευρεία εννοία βεβαιούσα αρχή προς συμπλήρωση, διόρθωση ή 

ανασύνταξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το  γεγονός αυτό  συνεπάγεται   

καθυστέρηση της βεβαίωσης του εσόδου, η οποία πέραν της καθυστέρησης στην 
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είσπραξη εγκυμονεί και περαιτέρω κινδύνους. Αναλυτικότερα, καθώς το έσοδο έχει μεν 

προσδιοριστεί αλλά δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ως δημόσιο έσοδο, ο διοικούμενος έχει 

τη δυνατότητα να προβεί σε ενέργειες όπως για παράδειγμα η είσπραξη χρημάτων λόγω 

επιστροφής φόρου ή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, 

στις οποίες δεν θα ήταν δυνατό να προχωρήσει  αν η ταμειακή βεβαίωση είχε 

διενεργηθεί άμεσα. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμη η δημιουργία ενός 

πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την ηλεκτρονική αποστολή των απαιτούμενων 

για τη διενέργεια της ταμειακής βεβαίωσης εγγράφων στη Φορολογική Διοίκηση από 

τις αρμόδιες  αρχές, που θα οδηγούσε στην επίσπευση της ταμειακής βεβαίωσης των 

οφειλών και των όσων έπονται αυτής.   

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη των Πρινιωτάκη και Σωτηροπούλου (2011), στην 

οποία αναφέρεται το παράδειγμα της Πορτογαλίας η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό 

σύστημα ειδοποιήσεων και κοινοποιήσεων, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η επέκταση του 

υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος της Φορολογικής Διοίκησης στην Ελλάδα. 

Μια τέτοια εφαρμογή θα έδινε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των ατομικών 

ειδοποιήσεων χρεών και των ατομικών ειδοποιήσεων υπερημερίας, που θα είχε ως 

αποτέλεσμα τόσο την απεμπλοκή των υπαλλήλων από μια χρονοβόρα διαδικασία όσο 

και την άμεση και βέβαιη ενημέρωση των φορολογουμένων. 

 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας παρατηρήθηκε έλλειψη βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας σχετικών με το θέμα της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, παρά το 

γεγονός ότι η επίσπευση της διοικητικής εκτέλεσης προκειμένου να επιτευχθεί η 

είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου επηρεάζει σημαντικά το εισόδημα των 

πολιτών καθώς και τα  δικαιώματα αυτών επί των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Επιπλέον, η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε εντός ενός νομοθετικού 

πλαισίου που μεταβάλλεται συνεχώς και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να 

αποτυπωθεί με την ισχύουσα μορφή του. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η διεξαγωγή μελλοντικής έρευνας 

σχετικής με την απόδοση των μέτρων που λαμβάνονται από την Φορολογική Διοίκηση 

για την επίτευξη του κρίσιμου στόχου της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, καθώς 

όπως αναφέρεται και στο στρατηγικό σχέδιο 2017-2020 της ΑΑΔΕ (σελ.7)7 : «  Η μη  

                                                           
7 http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-04/statigiko_sxedio_2017_2020.pdf 
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συμμόρφωση των πολιτών εμποδίζει την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων των 

φορολογικών διοικήσεων και οδηγεί στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους (υγεία, 

παιδεία, υποδομές κ.α.)». 
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