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Κυρώνεται σύµφωνα µε τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76
του Συντάγµατος ο παρών Κώδικας νοµοθεσίας που α-
φορά στην Είσπραξη των Δηµοσίων Εσόδων.

ΤΜΗΜΑ I 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Είσπραξη Δηµοσίων Εσόδων

1. Η είσπραξη των από κάθε αιτία δηµοσίων εσόδων ε-
νεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδι-
κα.

2. Ως δηµόσια έσοδα θεωρούνται και οι απαιτήσεις,
των οποίων το Δηµόσιο κατέστη δικαιούχος µε καθολική
ή ειδική διαδοχή.

Άρθρο 2
Όργανα είσπραξης - Νόµιµος τίτλος

1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµο-
σίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), για τα οποία
εφαρµόζεται αποκλειστικά ο ως άνω Κώδικας, η είσπρα-
ξη των δηµοσίων εσόδων ανήκει στην αρµοδιότητα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των
λοιπών οργάνων που ορίζονται µε ειδικές διατάξεις για
τον σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταµιών, στους οποίους έ-
χει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Διοικητής
της ΑΑΔΕ) µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµο-
διότητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του ιδίου ή της Α-
ΑΔΕ, που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα και
την κείµενη νοµοθεσία, σε όργανα της ΑΑΔΕ. Επίσης,
µπορεί, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφι-
στάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή του, πρά-
ξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του. Ο Διοικητής
της ΑΑΔΕ µπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως
κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος
και εξουσιοδότηση κατά το παρόν άρθρο.

2. H είσπραξη των δηµοσίων εσόδων που ανήκει στην
αρµοδιότητα της ΑΑΔΕ και διενεργείται κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος Κώδικα, µπορεί να ανατεθεί µε από-
φαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σε ένα ή περισσότερα από
τα κάτωθι πρόσωπα:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των υποκα-

ταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρί-
σκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα, καθώς και
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος όπως ορίζονται

στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4537/2018
(Α΄ 84),
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γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιο-
δοτούνται, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία να πα-
ρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,
δ) ιδρύµατα πληρωµών, όπως ορίζονται στο στοιχείο 4

του άρθρου 4 του ν. 4537/2018,
ε) στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δεν ενεργεί µε

την ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής,
στ) οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδι-

κασία είσπραξης και απόδοσης των εισπραττόµενων πο-
σών από τους προαναφερόµενους φορείς είσπραξης, οι
αµοιβές των φορέων είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος
για την είσπραξη από αυτούς.

3. Η είσπραξη των λοιπών δηµοσίων εσόδων µπορεί να
ανατεθεί σε κάποια από τα πρόσωπα της παρ. 2 ή σε ορ-
γανισµούς κοινής ωφέλειας. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της
είσπραξης καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για την είσπραξη των
εσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας των οποίων προ-
βλέπει ειδική ταµειακή υπηρεσία.

4. Για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων απαιτείται
νόµιµος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοι-
πών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής του Κ.Φ.Δ., για τα οποία εφαρµόζεται αποκλειστι-
κά ο ως άνω Κώδικας, νόµιµο τίτλο αποτελούν:
α) τα έγγραφα στα οποία οι αρµόδιες αρχές προσδιο-

ρίζουν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις τον οφειλέτη,
το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής,
β) τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα από τα οποία απο-

δεικνύεται η οφειλή,
γ) τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα από τα οποία πιθα-

νολογείται η οφειλή, ως προς την ύπαρξη και το ποσό
αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 347 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.).

5. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της παρ. 4 πραγµατο-
ποιείται από την ΑΑΔΕ µετά την καταχώριση των στοι-
χείων του νόµιµου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσό-
δων, είτε κατόπιν αποστολής στην ΑΑΔΕ χρηµατικού κα-
ταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόµιµο τίτλο
είτε µε βάση µόνο τον νόµιµο τίτλο, εφόσον αυτός έχει
περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην ΑΑΔΕ. Ο χρηµα-
τικός κατάλογος περιέχει τα προσδιοριστικά στοιχεία
της οφειλής, του υπόχρεου και των συνυπόχρεων ευθυ-
νόµενων τρίτων. Η παράλειψη αναφοράς των ευθυνόµε-
νων συνυπόχρεων δεν θίγει το κύρος του νόµιµου τίτλου
ούτε τη νοµιµότητα της εισπρακτικής διαδικασίας ή της
διαδικασίας της εκτέλεσης. Η για οποιονδήποτε λόγο
µερική ή ολική αναστολή του νόµιµου τίτλου δεν κωλύει
την καταχώριση του συνόλου της οφειλής στα βιβλία ει-
σπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.

6. Η είσπραξη: α) στην περίπτωση των εκτελεστών τίτ-
λων του Κ.Φ.Δ. και β) οποιουδήποτε τίτλου, κατ’ εφαρµο-
γή της τελωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων
των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, πραγµατοποι-
είται µόνο δυνάµει του τίτλου. Οι τίτλοι του προηγούµε-
νου εδαφίου καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων ε-
σόδων της ΑΑΔΕ, αποκλειστικά, για λόγους παρακολού-
θησης της οφειλής, χωρίς η καταχώριση να αποτελεί ό-
ρο της νοµιµότητας της εισπρακτικής διαδικασίας ή της
εκτέλεσης. Επιδικαζόµενες υπέρ του Δηµοσίου κάθε εί-
δους χρηµατικές αποζηµιώσεις στο πλαίσιο ποινικών δι-
κών, που αφορούν αδικήµατα τα οποία προβλέπονται α-

πό τη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, είναι δυνα-
τόν να εισπράττονται από την ΑΑΔΕ και σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου.

7. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται
το περιεχόµενο του χρηµατικού καταλόγου και των βι-
βλίων του παρόντος άρθρου, ο τρόπος καταχώρισης των
απαραίτητων στοιχείων σε αυτά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

Άρθρο 3
Καταβολή χρεών

1. Τα χρέη προς το Δηµόσιο από οποιαδήποτε αιτία κα-
ταβάλλονται εφάπαξ. Τα χρέη καταβάλλονται και σε δό-
σεις, εφόσον αυτό προβλέπεται ειδικά στις οικείες δια-
τάξεις.

2. Τα χρέη από συµβάσεις καταβάλλονται στις προθε-
σµίες που ορίζονται στις οικείες συµβάσεις.

3. Όταν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη, υποδει-
κνύει, κατά τον χρόνο της καταβολής, το χρέος που θέ-
λει να πιστωθεί. Όταν ο οφειλέτης δεν υποδεικνύει ή η
πίστωση διενεργείται χωρίς τη βούλησή του, όπως στην
περίπτωση λήψης διοικητικών ή αναγκαστικών µέτρων ή
συµψηφισµού που χωρεί αυτεπαγγέλτως, η ΑΑΔΕ πι-
στώνει οποιαδήποτε οφειλή. Σε περίπτωση κατά την ο-
ποία οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., οι διατάξεις αυ-
τού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του.

4. Ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν
κριθεί ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που αφορούν τα κατα-
λογισθέντα ποσά, καταβάλλονται εφάπαξ και εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση καταβολής
της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180).

Άρθρο 4
Ατοµική ειδοποίηση

1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµο-
σίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Κ.Φ.Δ., για τα οποία εφαρµόζεται αποκλειστικά ο ως άνω
Κώδικας, καθώς και των δηµοσίων εσόδων της περ. β΄
της παρ. 6 του άρθρου 2, µετά την καταχώριση του χρέ-
ους ως δηµοσίου εσόδου κατά την παρ. 5 του άρθρου 2,
η ΑΑΔΕ εκδίδει ατοµική ειδοποίηση, την οποία είτε απο-
στέλλει ταχυδροµικά στον οφειλέτη και στα συνυπό-
χρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του Κ.Φ.Δ.. Στην ατοµική ειδοποίηση ανα-
φέρονται το ονοµατεπώνυµο του οφειλέτη, και αν πρό-
κειται για νοµικό πρόσωπο η επωνυµία του, καθώς και ο
αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του, εφόσον υ-
πάρχει, το είδος και το ποσό του χρέους, συµπεριλαµβα-
νοµένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά
την κείµενη νοµοθεσία, ο αριθµός και η χρονολογία κα-
ταχώρισης του χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή ο τίτλος
στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής αυτού και η µνεία ότι από την εποµένη ηµέρα
της λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής του χρέ-
ους και µέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται
οι τόκοι του άρθρου 6.

2. Η ατοµική ειδοποίηση της παρ. 1 δεν εξοµοιώνεται
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µε την επιταγή προς πληρωµή.
3. Η παράλειψη αποστολής ή κοινοποίησης της ειδο-

ποίησης της παρ. 1 δεν ασκεί επιρροή στο κύρος των α-
ναγκαστικών µέτρων που λαµβάνονται κατά του οφειλέ-
τη.

Άρθρο 5
Ληξιπρόθεσµα χρέη

Τα χρέη προς το Δηµόσιο που βεβαιώνονται ή προκύ-
πτουν από την καταχώριση στοιχείων νόµιµων τίτλων
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ γίνονται λη-
ξιπρόθεσµα ως εξής:
α) τα χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ την τελευταία

εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµε-
νου από τη βεβαίωση ή την καταχώριση µήνα,
β) τα χρέη που µε βάση τον νόµο καταβάλλονται σε

δόσεις την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρε-
σίες ηµέρα του µήνα, κατά τον οποίο πρέπει να καταβλη-
θεί κάθε δόση, σύµφωνα µε τις σχετικές φορολογικές ή
άλλες διατάξεις. Αν γίνει βεβαίωση ή καταχώριση µετά
την πάροδο της προθεσµίας πληρωµής της πρώτης ή ο-
ποιασδήποτε επόµενης δόσης, την τελευταία εργάσιµη
για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα πληρωµής
της δόσης, που λήγει µετά τη βεβαίωση ή την καταχώρι-
ση,
γ) τα χρέη από συµβάσεις την ηµέρα που σύµφωνα µε

τη σύµβαση πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο ή µέρος του
κεφαλαίου της οφειλής,
δ) τα χρέη από εισαγωγικά τέλη, για εµπορεύµατα που

βρίσκονται σε αποταµίευση, την ηµέρα που λήγει, σύµ-
φωνα µε τους τελωνειακούς νόµους, η διάρκεια της απο-
ταµίευσης, προκειµένου δε για χρέη από εµπορεύµατα,
που έχουν εισαχθεί µε σκοπό την επανεξαγωγή, την η-
µέρα που λήγει η προθεσµία για επανεξαγωγή,
ε) τα χρέη δηµόσιων υπόλογων από καταλογισµό, την

ηµέρα που ο υπόλογος είχε υποχρέωση για την εισαγω-
γή των εισπράξεων στο Δηµόσιο, εφόσον ο καταλογι-
σµός έγινε για παράλειψη εισαγωγής εισπράξεων, ενώ
σε περίπτωση ελλείµµατος, την ηµέρα που εξακριβώθη-
κε ότι δηµιουργήθηκε το έλλειµµα και αν η εξακρίβωση
είναι αδύνατη, την ηµέρα κατά την οποία έχει ανακαλυ-
φθεί, κατά την επιθεώρηση ή την παράδοση της διαχείρι-
σης, το έλλειµµα. Αν η εξακρίβωση του ελλείµµατος στη
διαχείριση γίνει µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους και
είναι αδύνατος ο προσδιορισµός της ηµέρας που δηµι-
ουργήθηκε αυτό, την ηµέρα λήξης του οικονοµικού έ-
τους της ελλειµµατικής διαχείρισης.

Άρθρο 6
Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής

1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθε-
σµο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους εκ-
πρόθεσµης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρ-
θρου 53 του Κ.Φ.Δ.. Για χρέη από συµβάσεις οι τόκοι ορί-
ζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθµιση
µε ρητό όρο της σύµβασης, και υπολογίζονται από την ε-
πόµενη ηµέρα της προθεσµίας που πρέπει, σύµφωνα µε
τη σύµβαση, να καταβληθεί η οφειλή µερικά ή ολικά.

2. Η πίστωση χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµέ-
νης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση του οφειλέτη µε
την ακόλουθη σειρά: α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι εκ-
πρόθεσµης καταβολής, γ) τυχόν επιβληθέν πρόστιµο εκ-

πρόθεσµης καταβολής και δ) αρχικό ποσό της οφειλής.
3. Οι τόκοι της παρ. 1 υπολογίζονται και επί των εσό-

δων υπέρ ΟΤΑ, ειδικών ταµείων και εν γένει νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου που συνεισπράττονται µε
τα δηµόσια έσοδα από την ΑΑΔΕ.

4. Ο οφειλέτης µπορεί να ζητά απαλλαγή των ληξιπρό-
θεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο και αυτών προς τους
τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στην ΑΑ-
ΔΕ, από τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής της παρ.
1 και το πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η µη
εµπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας
βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφλη-
θεί, πριν από το αίτηµα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για
τους οποίους έχουν επιβληθεί τόκοι και το τυχόν πρόστι-
µο εκπρόθεσµης καταβολής. Το αίτηµα απαλλαγής απευ-
θύνεται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και: α) υποβάλλεται εγ-
γράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και τον Α.Φ.Μ. του οφει-
λέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόµιµα ε-
ξουσιοδοτηµένου προσώπου και δ) περιγράφει όλα τα
γεγονότα και περιλαµβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
αποφαίνεται επί του αιτήµατος εντός τριάντα (30) ηµε-
ρών και κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη κατά το
άρθρο 5 του Κ.Φ.Δ.. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει
άπρακτη, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

5. Αναστολή είτε του νόµιµου ή εκτελεστού τίτλου βε-
βαίωσης ή είσπραξης είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε
των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από τον νόµο ή βά-
σει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν
απαλλάσσει τα χρέη από τους τόκους εκπρόθεσµης κα-
ταβολής της παρ. 1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ., για όσο
χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό που εν τέλει ο-
φείλεται.

6. Δεν υπόκεινται στους τόκους εκπρόθεσµης καταβο-
λής οι από κάθε αιτία οφειλές: α) των στρατευµένων µε
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ηµέρα
του µήνα της στράτευσής τους, µέχρι την τελευταία ερ-
γάσιµη ηµέρα του τρίτου µήνα από την αποστράτευσή
τους, του µήνα της αποστράτευσης θεωρουµένου ως
πρώτου, µε εξαίρεση τα ελλείµµατα της δηµόσιας δια-
χείρισης και β) των ανηλίκων, για όσο διάστηµα στερού-
νται εκπροσώπησης και επί ένα εξάµηνο µετά την από-
κτηση αυτής.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προη-
γούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., οι διατάξεις αυ-
τού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του.

Άρθρο 7
Ατοµική ειδοποίηση υπερηµερίας -

Χρόνος λήψης αναγκαστικών µέτρων

1. Αναγκαστικά µέτρα δεν λαµβάνονται πριν παρέλ-
θουν τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του Κ.Φ.Δ. στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συ-
νυπόχρεο πρόσωπο, ατοµικής ειδοποίησης υπερηµερίας,
στην οποία αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο του υπόχρεου και εφόσον πρό-

κειται για νοµικό πρόσωπο η επωνυµία του,
β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον υπάρχει,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης, καθώς και

παραποµπές στον αντίστοιχο αριθµό και χρονολογία βε-
βαίωσης ή καταχώρισης του χρέους ως δηµοσίου εσό-
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δου ή στον αριθµό του νόµιµου τίτλου, συµπεριλαµβανο-
µένων σχετικών προθεσµιών, ηµεροµηνιών καταβολής
και αριθµού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό της οφειλής,
ε) η εντολή καταβολής του ποσού της οφειλής,
στ) ο τρόπος πληρωµής του ποσού της οφειλής,
ζ) µνεία ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής

ή οι τόκοι του άρθρου 6 υπολογίζονται µέχρι την ολο-
σχερή εξόφληση αυτής,
η) µνεία ότι, εφόσον ο υπόχρεος δεν προβεί σε εξό-

φληση εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση
της ειδοποίησης, η ΑΑΔΕ µπορεί να προβεί στη λήψη µέ-
τρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των πο-
σών που αναφέρονται σε αυτήν, εκτός εάν η οφειλή υ-
παχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης, εντός της ανωτέρω
προθεσµίας.

2. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατοµικής ειδοποί-
ησης υπερηµερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις πε-
ριπτώσεις κατάσχεσης χρηµάτων ή χρηµατικών απαιτή-
σεων στα χέρια του υπόχρεου ή τρίτου.

3. Η κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούµενη ατοµική ει-
δοποίηση δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προη-
γούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., οι διατάξεις αυ-
τού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του.

Άρθρο 8
Λήψη µέτρων για µη ληξιπρόθεσµα χρέη

Κατ’ εξαίρεση, εάν πρόκειται για οφειλέτες ύποπτους
φυγής ή γενικώς εάν από τη µη άµεση λήψη αναγκαστι-
κών µέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζηµίας του Δηµοσί-
ου, µπορεί να λαµβάνονται, από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ
ή το όργανο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί η αρµοδιότητα
ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής, αναγκαστικά µέτρα ακόµη και πριν το χρέ-
ος καταστεί ληξιπρόθεσµο, κατόπιν σύµφωνης γνώµης
του Ειρηνοδίκη της έδρας του οργάνου που κατά περί-
πτωση αιτείται τη λήψη των µέτρων ή της Αστυνοµικής
Αρχής, όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείο. Για τη σύµφωνη
γνώµη του προηγούµενου εδαφίου συντάσσεται πρακτι-
κό. Κατά τον ίδιο τρόπο µπορεί να εγγραφεί υποθήκη για
κάθε χρέος προς το Δηµόσιο.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9
Απαρίθµηση αναγκαστικών µέτρων

1. Τα αναγκαστικά µέτρα που εφαρµόζονται για την εί-
σπραξη των δηµοσίων εσόδων είναι τα εξής:
α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη εί-

τε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρί-
του,
β) κατάσχεση ακινήτων.
Η χρήση των αναγκαστικών αυτών µέτρων, καθώς και

των µέτρων του άρθρου 8, εναπόκειται στην κρίση του

Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος µπορεί να τα λαµβάνει, εί-
τε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά, κατά την ελεύθερη
κρίση του, για έναν ή περισσότερους οφειλέτες.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί,
προκειµένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των
υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλι-
στεί η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, να ανατίθεται η
έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγο-
ρικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται η ειδική διαδικασία ανάθεσης, η οποία ε-
φαρµόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυ-
τές, ο τρόπος της αµοιβής του αναδόχου, που µπορεί να
συνδέεται και µε το τελικό αποτέλεσµα της έρευνας ή
της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.

3. Πράξη εκτέλεσης, που επισπεύδεται για περισσότε-
ρα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της,
εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νόµι-
µα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι το
χρέος ή τα χρέη οφείλονται νόµιµα αλλά για ποσό µι-
κρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλε-
ση.

4. Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κα-
τάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συ-
νολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων
(500) ευρώ.

5. Η ΑΑΔΕ µπορεί να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις
προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις µε
βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και µε
βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ και δεν δηµοσιοποιούνται. Ο Υπουργός
Οικονοµικών µπορεί να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία
από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά µε τα κριτήρια του
προηγούµενου εδαφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Άρθρο 10
Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη

1. Η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη ενερ-
γείται από δικαστικό επιµελητή ή υπάλληλο της ΑΑΔΕ
µε την παρουσία ενός ενήλικα µάρτυρα, µετά από έγ-
γραφη παραγγελία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που περιέχει
το ονοµατεπώνυµο του οφειλέτη, και αν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο την επωνυµία του, καθώς και τον
Α.Φ.Μ. του, εφόσον υπάρχει, το είδος και το ποσό της ο-
φειλής. Σε περίπτωση άρνησης του προσκληθέντος µάρ-
τυρα, ο εντεταλµένος για την κατάσχεση ενεργεί µόνος
και αυτός που αρνείται διώκεται κατά το άρθρο 169 του
Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.).

2. Για την κατάσχεση συντάσσεται, παρουσία όσων
συµπράττουν και του τυχόν παρόντος οφειλέτη, έκθεση,
στην οποία περιγράφονται συνοπτικά τα κατασχεθέντα,
και αναφέρεται η, κατ’ εκτίµηση του ενεργούντος την
κατάσχεση, αξία αυτών, καθώς και:
α) ο τόπος και ο χρόνος της κατάσχεσης,
β) ο αριθµός και η χρονολογία της παραγγελίας κατά-

σχεσης, καθώς και το ονοµατεπώνυµο του παραγγέλο-
ντος,
γ) το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός των συ-

µπραττόντων προσώπων,

5



δ) το συνολικό ποσό του χρέους του οφειλέτη, όπως
αυτό αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης.

3. Μετά την περάτωση της κατάσχεσης, αυτός που την
ενεργεί αναγιγνώσκει την έκθεση στους συµπράττοντες
και στον τυχόν παρόντα οφειλέτη.

4. Εάν η εκτίµηση της αξίας των κατασχεµένων κινη-
τών απαιτεί ειδικές γνώσεις, αυτός που παραγγέλλει την
κατάσχεση µπορεί να διορίσει πραγµατογνώµονα που
χρησιµεύει και ως µάρτυρας.

5. Η έκθεση κατάσχεσης υπογράφεται από αυτόν που
ενεργεί την κατάσχεση, τον µάρτυρα και τον τυχόν πα-
ρόντα οφειλέτη, εφόσον αυτός δέχεται να υπογράψει,
και παραδίδεται ή αποστέλλεται εντός δύο (2) ηµερών α-
πό τη διενέργεια της κατάσχεσης στον επισπεύδοντα.

6. Μόλις περατωθεί η κατάσχεση, αντίγραφο της έκθε-
σης παραδίδεται από τον ενεργούντα την κατάσχεση, µε
πειθαρχική ευθύνη του και υποχρέωση αποζηµίωσης του
Δηµοσίου, στον παρόντα οφειλέτη ή, εάν ο οφειλέτης ή-
ταν απών, του επιδίδεται εντός τεσσάρων (4) ηµερών α-
πό την ηµέρα της κατάσχεσης. Η προθεσµία επίδοσης
παρατείνεται για επιπλέον οκτώ (8) ηµέρες για οφειλέ-
τες που κατοικούν εκτός της περιφέρειας του Πρωτοδι-
κείου του τόπου της κατάσχεσης. Εάν ο καθ’ ου η κατά-
σχεση είναι παρών και αρνείται να παραλάβει το αντί-
γραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντάσσεται και υπο-
γράφεται πράξη από τον κατασχόντα σχετικά µε την άρ-
νηση, που περιλαµβάνεται στο τέλος της έκθεσης κατά-
σχεσης.

7. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται, επίσης, εντός ο-
κτώ (8) ηµερών από την κατάσχεση, στον γραµµατέα του
Ειρηνοδικείου του τόπου της κατάσχεσης, ο οποίος υπο-
χρεούται να καταχωρίσει περίληψη της έκθεσης σε ειδι-
κό βιβλίο µε αλφαβητικό ευρετήριο, µε βάση τα ονοµατε-
πώνυµα των καθ’ ων η κατάσχεση.

Άρθρο 11
Εξουσίες ενεργούντος την κατάσχεση κινητών στα χέ-

ρια του οφειλέτη

1. Ο ενεργών την κατάσχεση έχει την εξουσία, εφό-
σον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης,
να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο
που βρίσκεται στην κατοχή του καθ’ ου η εκτέλεση, να α-
νοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς και
να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη, ή δοχεία.

2. Ο ενεργών την κατάσχεση µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή της αρµόδιας για την τήρηση της τάξης Αρ-
χής, η οποία υποχρεούται να την παρέχει.

3. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις
κατά τον νόµο εξαιρετέες ηµέρες δεν µπορεί να επιβλη-
θεί κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εκτός
αν το µέτρο λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8, ο-
πότε παρίσταται ως µάρτυρας, αντί του ενήλικου προσώ-
που, δήµαρχος ή πρόεδρος συµβουλίου δηµοτικής κοι-
νότητας ή πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας ή δηµοτικός
σύµβουλος ή σύµβουλος δηµοτικής κοινότητας ή δηµό-
σιος υπάλληλος ή αστυνοµικό όργανο. Σε βάρος επιχει-
ρήσεων που λειτουργούν και κατά τα ανωτέρω χρονικά
διαστήµατα και έχουν συνολική βεβαιωµένη ληξιπρόθε-
σµη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δηµόσιο, άνω του πο-
σού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, επιτρέπεται,
κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, η κατά-
σχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχεί-

ρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές
ώρες παρίσταται ως µάρτυρας δηµόσιος υπάλληλος ή α-
στυνοµικό όργανο.

Άρθρο 12
Πολλαπλές κατασχέσεις

Οποιαδήποτε προγενέστερη κατάσχεση του Δηµοσίου
ή τρίτων δεν εµποδίζει την επιβολή κατάσχεσης σύµφω-
να µε το άρθρο 10, ούτε η κατάσχεση του Δηµοσίου ε-
µποδίζει την επιβολή κατάσχεσης από άλλους. Η αναγ-
γελία οποιουδήποτε δεν αποτελεί τεκµήριο παραίτησης
από την κατάσχεση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22,
σε περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων, δικαιώµατα και
έξοδα εκτέλεσης δικαιούται να λαµβάνει µόνο εκείνος
µε επίσπευση του οποίου περατώθηκε η κατακύρωση,
καθώς και το Δηµόσιο. Όταν την εκτέλεση επισπεύδει το
Δηµόσιο, δεν µπορεί να συνεχίσει τον πλειστηριασµό
τρίτος δανειστής που αναγγέλθηκε.

Άρθρο 13
Συνέπειες κατάσχεσης κινητών

1. Ο οφειλέτης από την ηµέρα της κατάσχεσης εάν ή-
ταν παρών, ή εάν ήταν απών από την επίδοση αντιγρά-
φου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το δικαίωµα της
απαλλοτρίωσης ή της µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης
των κατασχεµένων πραγµάτων και κάθε τέτοια πράξη, ε-
φόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια άκυρη.

2. Εάν τα κατασχεµένα πράγµατα είναι ασφαλισµένα,
η κατάσχεση ισχύει και για την αποζηµίωση που οφείλε-
ται από την ασφάλιση. Η καταβολή της αποζηµίωσης
στον καθ’ ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι άκυρη,
µετά από την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλιστή από
τον κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχεσης.

Άρθρο 14
Κατάσχεση νοµισµάτων και χρεογράφων

1. Εάν τα κατασχεµένα κινητά είναι χρήµατα σε ηµε-
δαπό νόµισµα, µετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλε-
σης γίνεται από τον κατασχόντα άµεση κατάθεσή τους
στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση,
για την οποία εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης ή σε λο-
γαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου, για την οποία εκδί-
δεται αποδεικτικό κατάθεσης, σε πίστωση της οφειλής.
Για το όποιο πλεονάζον ποσό, εφόσον ο οφειλέτης δεν
είναι παρών ή δεν δέχεται να του αποδοθεί αυτό αµέ-
σως, εκδίδεται υπέρ αυτού γραµµάτιο παρακαταθήκης.

2. Το αλλοδαπό νόµισµα µετατρέπεται σε ηµεδαπό α-
πό τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ στην πε-
ριφέρεια της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, µέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, και, στη συνέχεια, µεταφέρεται
σε τραπεζικό λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1.

3. Τα κατασχεµένα χρεόγραφα παραδίδονται από τον
κατασχόντα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
εκδίδεται γραµµάτιο παρακαταθήκης υπέρ του Δηµοσί-
ου, το οποίο εξοφλείται ύστερα από εντολή του Διοικητή
της ΑΑΔΕ. Τα κατασχεµένα χρεόγραφα εκποιούνται
σύµφωνα µε όσα ορίζει απόφαση που εκδίδεται κατά πε-
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ρίπτωση από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ.
4. Τίτλοι σε διαταγή κατάσχονται σύµφωνα µε την

παρ. 1 του άρθρου 954 του Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 15
Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξη

1. Όλα τα κατασχεµένα κινητά, µε την εξαίρεση των α-
ναφερόµενων στο άρθρο 14, παραδίδονται από τον κα-
τασχόντα σε µεσεγγυούχο ή σε φύλακα για φύλαξη.

2. Μεσεγγυούχος ορίζεται, κατά την κρίση εκείνου
που ενεργεί την κατάσχεση, µε την έκθεση κατάσχεσης,
ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος συµβουλίου δηµοτικής κοινό-
τητας ή ο πρόεδρος δηµοτικής κοινότητας του τόπου της
κατάσχεσης ή ο αρµόδιος για τον πλειστηριασµό υπάλ-
ληλος ή και ο οφειλέτης.

3. Εάν προκριθεί ο ορισµός µεσεγγυούχου και αυτός
αρνηθεί αδικαιολόγητα να παραλάβει τα κατασχεµένα,
διορίζεται από τον κατασχόντα φύλακας µε ευθύνη του
αρνηθέντος, στον οποίο αυτά παραδίδονται.

4. Για τη βεβαίωση της άρνησης και τον εξαιτίας αυτής
διορισµό φύλακα, συντάσσεται από τον κατασχόντα
πρωτόκολλο που προσυπογράφεται και από τυχόν µάρ-
τυρα, το οποίο υποβάλλεται µαζί µε την έκθεση κατά-
σχεσης στον επισπεύδοντα.

5. Ο επισπεύδων την εκτέλεση µπορεί, κατά την κρίση
του, να αντικαθιστά τον µεσεγγυούχο ή τον φύλακα.

6. Κατασχεµένα κινητά, των οποίων η µεταφορά λόγω
του όγκου ή της ιδιότητάς τους είναι δυσχερής ή δεν
µπορεί να γίνει χωρίς βλάβη τους, επιτρέπεται να αφε-
θούν στον τόπο όπου γίνεται η κατάσχεση, αφού σφρα-
γιστούν οι αποθήκες ή τα δοχεία και διοριστεί από τον
κατασχόντα, µε εντολή του επισπεύδοντος, ο οφειλέτης
ως µεσεγγυούχος ή, σε περίπτωση ανάγκης, τρίτος ως
φύλακας.

7. Εάν λόγω προηγούµενης κατάσχεσης τα κατασχε-
µένα έχουν ήδη παραδοθεί σε µεσεγγυούχο, αυτά δεν α-
φαιρούνται, αλλά κοινοποιείται στον µεσεγγυούχο η έκ-
θεση κατάσχεσης. Από την κοινοποίηση ο µεσεγγυού-
χος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή τους για όλες τις κα-
τασχέσεις και µέχρι την περάτωση της εκτέλεσης καθε-
µίας από αυτές.

8. Ο φύλακας ευθύνεται ως θεµατοφύλακας για κάθε
αµέλεια κατά τη φύλαξη και έχει την υποχρέωση να πα-
ραδώσει, όποτε του ζητηθεί, τα κατασχεµένα στον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασµού, ενώ εάν αυτά παρήγαγαν
καρπούς, λογοδοτεί για αυτούς.

9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. και 229 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (Κ.Δ.Δ.), κάθε αµφισβή-
τηση που αφορά είτε στον ορισµό του µεσεγγυούχου ή
του φύλακα είτε στη µεσεγγύηση ή τη φύλαξη, καθώς
και κάθε αίτηση τρίτου για την αντικατάστασή τους, ει-
σάγεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 17 ενώπιον του
Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του τόπου της κατάσχε-
σης.

10. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. και 229 του
Κ.Δ.Δ., αν ο µεσεγγυούχος αποβλήθηκε ή απώλεσε την
κατοχή του πράγµατος εφαρµόζεται ανάλογα η παρ. 6
του άρθρου 956 του Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 16
Ασυγκόµιστοι καρποί

Οι ασυγκόµιστοι καρποί θεωρούνται για την κατάσχε-

ση, οποτεδήποτε και αν αυτή επιβάλλεται, ως κινητά και
παραλαµβάνονται ή αφαιρούνται µετά την ωρίµανση.

Άρθρο 17
Ακατάσχετα

1. Εξαιρούνται από την κατάσχεση: α) τα πράγµατα
που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες δια-
βίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, και β) προ-
κειµένου για πρόσωπα που µε την προσωπική τους εργα-
σία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα
πράγµατα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. του Κ.Δ.Δ.,
σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και του
κατασχόντος για το κατασχετό ή µη των πραγµάτων της
παρ. 1, αυτά κατάσχονται και παραδίδονται στον οφειλέ-
τη, ο οποίος φέρει όλες τις ευθύνες του µεσεγγυούχου
και η διαφορά επιλύεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, στο
οποίο µπορεί να απευθυνθεί µε αίτησή του ο οφειλέτης
εντός πέντε (5) ηµερών, µε ποινή απαραδέκτου, από την
παράδοση ή επίδοση σε αυτόν αντιγράφου της έκθεσης
κατάσχεσης. Επί της αίτησης, η οποία εκδικάζεται κατά
τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δ. και στην
οποία κλητεύεται πάντοτε ο επισπεύδων, εκδίδεται απα-
ραιτήτως απόφαση, εντός τριών (3) ηµερών, η οποία εί-
ναι αµετάκλητη. 

Άρθρο 18
Περιορισµοί κατά την κατάσχεση

Επί περισσότερων κινητών πραγµάτων, οµοειδών ή µη,
των οποίων η αξία, περιλαµβανοµένων των εξόδων και
δικαιωµάτων της εκτέλεσης, υπερβαίνει το διπλάσιο του
συνόλου της οφειλής, η κατάσχεση επιβάλλεται, εφό-
σον είναι δυνατό, επί πραγµάτων των οποίων η κατ’ εκτί-
µηση αξία, µαζί µε τα έξοδα και τα δικαιώµατα της εκτέ-
λεσης, καλύπτει το διπλάσιο της οφειλής.

Άρθρο 19
Πρόγραµµα πλειστηριασµού

1. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, µετά την παρέλευση τουλά-
χιστον δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάσχεση, µπο-
ρεί να εκδώσει πρόγραµµα πλειστηριασµού που περιέ-
χει:
α) το ονοµατεπώνυµο του οφειλέτη και εφόσον πρό-

κειται για νοµικό πρόσωπο την επωνυµία του, καθώς και
τον Α.Φ.Μ. του, εφόσον υπάρχει, β) το ποσό της οφειλής
για το οποίο έγινε η κατάσχεση, στο οποίο µπορεί να
προστεθούν και χρέη ληξιπρόθεσµα και µη, που έχουν
βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοι-
χείων νόµιµων ή εκτελεστών τίτλων στα βιβλία εισπρα-
κτέων εσόδων της ΑΑΔΕ µέχρι τη χρονολογία έκδοσης
του προγράµµατος πλειστηριασµού, γ) το είδος των κα-
τασχεµένων και την κατ’ εκτίµηση αξία τους, δ) την ηµέ-
ρα και ώρα του πλειστηριασµού, ε) το όνοµα του υπαλ-
λήλου του πλειστηριασµού, στ) τον τόπο του πλειστη-
ριασµού, ζ) την τιµή της πρώτης προσφοράς, και η) τη
διενέργεια του πλειστηριασµού µε ηλεκτρονικά µέσα. Ο
Διοικητής της ΑΑΔΕ µπορεί να αναθέσει τη σύνταξη του
προγράµµατος πλειστηριασµού σε δικαστικό επιµελητή.

2. O Διοικητής της ΑΑΔΕ µε νέο πρόγραµµα πλειστη-
ριασµού µπορεί να µεταβάλει τον τόπο του πλειστηρια-
σµού και την τιµή της πρώτης προσφοράς, µε την επιφύ-
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λαξη του άρθρου 20. 
3. Το άρθρο 1019 του Κ.Πολ.Δ. για την ανατροπή της

κατάσχεσης δεν εφαρµόζεται στις κατασχέσεις που επι-
βάλλονται κατά τη διαδικασία του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 20
Δηµοσιότητα προγράµµατος πλειστηριασµού

1. Το πρόγραµµα πλειστηριασµού κοινοποιείται στον
οφειλέτη τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες πριν από
τον πλειστηριασµό. Εντός της ίδιας προθεσµίας, περίλη-
ψη του προγράµµατος πλειστηριασµού, η οποία περιλαµ-
βάνει ιδίως το ονοµατεπώνυµο του οφειλέτη, και εφό-
σον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο την επωνυµία του,
καθώς και τον Α.Φ.Μ. του, εφόσον υπάρχει, την περιγρα-
φή των κατασχεµένων κινητών, την τιµή της πρώτης
προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραµ-
µα, το όνοµα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλει-
στηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα
του πλειστηριασµού, δηµοσιεύεται, αδαπάνως για το Δη-
µόσιο, µε επιµέλεια του δικαστικού επιµελητή, στην ι-
στοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου
Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµι-
κών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ µπορεί να καθο-
ρίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου.

2. Στοιχεία του προγράµµατος πλειστηριασµού κοινο-
ποιούνται στη Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ηλεκτρονικός Εθνι-
κός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εφόσον ο
πλειστηριασµός διενεργείται στην περιοχή της τεως Δι-
οίκησης Πρωτευούσης, και στην περίπτωση που ο πλει-
στηριασµός διενεργείται εκτός της περιφερείας αυτής,
στις Τοπικές Διευθύνσεις του παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. στην
περιφέρεια των οποίων εδρεύει η επισπεύδουσα υπηρε-
σία της ΑΑΔΕ.

3. Η δυνατότητα δηµοσιότητας της περίληψης του
προγράµµατος πλειστηριασµού της παρ. 9 του άρθρου
43 σε δικτυακό τόπο εφαρµόζεται και στον πλειστηρια-
σµό κινητών.

Άρθρο 21
Διενέργεια του πλειστηριασµού

1. Τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται µε η-
λεκτρονικά µέσα ενώπιον συµβολαιογράφου της εφετει-
ακής περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση ή
της έδρας του µεσεγγυούχου που ορίστηκε. Εάν για ο-
ποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβο-
λαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κα-
τασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται ενώπιον συµβο-
λαιογράφου της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι
δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύ-
ουσας του κράτους. Ο πλειστηριασµός των κατασχεµέ-
νων διενεργείται αδαπάνως για το Δηµόσιο µέσω των η-
λεκτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµού από τον πι-
στοποιηµένο, για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο του ηλε-
κτρονικού πλειστηριασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 959 του Κ.Πολ.Δ., εφόσον δεν αντίκεινται
στον παρόντα Κώδικα.

2. Εάν τα κατασχεµένα πράγµατα υπόκεινται σε φθο-
ρά κατά την κρίση του επισπεύδοντος, πλειστηριάζονται

αµέσως ή εντός σύντοµης προθεσµίας, ανάλογα µε τον
κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή τηρείται υποχρεωτικά η
δηµοσιότητα σε δικτυακό τόπο της παρ. 9 του άρθρου 43
µία (1) ηµέρα τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του
πλειστηριασµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης
διάταξης. 

3. Το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διενέρ-
γεια του πλειστηριασµού αποστέλλονται στον υπάλληλο
του πλειστηριασµού τα έγγραφα του πλειστηριασµού, ε-
κτός εάν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2, οπότε δεν
απαιτείται η τήρηση της προθεσµίας αυτής.

4. Εάν η αξία των κατασχεµένων, µε βάση την εκτίµη-
ση της έκθεσης κατάσχεσης, δεν υπερβαίνει τις τρεις χι-
λιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασµό µπορεί να ενερ-
γήσει και υπάλληλος της ΑΑΔΕ παρουσία δηµοτικού
συµβούλου ή συµβούλου δηµοτικής κοινότητας ή δηµο-
σίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή αστυνοµικού οργά-
νου. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ µπορεί να κα-
θορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 22
Διαίρεση πλειστηριαζόµενων πραγµάτων -

Έκθεση πλειστηριασµού

1. Εάν τα πράγµατα που πλειστηριάζονται είναι δυνα-
τό να διαιρεθούν, εκποιείται το µέρος τους που, κατά την
κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, αρκεί για την
πληρωµή των εξόδων και των δικαιωµάτων εκτέλεσης,
καθώς και των χρεών προς το Δηµόσιο και τους τυχόν α-
ναγγελθέντες δανειστές. Εάν όµως αυτά δεν είναι δυνα-
τό να διαιρεθούν, το τυχόν πλεόνασµα, µετά την αφαίρε-
ση των εξόδων, δικαιωµάτων και χρεών, αποδίδεται στον
οφειλέτη. Σε περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να παρα-
λάβει το πλεόνασµα, εκδίδεται γραµµάτιο παρακαταθή-
κης υπέρ αυτού. 

2. Για τον πλειστηριασµό συντάσσεται έκθεση σύµφω-
να µε το άρθρο 965 του Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 23
Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης

1. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί να κατα-
κυρώσει οριστικά τον πλειστηριασµό στον τελευταίο
πλειοδότη στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) εφόσον η τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τις

τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και αυτή είναι ανώτερη του
µισού της εκτιµηθείσας µε βάση την έκθεση κατάσχεσης
αξίας των κινητών που πλειστηριάζονται,
β) εφόσον πρόκειται για πλειστηριασµό των κινητών

του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21.
2. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αµέσως µετά

την κατακύρωση να καταβάλει το πλειστηρίασµα στον υ-
πάλληλο του πλειστηριασµού σε µετρητά ή µε µεταφορά
πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό λογα-
ριασµό του υπαλλήλου του πλειστηριασµού ή µε επιταγή
έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
και να παραλάβει τα πράγµατα, στη δε έκθεση γίνεται
σχετική αναφορά. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται α-
µέσως και µε την ίδια έκθεση αναπλειστηριασµός σε βά-
ρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος διαρκεί για µία
(1) ώρα. Για την ευθύνη του τελευταίου πλειοδότη εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα
για τον αναπλειστηριασµό. 
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Άρθρο 24
Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση

1. Όταν δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής κατακύ-
ρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 23, ο υπάλληλος του πλει-
στηριασµού, εφόσον υπάρξει πλειοδοσία, κατακυρώνει
προσωρινά τα πράγµατα στον υπερθεµατιστή. Εάν δεν
υπάρξει πλειοδοσία, τα πράγµατα κατακυρώνονται στο
επισπεύδον Δηµόσιο, χωρίς αίτησή του, στην τιµή της
πρώτης προσφοράς. Αντίγραφο της έκθεσης πλειστηρια-
σµού υποβάλλεται στον Προϊστάµενο της υπηρεσίας της
ΑΑΔΕ που επισπεύδει την εκτέλεση εντός τριών (3) ηµε-
ρών από τη διενέργεια του πλειστηριασµού.

2. Ο επισπεύδων, εντός τριών (3) ηµερών από την πα-
ραλαβή του αντιγράφου της έκθεσης, µπορεί είτε να ε-
γκρίνει την κατακύρωση είτε να µην την εγκρίνει, οπότε
και επιστρέφεται το πλειστηρίασµα που έχει τυχόν κατα-
τεθεί. Σε περίπτωση µη έγκρισης, αυτός µπορεί να διατά-
ξει την επανάληψη του πλειστηριασµού σε χρόνο που ο-
ρίζεται κατά την κρίση του.

3. Ο επισπεύδων υποχρεούται να επαναλάβει για µία
φορά τον πλειστηριασµό, εφόσον, εντός της προθεσµίας
της παρ. 2, το ζητήσει εγγράφως ο οφειλέτης, εάν η
προσφορά που επιτεύχθηκε είναι κατώτερη του µισού
της εκτιµηθείσας µε την έκθεση κατάσχεσης αξίας των
εκποιούµενων κινητών και ο οφειλέτης προκαταβάλλει
τα έξοδα του νέου πλειστηριασµού, τα οποία προϋπολο-
γίζονται από τον επισπεύδοντα.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις επανάληψης του πλειστη-
ριασµού εκδίδεται νέο πρόγραµµα πριν από σαράντα
(40) τουλάχιστον ηµέρες, σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και
20 και µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 21. 

5. Αν η προθεσµία της παρ. 2 για την έγκριση παρέλθει
άπρακτη, ο πλειστηριασµός θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε.

Άρθρο 25
Επανάληψη πλειστηριασµού

1. Ο νέος πλειστηριασµός διενεργείται όπου και ο
πρώτος, µπορεί όµως είτε µε αίτηση του οφειλέτη, εφό-
σον προκαταβάλλει τις σχετικές µε τη µεταφορά των κα-
τασχεµένων πραγµάτων δαπάνες, είτε µε απόφαση του
επισπεύδοντος τον πλειστηριασµό, ακόµη και χωρίς τη
θέληση του οφειλέτη, να διενεργηθεί σε άλλον τόπον. 

2. Ο επισπεύδων µετά την περάτωση του νέου πλει-
στηριασµού ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 24.

Άρθρο 26
Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή 

µαταίωσης πλειστηριασµού

Εάν ο πλειστηριασµός δεν έγινε την ηµέρα που ορί-
στηκε, εξαιτίας αναστολής ή µαταίωσής του, εκδίδεται
νέο πρόγραµµα πλειστηριασµού χωρίς περιορισµό ως
προς τον χρόνο έκδοσης και τον χρόνο διενέργειας του
πλειστηριασµού. Για την κοινοποίηση και τις διατυπώ-
σεις δηµοσιότητας εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρό-
ντος Κώδικα.

Άρθρο 27
Αναπλειστηριασµός

1. Εάν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει το πλειστη-

ρίασµα εντός τριών (3) ηµερών από την οριστική κατακύ-
ρωση, ενεργείται σε βάρος του και κατ’ αυτού αναπλει-
στηριασµός και επιδιώκεται σε βάρος του η είσπραξη ως
οφειλέτη του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδι-
κα, κάθε ζηµίας από τη διαφορά του πλειστηριάσµατος,
τα δικαιώµατα και έξοδα εκτέλεσης και φύλαξης, καθώς
και από κάθε άλλη αιτία. Ο αναπλειστηριασµός γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 έως 26.

2. Για την επιδίωξη της είσπραξης σε βάρος του υπερ-
θεµατιστή απαιτείται βεβαίωση ή καταχώριση στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ του σχετικού ποσού, µε
βάση σχετικό έγγραφο που εκδίδει ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού, στο οποίο αναγράφεται το πλειστηρία-
σµα που δεν κατατέθηκε ή η διαφορά που προέκυψε από
τον αναπλειστηριασµό.

Άρθρο 28
Αναγγελίες

1. Οι αναγγελίες του επισπεύδοντος Δηµοσίου για άλ-
λα χρέη του οφειλέτη προς αυτό είναι δυνατό να γίνουν
εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα
που έγινε ο πλειστηριασµός, µε αποστολή στον υπάλλη-
λο του πλειστηριασµού πίνακα χρεών, που συντάσσεται
από οποιαδήποτε Δηµόσια Αρχή προς την οποία υπάρ-
χουν τα χρέη. 

2. Οι αναγγελίες των τρίτων, εκτός από εκείνες που α-
φορούν σε απαιτήσεις ενεχυρούχων, δεν λαµβάνονται
υπόψη κατά τη διανοµή, όταν το πλειστηρίασµα είναι µι-
κρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν επαρ-
κεί για την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων
του Δηµοσίου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαι-
τήσεις που έχουν αναγγελθεί σύµφωνα µε την παρ. 1. 

Άρθρο 29
Ενέργειες µετά την οριστική κατακύρωση

1. Μετά την οριστική κατακύρωση ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού ενεργεί ως ακολούθως:
α) Εάν το πλειστηρίασµα δεν υπερβαίνει τις τρεις χι-

λιάδες (3.000) ευρώ και δεν υπάρχουν αναγγελίες ενε-
χυρούχων δανειστών, εξοφλεί από το πλειστηρίασµα τα
δικαιώµατα και έξοδα εκτέλεσης και τα χρέη προς το Δη-
µόσιο που καλύπτονται από το υπόλοιπο. Εάν υπάρχουν
ενεχυρούχοι δανειστές, συντάσσει πίνακα κατάταξης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 974 του Κ.Πολ.Δ..
Εάν, µετά τη διανοµή, αποµένει υπόλοιπο, συντάσσει και
για αυτό πίνακα κατάταξης των αναγγελθέντων µη ενε-
χυρούχων δανειστών, ενώ εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι δα-
νειστές, αποδίδει το υπόλοιπο στον καθ’ ου ο πλειστη-
ριασµός. 
β) Εάν το πλειστηρίασµα υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες

(3.000) ευρώ και δεν αναγγέλθηκαν δανειστές, εξοφλεί
τα δικαιώµατα και έξοδα εκτέλεσης και τα χρέη προς το
Δηµόσιο και αποδίδει το υπόλοιπο στον καθ’ ου ο πλει-
στηριασµός. Σε περίπτωση που αναγγέλθηκαν δανειστές
συντάσσει πίνακα κατάταξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 974 του Κ.Πολ.Δ..

2. Εάν αυτός που διενήργησε τον πλειστηριασµό δεν
είναι συµβολαιογράφος, αποστέλλει τον πίνακα κατάτα-
ξης µε όλα τα έγγραφα σε συµβολαιογράφο και από την
παραλαβή του πίνακα κατάταξης από αυτόν εκκινούν οι
προθεσµίες ανακοπής για το Δηµόσιο και για τους τρί-
τους, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 59 του Κώδικα
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και το άρθρο 979 του Κ.Πολ.Δ. αντίστοιχα.
3. Η απόδοση στο Δηµόσιο του ποσού για το οποίο κα-

τατάχθηκε σε πλειστηριασµό γίνεται µε απλή εντολή του
υπαλλήλου του πλειστηριασµού και δεν απαιτείται η σύ-
νταξη συµβολαιογραφικής πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Άρθρο 30
Κατάσχεση στα χέρια τρίτου

1. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου των χρηµάτων, καρ-
πών και άλλων κινητών πραγµάτων του οφειλέτη του
Δηµοσίου που βρίσκονται στα χέρια του τρίτου ή όσων
αυτός οφείλει προς τον οφειλέτη ενεργείται από τον Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ µε κατασχετήριο, µη κοινοποιούµενο
στον οφειλέτη, το οποίο περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο
ή την επωνυµία καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει,
του οφειλέτη και του τρίτου στα χέρια του οποίου επι-
βάλλεται η κατάσχεση, β) το ποσό για το οποίο επιβάλ-
λεται η κατάσχεση, γ) πίνακα χρεών του οφειλέτη ή ταυ-
τότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον
µοναδικό κωδικό αριθµό ανά κατασχετήριο αίτηµα και
συνδέεται µονοσήµαντα µε τον πίνακα, δ) χρονολογία
και υπογραφή του κατασχόντος.

2. Με το κατασχετήριο ο τρίτος καλείται εντός οκτώ
(8) ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που
επέβαλε την κατάσχεση ή σε τραπεζικό λογαριασµό του
Δηµοσίου τα χρήµατα που οφείλει στον οφειλέτη του
Δηµοσίου, και, εάν πρόκειται για κινητά πράγµατα, να
παραδώσει αυτά στον συµβολαιογράφο ή τον φύλακα
που ορίζεται στο κατασχετήριο, οπότε εφαρµόζονται ό-
σα ορίζονται στα άρθρα 14 έως 19 και επόµενα. Εάν τα
κατασχεµένα συνίστανται σε αλλοδαπά νοµίσµατα ή
χρεόγραφα, αυτά παραδίδονται στο Ταµείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων, µε την έκδοση γραµµατίου παρακα-
ταθήκης υπέρ του Δηµοσίου, που εξοφλείται ύστερα από
εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος, στη συνέχεια,
τρέπει τo αλλοδαπό νόµισµα σε ηµεδαπό νόµισµα ή εκ-
ποιεί τα χρεόγραφα σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα. 

3. Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο επιφέ-
ρει αυτοδικαίως από την ηµέρα που διενεργείται τα απο-
τελέσµατα της αναγκαστικής εκχώρησης και αυτός δεν
µπορεί να αποδώσει στον οφειλέτη του Δηµοσίου τα κα-
τασχεµένα χρήµατα ή πράγµατα ούτε να συµψηφίσει α-
νταπαιτήσεις του µεταγενέστερες της κατάσχεσης.

4. Η κατάσχεση µπορεί να περιοριστεί σε µικρότερο
ποσό ή ποσοστό µετά από αιτιολογηµένη απόφαση εκεί-
νου που την επέβαλε. 

5. Εάν η αξία των κατασχεµένων κινητών πραγµάτων
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευ-
ρώ, κάθε άλλη µεταγενέστερη κατάσχεση, εκτός από τις
κατασχέσεις που επιβάλλονται από το Δηµόσιο και για
ποσά που οφείλονται σε αυτό, είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

6. Η κατάσχεση απαιτήσεων από τίτλους σε διαταγή ε-
νεργείται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 983 και την
παρ. 1 του άρθρου 954 του Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 31
Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων

1. Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πι-
στωτικών ιδρυµάτων, το κατασχετήριο κοινοποιείται στο

κεντρικό κατάστηµα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστηµά
τους και µπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες
του Δηµοσίου. Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται για κάθε
οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και
το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθµός και η χρονο-
λογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νό-
µιµου - εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσό-
δων της ΑΑΔΕ. Ο πίνακας χρεών µπορεί να αντικαθίστα-
ται από την ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η ο-
ποία συνιστά τον µοναδικό κωδικό αριθµό ανά κατασχε-
τήριο αίτηµα και συνδέεται µονοσήµαντα µε τον πίνακα.

2. Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 34, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του
κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα
από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού
του κάθε οφειλέτη για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5)
ηµερών πριν από την ηµεροµηνία επίδοσης του κατασχε-
τηρίου και µιας ηµέρας µετά από αυτήν, διαφορετικά θε-
ωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

3. Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε
την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) η-
µερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ι-
δρύµατος. Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλο-
νται έξοδα.

4. Δεν επιβάλλεται, µε τη διαδικασία του παρόντος άρ-
θρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του
συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και, εφόσον
επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 34 και
τυχόν υφιστάµενο ποσό δεν αποδίδεται. Σε περίπτωση
κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για συνολικό πο-
σό που υπερβαίνει αυτό του προηγούµενου εδαφίου και
το προς απόδοση ποσό υπολείπεται των πενήντα (50)
ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσµίας που ο-
ρίζεται στο παρόν άρθρο, αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο
θα υπερβεί το παραπάνω όριο.

Άρθρο 32
Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων µε ηλε-

κτρονικά µέσα

1. Προκειµένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων
στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο
του κατασχετηρίου όσο και της δήλωσης του άρθρου 34
µε το πιο πάνω παραστατικό, ενεργούνται µέσω µοναδι-
κών διαµετακοµιστικών κόµβων ηλεκτρονικής διασύνδε-
σης και επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους
κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το Δη-
µόσιο και όλα τα εγκατεστηµένα στη χώρα πιστωτικά ι-
δρύµατα, όπως εκπροσωπούνται για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος από την Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών ή την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή άλλα
πρόσωπα κατά περίπτωση. Η κοινοποίηση του κατασχε-
τηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία
και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παρα-
λαβής του από το πιστωτικό ίδρυµα, µέσω του διαµετα-
κοµιστικού κόµβου που δηλώθηκε από αυτό. Η επίδοση
της δήλωσης του άρθρου 34 θεωρείται ότι συντελέσθηκε
κατά την ηµεροµηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονι-
κής βεβαίωσης παραλαβής της, µέσω του διαµετακοµι-
στικού κόµβου που δηλώθηκε από το Δηµόσιο. Οι ως ά-
νω βεβαιώσεις είτε θα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή κατά την έννοια της περ. 49 του άρθρου 2 του
ν. 4727/2020 (Α΄184) είτε θα είναι κρυπτογραφηµένες
και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή
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τους. Η διέλευση των δεδοµένων µέσω των ως άνω δια-
µετακοµιστικών κόµβων εξαιρείται τόσο από την υπο-
χρέωση ενηµέρωσης κατά τα άρθρα 13 και 14 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 2016/679 (L119/1), καθώς και τα άρθρα 31
και 32 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), όσο και από την εφαρ-
µογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ
καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, µοναδικοί
διαµετακοµιστικοί κόµβοι και η διαδικασία της γνωστο-
ποίησής τους από τα µέρη, το υποχρεωτικό περιεχόµενο
των κοινοποιούµενων κατασχετηρίων, της άρσης και του
περιορισµού αυτών και των υποβαλλόµενων δηλώσεων,
ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια
αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέ-
σεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2. Τα κατασχεµένα ποσά αποδίδονται είτε στον λογα-
ριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου που τηρείται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την
κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από
την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύµατος,
σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στην απόφαση της
παρ. 1.

3. Στις κατασχέσεις και λοιπές ενέργειες που γίνονται,
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, το Δηµό-
σιο δεν υποχρεούται στην καταβολή εξόδων.

4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτι-
κή για τους φορείς του Δηµοσίου, όταν επιβάλλουν κα-
τάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων και αυτοί µπο-
ρεί να εφαρµόζουν τη διαδικασία του άρθρου 31 µόνο σε
περιπτώσεις που αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοινωνία
της παρ. 1.

5. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ µπορεί να αποστέλλει ηλε-
κτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας τα στοιχεία
των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συνολική ληξιπρόθε-
σµη οφειλή πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ευ-
ρώ. Τα ανωτέρω ιδρύµατα υποχρεούνται να προβαίνουν
αυθηµερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέ-
σµευση των χρηµάτων, που βρίσκονται ή κατατίθενται
στους λογαριασµούς των οφειλετών, µέχρι του ύψους
της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσµευση και εντός
δύο (2) ηµερών, ενηµερώνεται για το ύψος του δεσµευ-
θέντος ποσού η ΑΑΔΕ, η οποία οφείλει να επιβάλει κα-
τάσχεση, κατά την παρ. 1, το αργότερο σε πέντε (5) ερ-
γάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη-
µερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυµα προ-
βαίνει οίκοθεν στην άµεση άρση της επιβληθείσας δέ-
σµευσης. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζε-
ται η αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή
των στοιχείων, κατά το πρώτο εδάφιο, ως και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου. Με όµοια απόφαση µπορεί να µεταβάλλε-
ται το ύψος της οφειλής του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 33
Ακατάσχετα στα χέρια τρίτων

1. Εξαιρούνται της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων: α)
τα κινητά πράγµατα που αναφέρονται στο άρθρο 17, β)
τα ακατάσχετα που προβλέπονται από ειδικούς νόµους
και έχουν διατηρηθεί σε ισχύ µε το άρθρο 52 του Εισα-
γωγικού Νόµου του Κ.Πολ.Δ., γ) η εταιρική µερίδα σε
προσωπικές εταιρείες, δ) οι απαιτήσεις διατροφής από
τον νόµο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, ε) οι α-

παιτήσεις από µισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφα-
λιστικά βοηθήµατα που καταβάλλονται περιοδικά, εφό-
σον το ποσό αυτών µηνιαία είναι µικρότερο από χίλια
(1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το πο-
σό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το
Δηµόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χι-
λίων (1.000) ευρώ και µέχρι του ποσού των χιλίων πε-
ντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του
υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500)
ευρώ, στ) τα 4/5 των ηµεροµισθίων, ενώ επιτρέπεται κα-
τάσχεση επί του 1/5 αυτών για χρέη προς το Δηµόσιο
των δικαιούχων αυτών, ζ) το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλό-
µενων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα βοηθηµά-
των κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία ή το επάγ-
γελµα, ενώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του 1/2 αυτών
για τα χρέη προς το Δηµόσιο των δικαιούχων αυτών.

2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοι-
νό λογαριασµό ή τοποθετήσεις σε λογαριασµό πληρω-
µών στα εγκαταστηµένα στη χώρα ιδρύµατα ηλεκτρονι-
κού χρήµατος και ιδρύµατα πληρωµών είναι ακατάσχε-
τες µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα
(1.250) ευρώ µηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε
ένα µόνο ίδρυµα. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρό-
σωπο ενός µοναδικού λογαριασµού, µε υποβολή ηλε-
κτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστηµα της ΑΑ-
ΔΕ. Εφόσον υπάρχει λογαριασµός περιοδικής πίστωσης
µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, γνω-
στοποιείται, αποκλειστικά και µόνο, ο λογαριασµός αυ-
τός. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζονται ο
τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της πα-
ραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόµενης δήλωσης, ο
τρόπος ενηµέρωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων από την
ΑΑΔΕ για την υποβαλλόµενη δήλωση και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθµίζει αντίθετα προς τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζεται
στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτι-
κών ιδρυµάτων κατά τον παρόντα Κώδικα.

Άρθρο 34
Δήλωση τρίτου

1. Εάν ο τρίτος δεν οφείλει καθόλου ή δεν οφείλει όλα
τα αναφερόµενα στο κατασχετήριο της ΑΑΔΕ χρήµατα,
καθώς και άλλα πράγµατα ή δεν υποχρεούται στην άµε-
ση απόδοση αυτών, εξαιτίας υφιστάµενων µεταξύ αυτού
και του οφειλέτη συµφωνιών ή για άλλον νόµιµο λόγο, ο
τρίτος οφείλει να το δηλώσει εντός οκτώ (8) ηµερών από
την επίδοση του κατασχετηρίου. Ειδικά για κατασχέσεις
απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων η δήλωση
του πρώτου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ (8) εργάσιµων
ηµερών από την επίδοση του κατασχετηρίου. Η προθε-
σµία δεν παρατείνεται λόγω απόστασης. Η δήλωση του
τρίτου γίνεται είτε µε έγγραφο που επιδίδεται µε δικα-
στικό επιµελητή στον κατασχόντα είτε προφορικά ή µε
ηλεκτρονικά µέσα στον γραµµατέα του Ειρηνοδικείου
της κατοικίας ή διαµονής του και συντάσσεται έγγραφη
ή ηλεκτρονική έκθεση, µη υποκείµενη σε χαρτοσήµανση,
η οποία αποστέλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
στον κατασχόντα.

2. Η δήλωση µισθωτών ή υποµισθωτών ως τρίτων περί
προκαταβολικής εξόφλησης ή εκχώρησης µισθωµάτων,
ισχύει για το Δηµόσιο όταν επιβάλλει κατάσχεση, µόνο
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εφόσον τα πρόσωπα αυτά είχαν υποβάλει δήλωση στη
ΔΟΥ φορολογίας εισοδήµατός τους ή στο πληροφορια-
κό σύστηµα της ΑΑΔΕ, πριν από την επιβολή της κατά-
σχεσης και επισυνάπτουν αντίγραφο της υποβληθείσας
δήλωσης.

Άρθρο 35
Συνέπειες υποβολής ή µη δήλωσης τρίτου

1. Η καταφατική δήλωση του τρίτου αποτελεί τίτλο ε-
κτελεστό σε βάρος του. Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δή-
λωση ή προβεί σε δήλωση εκπρόθεσµα ή χωρίς την τή-
ρηση του τύπου που προβλέπεται από τα άρθρα 31, 32
και 34, καθίσταται οφειλέτης του Δηµοσίου για ό,τι οφεί-
λει ή µέλλεται να οφείλει στον καθ’ ου η κατάσχεση, ε-
φόσον αυτό προκύπτει από τα εκάστοτε πρόσφορα δια-
θέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της ΑΑΔΕ, άλλως για το σύνο-
λο της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχε-
ση. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος µπορεί να αποδείξει και
ενώπιον της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής υπηρεσίας ότι δεν οφείλει στον καθ’ ου η
κατάσχεση ή ότι η οφειλή του είναι µικρότερη από την α-
παίτηση του Δηµοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται
µέχρι το ύψος της οφειλής του κατά περίπτωση. 

2. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η
διαδικασία, τα αρµόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 36
Κατασχέσεις στα χέρια λοιπών υπόχρεων προσώπων

Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα περί κατάσχεσης
στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται αναλό-
γως και στα εγκαταστηµένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα
πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), ό-
πως εκάστοτε αυτά αναφέρονται. 

Άρθρο 37
Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου

Ο Προϊστάµενος της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που επέβα-
λε την κατάσχεση ασκεί ανακοπή κατά της δήλωσης του
τρίτου εντός ενός (1) µήνα από την κοινοποίηση της δή-
λωσης ή από την περιέλευση σε αυτόν της έκθεσης του
Ειρηνοδικείου που αφορά στη δήλωση. Η ανακοπή, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 216 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 217 του Κ.Δ.Δ., εισάγεται και εκδικάζεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 986 του Κ.Πολ.Δ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Άρθρο 38
Αντικειµενικά όρια της κατάσχεσης

1. Κατάσχεση µπορεί να γίνει σε ακίνητο που ανήκει
στην κυριότητα του οφειλέτη ή σε εµπράγµατο δικαίωµα
του οφειλέτη επάνω σε ακίνητο. Οι διατάξεις για την κα-
τάσχεση ακινήτου εφαρµόζονται και για την κατάσχεση
δικαιωµάτων, για τα οποία ισχύουν οι σχετικοί µε τα ακί-
νητα κανόνες, καθώς και στις κατασχέσεις πλοίων και α-
εροσκαφών. 

2. Η κατάσχεση ακινήτου εκτείνεται και στα συστατικά

του, καθώς και στα παραρτήµατά του µόνο εφόσον περι-
ληφθούν σε αυτήν. Αν τα παραρτήµατα δεν περιελήφθη-
σαν στην κατάσχεση του ακινήτου, µπορούν να κατα-
σχεθούν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης κινητών
πραγµάτων. 

3. Το άρθρο 12, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 13 ε-
φαρµόζονται και στις κατασχέσεις του παρόντος άρ-
θρου.

Άρθρο 39
Διαδικασία επιβολής κατάσχεσης

1. Η κατάσχεση ακινήτων ενεργείται µετά από έγγρα-
φη παραγγελία του Διοικητή της ΑΑΔΕ από δικαστικό ε-
πιµελητή ή υπάλληλο της ΑΑΔΕ, µε την παρουσία ενός
ενήλικα µάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης του προσκλη-
θέντος µάρτυρα, ο εντεταλµένος για την κατάσχεση ε-
νεργεί µόνος, και αυτός που αρνείται διώκεται κατά το
άρθρο 169 του Π.Κ..

2. Ο ενεργών την κατάσχεση µεταβαίνει στον τόπο ό-
που βρίσκεται το ακίνητο, συντάσσει έκθεση, η οποία πε-
ριλαµβάνει τον χρόνο της κατάσχεσης, τον αριθµό, τη
χρονολογία της παραγγελίας κατάσχεσης και το ονοµα-
τεπώνυµο του παραγγέλλοντος, το ονοµατεπώνυµο και
το πατρώνυµο του οφειλέτη και αν πρόκειται για νοµικό
πρόσωπο την επωνυµία του, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του,
εφόσον υπάρχει, το ονοµατεπώνυµο του συµπράττοντα
µάρτυρα και το συνολικό ποσό του χρέους, όπως αυτό α-
ναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης. Στην έκθεση
κατάσχεσης είναι δυνατό να περιληφθούν και βεβαιωµέ-
να ή καταχωρισµένα στα βιβλία της ΑΑΔΕ ληξιπρόθεσµα
χρέη του οφειλέτη που δεν έχουν περιληφθεί στην πα-
ραγγελία της κατάσχεσης, µε πράξη του παραγγέλοντος
την κατάσχεση. Στην έκθεση προσδιορίζονται η θέση και
η περιφέρεια του Δήµου όπου βρίσκεται το ακίνητο, το
είδος του ακινήτου, και, προκειµένου για οικοδοµή, ο α-
ριθµός των ορόφων της, τα όρια, η κατά προσέγγιση έ-
κτασή του, συνοπτικά τα συστατικά, καθώς και τα παραρ-
τήµατα που κατασχέθηκαν και η συνολική αξία των κατα-
σχοµένων µε βάση την εκτίµηση του κατασχόντος. 

3. Εάν η εκτίµηση της αξίας των κατασχοµένων απαι-
τεί ειδικές γνώσεις, ο επισπεύδων την κατάσχεση µπο-
ρεί να διορίσει πραγµατογνώµονα που χρησιµεύει και ως
µάρτυρας.

4. Η έκθεση υπογράφεται από τον ενεργούντα την κα-
τάσχεση, το συµπράττον µε αυτόν πρόσωπο, και τον ο-
φειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νοµέα, εάν είναι παρόντες,
µε αναφορά στην έκθεση περί της αδυναµίας ή της άρ-
νησής τους να υπογράψουν. Η παρουσία του οφειλέτη έ-
στω και κατά την έναρξη της κατάσχεσης επέχει θέση
κοινοποίησης προς αυτόν της έκθεσης, ως προς τις συ-
νέπειες της παρ. 1 του άρθρου 41.

5. Για τον προσδιορισµό της αξίας του ακινήτου που
κατάσχεται λαµβάνεται υπόψη η εµπορική αξία σύµφω-
να µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 993
του Κ.Πολ.Δ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος
προσδιορισµού της εµπορικής αξίας του ακινήτου που
κατάσχεται, το αρµόδιο όργανο προσδιορισµού της α-
ξίας αυτής, ο τρόπος καθορισµού της αµοιβής του, κα-
θώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. 

6. Για την τιµή της πρώτης προσφοράς εφαρµόζεται το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 995 του
Κ.Πολ.Δ.. 
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Άρθρο 40
Υποβολή και κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης

1. Ο ενεργών την κατάσχεση οφείλει να υποβάλει, µέ-
σα σε τρεις (3) ηµέρες από το πέρας της, αντίγραφο της
έκθεσης στον επισπεύδοντα ή σε αυτόν κατ’ εντολή του
οποίου ενεργεί, διαφορετικά υπέχει πειθαρχική ευθύνη
και υποχρέωση αποζηµίωσης του Δηµοσίου. Εντός της ί-
διας προθεσµίας οφείλει να επιδώσει αντίγραφο της έκ-
θεσης κατάσχεσης στον οφειλέτη, ακόµη και αν αυτός ή-
ταν παρών κατά την επιβολή της καθώς και στον τρίτο,
κύριο ή νοµέα του ακινήτου και στους ενυπόθηκους δα-
νειστές, εάν η απαίτησή τους έχει εγγραφεί στα σχετικά
βιβλία. Η προθεσµία επίδοσης παρατείνεται κατά επιπλέ-
ον οκτώ (8) ηµέρες για όσους κατοικούν εκτός της περι-
φέρειας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατάσχεσης.

2. Ο ενεργών την κατάσχεση επιδίδει χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) η-
µερών από το πέρας της κατάσχεσης αντίγραφο της έκ-
θεσης κατάσχεσης στον υποθηκοφύλακα (κτηµατολό-
γιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεµένο α-
κίνητο, ο οποίος οφείλει να εγγράψει αµέσως την κατά-
σχεση σε ειδικό βιβλίο κατασχέσεων (κτηµατολογικό
φύλλο) που τηρεί για τον σκοπό αυτό. Αν πρόκειται για
πλοία νηολογηµένα στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε
εκείνον που τηρεί το νηολόγιο, όπου είναι εγεγραµµένο
το πλοίο, και αν πρόκειται για αεροσκάφη γραµµένα σε
µητρώο που τηρείται στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε
εκείνον που το τηρεί. Ο υποθηκοφύλακας ή όποιος τηρεί
το νηολόγιο ή το µητρώο οφείλει να εγγράφει αµέσως
την κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο κατασχέσεων που τηρεί
για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 41
Συνέπειες της κατάσχεσης

1. Ο οφειλέτης, από την ηµέρα της επίδοσης σε αυτόν
αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 39 και 40, δεν έχει το δικαίωµα της ελεύθερης
διάθεσης του κατασχεµένου πράγµατος και κάθε απαλ-
λοτρίωση ή µεταγραφή ή εγγραφή οποιουδήποτε βά-
ρους είναι αυτοδίκαια άκυρη έναντι του Δηµοσίου. Αν
πρόκειται για ενυπόθηκο ακίνητο, η διάθεσή του από τον
τρίτο είναι οµοίως άκυρη από την επίδοση σε αυτόν της
κατασχετήριας έκθεσης.

2. Μετά τη σύµφωνα µε το άρθρο 40 εγγραφή της κα-
τάσχεσης του Δηµοσίου στο οικείο βιβλίο κατασχέσεων
(κτηµατολογικό φύλλο), η εγγραφή οποιουδήποτε βά-
ρους είναι αυτοδίκαια άκυρη µόνο υπέρ του Δηµοσίου
και όχι υπέρ των τρίτων. 

Άρθρο 42
Μεσεγγυούχος

Μεσεγγυούχος του ακινήτου είναι ο κάτοχος του ακι-
νήτου κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, εκτός εάν ο επι-
σπεύδων διορίσει άλλο πρόσωπο. Οι παρ. 5 και 9 του άρ-
θρου 15 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 43
Πρόγραµµα πλειστηριασµού

1. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, µετά την παρέλευση σαρά-
ντα (40) ηµερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) µήνες

από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραµµα πλειστηριασµού,
που περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 19, την περιγραφή
και την εκτίµηση της εµπορικής αξίας του κατασχεθέ-
ντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, καθώς και τιµή
πρώτης προσφοράς, και ορίζει ηµεροµηνία πλειστηρια-
σµού το αργότερο σε πέντε (5) µήνες από την ηµεροµη-
νία έκδοσης του προγράµµατος. Ως τιµή πρώτης προ-
σφοράς ορίζεται η εµπορική αξία του ακινήτου κατά το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 995 του
Κ.Πολ.Δ.. Στο πρόγραµµα πλειστηριασµού είναι δυνατό
να προστεθούν και χρέη, ληξιπρόθεσµα και µη, τα οποία
έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση στα
βιβλία εισπρακτέων απαιτήσεων της ΑΑΔΕ των στοιχεί-
ων νόµιµων ή εκτελεστών τίτλων µέχρι τη χρονολογία
έκδοσης του προγράµµατος πλειστηριασµού. Εάν ο
πλειστηριασµός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα µε το
πρόγραµµα ηµέρα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει νέο
πρόγραµµα το αργότερο εντός έτους από την ηµέρα του
µη διενεργηθέντος πλειστηριασµού ή, σε περίπτωση α-
ναστολής αυτού, από την ηµέρα που έπαυσε η αναστολή
και ορίζει ηµεροµηνία πλειστηριασµού κατά τα ανωτέρω.

2. Οι προθεσµίες της παρ. 1 δεν τηρούνται, αν συντρέ-
χει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογηµένη
έκθεση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράµµατος πλει-
στηριασµού µετά την πάροδο των προθεσµιών της παρ.
1 δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

4. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ µπορεί να αναθέσει τη σύ-
νταξη του προγράµµατος πλειστηριασµού σε δικαστικό
επιµελητή.

5. Το πρόγραµµα πλειστηριασµού κοινοποιείται: α)
στον οφειλέτη, β) στον τρίτο, κύριο ή νοµέα, εάν αυτός
προκύπτει από τα οικεία βιβλία µεταγραφών, µέχρι την
κοινοποίηση σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4
του άρθρου 39 και το άρθρο 40 και γ) στους εγγεγραµ-
µένους ενυπόθηκους δανειστές µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα της κοινοποίησης σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 39 και το άρθρο 40.

6. Η παρ. 2 του άρθρου 20 εφαρµόζεται αναλόγως και
στον πλειστηριασµό ακινήτων. 

7. Περίληψη του προγράµµατος πλειστηριασµού, η ο-
ποία περιλαµβάνει ιδίως το ονοµατεπώνυµο του οφειλέ-
τη και αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο την επωνυµία
του, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του, εφόσον υπάρχει, συνο-
πτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το
είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, µνεία των υ-
ποθηκών ή προσηµειώσεων που υπάρχουν επάνω στο α-
κίνητο, την τιµή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το
οποίο εκδίδεται το πρόγραµµα, το όνοµα του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού, καθώς και τον τόπον, την ηµέρα και
την ώρα του πλειστηριασµού, δηµοσιεύεται αδαπάνως
για το Δηµόσιο, µε επιµέλεια του δικαστικού επιµελητή,
στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του
Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Ε-
θνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Με κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ είναι δυνατό να καθορίζεται κάθε ειδικότε-
ρο θέµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. 

8. Οι κοινοποιήσεις και δηµοσιεύσεις των παρ. 5 και ε-
πόµενα ενεργούνται τουλάχιστον σαράντα (40) ηµέρες
πριν από τον πλειστηριασµό.

9. Η δηµοσίευση στοιχείων των περιλήψεων των προ-
γραµµάτων πλειστηριασµού µπορεί να διενεργείται και
σε συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, τηρούµενης της προθε-
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σµίας της παρ. 8. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ο-
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου.

10. Το άρθρο 1019 του Κ.Πολ.Δ. για την ανατροπή της
κατάσχεσης δεν εφαρµόζεται στις κατασχέσεις που επι-
βάλλονται κατά τη διαδικασία του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 44
Τόπος πλειστηριασµού

1. Το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται µε ηλε-
κτρονικά µέσα ενώπιον του συµβολαιογράφου της εφε-
τειακής περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συµβο-
λαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κα-
τασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συµβολαιο-
γράφου διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό
δεν είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του κράτους.

2. Οι παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 998 του Κ.Πολ.Δ. ε-
φαρµόζονται αναλόγως και στην προκειµένη περίπτωση.

Άρθρο 45
Πλειστηριασµός

1. Στον υπάλληλο του πλειστηριασµού αποστέλλονται
ή κατατίθενται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από
τον πλειστηριασµό: α) το πρωτότυπο της κατασχετήριας
έκθεσης, β) το πρωτότυπο του προγράµµατος πλειστη-
ριασµού µε ένα αντίγραφο, γ) οι εκθέσεις επίδοσης της
κατασχετήριας έκθεσης και του προγράµµατος πλειστη-
ριασµού, δ) πιστοποιητικό βαρών του υποθηκοφυλακείου
(κτηµατολογίου).

2. Η κατάθεση βεβαιώνεται µε σηµείωση του υπαλλή-
λου του πλειστηριασµού στο αντίγραφο του προγράµµα-
τος, το οποίο επιστρέφεται στον επισπεύδοντα.

3. Ο πλειστηριασµός διενεργείται αδαπάνως για το
Δηµόσιο µε ηλεκτρονικά µέσα από πιστοποιηµένο για
τον σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασµού, σύµφω-
να µε τα άρθρα 959 και 998, καθώς και τα άρθρα 1001 και
επόµενα του Κ.Πολ.Δ., εφόσον δεν αντίκεινται στον πα-
ρόντα Κώδικα.

4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού υποχρεούται ε-
ντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη διενέργεια του πλει-
στηριασµού να αποστείλει αντίγραφο της έκθεσης του
πλειστηριασµού στον επισπεύδοντα. 

Άρθρο 46
Κατακύρωση στο Δηµόσιο

Εάν δεν εµφανιστούν πλειοδότες, το ακίνητο που
πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στο Δηµόσιο, χωρίς αί-
τησή του, στην τιµή της πρώτης προσφοράς. Ο Διοικητής
της ΑΑΔΕ µε απόφασή του, όµως, µπορεί να εγκρίνει ή
να µην εγκρίνει την κατακύρωση. Η απόφαση του προη-
γούµενου εδαφίου εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών
από την πάροδο της προθεσµίας του άρθρου 49. Εάν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η κατακύρωση θεω-
ρείται ότι δεν έχει εγκριθεί.

Άρθρο 47
Κατάθεση πλειστηριάσµατος

1. Eντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της προθε-
σµίας του άρθρου 49 και χωρίς να απαιτείται οποιαδήπο-
τε ειδοποίησή του, ο υπερθεµατιστής οφείλει να καταθέ-
σει το πλειστηρίασµα στον υπάλληλο του πλειστηρια-
σµού, σε µετρητά ή µε µεταφορά πίστωσης στον ειδικό
τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού ή µε επιταγή έκδοσης τράπεζας που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Ο υπάλληλος του πλει-
στηριασµού συντάσσει πίνακα κατάταξης σύµφωνα µε
το άρθρο 974 του Κ.Πολ.Δ., εφόσον το πλειστηρίασµα
δεν επαρκεί για να ικανοποιηθεί ο επισπεύδων και οι δα-
νειστές που αναγγέλθηκαν, και οφείλει, το αργότερο την
πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεση του πλειστη-
ριάσµατος από τον υπερθεµατιστή σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 46 και επόµενα, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Η κατάθεση του πλειστηριάσµατος σύµφωνα µε την
παρ. 1, δεν εµποδίζεται από την επιβολή κατάσχεσης,
την άσκηση ανακοπής ή οποιονδήποτε άλλον λόγο.

3. Παρακράτηση του πλειστηριάσµατος δεν επιτρέπε-
ται για οποιονδήποτε λόγο.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 29 εφαρµόζεται και στην προ-
κειµένη περίπτωση.

Άρθρο 48
Ευθύνη υπερθεµατιστών - Αναπλειστηριασµός

1. Εάν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλλει το πλειστη-
ρίασµα εντός της προθεσµίας του άρθρου 47, είτε επι-
διώκεται, από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η είσπρα-
ξη, σε βάρος του, του ποσού του πλειστηριάσµατος και
των τόκων εκπρόθεσµης καταβολής είτε διενεργείται α-
ναπλειστηριασµός σε βάρος του και µε δαπάνες του,
σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα, ενώ δεν αποκλείονται
και αµφότερα. Εάν από τον αναπλειστηριασµό επιτευ-
χθεί µικρότερο πλειστηρίασµα, επιδιώκεται η είσπραξη
του ποσού της διαφοράς που προέκυψε σε βάρος του
καθ’ ου ο αναπλειστηριασµός, ως οφειλέτη του Δηµοσί-
ου, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα. 

2. Για την επιδίωξη της είσπραξης σε βάρος του υπερ-
θεµατιστή κατά την παρ. 1 απαιτείται βεβαίωση ή κατα-
χώριση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ του
ποσού του πλειστηριάσµατος που δεν κατατέθηκε ή της
διαφοράς που προέκυψε από τον αναπλειστηριασµό, µε
βάση σχετικό έγγραφο που εκδίδει ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού.

3. Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής που έχουν τυχόν ει-
σπραχθεί από τον υπερθεµατιστή θεωρούνται πλειστη-
ρίασµα.

4. Ο υπερθεµατιστής καταβάλλει στον υπάλληλο του
πλειστηριασµού κάθε ποσό, έναντι της οφειλής που έχει
βεβαιωθεί ή καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσό-
δων σύµφωνα µε την παρ. 2, µε βάση έγγραφο της ΑΑ-
ΔΕ. Για κάθε καταβολή διενεργείται από την ΑΑΔΕ ισό-
ποση διαγραφή οφειλής. 

5. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει στον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασµού τα έξοδα του τυχόν αναπλει-
στηριασµού, όπως αυτά υπολογίζονται από τον υπάλλη-
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λο του πλειστηριασµού. Τα έξοδα αποδίδονται από τον
υπάλληλο του πλειστηριασµού αµέσως µετά την κατακύ-
ρωση, εκτός από αυτά που έχει καταθέσει ο υπερθεµατι-
στής. 

6. Το άρθρο 26 εφαρµόζεται και στην προκειµένη περί-
πτωση.

Άρθρο 49
Αίρεση ως προς την κατακύρωση

1. Η κατακύρωση των πλειστηριασθέντων ακινήτων τε-
λεί υπό την εξουσιαστική αίρεση ότι ο οφειλέτης δεν θα
εξοφλήσει, εντός τριάντα (30) ηµερών από τον πλειστη-
ριασµό, τα ληξιπρόθεσµα µέχρι την ηµέρα της καταβο-
λής χρέη του προς το Δηµόσιο που περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα και στις αναγγελίες του Δηµοσίου, µε τις
προσαυξήσεις ή τους τόκους και τα πρόστιµα εκπρόθε-
σµης καταβολής, καθώς και τα έξοδα και δικαιώµατα ε-
κτέλεσης και ταυτόχρονα δεν θα επιτύχει την παραίτηση
των αναγγελθέντων τρίτων δανειστών από τις αναγγε-
λίες τους ή τη συναίνεσή τους. Εφόσον γίνουν τα ανα-
φερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, η κατακύρωση λο-
γίζεται ότι δεν έγινε, αλλά για να επέλθει το αποτέλε-
σµα αυτό απαιτείται, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ο
οφειλέτης να καταθέσει το αποδεικτικό είσπραξης των
χρεών του πρώτου εδαφίου προς το Δηµόσιο και οι υπό-
λοιποι δανειστές να δηλώσουν παραίτηση από τις αναγ-
γελίες τους, µε πράξεις που συντάσσονται από τον υ-
πάλληλο του πλειστηριασµού, ή µε κατάθεση στον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασµού όµοιων δηλώσεων που έχουν
συνταχθεί ενώπιον Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη.

2. Η υποχρέωση του τελευταίου πλειοδότη για την κα-
τάθεση του πλειστηριάσµατος αρχίζει από την άπρακτη
παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας.

Άρθρο 50
Κατάσχεση πλοίου

1. Στην έκθεση κατάσχεσης πλοίου πρέπει να αναφέ-
ρονται και το όνοµα και η ιθαγένεια του πλοιοκτήτη, το
όνοµα του πλοίου, η πράξη της νηολόγησης, καθώς και
το διεθνές σήµα του. Η περιγραφή του κατασχεµένου
πλοίου πρέπει να περιλαµβάνει τις διαστάσεις και τη χω-
ρητικότητα, το είδος της κινητήριας δύναµης και τη δύ-
ναµη της µηχανής, καθώς και τα κατασχεµένα παραρτή-
µατα. Η περιγραφή πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια, ώστε
να µη γεννιέται αµφιβολία για την ταυτότητα του πλοί-
ου.

2. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται, µέ-
σα σε δύο (2) ηµέρες από την ηµέρα που έγινε η κατά-
σχεση, και στον λιµενάρχη του λιµανιού, όπου έγινε η
κατάσχεση του πλοίου, στον πλοίαρχο και στο Ναυτικό
Αποµαχικό Ταµείο. Η κατάσχεση εµποδίζει τον απόπλου
του πλοίου και ο λιµενάρχης, µόλις του επιδοθεί το αντί-
γραφο της έκθεσης κατάσχεσης, οφείλει να εµποδίσει
τον απόπλου του.

Άρθρο 51
Πρόγραµµα πλειστηριασµού

1. Ο πλειστηριασµός του κατασχεµένου πλοίου γίνεται
ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του λιµανι-
ού, όπου βρίσκεται ελλιµενισµένο το πλοίο κατά την κα-
τάσχεση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό

να οριστεί συµβολαιογράφος του τόπου της κατάσχε-
σης, ο πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογρά-
φου διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφι-
κού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν
είναι δυνατό, του συµβολαιογραφικού συλλόγου της
πρωτεύουσας του κράτους.

2. Το πρόγραµµα του πλειστηριασµού πλοίου επιδίδε-
ται και στον πλοίαρχο, τον λιµενάρχη του λιµανιού, όπου
έγινε η κατάσχεση του πλοίου και στο Ναυτικό Αποµαχι-
κό Ταµείο και κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστη-
ριασµού τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τον
πλειστηριασµό.

3. Περίληψη του προγράµµατος πλειστηριασµού πλοί-
ου δηµοσιεύεται αδαπάνως για το Δηµόσιο στην ιστοσε-
λίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικα-
στικών Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Άρθρο 52
Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου

Εάν το πλοίο που κατασχέθηκε σε ελληνικό λιµάνι εί-
ναι αλλοδαπό, ο λιµενάρχης του λιµανιού, όπου έγινε η
κατάσχεση, υποχρεούται να αποστείλει χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης και
του προγράµµατος πλειστηριασµού σε εκείνον που τηρεί
το νηολόγιο όπου είναι νηολογηµένο το πλοίο. Τα ίδιο ι-
σχύει και όταν πρόκειται για ελληνικά πλοία, εγγεγραµ-
µένα σε νηολόγια που τηρούν ελληνικές προξενικές αρ-
χές.

Άρθρο 53
Κατάσχεση αεροσκάφους

1. Στην έκθεση κατάσχεσης αεροσκάφους πρέπει να
αναφέρονται και το όνοµα και η ιθαγένεια του ιδιοκτήτη
του αεροσκάφους, τα διακριτικά στοιχεία του αεροσκά-
φους, η πράξη της εγγραφής του στα µητρώα και το διε-
θνές σήµα του. Η περιγραφή του κατασχεµένου αερο-
σκάφους πρέπει να περιλαµβάνει τις διαστάσεις και τη
χωρητικότητα, το είδος και τη δύναµη των κινητήρων
του, καθώς και τα παραρτήµατα που κατασχέθηκαν. Η
περιγραφή πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια ώστε να µη
γεννιέται αµφιβολία για την ταυτότητα του αεροσκά-
φους.

2. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται µέ-
σα σε δύο (2) ηµέρες από την ηµέρα που έγινε η κατά-
σχεση και στον διοικητή του αερολιµένα, όπου έγινε η
κατάσχεση του αεροσκάφους. Η κατάσχεση εµποδίζει
την απογείωση του αεροσκάφους και ο διοικητής του αε-
ρολιµένα, µόλις του επιδοθεί το αντίγραφο της έκθεσης
κατάσχεσης, οφείλει να εµποδίσει την απογείωσή του.

Άρθρο 54
Πρόγραµµα πλειστηριασµού αεροσκάφους

1. Ο πλειστηριασµός του κατασχεµένου αεροσκάφους
γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του
αερολιµένα, όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν για οποιονδή-
ποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριστεί συµβολαιογρά-
φος του τόπου της κατάσχεσης, ο πλειστηριασµός γίνε-
ται ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµένου στην περι-
φέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου ε-
κτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συµβολαι-
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ογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
2. Το πρόγραµµα του πλειστηριασµού επιδίδεται και

προς τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και τον διοικητή
του αερολιµένα και κατατίθεται στον υπάλληλο του
πλειστηριασµού τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από
τον πλειστηριασµό.

3. Περίληψη του προγράµµατος πλειστηριασµού αερο-
σκάφους δηµοσιεύεται αδαπάνως για το Δηµόσιο στην ι-
στοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου
Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµι-
κών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Άρθρο 55
Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους

Αν το αεροσκάφος που κατασχέθηκε σε ελληνικό αε-
ρολιµένα είναι αλλοδαπό, ο διοικητής του αερολιµένα,
όπου έγινε η κατάσχεση, υποχρεούται να αποστείλει,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αντίγραφο της έκθεσης κα-
τάσχεσης και του προγράµµατος πλειστηριασµού σε ε-
κείνον που τηρεί το µητρώο όπου είναι εγγεγραµµένο το
αεροσκάφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ - 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 56
Ανακοινώσεις πλειστηριασµών 
από επισπεύδοντες τρίτους

Κάθε τρίτος που επισπεύδει πλειστηριασµό υποχρεού-
ται, µε ποινή ακυρότητας αυτού, να κοινοποιήσει µε δι-
καστικό επιµελητή στον Προϊστάµενο της ΔΟΥ φορολο-
γίας εισοδήµατος του οφειλέτη, στον Προϊστάµενο του
Τελωνείου Α΄ Τάξης του τόπου της εκτέλεσης και στην
Τελωνειακή Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Τελω-
νείο αυτό αντίγραφο του προγράµµατος πλειστηριασµού
ή του αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης ή της
δήλωσης συνέχισης πλειστηριασµού δέκα (10) ηµέρες
πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασµού, αν πρόκει-
ται για κινητά, και είκοσι (20) ηµέρες, αν πρόκειται για α-
κίνητα. Τα αντίγραφα του προηγούµενου εδαφίου δεν
κοινοποιούνται στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 57
Αναγγελίες Δηµοσίου

1. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, όταν λάβει γνώση, είτε µε
την κοινοποίηση του προγράµµατος πλειστηριασµού ή
του αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης ή της δήλω-
σης συνέχισης πλειστηριασµού είτε µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, ότι επισπεύδεται πλειστηριασµός, υποχρε-
ούται να αναγγείλει το Δηµόσιο για τα βεβαιωµένα ή κα-
ταχωρισµένα στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ
χρέη του καθ’ ου ο πλειστηριασµός, µε αναγγελία, η ο-
ποία κοινοποιείται µόνο στον υπάλληλο του πλειστηρια-
σµού και συνοδεύεται από πίνακα στον οποίο εµφαίνο-
νται τα ως άνω χρέη. Ο πίνακας περιλαµβάνει το ονοµα-
τεπώνυµο του οφειλέτη, και εφόσον πρόκειται για νοµι-
κό πρόσωπο την επωνυµία του, καθώς και τον Α.Φ.Μ.
του, εφόσον υπάρχει, το είδος, το ποσό των χρεών, το
φορολογικό ή οικονοµικό έτος στο οποίο ανήκουν, κα-

θώς και τον χρόνο βεβαίωσης ή καταχώρισής τους στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ και αναφορά της
τυχόν υπάρχουσας ασφάλειας για καθένα από αυτά.

2. Η ισχύς της αναγγελίας δεν επηρεάζεται από την α-
ναβολή ή τη µαταίωση του πλειστηριασµού. 

3. Αν βεβαιωθούν ή καταχωρισθούν νέα χρέη στα βι-
βλία εισπρακτέων της ΑΑΔΕ, απαιτείται για αυτά νέα α-
ναγγελία.

4. Οι αναγγελίες του Δηµοσίου για να έχουν ισχύ αυ-
τοτελούς κατάσχεσης πρέπει να κοινοποιηθούν και στον
υποθηκοφύλακα (κτηµατολόγιο).

5. Η προθεσµία για την αναγγελία του Δηµοσίου είναι
το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την ηµέρα διε-
νέργειας του πλειστηριασµού. Ως ηµέρα διενέργειας
του πλειστηριασµού θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία
αυτός διενεργήθηκε, ανεξάρτητα από την ηµέρα του
πλειστηριασµού που ορίσθηκε αρχικά.

6. Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
ισχύουν και για τα χρέη που αναγγέλλει άλλη, πλην της
επισπεύδουσας, υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

7. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού υποχρεούται να
κατατάσσει το Δηµόσιο, µε βάση τα στοιχεία που τίθε-
νται υπόψη του, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη σύ-
µπραξη του αναγγελλόµενου.

Άρθρο 58
Αναγγελίες τρίτων

Οι αναγγελίες των τρίτων, όταν επισπεύδει το Δηµό-
σιο, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 59
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

1. Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα κατάτα-
ξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού προβαίνει αµέ-
σως στη διανοµή του πλειστηριάσµατος.

2. Εάν ασκηθεί ανακοπή από δανειστή κατά του πίνακα
κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού δεν µπορεί
να καταβάλει το πλειστηρίασµα στους δανειστές των ο-
ποίων η κατάταξη προσβάλλεται µε την ανακοπή. Κατ’ ε-
ξαίρεση, αν δικαιούχος των αµφισβητούµενων απαιτήσε-
ων είναι το Δηµόσιο, καταβάλλεται αµέσως το σύνολο
του ποσού της καταταγείσας απαίτησής του, το οποίο ε-
πιστρέφεται άτοκα στον υπάλληλο του πλειστηριασµού
µέσα σε δύο (2) µήνες από την επίδοση στην υπηρεσία
της ΑΑΔΕ η οποία κατατάχθηκε, της τελεσίδικης απόφα-
σης που απέβαλε από τον πίνακα την εισπραχθείσα α-
παίτηση του Δηµοσίου. Ο χρόνος µεταξύ της είσπραξης
και της επαναβεβαίωσης της αποβληθείσας απαίτησης
του Δηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία παρα-
γραφής της. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται α-
ναλόγως και στις πτωχευτικές διανοµές, καθώς και σε
κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα
από τις διατάξεις που τη διέπουν, µε εξαίρεση τις πτω-
χευτικές διανοµές του ν. 4738/2020 (Α΄ 207).

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. του Κ.Δ.Δ.,
αρµόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής κατά του πίνακα
κατάταξης είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο του τόπου
της εκτέλεσης. Η προθεσµία άσκησης ανακοπής για το
Δηµόσιο είναι τριάντα (30) ηµέρες από την επίδοση της
έγγραφης πρόσκλησης του υπαλλήλου του πλειστηρια-
σµού προς τους δανειστές για να λάβουν γνώση του πί-
νακα κατάταξης. 
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Άρθρο 60
Έφεση

Έφεση κατά της οριστικής απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου επιτρέπεται, εάν το πλειστηρίασµα υπερ-
βαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

Άρθρο 61
Αναίρεση

Επιτρέπεται πάντοτε αναίρεση κατά της τελεσίδικης
απόφασης του Εφετείου.

Άρθρο 62
Κατάταξη του Δηµοσίου

1. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή α-
κινήτου κατά οφειλέτη του, το Δηµόσιο κατατάσσεται
για τις µέχρι την ηµέρα του πλειστηριασµού απαιτήσεις
του από κάθε αιτία, µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, τό-
κους και τα τυχόν πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής
που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές, σύµφωνα µε τα
άρθρα 975 έως 977Α και 1007 του Κ.Πολ.Δ..

2. Ως ηµέρα του πλειστηριασµού θεωρείται η ηµέρα
κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασµός, ανεξάρ-
τητα από την ηµέρα του πλειστηριασµού που ορίσθηκε
αρχικά.

3. Οι µη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις, για τις οποίες κα-
τατάχθηκε το Δηµόσιο, θεωρούνται ληξιπρόθεσµες ως
προς τη διανοµή του πλειστηριάσµατος.

4. Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δηµόσιο
κατατάσσεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 154 έως 160 του
ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή τα άρθρα 167 έως 169 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207), κατά περίπτωση, για όλες τις α-
παιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο
πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαί-
ωσής τους.

Άρθρο 63
Πτώχευση

1. Μόλις εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει πτώχευση, ο
γραµµατέας του αρµόδιου δικαστηρίου υποχρεούται να
αποστείλει αντίγραφο αυτής στην αρµόδια Διεύθυνση
Εισπράξεων και Επιστροφών της ΑΑΔΕ, καθώς και στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ). Ο αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής Προϊστάµενος της ΑΑΔΕ µόλις λάβει γνώση
της πτώχευσης, αναγγέλλει στον σύνδικο της πτώχευ-
σης και τον γραµµατέα των πτωχεύσεων τις βεβαιωµέ-
νες ή καταχωρισµένες στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της ΑΑΔΕ απαιτήσεις του Δηµοσίου. Η αναγγελία συνο-
δεύεται από πίνακα των παραπάνω απαιτήσεων. Ο σύνδι-
κος της πτώχευσης, εφόσον δεν αµφισβητεί τις απαιτή-
σεις αυτές, τις αποδέχεται στα χρέη της πτώχευσης, για
να εξοφληθούν κατά την προνοµιακή τάξη στην οποία α-
νήκουν. Αν αµφισβητεί τις απαιτήσεις ή το προνόµιό
τους, ασκεί ανακοπή, η οποία, µε την επιφύλαξη των άρ-
θρων 216 και επόµενα του Κ.Δ.Δ., εκδικάζεται κατά τα
άρθρα 933 και επόµενα του Κ.Πολ.Δ..

2. Σε περίπτωση εκποίησης µε αναγκαστικό ή εκούσιο
πλειστηριασµό περιουσιακών στοιχείων του πτωχού, ο
επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος υποχρεούται να κοι-
νοποιεί αντίγραφο του προγράµµατος πλειστηριασµού ή

του αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης ή της δήλω-
σης συνέχισης του πλειστηριασµού µε δικαστικό επιµε-
λητή, επί ποινή ακυρότητάς τους, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 56. Τα αντίγραφα του προηγούµενου ε-
δαφίου κοινοποιούνται, επίσης, µε τον ίδιο τρόπο και
στους Προϊσταµένους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που έ-
χουν αναγγείλει απαιτήσεις στην πτώχευση, καθώς και
στη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών της ΑΑΔΕ.
Σε περίπτωση απευθείας εκποίησης, ο σύνδικος υποχρε-
ούται να γνωστοποιεί την ηµεροµηνία της εκποίησης, το
είδος και την αξία των προς εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων στη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών
της ΑΑΔΕ και στους Προϊσταµένους των υπηρεσιών της
ΑΑΔΕ που έχουν αναγγείλει απαιτήσεις στην πτώχευση
είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης της εκποίησης.

3. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού υποχρεούται πριν
από την κατάταξη των δανειστών ή την έκδοση απογρά-
φου της κατακυρωτικής έκθεσης να εξακριβώνει, και µε
βάση την πιστοποίηση του συνδίκου, τις απαιτήσεις του
Δηµοσίου που αναγγέλθηκαν σε αυτόν.

4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρµόζονται στις πτωχευτικές δια-
δικασίες που διέπονται από τον ν. 3588/2007 (Α΄ 153)
και τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, καθώς και σε ε-
κείνες του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) µέχρι τη θέση σε πλήρη
εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας,
η οποία διαπιστώνεται µε την κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης που προβλέπεται
στο άρθρο 265 του νόµου αυτού.

5. Ο εκκαθαριστής κάθε µορφής επιχείρησης και ο εκ-
καθαριστής κληρονοµίας υποχρεούται µέσα σε έναν (1)
µήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του να κοινο-
ποιεί πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων του Δηµοσί-
ου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τον Διοικητή
του e-ΕΦΚΑ, αντίστοιχα.

Άρθρο 64
Ρύθµιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή 

συνδιαλλαγή οφειλετών του Δηµοσίου

1. Τα πτωχευτικά χρέη των πτωχών οφειλετών του Δη-
µοσίου που είναι βεβαιωµένα ή καταχωρισµένα στα βι-
βλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ µπορεί να ρυθµίζο-
νται, ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, µε απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, µετά από γνωµοδότηση της Επιτρο-
πής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α΄ 43), στην οποία
προστίθενται ως µέλος ένας Πάρεδρος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και δύο υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Είσπραξης και Επιστροφών της ΑΑΔΕ ως ει-
σηγητές, εφόσον το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.
Αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω πο-
σό, το αίτηµα εξετάζεται από το Ν.Σ.Κ..

2. Ως βασικό χρέος θεωρείται το σύνολο των βεβαιω-
µένων ή καταχωρισµένων χρεών, έστω και αν αυτά δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα, όπως το ύψος τους έχει
διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθ-
µισης, µετά και από τυχόν πληρωµή ή νόµιµη διαγραφή,
χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις και τα πρόστιµα
εκπρόθεσµης καταβολής. 

3. Η ρύθµιση µπορεί να αφορά είτε στην απαλλαγή του
πτωχού οφειλέτη από την καταβολή µέρους ή όλων των
τόκων ή προσαυξήσεων και προστίµων εκπρόθεσµης κα-
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ταβολής, των φορολογικών προσαυξήσεων και προστί-
µων µε εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε στην κα-
ταβολή του βασικού χρέους και των τόκων ή προσαυξή-
σεων εκπρόθεσµης καταβολής, σε συνεχείς µηνιαίες δό-
σεις, είτε σε συνδυασµό και των δύο περιπτώσεων. Ο α-
ριθµός των µηνιαίων δόσεων δεν µπορεί να υπερβεί τις
ενενήντα (90). Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφα-
σης για τη ρύθµιση οι δόσεις δεν επιβαρύνονται µε επι-
πλέον τόκους ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής,
εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλ-
λεται επί του καθυστερούµενου ποσού τόκος ή προσαύ-
ξηση ίση µε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε µήνα
καθυστέρησης. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί µέ-
σα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία αποδοχής της
ρύθµισης από τον οφειλέτη και οι υπόλοιπες µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα καθενός από τους επόµενους
µήνες.

4. Η ρύθµιση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της µη ε-
µπρόθεσµης πληρωµής τριών (3) συνεχών µηνιαίων δό-
σεων. Σε περίπτωση πλήρους συµµόρφωσης του οφειλέ-
τη προς τους όρους της ρύθµισης, το ποσό των τόκων ή
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, των φορολογι-
κών προσαυξήσεων και προστίµων από τα οποία απαλ-
λάχθηκε µε τη ρύθµιση ο οφειλέτης, διαγράφεται από τα
οικεία βιβλία της ΑΑΔΕ, εκτός εάν υπάρχουν συνυπό-
χρεα για την καταβολή του πρόσωπα, οπότε αναζητού-
νται από αυτά. Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής
αίρεσης, η ρύθµιση ανατρέπεται αυτοδίκαια, χωρίς δή-
λωση του Δηµοσίου, µε συνέπεια να καθίσταται αµέσως
απαιτητό το υπόλοιπο χρέος µε το σύνολο των τόκων ή
προσαυξήσεων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής
µε τις οποίες επιβαρύνεται από τη βεβαίωση ή καταχώρι-
σή του µέχρι την εξόφλησή του.

5. Η αποδοχή της ρύθµισης από τον πτωχό οφειλέτη
γίνεται µε ρητή, ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους δήλωσή
του που καταχωρίζεται στο σώµα της απόφασης για τη
ρύθµιση και υπογράφεται από αυτόν παρουσία του Προϊ-
σταµένου της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που είναι αρµόδιος
για την είσπραξη της οφειλής µέσα σε έναν (1) µήνα από
την πρόσκλησή του. Η αποδοχή της ρύθµισης αποτελεί
αναγνώριση της ύπαρξης και του ύψους του παλαιού
χρέους (βασικού και τόκων ή προσαυξήσεων εκπρόθε-
σµης καταβολής).

6. Από την ηµέρα υποβολής της αίτησης ρύθµισης α-
ναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε
αυτή. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο αναστολή λήγει
µε την πάροδο της προθεσµίας καταβολής της τελευταί-
ας δόσης της ρύθµισης κατά τα οριζόµενα στην απόφα-
ση της παρ. 1 ή µε την έκδοση απορριπτικής απόφασης
επί της αίτησης ή µε την έγγραφη άρνηση αποδοχής της
ρύθµισης ή µε την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας για
την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση, η δε παραγραφή
δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός (1) έτους
από το χρονικό σηµείο λήξης της αναστολής.

7. Για τη ρύθµιση απαιτείται να συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις: α) να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε
κατάσταση πτώχευσης κατά τον χρόνο εξέτασης της αί-
τησης ο αιτών, είτε οι ρυθµιζόµενες οφειλές είναι βεβαι-
ωµένες σε βάρος του ιδίου ή τα στοιχεία της καταχώρι-
σης τους αφορούν αυτόν είτε αυτός ευθύνεται για την
καταβολή τους µε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, έστω
και αν το τελευταίο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
πτώχευσης, β) τα χρέη να είναι προς το Δηµόσιο ή και
προς τρίτους, µόνο εφόσον έχουν συµβεβαιωθεί µε τα

χρέη προς το Δηµόσιο, γ) τα χρέη να είναι πτωχευτικά,
δ) ο αιτών να µην έχει καταδικασθεί, στο πλαίσιο της συ-
γκεκριµένης πτώχευσης, για το αδίκηµα της δόλιας χρε-
ωκοπίας, υπό την ισχύ του άρθρου 684 του Εµπορικού
Νόµου σε συνδυασµό µε το άρθρο 398 του Π.Κ. (π.δ.
283/1985, Α΄ 106), ή για το αδίκηµα της χρεωκοπίας, ό-
ταν αυτό έχει τελεστεί µε δόλο, υπό την ισχύ του άρ-
θρου 171 του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) και του άρθρου 197
του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), ούτε να έχει ασκηθεί σε βά-
ρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεµεί ποινική δίκη για τα
αδικήµατα αυτά.

8. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την αποδοχή ή µη της
αίτησης ρύθµισης του πτωχού οφειλέτη µετά από συνε-
κτίµηση στοιχείων, που αφορούν στην προσωπική και οι-
κονοµική κατάσταση του οφειλέτη και από τα οποία απο-
δεικνύεται η οικονοµική αδυναµία άµεσης ή και εφάπαξ
πληρωµής του συνόλου ή µέρους των χρεών του και
στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται το επισφαλές ή
µη της είσπραξης των απαιτήσεων του Δηµοσίου. Στο
πλαίσιο αυτό συνεκτιµώνται ιδίως: α) η ύπαρξη κινητής ή
ακίνητης περιουσίας του πτωχού, η αξία και τα τυχόν βά-
ρη αυτής, β) η εν γένει οικονοµική και επαγγελµατική κα-
τάσταση, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του πτωχού
και των µελών της οικογένειάς του, γ) οι προς τρίτους υ-
ποχρεώσεις του (υποχρέωση διατροφής, χρέη προς α-
σφαλιστικά ταµεία και ιδιώτες), δ) το ύψος και το είδος
των χρεών (βασικού και τόκων ή προσαυξήσεων εκπρό-
θεσµης καταβολής), ε) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η
διαδικασία της πτώχευσης, η ύπαρξη ή µη πτωχευτικής
περιουσίας και η αξία αυτής, η αναγγελία ή µη άλλων πι-
στωτών, τα προνόµια και το ύψος των απαιτήσεων αυ-
τών.

9. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται αναλόγως για τη ρύθµιση χρεών οφειλε-
τών που έχουν συνάψει συµφωνία συνδιαλλαγής ή εξυ-
γίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατά-
ξεις του ν. 3588/2007 ή του ν. 4738/2020, υπό την προϋ-
πόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθµίζονται από τη συµφωνία
και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικα-
στική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης.
Στην περίπτωση αυτή αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο για
την εξέταση του αιτήµατος ρύθµισης είναι η επιτροπή
της παρ. 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

10. Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δηµο-
σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-
νται διαδικαστικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρό-
ντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ III
ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Άρθρο 65
Ανακοπή από τον οφειλέτη

1. Πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ο οφειλέτης
µπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της ατοµικής ειδοποίη-
σης και κατά του νοµίµου τίτλου. Με την ανακοπή επι-
τρέπεται η προβολή αντιρρήσεων ουσιαστικού ή δικονο-
µικού δικαίου, καθώς και η αµφισβήτηση της ουσιαστικής
βασιµότητας της απαίτησης του Δηµοσίου, εφόσον ο
προσδιορισµός της δεν έχει ανατεθεί σε δικαστήρια ή σε
διοικητικές επιτροπές που αποφαίνονται µε δύναµη δεδι-
κασµένου.

2. Η ανακοπή του οφειλέτη µετά την έναρξη της εκτέ-
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λεσης ασκείται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφε-
ρόµενους λόγους: 
α) αν η εκτέλεση έλαβε χώρα βάσει άκυρου τίτλου εί-

σπραξης, 
β) αν το χρέος αποσβέστηκε µε καταβολή ή συµψηφι-

σµό σύµφωνα µε το άρθρο 75 ή λόγω διαγραφής του και
αυτά αποδεικνύονται µε έγγραφο, 
γ) αν το χρέος αποσβέστηκε επιγενόµενα µε άλλον

τρόπο και η απόσβεση αποδεικνύεται µε έγγραφο,
δ) αν το χρέος παραγράφηκε,
ε) αν αυτός, σε βάρος του οποίου επιδιώκεται η εί-

σπραξη ως διάδοχος του υπόχρεου, δεν είναι ο κατά τον
νόµο υπόχρεος, και
στ) αν κατά την εκτέλεση έλαβαν χώρα παραλείψεις ή

ακυρότητες, υπό τους όρους του άρθρου 67.
Κάθε άλλη αµφισβήτηση σχετικά µε την ύπαρξη της ο-

φειλής προς το Δηµόσιο είναι απαράδεκτη στο πλαίσιο
της διαδικασίας αυτής. 

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. του Κ.Δ.Δ., η
ανακοπή του οφειλέτη πριν από την έναρξη της εκτέλε-
σης ασκείται ενώπιον του καθ’ ύλην αρµόδιου δικαστηρί-
ου, σύµφωνα µε τα άρθρα 583 έως 585 του Κ.Πολ.Δ., ε-
νώ µετά την έναρξή της ασκείται ενώπιον του Μονοµε-
λούς Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. 

4. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει σε καµία
περίπτωση την εκτέλεση. Εφόσον, όµως, ασκηθεί ανακο-
πή κατά της διοικητικής εκτέλεσης, ο οφειλέτης µπορεί
µε αίτησή του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, η
οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων, να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης. Προϋ-
πόθεση για τη χορήγηση της αναστολής από το δικαστή-
ριο είναι η πιθανολόγηση της ευδοκίµησης της ανακο-
πής. Μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης α-
ναστολής µπορεί να χορηγηθεί από το δικαστήριο προ-
σωρινή διαταγή. 

Άρθρο 66
Ανακοπή τρίτου

1. Ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης δικαιούται
να ασκήσει κάθε τρίτος, εφόσον προσβάλλεται το δικαί-
ωµα κυριότητάς του επί του αντικειµένου της εκτέλεσης.
Η ανακοπή στρέφεται κατά του επισπεύδοντος την εκτέ-
λεση Δηµοσίου και κατά του οφειλέτη και εγγράφεται ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της στα βι-
βλία διεκδικήσεων (κτηµατολογικό φύλλο), εάν αφορά
ακίνητο. Αρµόδια για την εκδίκαση της ανακοπής είναι
τα πολιτικά δικαστήρια. Η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρ-
µοδιότητά τους, ανάλογα µε την αξία των κατασχεµέ-
νων κατά τον υπολογισµό της από τον ανακόπτοντα,
προσδιορίζεται από τις γενικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.. 

2. Μετά την περάτωση της εκτέλεσης ο τρίτος µπορεί
να ασκήσει ανακοπή κατά του υπερθεµατιστή εντός απο-
σβεστικής προθεσµίας, για µεν τα κινητά ενός (1) έτους
από την παράδοσή τους στον υπερθεµατιστή, για δε τα
ακίνητα πέντε (5) ετών από τη µεταγραφή της περίλη-
ψης της κατακυρωτικής έκθεσης. 

3. Εάν ο τρίτος ασκήσει ανακοπή, µπορεί να ζητήσει
µε αίτησή του την αναστολή της εκτέλεσης, για µεν τα
κινητά µέχρι την παράδοσή τους στον υπερθεµατιστή,
για δε τα ακίνητα µέχρι την περίληψη της κατακυρωτικής
έκθεσης.

Άρθρο 67
Παραλείψεις, ακυρότητες και πληµµέλειες

1. Παραλείψεις, ακυρότητες ή πληµµέλειες που αφο-
ρούν στη διαδικασία απόκτησης οποιουδήποτε νόµιµου ή
εκτελεστού τίτλου του άρθρου 2, τη διαδικασία της εκτέ-
λεσης, καθώς και τις ίδιες τις πράξεις εκτέλεσης, µπο-
ρούν να προταθούν από τον οφειλέτη ως λόγος ακύρω-
σης, µόνο εάν ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει
αυτές, καθώς και ότι εξαιτίας τους υπέστη βλάβη. Το δι-
καστήριο κηρύσσει την ακυρότητα µόνο όταν κατά την
κρίση του προκλήθηκε βλάβη, η οποία δεν µπορεί να α-
ποκατασταθεί διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της
ακυρότητας. Ο οφειλέτης µπορεί επιπλέον να προσβάλει
µε ανακοπή τον πλειστηριασµό, εάν δεν του κοινοποιή-
θηκε έγκυρα το πρόγραµµα πλειστηριασµού. Ο λόγος
αυτός ανακοπής µπορεί να προταθεί και από τους ενυπό-
θηκους δανειστές.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. του Κ.Δ.Δ.,
µετά την παρέλευση δέκα (10) ηµερών από τον πλειστη-
ριασµό δεν επιτρέπεται στον οφειλέτη ανακοπή ακύρω-
σης των µέχρι τον πλειστηριασµό πράξεων εκτέλεσης.
Οµοίως, µετά την παρέλευση δέκα (10) ηµερών από τον
πλειστηριασµό δεν επιτρέπεται στον οφειλέτη και στους
ενυπόθηκους δανειστές ανακοπή ακύρωσης του πλει-
στηριασµού, εάν κοινοποιήθηκε σε αυτούς έγκυρα το
πρόγραµµα πλειστηριασµού ή εάν αυτοί έλαβαν µε οποι-
ονδήποτε τρόπο γνώση του πλειστηριασµού µέχρι και
την ηµέρα της διενέργειάς του. 

3. Εάν η εκτέλεση ακυρωθεί µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, εξαιτίας της παράλειψης προθεσµίας ή δικο-
νοµικού τύπου, ο υπαίτιος της ακυρότητας µπορεί να υ-
ποχρεωθεί µε την ίδια απόφαση στην καταβολή των εξό-
δων, στα οποία υποβλήθηκε τόσο το Δηµόσιο όσο και ο
καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης του.

ΤΜΗΜΑ IV
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 68
Έξοδα και δικαιώµατα εκτέλεσης

Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δηµοσιεύ-
ονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα
δικαιώµατα και έξοδα της διοικητικής εκτέλεσης, καθώς
και τα δικαιώµατα για την επίδοση των ατοµικών ειδοποι-
ήσεων στους οφειλέτες του Δηµοσίου ή τρίτων που τα έ-
σοδά τους εισπράττονται µέσω της ΑΑΔΕ. Με τις ίδιες
αποφάσεις ορίζονται το ύψος των δικαιωµάτων και εξό-
δων εκτέλεσης, τα δικαιούχα πρόσωπα, ο τρόπος εί-
σπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Τα παραπάνω δικαιώµατα θεωρούνται ως έξοδα εκτέλε-
σης.

Άρθρο 69
Εκκαθάριση και προσδιορισµός εξόδων εκτέλεσης

1. Τα δικαιώµατα και έξοδα της διοικητικής εκτέλεσης
εκκαθαρίζονται και προσδιορίζονται από το Ειρηνοδικείο
του τόπου εκτέλεσης, µε βάση σχετικό πίνακα που συ-
ντάσσεται από τον δικαιούχο και υποβάλλεται µε αίτησή
του στον Προϊστάµενο της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που ε-
πισπεύδει την εκτέλεση. Ο τελευταίος διαβιβάζει τον πί-
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νακα στο Ειρηνοδικείο µε έγγραφό του, στο οποίο ανα-
γράφει τις τυχόν παρατηρήσεις του επί της νοµιµότητας
και της ακρίβειας των σχετικών ποσών. Το έγγραφο αυτό
µαζί µε απόσπασµα του πίνακα κοινοποιείται στον οφει-
λέτη. Η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από το Ειρηνο-
δικείο χωρίς κλήση του οφειλέτη και προσδιορισµό δικα-
σίµου, περαιώνεται εντός ενός (1) µήνα και, πάντως, όχι
πριν από δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευση σε αυτό
του εγγράφου.

2. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου για την εκκαθάριση
γνωστοποιείται εγγράφως, από τον Προϊστάµενο της υ-
πηρεσίας της ΑΑΔΕ της παρ. 1, στον οφειλέτη και στον
δικαιούχο και επιτρέπεται κατ’ αυτής η άσκηση έφεσης
από αυτόν, τον οφειλέτη και τον δικαιούχο, εντός προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση. Η
έφεση, η οποία δεν κοινοποιείται στον Εισαγγελέα, α-
σκείται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου στην πε-
ριφέρεια του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείο και εκδι-
κάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

3. Εάν η εκτέλεση περατωθεί µε οριστική κατακύρωση
και πρόκειται να συνταχθεί πίνακας κατάταξης, ο Προϊ-
στάµενος της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που έχει επισπεύσει
την εκτέλεση αποστέλλει µε απόδειξη στον υπάλληλο
του πλειστηριασµού πίνακα εξόδων εκτέλεσης, εντός
της προθεσµίας αναγγελίας του Δηµοσίου των άρθρων
28 και 57, προκειµένου να καταταγεί για αυτά. Η παρα-
λαβή του πίνακα βεβαιώνεται µε σηµείωµα του υπαλλή-
λου του πλειστηριασµού επί αυτού.

4. Εφόσον πρόκειται να συνταχθεί πίνακας κατάταξης,
ο υπάλληλος του πλειστηριασµού προσαρτά στον φάκε-
λο της εκτέλεσης τον πίνακα των δικαιωµάτων και δαπα-
νών του, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας
των προηγούµενων παραγράφων. 

Άρθρο 70
Καταβολή εξόδων εκτέλεσης

1. Με την εξαίρεση των δικαιωµάτων του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού, τα οποία θα περιληφθούν στον πί-
νακα κατάταξης, τα δικαιώµατα και τα έξοδα εκτέλεσης
του άρθρου 68, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς των κα-
τασχεµένων, αφού εκκαθαριστούν και προσδιοριστούν
κατά τη διαδικασία του άρθρου 69, προκαταβάλλονται,
βάσει αποδείξεων, στους δικαιούχους από την υπηρεσία
της ΑΑΔΕ που επισπεύδει την εκτέλεση, ανεξαρτήτως ε-
άν πρόκειται να συνταχθεί πίνακας κατάταξης. 

2. Με την ίδια διαδικασία προκαταβάλλονται στο τέλος
κάθε τριµήνου από την παραπάνω υπηρεσία τα έξοδα
διατήρησης και φύλαξης των κατασχεµένων, καθώς και
τα τυχόν καταβαλλόµενα για τον σκοπό αυτόν µισθώµα-
τα.

3. Τα δικαιώµατα και εν γένει έξοδα που προκαταβάλ-
λονται από το Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, βε-
βαιώνονται ή καταχωρίζονται ως δηµόσιο έσοδο στις υ-
πηρεσίες της ΑΑΔΕ που τα κατέβαλαν σε βάρος των οι-
κείων οφειλετών του Δηµοσίου.

4. Σε περίπτωση διαγραφής του συνόλου του χρέους
προς το Δηµόσιο για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση,
διαγράφονται οίκοθεν µε πράξη του Προϊσταµένου της
υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που επέσπευσε την εκτέλεση και
τα βεβαιωµένα έξοδα και εν γένει δικαιώµατα.

Άρθρο 71
Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής

Δεν επιτρέπεται η αναστολή του πλειστηριασµού των
κατασχεµένων ή των αναγκαστικών µέτρων που έχουν
ληφθεί, χωρίς την προηγούµενη καταβολή των εξόδων
και των δικαιωµάτων εν γένει της εκτέλεσης. Το ίδιο ι-
σχύει και στην περίπτωση της εκούσιας απαλλοτρίωσης
ή της διάθεσης του άρθρου 13. Αν υπάρχει αµφισβήτηση
για το ποσό των εξόδων και των δικαιωµάτων, αυτά, µε-
τά από πρόχειρο υπολογισµό τους από τον Προϊστάµενο
της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που επισπεύδει την εκτέλεση,
παρακατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, µε σύσταση γραµµατίου παρακαταθήκης, µέχρι να
γίνει η εκκαθάρισή τους σύµφωνα µε το άρθρο 69. Το
γραµµάτιο παρακαταθήκης εξοφλείται µε εντολή του
Προϊσταµένου της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που επισπεύδει
την εκτέλεση.

TMHMA V  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72
Ευθύνη για τη βεβαίωση - καταχώριση

1. Υπάλληλοι της ΑΑΔΕ ή άλλοι υπάλληλοι εντεταλµέ-
νοι για τη βεβαίωση ή την καταχώριση δηµοσίων εσόδων
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ, οι οποίοι, κα-
τά περίπτωση, παραλείπουν να προβούν στις απαραίτη-
τες ενέργειες για τη βεβαίωση ή την καταχώριση των
δηµοσίων εσόδων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων ή πα-
ραλείπουν να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα αναγκαία για
τη βεβαίωση ή την καταχώριση των δηµοσίων εσόδων
στοιχεία, µέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη της εκ του
νόµου οριζόµενης προθεσµίας ή από τη λήξη της κατά
τον νόµο σχετικής διαδικασίας, ελέγχονται πειθαρχικά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Σε
περίπτωση δόλιας υποτροπής µπορεί να επιβληθεί και η
ποινή της οριστικής παύσης.

2. Σε πειθαρχικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
για αυτούς διατάξεις, υπόκεινται οµοίως οι υπάλληλοι
της Γραµµατείας των Δικαστηρίων, οι οποίοι εντός του
πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε µήνα παραλείπουν να α-
ποστείλουν στην αρµόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ τους τίτ-
λους είσπραξης των δικαστικών εξόδων, τελών, προστί-
µων και χρηµατικών ποινών, που έχουν επιβληθεί µε ορι-
στικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τον
προηγούµενο µήνα. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 ε-
φαρµόζεται και στην προκειµένη περίπτωση.

3. Στον ίδιο πειθαρχικό έλεγχο υπόκεινται και οι υπάλ-
ληλοι της ΑΑΔΕ, οι οποίοι δεν εκδίδουν µέσα σε έναν (1)
µήνα από την παραλαβή των τίτλων είσπραξης τα απο-
δεικτικά παραλαβής των εισπρακτέων εσόδων.

ΤΜΗΜΑ VI
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

Άρθρο 73
Διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε

εισπράξιµες και ανεπίδεκτες είσπραξης

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
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και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζο-
νται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες µε βάση τα εκάστο-

τε πρόσφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της ΑΑΔΕ και
δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έ-
ναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρό-
πον εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν
υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939
επ. του Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, α-
κινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη µε επίσπευση του
Δηµοσίου ή τρίτων ή µε διαδικασία εκκαθάρισης και η
παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον πρόκειται
για πτωχό.
β) Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, κατά τις

διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή δεν
είναι δυνατή η υποβολή της.
γ) Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµε-

νο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής
αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογηµέ-
νη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειµε-
νικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών. Προκειµένου για
εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες
ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκ-
καθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δηµο-
σίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευ-
σης και η συνδροµή των περ. β΄ και γ΄. Προκειµένου για
οφειλές που αφορούν κοινότητες οµογενειακών οργα-
νώσεων, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά
σχολεία στην αλλοδαπή, απαιτείται η συνδροµή της περ.
γ΄.

2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή α-
νεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτή-
σεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται
µε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που τη διέπουν. Εφόσον πρόκειται για συνολι-
κή βασική οφειλή άνω του ενός και ηµίσεος εκατοµµυρί-
ου (1.500.000) ευρώ, οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται
στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που είναι αρµόδια για τον έλεγχο των δηµόσιων εσόδων,
από την οποία και ελέγχονται. Αν κρίνεται αναγκαίο, έ-
λεγχος µπορεί να διενεργηθεί και στις πράξεις της πα-
ρούσας που αφορούν συνολική βασική οφειλή κατώτερη
του ως άνω ποσού.

3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των α-
νεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) ετών από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η
καταχώριση: α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή
της, β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπό-
χρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως προβλεπόµε-
νο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιουσιακών στοιχεί-
ων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα
διατεθούν για την ικανοποίηση του Δηµοσίου ή για εκ-
ποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων
θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσµεύονται στο σύ-
νολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασµοί και
το περιεχόµενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστω-
τικά ιδρύµατα των παραπάνω προσώπων κατ’ ανάλογη ε-
φαρµογή της διαδικασίας των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46
του Κ.Φ.Δ.. Το Δηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά

του για την είσπραξη της οφειλής ή συµψηφισµό και µε-
τά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδε-
κτων είσπραξης.

4. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω,
ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως ει-
σπράξιµη, εάν πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί
ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής
της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσω-
πο.

5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ µπορεί να εκχωρεί
τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρό-
πο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βι-
βλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει κάθε σχετικό
θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια α-
πόφαση, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
πλήρους Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα
ζητήµατα της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4820/2021
(Α΄ 130), µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία α-
νεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρι-
σµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.

Άρθρο 74
Διαγραφή οφειλών προς το Δηµόσιο

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που έχουν
χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης σύµφωνα µε
το άρθρο 73, είναι δυνατό να κριθούν διαγραπτέες και να
διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προθεσµίας
της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σω-
ρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περ. α΄

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 ενέργειες για τον χαρα-
κτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β) έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την α-

νταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών ανα-
γκαστικής είσπραξης για τα κράτη µε τα οποία υφίστα-
νται αντίστοιχες συµφωνίες και σε κάθε περίπτωση του-
λάχιστον µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε., 
γ) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κα-

τόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτή-
σεων αυτού έναντι τρίτων,
δ) έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος

των οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990 (Α΄ 43), εφόσον προβλέπεται, µε την έκδο-
ση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που δεν έ-
χουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα
µε το άρθρο 73, είναι δυνατό να διαγραφούν, χωρίς να α-
παιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1, ε-
φόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες
κατηγορίες οφειλών:
α) οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιο-

δήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρο-
νόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β) οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ποσού
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του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβο-
λή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούµενος.

3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους
σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται µε απόφαση του Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τη διέ-
πουν. Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην υπηρεσία Ε-
πιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδια
για τον έλεγχο των δηµόσιων εσόδων, από την οποία και
ελέγχονται.

4. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ µπορεί να ρυθµίζει
τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των
οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να ορίζει κάθε σχετικό
θέµα µε τη διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύ-
στερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών
στα βιβλία διαγραφών.

ΤΜΗΜΑ VII
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Άρθρο 75
Ενέργειες και αποτελέσµατα συµψηφισµού

1. Βέβαιη και εκκαθαρισµένη χρηµατική απαίτηση του
οφειλέτη κατά του Δηµοσίου, η οποία αποδεικνύεται µε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δηµόσιο έγγραφο, συµ-
ψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη αυτού προς το Δηµόσιο.

2. Ο συµψηφισµός προτείνεται µε δήλωση του οφειλέ-
τη που υποβάλλεται στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία
είναι αρµόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συµψηφι-
σµός µπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, µε πράξη
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εφόσον από τα υπάρχοντα στοι-
χεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση
του Δηµοσίου παραγεγραµµένη αντιτάσσεται σε συµψη-
φισµό για µια τριετία από τη συµπλήρωση της παραγρα-
φής. Η δήλωση του οφειλέτη για συµψηφισµό της απαί-
τησης κατά του Δηµοσίου ή το έγγραφο του Διοικητή
της ΑΑΔΕ για αυτεπάγγελτο συµψηφισµό κοινοποιείται
στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υ-
ποχρεούται σε άµεση απόδοση του συµψηφισθέντος πο-
σού.

3. Με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 επιτρέπεται ο
συµψηφισµός απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου µε χρέη
προς το Δηµόσιο που καταβάλλονται µε ταυτόχρονη υ-
ποβολή δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου. Η δήλωση
συµψηφισµού, η οποία υποβάλλεται µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο
προηγούµενο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από
τις συνέπειες της εκπρόθεσµης υποβολής της.

4. Με τον συµψηφισµό οι αµοιβαίες απαιτήσεις απο-
σβένονται από την ηµεροµηνία που συνυπήρξαν και κατά
το µέρος που καλύπτονται, µε την επιφύλαξη των άρ-
θρων 139 και 144 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

5. Αναστολή είτε του νόµιµου ή εκτελεστού τίτλου βε-
βαίωσης ή είσπραξης είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε
των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από τον νόµο ή βά-
σει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν ε-
µποδίζει τη διενέργεια του συµψηφισµού.

6. Δεν επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συµψηφισµός
χρηµατικών απαιτήσεων, που επιδικάζονται σε βάρος
του Ελληνικού Δηµοσίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 41
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Δικαι-
ωµάτων του Ανθρώπου, λόγω διαπίστωσης παραβιάσεων
της Σύµβασης αυτής ή των Πρωτοκόλλων της, µε την ε-
ξαίρεση των απαιτήσεων που επιδικάζονται για την πα-
ραπάνω αιτία προς αποκατάσταση υλικής ζηµίας.

7. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται
οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, µε την τή-
ρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο
συµψηφισµό χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι
του Δηµοσίου µε βεβαιωµένα αλλά µη ληξιπρόθεσµα
χρέη του προς το Δηµόσιο.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώ-
δικα.

ΤΜΗΜΑ VIII
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 76
Κοινοποιήσεις

1. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα
Κώδικα διενεργούνται από δικαστικό επιµελητή ή υπάλ-
ληλο της ΑΑΔΕ ή άλλο υπάλληλο του Δηµοσίου ή Νοµι-
κού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, σύµφωνα µε τον
Κ.Πολ.Δ., χωρίς να απαιτείται ειδική έγγραφη παραγγε-
λία του Διοικητή ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου
της ΑΑΔΕ.

2. Οι κοινοποιήσεις σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής
και όσους διαµένουν στο εξωτερικό γίνονται στον τυχόν
διορισµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του Κ.Πολ.Δ., α-
ντίκλητό τους. Σε κάθε περίπτωση οι κοινοποιήσεις µπο-
ρεί να γίνονται στον σύζυγο, σε έναν από τους γονείς ή
τους αδελφούς ή άλλους εξ αίµατος συγγενείς µέχρι τε-
τάρτου βαθµού εκ πλαγίου εκείνου στον οποίο αφορά η
κοινοποίηση, εφόσον έχουν ηλικία όχι µικρότερη των δε-
καεπτά (17) ετών. Εάν τα πρόσωπα των προηγούµενων
εδαφίων αρνούνται να παραλάβουν το κοινοποιούµενο
έγγραφο ή δεν ευρίσκονται, γίνεται θυροκόλληση. Εάν
δεν υπάρχει συγγενής του δεύτερου εδαφίου, η κοινο-
ποίηση γίνεται στον δήµαρχο ή τον πρόεδρο συµβουλίου
δηµοτικής κοινότητας ή τον πρόεδρο δηµοτικής κοινότη-
τας της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής εκείνου τον ο-
ποίο αφορά η κοινοποίηση, οι οποίοι οφείλουν να τοιχο-
κολλούν το κοινοποιούµενο έγγραφο στο πλέον εµφα-
νές µέρος και να αποστέλλουν βεβαίωση για τη τοιχο-
κόλληση στο όργανο που παρήγγειλε την κοινοποίηση.
Η κοινοποίηση σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι συντε-
λέστηκε από την παραλαβή του κοινοποιούµενου εγγρά-
φου από τα παραπάνω πρόσωπα.

3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30
και 31 µπορεί να διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, ε-
φόσον:
α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλε-

κτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), 
β) το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει η επί-

δοση έχει γνωστοποιήσει συγκεκριµένο µέσο ως προτι-
µώµενο, ανεξάρτητα εάν έχει συγκατατεθεί ρητά στη
χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά
την ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης του εγγράφου στο
ηλεκτρονικό µέσο που δηλώθηκε ως προτιµώµενο. Από-
δειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά
την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προη-
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γούµενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή
της δήλωσης του άρθρου 34. Με απόφαση του Διοικητή
της ΑΑΔΕ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 77
Εκπροσώπηση του Δηµοσίου

1. Στις δίκες του παρόντος Κώδικα το Δηµόσιο εκπρο-
σωπεί ο Προϊστάµενος της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που εί-
ναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής,
κατά του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικό-
γραφο επί ποινή απαραδέκτου αυτού. Σε κάθε περίπτω-
ση, και επίσης µε ποινή απαραδέκτου, απαιτείται η κοινο-
ποίηση του δικογράφου και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Στην περίπτωση αίτησης αναστολής πλειστηριασµού ή
ανακοπής διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης ή αλ-
λαγής του τόπου πλειστηριασµού, οι κοινοποιήσεις των
προηγούµενων εδαφίων διενεργούνται, µε ποινή απαρα-
δέκτου, το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν α-
πό τη δικάσιµο. 

2. Στις δίκες αυτές επιτρέπεται στον οφειλέτη να παρί-
σταται και να ενεργεί αυτοπροσώπως.

3. Στις δίκες του παρόντος Κώδικα δεν τρέχει καµία
προθεσµία κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.
Κάθε προθεσµία που ξεκίνησε πριν από την έναρξη των
δικαστικών διακοπών, καθώς και η εξέταση των µαρτύ-
ρων, αναστέλλονται κατά τη διάρκεια των δικαστικών
διακοπών, εκτός αν επισπεύδει το Δηµόσιο.

ΤΜΗΜΑ IX
ΕΓΓΥΗΤΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΕΣ - ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ

Άρθρο 78
Εγγυητές

Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα για τους οφειλέτες
εφαρµόζονται και κατά των εγγυητών. Οι εγγυητές έ-
χουν την ίδια ευθύνη µε τους οφειλέτες και δεν έχουν
το δικαίωµα να προβάλουν την ένσταση της δίζησης. Κα-
τά των εγγυητών λαµβάνονται όλα τα µέτρα που προ-
βλέπονται για τους οφειλέτες, χωρίς να απαιτείται βε-
βαίωση του χρέους σε βάρος τους. 

Άρθρο 79
Ευθύνη υποµισθωτών

Οι υποµισθωτές και οι µισθωτές δηµοσίων εν γένει
προσόδων ή κτηµάτων ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι
του Δηµοσίου για το οφειλόµενο προς αυτό µίσθωµα, το
οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώ-
δικα. Σε περίπτωση µερικής υποµίσθωσης της προσόδου
ή του κτήµατος που εκµισθώθηκε από το Δηµόσιο, η ευ-
θύνη του υποµισθωτή περιορίζεται στο ποσό της υποµί-
σθωσης.

ΤΜΗΜΑ X 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 80
Εφαρµογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονοµίας

Οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. εφαρµόζονται, εφόσον δεν

αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, τηρου-
µένης πάντοτε, για κάθε παράβαση, της διάταξης του
άρθρου 67 του παρόντος. 

Άρθρο 81
Ατέλεια δικογράφων

1. Τα έγγραφα της διοικητικής εκτέλεσης δεν υπόκει-
νται σε χαρτοσήµανση.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα οι δικα-
στικοί επιµελητές συντάσσουν εκθέσεις ή άλλα έγγρα-
φα, φυλάσσουν το πρωτότυπό τους και παραδίδουν επι-
κυρωµένο αντίγραφό τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών.

Άρθρο 82
Είσπραξη για λογαριασµό τρίτων

1. Σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται στην ΑΑΔΕ η εί-
σπραξη των εσόδων ΟΤΑ, άλλων Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικών προσώπων ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Για
χρέη υπέρ νοµικών προσώπων και τρίτων που εισπράτ-
τονται από την ΑΑΔΕ για λογαριασµό τους, εφόσον από
τις οικείες διατάξεις για τους δικαιούχους προβλέπεται
επιβάρυνσή τους µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κατα-
βολής, πρόστιµα, τόκους υπερηµερίας, Φ.Π.Α. και γενικά
κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίες εκκινούν
πριν από τη βεβαίωση-καταχώρισή τους στα βιβλία ει-
σπρακτέων απαιτήσεων της ΑΑΔΕ, αυτές αναγράφονται
στον οικείο χρηµατικό κατάλογο. Με την εξαίρεση των
φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του Κ.Φ.Δ., για τα οποία εφαρµό-
ζονται µόνο οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, από την η-
µεροµηνία κατά την οποία τα χρέη καθίστανται ληξιπρό-
θεσµα στην ΑΑΔΕ επιβάλλονται οι τόκοι του παρόντος
Κώδικα.

2. Εάν νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
και τρίτοι αποστέλλουν για είσπραξη έσοδά τους στην
ΑΑΔΕ, οφείλουν να περιλαµβάνουν πρόβλεψη ως προς
τη δαπάνη των εξόδων για τα αναγκαστικά µέτρα εί-
σπραξης που λαµβάνονται από την ΑΑΔΕ, χωρίς να α-
παιτείται προηγούµενη έγκριση.

3. Τα όργανα του Δηµοσίου που έχουν αρµοδιότητα
για την παροχή διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής
ληξιπρόθεσµων χρεών ή την αναστολή της εκτέλεσης
που επισπεύδεται κατά οφειλετών του Δηµοσίου, έχουν
την ίδια αρµοδιότητα και για τα έσοδα και τους οφειλέ-
τες του άρθρου αυτού.

4. Για τα συµβεβαιούµενα µε τα δηµόσια έσοδα της
παρ. 1 εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις
του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι διατάξεις περί παρα-
γραφής των απαιτήσεων του Δηµοσίου.

5. Στις δίκες περί την εκτέλεση που αφορούν σε έσοδα
και χρέη του παρόντος άρθρου, δεν νοµιµοποιείται να
παρίσταται ως διάδικο το Δηµόσιο αλλά ο τρίτος.

Άρθρο 83
Αναπροσαρµογή ποσών και ποσοστών

Τα ποσά και ποσοστά που αναφέρονται στον παρόντα
Κώδικα µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε προεδρικό διά-
ταγµα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών.
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ΤΜΗΜΑ XΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 84
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 2 του παρό-
ντος Κώδικα, εφαρµόζονται και επί των ήδη εκδοθέντων
µέχρι την 31η.12.2013, σύµφωνα µε την τελωνειακή νο-
µοθεσία, νόµιµων τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των
πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, εφόσον το σύννο-
µο της είσπραξης ή της εκτέλεσης δεν έχει αµφισβητη-
θεί δικαστικά ή, στην περίπτωση δικαστικής αµφισβήτη-
σης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της σε
πρώτο βαθµό, µέχρι την 31η.12.2013. Κάθε είδους απαι-
τήσεις των τελωνείων, µέχρι την 31η.12.2013, δεν απαι-
τείται να έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων ε-
σόδων, προκειµένου να γίνουν σύννοµα η είσπραξη και η
εκτέλεση και όλες οι σχετικές εισπράξεις και πράξεις ε-
κτέλεσης λογίζονται σύννοµες, εφόσον δεν έχει εγερ-
θεί δικαστική αµφισβήτηση ή, στην περίπτωση δικαστι-
κής αµφισβήτησης, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην
ουσία της σε πρώτο βαθµό µέχρι την παραπάνω ηµερο-
µηνία. 

2. Τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 6
του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) παύουν να υπολογίζονται µετά
από την 21η.3.2015.

3. Για τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ µέχρι και την
31η.12.2013, εφαρµόζεται το άρθρο 6 του ν.δ. 356/1974,
όπως ίσχυε έως την ανωτέρω ηµεροµηνία, ως προς τον
υπολογισµό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων. Το
ίδιο ισχύει για τις τελωνειακές απαιτήσεις για τις οποίες
αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος µέχρι και την ως άνω ηµερο-
µηνία.

4. Το άρθρο 6 του παρόντος Κώδικα εφαρµόζονται και
για τις οφειλές σε κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο ή Αρχή,
πλην της ΑΑΔΕ, οι οποίες βεβαιώνονται µετά την
31η.12.2014 και για την είσπραξη τους εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Κώδικα, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ο-
ρίζεται διαφορετικά.

5. Για προγράµµατα πλειστηριασµού που εκδίδονται
µετά από κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της παρ. 5 του
άρθρου 39 του παρόντος Κώδικα, η τιµή πρώτης προ-
σφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εµπορι-
κή αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται κατ’ αναλο-
γική εφαρµογή της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου.

6. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του παρόντος Κώδικα εφαρ-
µόζεται αναλόγως: α) στους πίνακες διανοµής που συ-
ντάσσουν οι σύνδικοι πτώχευσης σε πτωχεύσεις που
διέπονται από τον ν. 3588/2007 (Α΄ 153) και τις προϊσχύ-
ουσες αυτού διατάξεις και β) σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., και
τους οργανισµούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης των
οποίων οι απαιτήσεις εισπράττονται κατά τον Κώδικα.

7. Σε εκκρεµείς πτωχεύσεις που έχουν εκκινήσει πριν
από την έναρξη ισχύος του ν. 3588/2007, το Δηµόσιο
µπορεί να προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση της περι-
ουσίας του πτωχεύσαντος οφειλέτη του, πτωχευτικής
και µεταπτωχευτικής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υπέρ

αυτού γενικού ή ειδικού προνοµίου επί της περιουσίας
του.

8. Σε εκκρεµείς πτωχεύσεις που έχουν εκκινήσει πριν
από την έναρξη ισχύος του ν. 3588/2007, η προθεσµία α-
νακοπής πτωχευτικού συµβιβασµού για το Δηµόσιο είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της έκθε-
σης συνέλευσης των πιστωτών µε δικαστικό επιµελητή
στη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών της ΑΑΔΕ.

9. Το άρθρο 62 του παρόντος Κώδικα εφαρµόζεται ως
εξής: 
α) Οι παρ. 1 έως και 3 εφαρµόζονται σε διαδικασίες δι-

οικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν η κατάσχε-
ση ή η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση αντίστοιχα
διενεργείται µετά την 1η.1.2016, µε εξαίρεση την παρα-
ποµπή στο άρθρο 977Α του Κ.Πολ.Δ., η οποία εφαρµόζε-
ται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού. 
β) Η παρ. 4 εφαρµόζεται, κατά περίπτωση, σε διαδικα-

σίες πτώχευσης του ν. 3588/2007 που αρχίζουν από
19.8.2015, µε εξαίρεση την παραποµπή στο άρθρο 156Α
του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία εφαρµόζεται σύµφω-
να µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ή σε διαδικασίες
πτώχευσης του ν. 4738/2020 (Α΄ 207). Ως έναρξη της
διαδικασίας νοείται η κατάθεση αίτησης πτώχευσης. 
γ) Στις λοιπές διαδικασίες εξακολουθούν να εφαρµό-

ζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 85
Τελικές διατάξεις

1. Όπου σε κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή ή α-
ναφορά σε διάταξη του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) ή του ΚΕ-
ΔΕ ή γενικά στο ν.δ. 356/1974 ή τον ΚΕΔΕ, εφεξής νοεί-
ται η αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ή ο πα-
ρών Κώδικας. 

2. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πρά-
ξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων
του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει µέχρι τη δη-
µοσίευση του παρόντος Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν. 

3. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πρά-
ξεις που µετά τη δηµοσίευση του παρόντος Κώδικα τρο-
ποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έ-
χουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ.
356/1974 ή του ΚΕΔΕ, εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

4. Διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται ή πράξεις
που εκδίδονται ή ενέργειες που λαµβάνουν χώρα µετά
την ισχύ του παρόντος Κώδικα διέπονται από τον παρό-
ντα Κώδικα.

5. Το 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων
Εσόδων» καταργείται.

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

24



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ΠΙΝΑΚΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	
Κωδικοποιητική	διάταξη	 Κωδικοποιούμενη	διάταξη	
Άρθρο	Πρώτο	 															
Άρθρο	1	 Άρθρο	1	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	2		
	
	
	
Άρθρο	2	παρ.	1		
Άρθρο	2	παρ.	2	
Άρθρο	2	παρ.	3	
Άρθρο	2	παρ.	4	
Άρθρο	2	παρ.	5	
Άρθρο	2	παρ.	6	
Άρθρο	2	παρ.	7	

	Άρθρο	2	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	2	του						
ν.	 599/1977,	 την	παρ.	4	 του	άρθρου	48	 του	ν.	 1731/1987,	 την	παρ.	8	
του	άρθρου	51	του	ν.	1882/1990,	τις	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5	του	άρθρου	7	
του	ν.	4224/2013	και	το	άρθρο	53	του	ν.	4583/2018.		
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	έως	τέταρτο		
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	όγδοο	και	ένατο	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πέμπτο	έως	έβδομο	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	

Άρθρο	3	
	

	
Άρθρο	3	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	3	παρ.	3	
	
Άρθρο	3	παρ.	4	

Άρθρο	3	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	31	περ.	
β΄	του	ν.	2648/1998,	την	παρ.	4	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	και	την	
παρ.	1	του	άρθρου	75	του	ν.	4172/2013	
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	3				
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	και	5:	απαλείφονται	
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	

Άρθρο	4			
	
	
Άρθρο	4	παρ.	1	
	
	
Άρθρο	4	παρ.	2	και	3	

Άρθρο	 4	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 3	 του										
ν.	599/1977,	το	άρθρο	91	του	ν.	1041/1980		και	την	παρ.	5	του	άρθρου	
7	του	ν.	4224/2013		
Άρθρο	4	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο		
Άρθρο	4	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	τέσσερα	τελευταία	εδάφια:	
απαλείφονται		
Άρθρο	4	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3	

Άρθρο	5			 Άρθρο	5	ν.δ.	356/1974	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	1	του	
άρθρου	50	του	ν.	1591/1986		
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Άρθρο	6	
	
	
	
Άρθρο	6	παρ.	1	
Άρθρο	6	παρ.	2	έως	7	

Άρθρο	6	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	6	του	
άρθρου	 7	 του	 ν.	 4224/2013.	 Με	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 19	 του																							
ν.	4321/2015	καταργήθηκαν	τα	πρόστιμα	εκπρόθεσμης	καταβολής	του	
άρθρου	57	του	ν.	4174/2013	και	του	άρθρου	6	του	ν.δ.	356/1974.	
Άρθρο	6	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	πρώτο	και	τέταρτο	
Άρθρο	6	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	έως	7	

Άρθρο	7	 Άρθρο	 7	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 την	 παρ.	 7	 του	
άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	

Άρθρο	8		 	Άρθρο	8	 του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	 τις	παρ.	1	και	2	
του	άρθρου	6	του	ν.	1858/1989		

Άρθρο	9	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	9	παρ.	1	
Άρθρο	9	παρ.	2	
Άρθρο	9	παρ.	3	
Άρθρο	9	παρ.	4	
Άρθρο	9	παρ.	5	

Άρθρο	 9	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	 15	 του	 ν.	 3888/2010,	 με	 την	 παρ.	 9	 του	 άρθρου	 18	 του																							
ν.	4002/2011,	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	3	της	από	31.12.2011	Πράξης	
Νομοθετικού	 Περιεχομένου,	 κυρωθείσας	 με	 το	 άρθρο	 δεύτερο	 του												
ν.	 4047/2012,	 με	 την	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 3	 του	 ν.	 4038/2012,	 με	 την							
παρ.	Α΄	υποπαρ.	 1	 του	άρθρου	 τρίτου	 του	 ν.	 4254/2014,	με	 την	παρ.	
12β	της	υποπαρ.	Δ.1	του	άρθρου	2	του	ν.	4336/2015		
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	πρώτο	έως	τέταρτο	(μερικώς)	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	έκτο	και	έβδομο	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφια	όγδοο	και	ένατο	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	δέκατο	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφια	δωδέκατο	και	δέκατο	τρίτο	

Άρθρο	10	
Άρθρο	10	παρ.	1		
	
Άρθρο	10	παρ.	2	
Άρθρο	10	παρ.	3	έως	7	

Άρθρο	10	του	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τρίτο:	απαλείφεται	
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	έως	7	

Άρθρο	11	 Άρθρο	11	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	1	της	από	
7.8.2013	Πράξης	Νομοθετικού	Περιεχομένου,	κυρωθείσας	με	το	άρθρο	
πρώτο	του	ν.	4218/2013	και	το	άρθρο	δεύτερο	του	ν.	4218/2013	

Άρθρο	12	 Άρθρο	12	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	13	 Άρθρο	13	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	14	 Άρθρο	14	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	15	 Άρθρο	15	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	16	 Άρθρο	16	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	17	παρ.	1		
	
Άρθρο	17	παρ.	2	

Άρθρο	17	ν.δ.	356/1974	παρ.	1,	2	και	3,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	1	του	άρθρου	81	του	ν.	4941/2022	
Άρθρο	17	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	

Άρθρο	18		 Άρθρο	18	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	19	
	
Άρθρο	19	παρ.	1	και	2	
	
Άρθρο	19	παρ.	3	

Άρθρο	19	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	1	του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	

Άρθρο	20	
	
Άρθρο	20	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	20	παρ.	3	

Άρθρο	20	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	2	του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	
Άρθρο	20	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	(μερικώς)	

Άρθρο	21	 Άρθρο	21	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	18	του	
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Άρθρο	21	παρ.	1		
	
Άρθρο	21	παρ.	2	
Άρθρο	21	παρ.	3	
Άρθρο	21	παρ.	4	

ν.	 2948/2001,	 με	 την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 404	 του	 ν.	 4512/2018,	 και	
μετά	την	ενσωμάτωση	στο	περιεχόμενό	του	της	παρ	3	του	άρθρου	17	
του																		ν.	3756/2009 
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	(μερικώς)	και	άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	
παρ.	2	εδάφιο	πρώτο	και	παρ.	3	εδάφια	πρώτο	(μερικώς)	και	δεύτερο	
Άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	εδάφιο	δεύτερο	
Άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	εδάφιο	πρώτο	(μερικώς)	
Άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	εδάφια	τρίτο	και	τέταρτο	

Άρθρο	22		 Άρθρο	22	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2		
Άρθρο	22	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	

Άρθρο	23	 Άρθρο	23	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	18	του	
ν.	2948/2001		

Άρθρο	24	 Άρθρο	24	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	4	του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	25	 Άρθρο	25	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	26	 Άρθρο	26	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	27	 Άρθρο	27	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	28	 Άρθρο	28	 του	ν.δ.	 356/1974,	όπως	 τροποποιήθηκε	με	 την	παρ.	5	 του	

άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	και	με	το	άρθρο	18	του	ν.	2948/2001		
Άρθρο	29		 Άρθρο	 29	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 το	 πρώτο	 εδάφιο	 της	 περ.	 α΄	 και	 το	

πρώτο	εδάφιο	της	περ.	β	της	παρ.	1	αντικαταστάθηκαν	με	το	άρθρο	18	
του																ν.	2948/2001	και	όπως	η	παρ.	3	προστέθηκε	με	την	παρ.	1	
του	άρθρου	29	του	ν.	1882/1990.	

Άρθρο	30		 Άρθρο	30	ν.δ.	356/1974	όπως	η	παρ.	4	προστέθηκε	και	οι	παρ.	4	και	5	
αναριθμήθηκαν	σε	5	και	6	με	το	άρθρο	41	του	ν.	2648/1998		και	η	παρ.	
5	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	18	του	ν.	2948/2001.	

Άρθρο	31	
	
	
Άρθρο	31	παρ.	1	
Άρθρο	31	παρ.	2	
Άρθρο	31	παρ.	3	
	
Άρθρο	31	παρ.	4	

Άρθρο	30Α	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	2	του	
άρθρου	67	του	ν.	3842/2010,	με	την	υποπαρ.	2	της	παρ.	Α	του	άρθρου	
67	του	ν.	4254/2014	και	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	11	του	ν.	4484/2017		
Άρθρο	30Α	ν.δ.	356/1974	εδάφια	πρώτο	έως	τρίτο	
Άρθρο	30Α	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	τέταρτο	
Άρθρο	30Α	ν.δ.	356/1974	εδάφια	πέμπτο	και	έβδομο	
Άρθρο	30Α	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	έκτο:	απαλείφεται	
Άρθρο	30Α	ν.δ.	356/1974	εδάφια	όγδοο	και	ένατο	

Άρθρο	32	
	
	
	
Άρθρο	32	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	32	παρ.	3	
Άρθρο	32	παρ.	4	
Άρθρο	32	παρ.	5	

Άρθρο	30Β	του	ν.δ.	356/1974	το	οποίο	προστέθηκε	με	το	άρθρο	66	του	
ν.	 4170/2013	 και	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 7	 της	 υποπαρ.	 Δ.1	 του	
άρθρου	2	 του	ν.	4336/2015	και	με	 τις	παρ.	3,	4	 και	5	 του	άρθρου	11	
του	ν.	4484/2017			
Άρθρο	30Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	30Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	(μερικώς)	
Άρθρο	30Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	(μερικώς)	
Άρθρο	30Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	

Άρθρο	33	 Άρθρο	31	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	4	του					
ν.	3714/2008,	το	άρθρο	17	του	ν.	3756/2009,	την	παρ.	Α	υποπαρ.	3	και	
4	του	άρθρου	τρίτου	του	ν.	4254/2014,	την	παρ.	8	της	υποπαρ.	Δ.1	του	
άρθρου	 2	 του	 ν.	 4336/2015	 και	 την	 παρ.	 6	 του	 άρθρου	 11	 του																											
ν.	4484/2017.	

Άρθρο	34	 Άρθρο	 32	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 υποπαρ.	 5	 της	
παρ.	Α	του	άρθρου	τρίτου	του	ν.	4254/2014		

Άρθρο	35	 Άρθρο	 33	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 το	 άρθρο	 76	 του											
ν.	4607/2019	
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Άρθρο	36	 Τελευταίο	εδάφιο	άρθρου	30Α	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	
το	άρθρο	11	παρ.	2	του	ν.	4487/2017	και	μερικώς	παρ.	4	άρθρου	30Β	
ν.δ.	356/1974			

Άρθρο	37	 Άρθρο	34	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	38	
Άρθρο	38	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	38	παρ.	3	

Άρθρο	35	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	35	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2		
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	και	άρθρο	38	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	

Άρθρο	39	
	
	
Άρθρο	39	παρ.	1		
Άρθρο	39	παρ.	2	
	
Άρθρο	39	παρ.	3	έως	4	
Άρθρο	39	παρ.	5	
Άρθρο	39	παρ.	6	

Άρθρο	36	 του	ν.δ.	 356/1974,	όπως	 τροποποιήθηκε	με	 την	παρ.	1	 του	
άρθρου	 78	 του	 ν.	 4472/2017	 και	 την	 παρ.	 5	 του	 άρθρου	 405	 του																					
ν.	4512/2018		
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	1		
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	άρθρο	39	παρ.	1	πρώτο	εδάφιο	
μερικώς	
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	έως	4	
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	και	7	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	7	εδάφιο	πρώτο			

Άρθρο	40	
	
Άρθρο	40	παρ.	1		
Άρθρο	40	παρ.	2	

Άρθρο	37	του	ν.δ.	356/1974	σε	συνδυασμό	με	την	παρ.	4	του	άρθρου	
39	του	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	37	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	4			

Άρθρο	41	 Άρθρο	38	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	42	 Άρθρο	 40	 ν.δ.	 356/1974	 και	 άρθρο	 39	 ν.δ.	 356/1974	 παρ.	 1	 εδάφιο	

δεύτερο	
Άρθρο	43	
	
	
	
	
Άρθρο	43	παρ.	1	
	
Άρθρο	43	παρ.	2	
Άρθρο	43	παρ.	3	
Άρθρο	43	παρ.	4	
Άρθρο	43	παρ.	5	
Άρθρο	43	παρ.	6	
Άρθρο	43	παρ.	7	έως	10	

Άρθρο	 41	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 4	 του	
άρθρου	 67	 του	 ν.	 3842/2010,	 με	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 22	 του	 ν.	
4110/2013	 και	 με	 την	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 404	 του	 ν.	 4512/2018	 σε	
συνδυασμό	με	το	δεύτερο	εδάφιο	της	παρ.	5	καθώς	και	το	πρώτο	και	
δεύτερο	εδάφιο	της	παρ.	7	του	άρθρου	39	του	ν.δ.	356/1974.	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	και	άρθρο	
39	ν.δ.	356/1974	παρ.	7	και	παρ.	5	εδάφιο	δεύτερο			
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τρίτο	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τέταρτο	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τελευταίο	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	έως	7	

Άρθρο	44	 Άρθρο	 42	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 την	 παρ.	 8	 του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		

Άρθρο	45	 Άρθρο	 43	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 9	 του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		

Άρθρο	46	 Άρθρο	44	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	47	 Άρθρο	 45	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 2	 του	

άρθρου	29	 του	ν.	1882/1990	και	με	 την	παρ.	10	 του	άρθρου	404	 του																														
ν.	4512/2018	

Άρθρο	48	
Άρθρο	48	παρ.	1	έως	3	
Άρθρο	48	παρ.	4	
Άρθρο	48	παρ.	5	και	6	

Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	έως	3	
Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	και	5	
Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	και	7	

Άρθρο	49	 Άρθρο	47	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	50	 Άρθρο	48	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	51	 Άρθρο	 49	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 11	 του	
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Άρθρο	51	παρ.	1	και	2		
	
Άρθρο	51	παρ.	3	

άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	
Άρθρο	49	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2		
Άρθρο	49	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	

Άρθρο	52	 Άρθρο	50	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	53	 Άρθρο	51	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	54		
	
Άρθρο	54	παρ.	1	και	2	
	
Άρθρο	54		παρ.	3	

Άρθρο	52	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	11	του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	52	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	52	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	

Άρθρο	55		 Άρθρο	53	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	56	 Άρθρο	 54	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 συμπληρώθηκε	 με	 την	 παρ.	 9	 του	

άρθρου	3	του	ν.	4038/2012		
Άρθρο	57	
	
Άρθρο	57	παρ.	1		
Άρθρο	57	παρ.	2	
Άρθρο	57	παρ.	3	
Άρθρο	57	παρ.	4	
Άρθρο	57	παρ.	5	
Άρθρο	57	παρ.	6	
Άρθρο	57	παρ.	7	

Άρθρο	55	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	12	του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τρίτο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974		παρ.	1	εδάφιο	τέταρτο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	πέμπτο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	έκτο	και	έβδομο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	

Άρθρο	58		 Άρθρο	57	ν.δ.	356/1974	

Άρθρο	59	
	
Άρθρο	59	παρ.	1		
Άρθρο	59	παρ.	2		
Άρθρο	59	παρ.	3	

Άρθρο	58	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	3	του	
άρθρου	33	του	ν.	4141/2013	
Άρθρο	58	ν.δ.	356/1974	παρ.	2		
Άρθρο	58	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	(μερικώς)	
Άρθρο	58	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	4		

Άρθρο	60		 Άρθρο	59	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	18	του														
ν.	2948/2001		

Άρθρο	61	 Άρθρο	60	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	62	 Άρθρο	 61	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 την	 παρ.	 13	 του	

άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	63		
	
	
	
	
Άρθρο	63	παρ.	1	
Άρθρο	63	παρ.	2	και	3	
Άρθρο	63	παρ.	4	
	
Άρθρο	63	παρ.	5	

Άρθρο	62	του	ν.δ.	356/1974	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	10	του	
άρθρου	 9	 του	 ν.	 2386/1996,	 με	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 69	 του																										
ν.	2676/1999,	με	τις	παρ.	1,	2,	3	και	4	του	άρθρου	37	του	ν.	2214/1994,	
με	 την	 	 περ.	 στ΄	 του	άρθρου	81	 του	 ν.	 3588/2007,	με	 την	παρ.	 4	 του	
άρθρου	29	του	ν.	3296/2004	και	το	άρθρο	82	του	ν.	4941/2022.	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	τέταρτο	έως	έβδομο	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3	
Άρθρο	 62	 ν.δ.	 356/1974	 πεδίο	 εφαρμογής	 των	 παρ.	 1,	 2	 και	 3	 του	
άρθρου	63	και	παρ.	8	του	άρθρου	265	του	ν.	4738/2020	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	

Άρθρο	64		 Άρθρο	 62Α	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 19	 του											
ν.	3522/2006	και	με	τις	παρ.	9α,	9β,	9γ,	9δ	της	υποπαρ.	Δ.1	του	άρθρου	
2	του	ν.	4336/2015		
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Άρθρο	65		
	
	
Άρθρο	65		παρ.	1		
Άρθρο	65	παρ.	2		
Άρθρο	65	παρ.	3		
Άρθρο	65	παρ.	4	

Άρθρο	73	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	12	του	
ν.	1867/1989		
	
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	περ.	α,	γ	και	εδάφιο	δεύτερο		
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	περ.	α	έως	ε	και	ζ	
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	1		
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	

Άρθρο	66	 Άρθρο	 74	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 18	 του															
ν.	2948/2001		
	

Άρθρο	67	
	
	
Άρθρο	67	παρ.	1		
Άρθρο	67	παρ.	2	και	3	

Άρθρο	 75	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 8	 του	
άρθρου	7	του	ν.	2224/2013	και	το	άρθρο	75Α	του	ν.δ.	356/1974	
	
Άρθρο	75	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	άρθρο	75Α	του	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	75	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3	

Άρθρο	68	 Άρθρο	76	ν.δ.	356/1974	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	31	του										
ν.	1882/1990		

Άρθρο	69	 Άρθρο	77	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	70	 Άρθρο	78	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	71	 Άρθρο	79	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	72		 Άρθρο	80	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	73	 Άρθρο	82	ν.δ.	356/1974	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	υποπαρ.	Α.3	της	

παρ.	 Α	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	 4152/2013	 και	 τροποποιήθηκε	 με	
την	υποπαρ.	Δ1	του	άρθρου	2	του	ν.	4336/2015	και	τροποποιήθηκε	με	
το	άρθρο	182	του	ν.	4820/2021	

Άρθρο	74	
	
	
	
	
Άρθρο	74	παρ.	1,	2,	3	και	4	

Άρθρο	 82Α	 ν.δ.	 356/1974,	 το	 οποίο	 προστέθηκε	 με	 το	 άρθρο	 10	 του											
ν.	3943/2011	και	αντικαταστάθηκε	με	την	υποπαρ.	Α.4	της	παρ.	Α	του	
άρθρου	πρώτου	του	ν.	4152/2013	και	τροποποιήθηκε		με	το	άρθρο	183	
του	ν.	4820/2021	
	
Άρθρο	82Α	ν.δ.	356/1974	παρ.	1,	2,	3	και	5	αντίστοιχα	

Άρθρο	75	
	
	
	
Άρθρο	75	παρ.	1,	2,	3,	4	και		
5	
Άρθρο	75	παρ.	6	
Άρθρο	75	παρ.	7		
Άρθρο	75	παρ.	8		

Άρθρο	 83	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 το	 άρθρο	 11	 του										
ν.	 3943/2011	 και	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 9	 του	 άρθρου	 7	 του																				
ν.	4224/2013	και	την	παρ.	9α	του	άρθρου	60	του	ν.	4370/2016		
	
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5	(αντίστοιχα)	
	
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	2α	
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	6		
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	7		

Άρθρο	76	 Άρθρο	 84	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	33	του	ν.	4141/2013	και	το	άρθρο	83	του	ν.	4941/2022	

Άρθρο	77	 Άρθρο	 85	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 30	 του	
άρθρου	19	του	ν.	2386/1996		

Άρθρο	78	 Άρθρο	86	ν.δ.	356/1974,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	84	του						
ν.	4941/2022,	σε	συνδυασμό	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	23	του															
ν.	2523/1997		

Άρθρο	79	 Άρθρο	87	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	80	 Άρθρο	89	ν.δ.	356/1974	
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Άρθρο	81	 Άρθρο	90	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	82		
	
Άρθρο	82	παρ.	1	
Άρθρο	82	παρ.	2	
Άρθρο	82	παρ.	3	
Άρθρο	82	παρ.	4	
Άρθρο	82	παρ.	5	

Άρθρο	 91	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	 3	 του	
άρθρου	 17	 του	 ν.	 2579/1998	 και	 την	 παρ.	 10	 του	 άρθρου	 7	 του	 ν.	
4224/2013	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	έως	τρίτο	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τελευταίο	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	28	ν.	2579/1998	παρ.	7			

Άρθρο	83	 Άρθρο	92	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	84	παρ.	1	 Άρθρο	8	ν.	4224/2013	παρ.	2				
Άρθρο	84	παρ.	2	 Άρθρο	19	ν.	4321/2015	
Άρθρο	84	παρ.	3	 Άρθρο	8	ν.	4224/2013	παρ.	3				
Άρθρο	84	παρ.	4		 Άρθρο	8	ν.	4224/2013	παρ.	6			
Άρθρο	84	παρ.	5	 Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	7	εδάφιο	δεύτερο			
Άρθρο	84	παρ.	6	 Άρθρο	67	ν.	3842/2010	παρ.	7	και	άρθρο	41	ν.	3863/2010	παρ.	4		
Άρθρο	84	παρ.	7	 Άρθρο	62	παρ.	4	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	3	του	

άρθρου	37	του	ν.	2214/1994		
Άρθρο	84	παρ.	8	 Άρθρο	62	παρ.	5	ν.δ.	356/1974,	όπως	προστέθηκε	με	την	παρ.	4	του	

άρθρου	37	του	ν.	2214/1994	
Άρθρο	84	παρ.	9	 Άρθρο	404	παρ.	13	ν.	4512/2018	
Άρθρο	Δεύτερο	 	

	
ΠΙΝΑΚΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ	ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	

Κωδικοποιούμενη	διάταξη	 Κωδικοποιητική	διάταξη	
Άρθρο	1	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	1	
	Άρθρο	 2	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
άρθρο	 2	 του	 ν.	 599/1977,	 την	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 48	 του													
ν.	1731/1987,	την	παρ.	8	του	άρθρου	51	του	ν.	1882/1990,	
τις	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	και	
το	άρθρο	53	του	ν.	4583/2018	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	έως	τέταρτο		
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	όγδοο	και	ένατο	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πέμπτο	έως	έβδομο	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	
Άρθρο	2	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	

Άρθρο	2		
	
	
	
	
Άρθρο	2	παρ.	1		
Άρθρο	2	παρ.	2	
Άρθρο	2	παρ.	3	
Άρθρο	2	παρ.	4	
Άρθρο	2	παρ.	5	
Άρθρο	2	παρ.	6	
Άρθρο	2	παρ.	7	

Άρθρο	 3	 του	 ν.	 δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το		
άρθρο	31	περ.	β	του	ν.	2648/1998,	την	παρ.	4	του	άρθρου	7	
του	 ν.	 4224/2013	 και	 την	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 75	 του	 ν.	
4172/2013	
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	και	5:	απαλείφονται		
Άρθρο	3	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	

Άρθρο	3	
	
	
	
Άρθρο	3	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	3	παρ.	3	
	
Άρθρο	3	παρ.	4	

Άρθρο	 4	 του	 ν.	 δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
άρθρο	3	του	ν.	599/1977,	το	άρθρο	91	του	ν.	1041/1980	και	
την	παρ.	5	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013		
Άρθρο	4	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο		
Άρθρο	4	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	τέσσερα	τελευταία	εδάφια:	

Άρθρο	4			
	
	
Άρθρο	4	παρ.	1	
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απαλείφονται		
Άρθρο	4	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3	

	
Άρθρο	4	παρ.	2	και	3	

Άρθρο	5	ν.δ.	356/1974,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	
1	του	άρθρου	50	του	ν.	1591/1986		

Άρθρο	5			

Άρθρο	6	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	
παρ.	6	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013.	Με	την	παρ.	1	του	
άρθρου	 19	 του	 ν.	 4321/2015	 καταργήθηκαν	 τα	 πρόστιμα	
εκπρόθεσμης	 καταβολής	 του	 άρθρου	 57	 του	 ν.	 4174/2013	
και	του	άρθρου	6	του	ν.δ.	356/1974.	
Άρθρο	6	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	τέταρτο	
Άρθρο	6	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	έως	7	

Άρθρο	6	
	
	
	
	
Άρθρο	6	παρ.	1	
Άρθρο	6	παρ.	2	έως	7	

Άρθρο	7	ν.δ.	356/1974,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	
7	του	άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	

Άρθρο	7	

Άρθρο	 8	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τις	
παρ.	1	και	2	του	άρθρου	6	του	ν.	1858/1989		

Άρθρο	8		

Άρθρο	9	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	
με	την	παρ.	1	του	άρθρου	15	του	ν.	3888/2010,	την	παρ.	9	
του	άρθρου	18	του	ν.	4002/2011,	την	παρ.	1	του	άρθρου	3	
της	 από	 31.12.2011	 Πράξης	 Νομοθετικού	 Περιεχομένου	
κυρωθείσας	 με	 το	 άρθρο	 δεύτερο	 του	 ν.	 4047/2012,	 την	
παρ.	7	του	άρθρου	3	του	ν.	4038/2012,	την	παρ.	Α	υποπαρ.	
1	του	άρθρου	τρίτου	του	ν.	4254/2014	και	την	παρ.	12	β	της	
υποπαρ.	Δ.1	του	άρθρου	2	του	ν.	4336/2015		
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφια	πρώτο	έως	τέταρτο	
(μερικώς)	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	έκτο	και	έβδομο	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφια	όγδοο	και	ένατο	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	δέκατο	
Άρθρο	9	ν.δ.	356/1974	εδάφια	δωδέκατο	και	δέκατο	τρίτο	

Άρθρο	9	
	
	
	
	
	
	
	
	
Άρθρο	9	παρ.	1	
Άρθρο	9	παρ.	2	
Άρθρο	9	παρ.	3	
Άρθρο	9	παρ.	4	
Άρθρο	9	παρ.	5	

Άρθρο	10	του	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τρίτο:	απαλείφεται	
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	10	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	έως	7	

Άρθρο	10	
Άρθρο	10	παρ.	1		
	
Άρθρο	10	παρ.	2	
Άρθρο	10	παρ.	3	έως	7	

Άρθρο	11	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	
1	 της	 από	 7.8.2013	 Πράξης	 Νομοθετικού	 Περιεχομένου,	
κυρωθείσας	 με	 το	 άρθρο	 πρώτο	 του	 ν.	 4218/2013	 και	 το	
άρθρο	δεύτερο	του	ν.	4218/2013	

Άρθρο	11	

Άρθρο	12	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	12	
Άρθρο	13	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	13	
Άρθρο	14	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	14	
Άρθρο	15	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	15	
Άρθρο	16	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	16	
Άρθρο	17	ν.δ.	356/1974	παρ.	1-3,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	
την	παρ.	1	του	άρθρου	81	του	ν.	4941/2022	
Άρθρο	17	ν.δ.	356/1974,	παρ.	4	

Άρθρο	17	παρ.	1		
	
Άρθρο	17	παρ.	2	

Άρθρο	18	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	18		
Άρθρο	19	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	1	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	

Άρθρο	19	
	
Άρθρο	19	παρ.	1	και	2	
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Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	(μερικώς)	

Άρθρο	19	παρ.	3		
Άρθρο	20	παρ.	3	

Άρθρο	20	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	2	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	
Άρθρο	20	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	

Άρθρο	20	
	
Άρθρο	20	παρ.	1	και	2	

Άρθρο	 21	 του	 ν.	 δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
άρθρο	18	του	ν.	2948/2001,	την	παρ.	3	του	άρθρου	404	του	
ν.	 4512/2018,	 και	 μετά	 την	 ενσωμάτωση	 στο	 περιεχόμενό	
του	της	παρ.	3	του	άρθρου	17	του	ν.	3756/2009	
Άρθρο	19	ν.δ.	356/1974,	παρ.	5	(μερικώς)	και	άρθρο	21	ν.δ.	
356/1974,	παρ.	2	εδάφιο	πρώτο	και	παρ.	3,	εδάφια	πρώτο	
(μερικώς)	και	δεύτερο.	
Άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	εδάφιο	δεύτερο	
Άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	εδάφιο	πρώτο	(μερικώς)	
Άρθρο	21	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	εδάφια	τρίτο	και	τέταρτο	

Άρθρο	21	
	
	
	
	
	
Άρθρο	21	παρ.	1		
	
	
Άρθρο	21	παρ.	2	
Άρθρο	21	παρ.	3	
Άρθρο	21	παρ.	4	

Άρθρο	22	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2		
Άρθρο	22	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	

Άρθρο	22		

Άρθρο	23	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	
άρθρο	18	του	ν.	2948/2001		

Άρθρο	23	

Άρθρο	24	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	4	
του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	24	

Άρθρο	25	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	25	
Άρθρο	26	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	26	
Άρθρο	27	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	27	
Άρθρο	 28	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	
παρ.	5	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	και	με	το	άρθρο	18	
του	ν.	2948/2001		

Άρθρο	28	

Άρθρο	29	ν.δ.	356/1974	όπως	το	πρώτο	εδάφιο	της	περ.	α΄	
και	 το	 πρώτο	 εδάφιο	 της	 περ.	 β΄	 της	 παρ.	 1	
αντικαταστάθηκαν	 με	 το	 άρθρο	 18	 του	 ν.	 2948/2001	 και	
όπως	η	παρ.	3	προστέθηκε	με	την	παρ.	1	του	άρθρου	29	του	
ν.	1882/1990.	

Άρθρο	29		

Άρθρο	 30	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 η	 παρ.	 4	 προστέθηκε	 και	 οι	
παρ.	4	και	5	αναριθμήθηκαν	σε	5	και	6	με	το	άρθρο	41	του						
ν.	2648/1998	και	η	παρ.	5	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	18	
του	ν.	2948/2001.	

Άρθρο	30		

Άρθρο	30Α	του	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	2	του	άρθρου	67	του	ν.	3842/2010,	την	υποπαρ.	2	της	
παρ.	Α	του	άρθρου	67	του	ν.	4254/2014	και	την	παρ.	1	του	
άρθρου	11	του	ν.	4484/2017		
Άρθρο	30	Α	ν.δ.	356/1974	εδάφια	πρώτο	έως	τρίτο	
Άρθρο	30	Α	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	τέταρτο	
Άρθρο	30	Α	ν.δ.	356/1974	εδάφια	πέμπτο	και	έβδομο	
Άρθρο	30	Α	ν.δ.	356/1974	εδάφιο	έκτο	απαλείφεται		
Άρθρο	30	Α	ν.δ.	356/1974	εδάφια	όγδοο	και	ένατο	
Άρθρο	30	Α	ν.δ.	356/1974	τελευταίο	εδάφιο	

Άρθρο	31	
	
	
	
Άρθρο	31	παρ.	1	
Άρθρο	31	παρ.	2	
Άρθρο	31	παρ.	3	
	
Άρθρο	31	παρ.	4	
Άρθρο	36	

Άρθρο	30	Β	του	ν.	δ.	356/1974	το	οποίο	προστέθηκε	με	το	
άρθρο	66	του	ν.	4170/2013	και	εν	συνεχεία	τροποποιήθηκε	
με	 την	 παρ.	 7	 της	 υποπαρ.	 Δ.1	 του	 άρθρου	 2	 του	 ν.	

Άρθρο	32	
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4336/2015	 και	 τις	 παρ.	 3,	 4	 και	 5	 του	 άρθρου	 11	 του	 ν.	
4484/2017			
Άρθρο	30	Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	30	Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	(μερικώς)	
Άρθρο	30	Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	(μερικώς)	
Άρθρο	30	Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	(μερικώς)	
Άρθρο	30	Β	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	

	
Άρθρο	32	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	32	παρ.	3	
Άρθρο	32	παρ.	4	
Άρθρο	36	
Άρθρο	32	παρ.	5	

Άρθρο	 31	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
άρθρο	4	 του	ν.	 3714/2008,	 το	άρθρο	17	 του	ν.	 3756/2009,	
την	 παρ.	 Α	 υποπαρ.	 3	 και	 4	 του	 άρθρου	 τρίτου	 του	 ν.	
4254/2014,	την	παρ.	8	της	υποπαρ.	Δ.1	του	άρθρου	2	του	ν.	
4336/2015	και	την	παρ.	6	του	άρθρου	11	του	ν.	4484/2017.	

Άρθρο	33	

Άρθρο	 32	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	
υποπαρ.	5	της	παρ.	Α	του	άρθρου	τρίτου	του	ν.	4254/2014		

Άρθρο	34	

Άρθρο	33	ν.δ.	356/1974	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	
76	ν.	4607/2019	

Άρθρο	35	

Τελευταίο	 εδάφιο	 άρθρου	 30Α	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	
τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	11	παρ.	2	του	ν.	4487/2017	και	
μερικώς	παρ.	4	άρθρου	30	Β	ν.δ.	356/1974	

Άρθρο	36	

Άρθρο	34	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	37	
Άρθρο	35	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	35	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2		
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	και	άρθρο	38	ν.δ.	356/1974	
παρ.	3	

Άρθρο	38	
Άρθρο	38	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	38	παρ.	3	

Άρθρο	 36	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	
παρ.	1	του	άρθρου	78	του	ν.	4472/2017	και	την	παρ.	5	του	
άρθρου	405	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	1		
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	άρθρο	39	παρ.	1,	εδάφιο	
πρώτο	μερικώς	
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	και	4	
Άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	και	7	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	7	εδάφιο	πρώτο			

Άρθρο	39	
	
	
Άρθρο	39	παρ.	1	
Άρθρο	39	παρ.	2	
	
Άρθρο	39	παρ.	3	και	4	
Άρθρο	39	παρ.	5	
Άρθρο	39	παρ.	6	

Άρθρο	37	του	ν.δ.	356/1974	σε	συνδυασμό	με	την	παρ.	4	
του	άρθρου	39	του	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	37	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	4			

Άρθρο	40	
	
Άρθρο	40	παρ.	1		
Άρθρο	40	παρ.	2	

Άρθρο	38	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	38	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	και	άρθρο	36	ν.δ.	356/1974	
παρ.	5	

Άρθρο	41	
Άρθρο	38	παρ.	3		

Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	3	
του	 άρθρου	 67	 του	 ν.	 3842/2010,	 το	 άρθρο	 78	 του																									
ν.	 4472/2017	 και	 την	 παρ.	 6	 του	 άρθρου	 404	 του																														
ν.	4512/2018.		
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	πρώτο	
	
	
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	δεύτερο	
	

Οι	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 39	 του	 ν.δ.	
356/1974	 απαλείφονται	 ή	
κωδικοποιούνται	ως	ακολούθως:			
	
Το	πρώτο	εδάφιο	της	παρ.	1	του	άρθρου	
39	 του	 ν.δ.	 356/1974	 απαλείφεται	
μερικώς	και	ενσωματώνεται	μερικώς	στο	
κωδικοποιητικό	άρθρο	39	παρ.	2.		
Άρθρο	42	(μερικώς)		
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Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3:	απαλείφονται		
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	εδάφιο	πρώτο:	απαλείφεται		
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	εδάφιο	δεύτερο		
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	6:	απαλείφεται	
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	7	εδάφιο	πρώτο:	
	
Άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	7	εδάφιο	δεύτερο	

	
Άρθρο	40	παρ.	2	(μερικώς)		
		
	
	
Άρθρο	43	παρ.	1	(μερικώς)	
	
	
	
Άρθρο	43	παρ.	1	(μερικώς)		
	
Άρθρο	84	παρ.	5	
	

Άρθρο	40	ν.δ.	356/1974	και	άρθρο	39	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	
εδάφιο	δεύτερο	

Άρθρο	42	

	Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	
4	 του	 άρθρου	 67	 του	 ν.	 3842/2010,	 με	 την	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	22	του	ν.	4110/2013	και	με	την	παρ.	7	του	άρθρου	
404	 του	 	 	 	 	 ν.	 4512/2018	 σε	 συνδυασμό	 με	 το	 δεύτερο	
εδάφιο	της	παρ.	5,	καθώς	και	το	πρώτο	και	δεύτερο	εδάφιο	
της	παρ.	7	του	άρθρου	39	του	ν.δ.	356/1974		
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1,	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
και	άρθρο	39	ν.δ,	356/1974	παρ.	7	και	παρ.	5	εδάφιο	
δεύτερο			
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τρίτο	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τέταρτο	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	τελευταίο	εδάφιο	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	έως	7	

Άρθρο	43	
	
	
	
	
	
Άρθρο	43	παρ.	1	
	
	
Άρθρο	43	παρ.	2	
Άρθρο	43	παρ.	3	
Άρθρο	43	παρ.	4	
Άρθρο	43	παρ.	5	
Άρθρο	43	παρ.	6	
Άρθρο	43	παρ.	7	έως	10	

Άρθρο	42	ν.δ.	356/1974,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	
8	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		

Άρθρο	44	

Άρθρο	43	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	9	
του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		

Άρθρο	45	

Άρθρο	44	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	46	
Άρθρο	45	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	2	
του	 άρθρου	 29	 του	 ν.	 1882/1990	 και	 την	 παρ.	 10	 του	
άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	

Άρθρο	47	

Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	έως	3	
Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	και	5	
Άρθρο	46	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	και	7	

Άρθρο	48	
Άρθρο	48	παρ.	1	έως	3	
Άρθρο	48	παρ.	4	
Άρθρο	48	παρ.	5	και	6	

Άρθρο	47	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	49	
Άρθρο	48	ν.δ.	356/1974		 Άρθρο	50	
Άρθρο	 49	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	
11	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018	
Άρθρο	49	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2		
Άρθρο	49	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται	
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	

Άρθρο	51	
	
Άρθρο	51	παρ.	1	και	2		
	
Άρθρο	51	παρ.	3	

Άρθρο	50	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	52	
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Άρθρο	51	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	53	
Άρθρο	52	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	11	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	52	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	2	
Άρθρο	52	ν.δ.	356/1974	παρ.	3:	απαλείφεται		
Άρθρο	41	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	

Άρθρο	54		
	
Άρθρο	54	παρ.	1	και	2	
	
Άρθρο	54	παρ.	3	

Άρθρο	53	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	55		
Άρθρο	54	ν.δ.	356/1974,	όπως	συμπληρώθηκε	με	την	παρ.	9	
του	άρθρου	3	του	ν.	4038/2012		

Άρθρο	56	

Άρθρο	55	του	ν.	δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	
παρ.	12	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	και	δεύτερο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τρίτο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	τέταρτο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφιο	πέμπτο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	έκτο	και	έβδομο	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	55	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	

Άρθρο	57	
	
Άρθρο	57	παρ.	1		
Άρθρο	57	παρ.	2	
Άρθρο	57	παρ.	3	
Άρθρο	57	παρ.	4	
Άρθρο	57	παρ.	5	
Άρθρο	57	παρ.	6	
Άρθρο	57	παρ.	7	

Άρθρο	56	ν.δ.	356/1974:	απαλείφεται	 	
Άρθρο	57	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	58		
Άρθρο	58	 του	ν.	 δ.	 356/1974,	όπως	 τροποποιήθηκε	με	 την	
παρ.	 3	 του	 άρθρου	 33	 του	 ν.	 4141/2013,	 την	 παρ.	 4	 του	
άρθρου	265	του	ν.	4738/2020	και	 την	παρ.	15	του	άρθρου	
35	του	ν.	4818/2021	
Άρθρο	58	ν.δ.	356/1974	παρ.	2		
Άρθρο	58	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	58	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	4		

Άρθρο	59	
	
	
	
Άρθρο	59	παρ.	1		
Άρθρο	59	παρ.	2			
Άρθρο	59	παρ.	3		

Άρθρο	59	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	
18	του	ν.	2948/2001		

Άρθρο	60		

Άρθρο	60	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	61	
Άρθρο	61	ν.δ.	356/1974	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	
13	του	άρθρου	404	του	ν.	4512/2018		

Άρθρο	62	

Άρθρο	 62	 του	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	
παρ.	 10	 του	 άρθρου	 9	 του	 ν.	 2386/1996,	 	 την	 	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	 69	 του	 ν.	 2676/1999,	 τις	 παρ.	 1,	 2,	 3	 και	 4	 του	
άρθρου	 37	 του	 ν.	 2214/1994,	 την	 περ.	 στ΄	 του	 άρθρου	 81	
του																			ν.	3588/2007,	την	παρ.	4	του	άρθρου	29	του	ν.	
3296/2004	και	το	άρθρο	82	του	ν.	4941/2022.	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	τέταρτο	έως	έβδομο	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	πεδίο	εφαρμογής	των	παρ.	1,	2	και	
3	 του	 άρθρου	 63	 και	 παρ.	 8	 του	 άρθρου	 265	 του	 ν.	
4738/2020	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	4	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	5	
Άρθρο	62	ν.δ.	356/1974	παρ.	6	

Άρθρο	63		
	
	
	
	
	
Άρθρο	63	παρ.	1	
Άρθρο	63	παρ.	2	και	3	
Άρθρο	63	παρ.	4	
	
Άρθρο	84	παρ.	7	
Άρθρο	84	παρ.	8	
Άρθρο	63	παρ.	5	

Άρθρο	62Α	ν.δ.	356/1974	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	
19	του	ν.	3522/2006,	τις	παρ.	9α,	9β,	9γ,	9δ	της	υποπαρ.	Δ.1	
του	άρθρου	2	του	ν.	4336/2015		

Άρθρο	64		
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Άρθρα	63-72:	απαλείφονται		 	
Άρθρο	 73	 του	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	
άρθρο	12	του	ν.	1867/1989		
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	περ.	α΄,	γ΄	και	δεύτερο	
εδάφιο	παρ.	1	
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	περ.	α΄	έως	ε΄	και	ζ΄	
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	1		
Άρθρο	73	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	

Άρθρο	65		
	
Άρθρο	65	παρ.	1		
	
Άρθρο	65	παρ.	2		
Άρθρο	65	παρ.	3		
Άρθρο	65	παρ.	4	

Άρθρο	74	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	
18	του	ν.	2948/2001		

Άρθρο	66	

Άρθρο	75	ν.δ.	356/1974	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	8	
του	άρθρου	7	του	ν.	2224/2013	και	άρθρο	75Α	του	ν.δ.	
356/1974	
Άρθρο	75	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	και	άρθρο	75Α	ν.δ.	356/1974	
Άρθρο	75	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	και	3		

Άρθρο	67	
	
	
Άρθρο	67	παρ.	1		
Άρθρο	67	παρ.	2	και	3	

Άρθρο	76	ν.δ.	356/1974	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	
31	του	ν.	1882/1990		

Άρθρο	68	

Άρθρο	77	ν.δ.	356/1974		 Άρθρο	69	
Άρθρο	78	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	70	
Άρθρο	79	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	71	
Άρθρο	80	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	72		
Άρθρο	81	ν.δ.	356/1974:	απαλείφεται	 	
Άρθρο	 82	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 την	
υποπαρ.	 Α.3	 της	 παρ.	 Α	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	
4152/2013	 και	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 υποπαρ.	 Δ1	 του	
άρθρου	2	 του	 	 	 	 	 	 	 	 	 ν.	4336/2015	και	 το	άρθρο	182	 του	ν.	
4820/2021	

Άρθρο	73	

Άρθρο	82Α	ν.δ.	356/1974,	το	οποίο	προστέθηκε	με	το	άρθρο	
10	 του	 ν.	 3943/2011	 και	 αντικαταστάθηκε	 με	 την	 υποπαρ.	
Α.4	 της	 παρ.	 Α	 του	 άρθρου	 πρώτου	 του	 ν.	 4152/2013	 και	
τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	183	του	ν.	4820/2021	
Άρθρο	82Α	ν.δ.	356/1974	παρ.	1,	2,	3	και	5	

Άρθρο	74	
	
	
	
Άρθρο	74	παρ.	1,	2,	3	και	4	αντίστοιχα	

Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	
11	του	ν.	3943/2011	και	 τροποποιήθηκε	με	 την	παρ.	9	 του	
άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	και	την	παρ.	9α	του	άρθρου	60	
του	ν.	4370/2016		
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5		
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	2α	
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	6		
Άρθρο	83	ν.δ.	356/1974	παρ.	7		

Άρθρο	75	
	
	
	
Άρθρο	75	παρ.	1,	2,	3,	4	και	5	αντίστοιχα	
Άρθρο	75	παρ.	6	
Άρθρο	75	παρ.	7		
Άρθρο	75	παρ.	8		

Άρθρο	84	ν.δ.	356/1974,	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	1	
του	 άρθρου	 33	 του	 ν.	 4141/2013	 και	 το	 άρθρο	 83	 του																		
ν.	4941/2022	

Άρθρο	76	

Άρθρο	 85	 ν.δ.	 356/1974	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 την	 παρ.	
30	του	άρθρου	19	του	ν.	2386/1996		

Άρθρο	77	

Άρθρο	 86	 ν.δ.	 356/1974,	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 το	
άρθρο	 84	 του	 ν.	 4941/2022,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 παρ.	 1	
του	άρθρου	23	του	ν.	2523/1997		

Άρθρο	78	
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Άρθρο	87	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	79	
Άρθρο	88	ν.δ.	356/1974:	καταργήθηκε	με	το	άρθρο	85	του	ν.	
4941/2022	
Άρθρο	89	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	80	
Άρθρο	90	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	81	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	όπως	τροποποιήθηκε	με	την	παρ.	3	
του	 άρθρου	 17	 του	 ν.	 2579/1998	 και	 την	 παρ.	 10	 του	
άρθρου	7	του	ν.	4224/2013	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	εδάφια	πρώτο	έως	τρίτο		
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	1	τελευταίο	εδάφιο	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	2	
Άρθρο	91	ν.δ.	356/1974	παρ.	3	
Άρθρο	28	ν.	2579/1998	παρ.	7		

Άρθρο	82	

Άρθρο	82	παρ.	1	
Άρθρο	82	παρ.	2	
Άρθρο	82	παρ.	3	
Άρθρο	82	παρ.	4	
Άρθρο	82	παρ.	5	

Άρθρο	92	ν.δ.	356/1974	 Άρθρο	83	
Άρθρο	93	ν.δ.	356/1974:	απαλείφεται	
Άρθρο	94	ν.δ.	356/1974:	απαλείφεται	
Άρθρο	95	ν.δ.	356/1974:	απαλείφεται	
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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