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Ζητήματα από το Δίκαιο της Αναγκαστικής εκτέλεσης 

Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών που διοργάνωσε η 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με τίτλο «Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της 

Δικαιοσύνης» στη Θεσσαλονίκη 19-22 Σεπτεμβρίου 2017.  

 

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Η αξίωση παροχής δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 Σ 

περιλαμβάνει την οριστική δικαστική προστασία στα πλαίσια της 

διαγνωστικής δίκης στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, την προσωρινή 

δικαστική προστασία, καθώς και την αναγκαστική εκτέλεση. Η αξίωση 

εκτελέσεως του επισπεύδοντος δανειστή ανήκει στον πυρήνα του άρθρου 

20 Σ1. Εκλαμβάνεται ως ατομικό δικονομικό δικαίωμα το οποίο εγγυάται 

την παροχή έννομης προστασίας με την μορφή της αναγκαστικής 

εκτέλεσης. Από την άλλη πλευρά, η ικανοποίηση της αξίωσης 

αναγκαστικής εκτελέσεως του επισπεύδοντος δανειστή προϋποθέτει την 

κρατική επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα του οφειλέτη και ιδίως σε 

δικαιώματά του συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Το δύσκολο έργο της 

στάθμισης των συγκρουόμενων δικαιωμάτων μεταξύ δανειστή και 

οφειλέτη επωμίζεται ο νομοθέτης κατά τη θεσμοθέτηση του δικαίου της 

αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατά την ερμηνεία όμως του ισχύοντος 

δικαίου, ο ρόλος αυτός ανήκει στο δικαστή2. 

                                                            
1 Απαλαγάκη Χ., Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ, 2017, σ. 53. 
2 Γέσιου – Φαλτσή Π., Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, τ. I, Γενικό Μέρος, Β΄ έκδοση, 2017  σ. 548. 
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Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ αποτελεί ένδικο βοήθημα και όχι 

ένδικο μέσο. Δεν προσβάλλεται με αυτήν το κύρος δικαστικών 

αποφάσεων, αλλά το κύρος των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας3. 

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της 

γενικής ανακοπής των άρθρων 583επ. ΚΠολΔ4. Γι’ αυτό, όταν για 

συγκεκριμένα ζητήματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στις διατάξεις 

των άρθρων 933επ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 583 

επ. ΚΠολΔ, εφόσον συμβιβάζονται με το σύστημα της ρυθμιζόμενης στα 

άρθρα 933 επ. ΚΠολΔ ανακοπής5. 

 Με την ανακοπή του άρθρου 933 ανοίγει «δίκη περί την εκτέλεση» 

δηλαδή δίκη που έχει ως αντικείμενο το κύρος πράξεως εκτελέσεως είτε 

γιατί απουσιάζουν οι προϋποθέσεις της (ακυρότητα του εκτελεστού 

τίτλου, ανυπαρξία της εκτελούμενης απαίτησης), είτε γιατί 

παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου που καθορίζουν τη διαδικασία 

της6.  

Α. Το αποκλειστικό ένδικο βοήθημα της ανακοπής (933 ΚΠολΔ) 

Όπως προκύπτει από το κείμενο του νόμου (933 § 1 ΚΠολΔ) οι 

αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης μπορούν να ασκηθούν «μόνο» με 

ανακοπή. Νομολογία7 και θεωρία8 ομόφωνα δέχονται ότι οι πράξεις της 

αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να ακυρωθούν αποκλειστικά με την 

ανακοπή. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν είναι νοητή9. Η ακύρωση 

πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να γίνει ούτε με αγωγή 
                                                            
3 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 547, Κεραμεύς Κ., Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, 1986, σ. 444-445. 
4 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 547, Μπρίνιας Ι., Αναγκαστική Εκτέλεση, σ. 398, Νικολόπουλος Γ., 
Αναγκαστική Εκτέλεση, 2012, σ. 157, 171. 
5 ΑΠ 208/1972 ΝοΒ 1972, 897. 
6 Γέσιου –Φαλτσή Π., ό.π., σ. 547-548, Νίκας Ν.,  I, § 25 αρ. 18, Νικολόπουλος Γ., ό.π., σ. 159. 
7 Ενδ. ΑΠ 1333/2009, ΝΟΜΟΣ· ΑΠ 1469/2005, ΕλλΔνη 2008,754 επ.· ΕφΠατρ 35/2006, ΑχΝομ 
2007, 661· ΑΠ 819/2013. 
8 Γέσιου –Φαλτσή Π., ό.π., σ. 553, Μπρίνιας Ι., ό.π., σ. 398 επ., Νικολόπουλος Γ., ό.π. σ. 157 επ. 
9 Γέσιου –Φαλτσή Π., ό.π., σ. 551. 
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(αναγνωριστική ή διαπλαστική) ούτε με ένσταση κατά τη διάρκεια άλλης 

δίκης ή ενώπιον διαιτητών10.  

Τα τελευταία χρόνια απασχόλησε έντονα τη νομολογία του Ακυρωτικού 

το ζήτημα αν είναι πράγματι επιτρεπτή στο νομικό μας σύστημα η 

παρεμπίπτουσα κρίση του κύρους των πράξεων εκτελέσεως κατά την 

εκδίκαση αγωγών αποζημιώσεως για άδικη εκτέλεση ή αγωγών από 

αδικαιολόγητο πλουτισμό. Τη δυνατότητα αυτή πιστοποίησε με 

εμπεριστατωμένες αιτιολογίες και επανειλημμένες αποφάσεις η 

ολομέλεια του Αρείου Πάγου11 δεχόμενη ότι το κύρος πράξεων της 

αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κριθεί παρεμπιπτόντως μετά την 

άσκηση αγωγής αποζημίωσης του καθ’ ου για άδικη εκτέλεση. 

Η ανακοπή αποτελεί συγχρόνως και διαδικαστική πράξη εισαγωγική 

δίκης και κατά τη λογική άρθρωσή της παρουσιάζει αντιστοιχία με την 

αγωγή12. Αποτελείται από ιστορική, νομική βάση και αίτημα. Οι λόγοι 

της ανακοπής συνιστούν τη βάση της και είναι είτε αρνήσεις είτε 

ενστάσεις13. Από λειτουργική άποψη, η ανακοπή του άρθρου 933 έχει 

φύση αμυντική14. Παράλληλα, έχει φύση διαπλαστική, διότι μέσω αυτής 

ζητείται η ακύρωση των εννόμων συνεπειών των προσβαλλόμενων 

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης15. Πρόκειται για δικονομικό 

διαπλαστικό ένδικο βοήθημα. Ο διαπλαστικός της χαρακτήρας αντλείται 

                                                            
10 ΕφΑθ 6121/1980 ΝοΒ 1981, 113. 
11 ΟλΑΠ 49/2005, ΝοΒ 2006, 378-379·ΑΠ 12/2009, ΕφΑΔ 2009, 1388-1391·ΟλΑΠ 9/2010, ΕΠολΔ 
2010, 816-817·ΑΠ 1462/2013 ΝοΒ 2014, 346. 
12Βαθρακοκοίλης Β., ΚΠολΔ, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση, σ. 372, Γέσιου – Φαλτσή Π., 
ό.π., σ. 491, Μπρίνιας Ι.,ό.π., σ. 401, Ποδηματά Ε., Ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 933 και 936, 
1991, σ. 15-16, ΑΠ 581/2015. 
13 Διαμαντόπουλος Γ., Ανακοπή εγγυητή κατά της επισπευδόμενης εις βάρος του αναγκαστικής 
εκτελέσεως, ΝοΒ 2008, σ. 527-529, Μπρίνιας Ι., ό.π., 398 επ. 
14 Κεραμεύς Κ., ό.π., σ. 515, ΑΠ 1117/1993 ΕλλΔνη 1995, 621. 
15 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π., σ. 492, Νικολόπουλος Γ., ΕλλΔνη 1987, σ. 104-105, Ράμμος Γ., 
Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, σ. 1708. 
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από τη φύση της δικονομικής ακυρότητας, που δεν επέρχεται αυτοδίκαια, 

αλλά κηρύσσεται με δικαστική απόφαση. 

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης περιγράφεται από το νόμο με 

λεπτομερή τυπικότητα. Όπως και κάθε διαδικαστική πράξη, έτσι και η 

πράξη της εκτέλεσης, ενδέχεται να είναι ανυπόστατη ή άκυρη16. 

Ανυπόστατη είναι όταν δεν φέρει την πρέπουσα εξωτερική μορφή ή όταν 

ενεργείται από πρόσωπο που δεν έχει τη σχετική εξουσία (π.χ. 

κατάσχεση από ιδιώτη)17. Το ανυπόστατο προβάλλεται και 

αναγνωρίζεται με κάθε τρόπο (ένσταση, αναγνωριστική αγωγή)18. Άκυρη 

είναι η πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης είτε όταν απουσιάζουν οι 

προϋποθέσεις της (δεν υπάρχει τίτλος εκτελεστός, επειδή η απόφαση 

εξαφανίστηκε μετά την άσκηση ενδίκου μέσου) είτε όταν πρόκειται για 

παραβίαση του τύπου ή της διαδικασίας της εκτέλεσης αυτής 

καθεαυτής19.  

Η ανακοπή του άρθρου 933 λειτουργεί στο πλαίσιο των κανόνων που 

γενικά διέπουν τη δικονομική ακυρότητα (159 επ. ΚΠολΔ)20. Η 

δικονομική ακυρότητα καθιστά αναγκαία την προσβολή των άκυρων 

πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης21. Έτσι, κάθε πράξη εκτέλεσης, 

έστω κι αν βαρύνεται με ελάττωμα, εξακολουθεί να στηρίζει νόμιμα τη 

διαδικασία,  εάν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η ανακοπή του άρθρου 933 και 

δεν απαγγελθεί η ακυρότητα με δικαστική απόφαση22. Ωστόσο, επειδή η 

διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελείται από αλυσίδα 

διαδικαστικών πράξεων, η κήρυξη της ακυρότητας μιας προηγούμενης 

πράξης (π.χ. κατάσχεσης) επισύρει την ακυρότητα και της επόμενης (π.χ. 
                                                            
16 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π., σ. 545. 
17 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 545. 
18 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 545. 
19 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 545-546. 
20 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 546. 
21 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 492-493, ΕιρΘεσσ 115/1989 Αρμ 1989,157. 
22 Μπρίνιας Ι., ό.π., σ. 394, ΑΠ 446/2016. 
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πλειστηριασμού) την οποία στηρίζει η προηγούμενη23. Πρέπει, όμως, και 

σ’ αυτή την περίπτωση να απαγγελθεί η ακυρότητα της επόμενης πράξης 

με δικαστική απόφαση, με λόγο την ακυρότητα της προηγούμενης. Παρά 

την κήρυξη της ακυρότητας της προηγούμενης πράξης, εάν δεν 

προσβληθεί εμπρόθεσμα και η επόμενη πράξη της εκτέλεσης, η 

τελευταία ισχυροποιείται και στηρίζει κανονικά την περαιτέρω πορεία 

της εκτελεστικής διαδικασίας24. Για παράδειγμα, ο πλειστηριασμός που 

πραγματοποιήθηκε παρά την ακύρωση της επιταγής και της κατάσχεσης 

δεν είναι αυτόματα άκυρος, αλλά πρέπει να προσβληθεί με ανακοπή, 

αλλιώς ισχυροποιείται25. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται δικονομικά 

με την ταυτόχρονη άσκηση ανακοπής και κατά της επόμενης πράξης με 

λόγο την ακυρότητα της προηγούμενης κατ’ άρθρο 69 § 1 περ. δ 

ΚΠολΔ26. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 937 § 3 ΚΠολΔ, στις δίκες σχετικά 

με την εκτέλεση για την εκδίκαση των ανακοπών εφαρμόζονται οι 

διατάξεις για τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 

614 επ. ΚΠολΔ27. Η ανακοπή εγγράφεται στο πινάκιο. Η κατάθεση 

προτάσεων μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα γίνεται επί της 

έδρας28. Τα περιεχόμενα στις προτάσεις μέσα επίθεσης και άμυνας 

προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα 

πρακτικά, διαφορετικά είναι απαράδεκτα29. Η προσθήκη-αντίκρουση 

γίνεται ως τις 12 το μεσημέρι της τρίτης εργάσιμης μέρας από τη 

συζήτηση30. Δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, λόγω του 

                                                            
23 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π. σ. 569, ΑΠ 893/1983 ΕλλΔνη 1984, 118. 
24 Μπρίνιας Ι., ό.π., σ. 401-402. 
25 ΑΠ 893/1983 ΕλλΔνη 1984, 118. 
26 ΑΠ 446/2016 ΝοΒ 2016,1842-1845. 
27 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 591 ΚΠολΔ. 
28 591§1 περ. γ΄ και ε’ ΚΠολΔ. 
29 591§1 περ. δ΄ ΚΠολΔ. 
30 591§1 περ. στ΄ ΚΠολΔ. 
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διαπλαστικού χαρακτήρα της ανακοπής. Οι μάρτυρες εξετάζονται στο 

ακροατήριο. Δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ. Οι 

ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να 

αποδεικνύονται παραχρήμα, δηλαδή μόνο με έγγραφα ή δικαστική 

ομολογία κατά την 933 § 5 ΚΠολΔ. Με τον ν. 4335/2015 

αντιμετωπίζεται το ζήτημα που είχε διχάσει θεωρία και νομολογία31 

σχετικά με την προθεσμία άσκησης των πρόσθετων λόγων ανακοπής και 

ειδικότερα αν πρέπει να ασκούνται μέσα στην προθεσμία του 934 ή αρκεί 

το δικόγραφο των προσθέτων λόγων να κατατίθεται στη γραμματεία του 

δικαστηρίου και να κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον μέρες 

πριν τη συζήτηση. Ο νομοθέτης τάχθηκε υπέρ της δεύτερης λύσης32. 

 

Β. Η κατά στάδια προσβολή των πράξεων της εκτέλεσης (934 

ΚΠολΔ) 

Με το άρθρο 934 ΚΠολΔ θεσπίζεται στο δικονομικό μας σύστημα ο 

καθορισμός της προθεσμίας ανακοπής κατά στάδια.  

 

Με βάση το άρθρο 934 § 1 περ. α ΚΠολΔ όλα τα ελαττώματα από τη 

σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του 

αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης μπορούν να προβληθούν 

μέσα σε 45 μέρες από την κατάσχεση. Η ίδια προθεσμία προβλέπεται και 

για τους λόγους ανακοπής που αφορούν την απαίτηση, ενώ όταν 

πρόκειται για κατάσχεση στα χέρια τρίτου, η παραπάνω προθεσμία 

περιλαμβάνει τις πλημμέλειες μέχρι και την επίδοση του κατασχετηρίου 

εγγράφου στον καθ’ ου. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει όλους του 

λόγους ανακοπής που βάλλουν κατά πράξεων της εκτέλεσης έως και τη 

                                                            
31 Για το ζήτημα βλ. Πανταζόπουλο Στ, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015, σ .84 επ. 
32 Άρθρο 933§1 εδ. β΄ ΚΠολΔ. 
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δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, όπως πχ. 

αυτούς που αφορούν ακυρότητες της επιταγής και τις επιδόσεις της, 

αταξίες σχετικά με τη δόση της εντολής (927), παραβάσεις σχετικά με τις 

προθεσμίες του 92633. Το νέο 934 § 1 περ. α ΚΠολΔ δεν αναφέρεται 

καθόλου στα ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου, θα πρέπει  να νοηθεί 

όμως ότι και τα ελαττώματα του τίτλου ανήκουν στην προθεσμία του 934 

§ 1 περ. α ΚΠολΔ34. 

 

Στην εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων η 

προθεσμία άσκησης ανακοπής με λόγο το κύρος της τελευταίας πράξης 

εκτελέσεως είναι 30 μέρες από τον πλειστηριασμό ή αναπλειστηριασμό 

στα κινητά, και 60 μέρες από τη μεταγραφή της περίληψης της 

κατακυρωτικής έκθεσης στα ακίνητα35. Στην αναγκαστική εκτέλεση για 

την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, ως τελευταία πράξη 

εκτέλεσης νοείται η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και 

κατακύρωσης36. 

 

Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, η ανακοπή με λόγο που βάλλει κατά 

της επιταγής προς εκτέλεση ασκείται μέσα σε 30 μέρες από την επίδοσή 

της37, ενώ η ανακοπή που αμφισβητεί το κύρος της τελευταίας πράξης 

εκτέλεσης (αφαίρεση κινητού, αποβολή από το ακίνητο) είναι 30 μέρες 

από τη διενέργεια της πράξης αυτής38. Σχετικά με τον λόγο ανακοπής που 

αφορά το κύρος του εκτελεστού τίτλου υπάρχει νομοθετικό κενό, γίνεται 

                                                            
33 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π., σ. 701 
34 Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη, Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, Αρμ 2016, σ. 3. 
35 Άρθρο 934 § 1 περ. β΄ ΚΠολΔ. 
36  Άρθρο 934 § 2 ΚΠολΔ. 
37 Άρθρο 934 §1 περ. α΄ εδ. β΄ ΚΠολΔ. 
38 Άρθρο 934 §1 περ. β΄ ΚΠολΔ. 
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δεκτό ότι υπόκειται στην προθεσμία των 30 ημερών από την επίδοση της 

επιταγής39. 

 

Με το ν. 4335/2015 τα στάδια προσβολής πράξεων της εκτέλεσης 

μειώθηκαν σε δύο. Από μέρους της θεωρίας40 υποστηρίζεται ότι αυτή η 

συρρίκνωση επιφέρει απλούστευση μόνο σε επίπεδο νομοθεσίας και όχι 

ουσίας, καθώς η νέα ρύθμιση δεν εγγυάται τη μείωση του αριθμού των 

ανακοπών που μπορούν να ασκηθούν από τον στρεψόδικο οφειλέτη, ούτε 

ταχύτερη ολοκλήρωση της εκτελεστικής διαδικασίας σ’ αυτή την 

περίπτωση. 

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 934 και υπό τη νέα του μορφή, 

αναφέρεται στην πράξη όπου ενυπάρχει το ελάττωμα και συγκεκριμένα 

στην αιτία της προσβολής ( στο λόγο της ανακοπής) και όχι στις πράξεις 

των οποίων επιδιώκεται η ακύρωση, δηλαδή στο αίτημα της ανακοπής41. 

Συνεπώς, το κριτήριο του λόγου ανακοπής παραμένει κρίσιμο για τον 

καθορισμό της προθεσμίας άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933, στο 

πλαίσιο της διάκρισης αφενός των λόγων που περιλαμβάνονται στην 934 

§1 α και αφετέρου εκείνου του 934 § 1 β42.  

Γ. Αναστολή εκτελέσεως ενόψει της κατάργησης του άρθρου 938 

ΚΠολΔ 

Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της 

εκτελεστικής διαδικασίας με την κατάθεση της ανακοπής κατά τη 

διάταξη 937 §1 στοιχ. γ΄ ΚΠολΔ. 

 

                                                            
39 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π., σ. 715. 
40 Πανταζόπουλος Στ., Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στα ένδικα μέσα, στις ειδικές διαδικασίες και στο 
γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του ν. 4335/2015,  ΕΠολΔ 2015, 275. 
41 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π., σ. 692. 
42 Γέσιου – Φαλτσή Π., ό.π., σ. 693. 
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Ένα από τα θέματα που έχουν κεντρίσει το επιστημονικό ενδιαφέρον 

μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015 είναι η κατάργηση του άρθρου 

938, όπου προβλεπόταν γενικό δικαίωμα αίτησης αναστολής κατά 

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Έτσι, σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καταργείται η δυνατότητα της άσκησης 

αίτησης αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ενώπιον 

του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, πριν την έκδοση απόφασης επί της 

ασκηθείσας ανακοπής, για τις περιπτώσεις της έμμεσης εκτέλεσης, στις 

οποίες περιλαμβάνεται η εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών 

αξιώσεων43. Η κατάργηση του άρθρου 938 δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων ορίζεται υποχρεωτικά σε 

επτά μήνες από την κατάσχεση και όχι πάντως μετά την παρέλευση οχτώ 

μηνών44. Συνεπώς, πρόθεση του νομοθέτη είναι να έχει εκδοθεί μέχρι τη 

διενέργεια του πλειστηριασμού η απόφαση επί της ανακοπής, ορίζοντας 

ότι η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 

μέρες από την κατάθεσή της και η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται 

υποχρεωτικά μέσα σε 60 μέρες από τη συζήτησή της45. 

 

Χορηγήθηκε, ωστόσο, με το ν. 4335/2015 δυνατότητα αναστολής στο 

δικαστήριο του ενδίκου μέσου με βάση το άρθρο 937 παρ. 1 περ. β εδ. β΄ 

ΚΠολΔ, που προβλέπει ότι «η άσκηση ενδίκου μέσου δεν αναστέλλει την 

πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός αν το δικαστήριο του ενδίκου μέσου, μετά από 

αίτηση του ασκούντος αυτό, που υποβάλλεται και αυτοτελώς, δικάζοντας 

με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάξει την αναστολή, με παροχή ή 

και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής 

                                                            
43 ΜΠΠειρ 229/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ. 
44  Άρθρο 954 § 2 ε ΚΠολΔ, βλ. και Πλεύρη Α., Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 σε ζητήματα του 
δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, ΕλλΔνη 57 (2016), 158, Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη Ε., 
Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015, Αρμ 
2016, 6. 
45 Άρθρο 933 §§ 2 και 6 ΚΠολΔ. 
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εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και 

πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ενδίκου μέσου». Στην περίπτωση που 

ζητείται αναστολή του πλειστηριασμού, αυτή πρέπει να κατατεθεί το 

αργότερο 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού46.  

 

Ζήτημα γεννάται στις εξής περιπτώσεις: α) στην έμμεση εκτέλεση, εάν 

πλησιάζει ο χρόνος διενέργειας του πλειστηριασμού και, παρά ταύτα, δεν 

έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση επί της ανακοπής β) στην κατάσχεση στα 

χέρια τρίτου που ούτως ή άλλως δεν ακολουθεί πλειστηριασμός και γ) 

στην κατάσχεση χρημάτων. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν έντονα το 

τελευταίο διάστημα νομολογία και θεωρία, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

γόνιμου επιστημονικού διαλόγου. 

 

Κατά μία άποψη που έχει και νομολογιακή θεμελίωση47, η αίτηση 

αναστολής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι, εφόσον από 1.1.2016 

εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις του ν. 4335/2015, δεν παρέχεται η 

δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης σε πρώτο βαθμό. Δυνατότητα 

αναστολής παρέχεται πλέον μόνο σε δεύτερο στάδιο και συγκεκριμένα 

όταν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης που θα απορρίπτει την 

ανακοπή. 

 

Σύμφωνα με άλλη άποψη48, η κατάργηση του άρθρου 938 ΚΠολΔ δεν θα 

πρέπει να ερμηνευτεί ως αυτόματη αποστέρηση του καθ’ ου από το 

θεμελιώδες δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Μέσα στα 

ασφυκτικά χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης της αναγκαστικής 

εκτέλεσης, το κύριο ένδικο βοήθημα δεν επαρκεί για να προστατέψει τον 

                                                            
46 Άρθρο 937§1 β εδ. τελευτ. ΚΠολΔ. 
47 ΜΠΘεσσ 7431/2016 δημοσιευμένη στο www.katraslaw.gr. Βλ.. και ΜΠΛαμ 223/2016 ΝΟΜΟΣ. 
48 Χατζηϊωάννου Β, παρατηρήσεις στην υπ’ αρ. 11/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, ΝοΒ 2017, 
657επ. βλ. και Κατρά, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, κατ’ άρθρο νομολογία, 2016, σ. 874. 
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καθ’ ου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η μόνη διέξοδος αποτελεσματικής 

δικαστικής προστασίας του οφειλέτη προς κάλυψη σχετικού ακούσιου 

νομοθετικού κενού είναι η αίτηση αναστολής49. Περαιτέρω, τίθεται το 

ερώτημα αν η αίτηση αναστολής θα βασίζεται σε ανάλογη εφαρμογή του 

άρθρου 731 ΚΠολΔ (προσωρινή ρύθμιση κατάστασης με τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων), σε ανάλογη εφαρμογή του 937 § 1 περ. γ 

ΚΠολΔ για την άμεση εκτέλεση ανάλογη εφαρμογή του 937 1 περ. β 

ΚΠολΔ. 

 

Ο Άρειος Πάγος απεφάνθη με την υπ’ αρ. 11/2017 απόφασή του50 σε 

συμβούλιο ότι στην περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας για την 

απόφαση επί της ανακοπής, ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει τη δυνατότητα να 

επιδιώξει αναστολή με τη μορφή της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης 

κατά το άρθρο 731 ΚΠολΔ, εφόσον βέβαια υπάρχει βάσιμος λόγος 

ανακοπής και πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής και η 

ανατροπή του εκτελεστού τίτλου. Τα ίδια ισχύουν και επί κατάσχεσης 

στα  χέρια τρίτου με βάση την απόφαση του Ακυρωτικού. Ο Άρειος 

Πάγος με την απόφαση αυτή έδειξε εμφανή διάθεση διαμόρφωσης 

ομοιόμορφης νομολογίας στο εν λόγω ακανθώδες ζήτημα και μ’ αυτή 

την έννοια ενίσχυσε την άποψη περί ακούσιου νομοθετικού κενού μετά 

την κατάργηση του 938 ΚΠολΔ51. Με την απόφαση αυτή προκρίνει 

γενικό δικαίωμα αίτησης αναστολής του καθ’ ου σε κάθε περίπτωση που 

δεν προβλέπεται επαρκής, εμπρόθεσμη και αποτελεσματική οριστική 

δικαστική προστασία52. 

 

                                                            
49 Χατζηϊωάννου Β., ό.π., σ. 661. 
50 ΝοΒ 2017,657επ. = ΕλλΔνη 58 (2017) 415 επ. 
51 Χατζηϊωάννου Β., ό.π., σ. 661 
52 Χατζηϊωάννου Β., ό.π., σ. 662. 
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Με την υπ’ αρ. 28/2017 απόφαση53 το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας δέχτηκε 

ότι το καταργηθέν άρθρο 938 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και σήμερα με 

αναλογική εφαρμογή του 937 παρ. 1 περ. γ και στις περιπτώσεις έμμεσης 

εκτέλεσης, καθώς οι προθεσμίες που προβλέπει ο νεότερος νομοθέτης 

είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. 

 

Από μέρους της θεωρίας54 διατυπώνεται η γνώμη ότι στην περίπτωση 

που δεν καθίσταται δυνατή η τήρηση των προθεσμιών του νόμου που 

διασφαλίζουν την έγκαιρη έκδοση οριστικής απόφασης επί της 

ανακοπής, προσωρινή έννομη προστασία είναι δυνατή μέσω της 

αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 937 §1 β εδ. 3 ΚΠολΔ. 

 

Στην κατάσχεση χρημάτων εάν, για την ικανοποίηση χρηματικών 

απαιτήσεων, ο επισπεύδων δανειστής βρει και κατασχέσει στα χέρια του 

καθ’ ου χρήματα τότε οφείλει να τα παρακαταθέσει στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Ακολουθεί το στάδιο διανομής. 

Επισημαίνεται ότι ο νομοθέτης δεν φαίνεται να είχε λόγο να εξαιρέσει 

από τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης ειδικά την κατάσχεση 

χρημάτων55. Τουναντίον, η ανάγκη δικαστικής αναστολής είναι εδώ 

επιτακτικότερη, αφού ο νομοθέτης δεν φρόντισε να μεσολαβεί διάστημα 

7-8 μηνών από την κατάσχεση έως τη διανομή. Αφού η απουσία 

ρύθμισης δεν είναι ηθελημένη προτείνεται η αναλογική εφαρμογή της 

937 ή δια της ρύθμισης κατάστασης56. 

 

                                                            
53 ΝοΒ 65 (2017),365 επ. 
54 Ορφανίδης Γ., Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 
4335/2015, 2017, σ. 87 επ. 
55 Τσαντίνης Σ., Η αναστολή εκτέλεσης μετά τον ν. 4335/2015, ΝοΒ 65 (2017),269. 
56 Τσαντίνης Σ., ό.π., σ. 269. 
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Υποστηρίζεται57, σε αντίθεση με τα παραπάνω, ότι δεν είναι δυνατή η 

αναλογική εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την προσωρινή ρύθμιση 

κατάστασης στην αναστολή της εκτέλεσης, καθώς η προσωρινή ρύθμιση 

κατάστασης έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα, αποτελεί παροχή 

προσωρινής δικαστικής προστασίας και προϋποθέτει ασφαλιστέο 

δικαίωμα που εν προκειμένω δεν υπάρχει και δεν συνιστά κύρια δίκη η 

δίκη επί της ανακοπής του 933 ΚΠολΔ. Διαφορετικά, θα επερχόταν 

καταστρατήγηση της απαγόρευσης αναστολής στον πρώτο βαθμό.  

 

Παράλληλα, υποστηρίζεται58 ότι δεν πρόκειται για ακούσιο νομοθετικό 

κενό αλλά για εκούσιο που αποτέλεσε συνειδητή επιλογή του νομοθέτη. 

Επομένως, η αναστολή της εκτέλεσης, κατά τη γνώμη αυτή59, δεν μπορεί 

να επιδιωχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 731 και 

732 ΚΠολΔ διότι έτσι θα επιχειρείτο η υποκατάσταση ενός 

καταργηθέντος ειδικού ρυθμιστικού μέτρου της αναγκαστικής εκτέλεσης 

με ένα γενικό ασφαλιστικό μέτρο της διαγνωστικής δίκης. Ούτε άλλωστε 

μπορεί να τεθεί ζήτημα αναλογικής εφαρμογής του 937 παρ. 1 περ. γ΄ 

ΚΠολΔ που επιτρέπει την αναστολή επί άμεσης εκτέλεσης, διότι στην 

ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ελλείπει το στοιχείο της 

διενέργειας μιας μόνο διαδικαστικής πράξης μετά την επιταγή προς 

εκτέλεση60. 

 

Κατά τη γνώμη μου, η απαγόρευση αναστολής της αναγκαστικής 

εκτέλεσης δημιουργεί ζήτημα εναρμόνισης με το Σύνταγμα που 

προστατεύει την προσωρινή δικαστική προστασία. Σε ένα κράτος δικαίου 

                                                            
57 Απαλαγάκη Χ., ό.π., σ. 64, Ορφανίδης Γ., ό.π., σ. 25 επ. 
58 Καλαβρός Κ., παρατηρήσεις στην υπ’ αρ. 11/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, ΕλλΔνη 58 
(2017),418. 
59 Καλαβρός Κ., ό.π., 419. 
60 Καλαβρός Κ., ό.π., 419. 
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το βάρος της μη έγκαιρης έκδοσης της απόφασης επί της ανακοπής δεν 

μπορεί να επωμίζεται ο καθ’ ου η εκτέλεση μιας πιθανολογούμενα 

άκυρης έμμεσης εκτελεστικής διαδικασίας. Το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό 

στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου, αλλά και στην κατάσχεση χρημάτων 

καθώς από την αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν προκύπτει ότι το κενό 

ήταν ηθελημένο απ’ το νομοθέτη. Επομένως, η χορήγηση της αναστολής 

και στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται επιβεβλημένη. 

 

Δ. Ένδικα μέσα (937 ΚΠολΔ) 

 

Ο ν. 4335/2015 περιόρισε με ρητή διάταξη και σε σημαντικό βαθμό τα 

ένδικα μέσα με στόχο τη γρήγορη περάτωση των δικών περί την 

εκτέλεση. Στην πλειοψηφία των δικών που ανοίγονται με ανακοπή του 

άρθρου 933, στις περιπτώσεις δηλαδή όπου η αναγκαστική εκτέλεση 

θεμελιώνεται στους συχνότερα εφαρμοζόμενους εκτελεστούς τίτλους, σε 

δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, η απόφαση που εκδίδεται θα 

προσβάλλεται μόνο με έφεση (937 § 1 β ΚΠολΔ). Η ρύθμιση αυτή και 

ιδιαίτερα ο αποκλεισμός της αναίρεσης στις δίκες αυτές αποτέλεσε 

αντικείμενο έντονης κριτικής, διότι τα συχνά δυσεπίλυτα θέματα των 

δικών περί την εκτέλεση δεν θα μπορούν να επιλύονται με ομοιόμορφο 

τρόπο61. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της Εταιρίας Δικαστικών 

Μελετών η ευδοκίμηση των αναιρέσεων για το δικαστικό έτος 2011-

2012 παρουσίασε ποσοστό επιτυχίας 30%62, ποσοστό μη αμελητέο. Ως 

απάντηση στην κριτική αυτή, υποστηρίχθηκε η δυνατότητα της 

αναίρεσης υπέρ του νόμου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου63. 

                                                            
61 Γέσιου – Φαλτσή Π.,ό.π., σ. 783, Καλαβρός Κ., Εισαγωγή – Η φυσιογνωμία των νέων ρυθμίσεων, 
ΕΠολΔ 2014, σ. 175, Πανταζόπουλος Στ, ό.π.,  σ. 276. 
62 Πλεύρη Α., ό.π., 159. 
63 Σταματόπουλος Στ. στην διημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών  με θέμα “Νέος Κώδικας 
Πολιτικής Δικονομίας» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015. 
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Αντιθέτως, όλα τα ένδικα μέσα επιτρέπονται με μοναδικό τον 

αποκλεισμό της ανακοπής ερημοδικίας, στις περιπτώσεις των ανακοπών 

που ασκούνται στις αναγκαστικές εκτελέσεις, που θεμελιώνονται στους 

υπόλοιπους εκτελεστούς τίτλους του άρθρου 904 παρ. 2 ΚΠολΔ. 

 

 

II. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

1. Εισαγωγή 

 

Με το ν. 4472/201764 εισήχθησαν δύο νέες διατάξεις στον Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, αυτές των άρθρων 959Α και 998Α με τις οποίες 

προβλέπεται πλέον η δυνατότητα να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός 

κινητών και ακινήτων με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, γίνεται ερμηνευτικά 

δεκτή και η δυνατότητα πλειστηριασμών πλοίων και αεροσκαφών με 

ηλεκτρονικά μέσα65. Ακολούθησαν η υπ’ αρ. 41756/30.05.2017 απόφαση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων66, η οποία τροποποιήθηκε μερικώς από την υπ’ αρ. 

46904/13.06.201767 απόφαση του ως άνω Υπουργού. Ορισμένες 

διατάξεις του ν. 4472/2017 τροποποιήθηκαν από τον ν. 4475/201768. Η 

εισαγωγή των νέων διατάξεων προκάλεσε και την ανάλογη τροποποίηση 

ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να 

προσαρμοστούν στην ενδεχόμενη ηλεκτρονική διεξαγωγή του 

πλειστηριασμού. 

 

                                                            
64 ΦΕΚ Α΄ 74/19.05.2017 
65 Ρεντούλης Π. υπό την επιστημονική επιμέλεια Τέντε Ι.., Αναγκαστική Εκτέλεση, 2017,290. 
66 ΦΕΚ Β΄ 1884/30.05.2017. 
67 ΦΕΚ Β΄ 2030/13.06.2017. 
68 ΦΕΚ Β΄ 83/12.06.2017. 
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Από το σύνολο των διατάξεων μετά τις τροποποιήσεις, συνάγεται ότι ο 

επισπεύδων δανειστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει τη 

διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα και πρέπει να το 

ορίσει ρητά είτε με την εντολή προς εκτέλεση του άρθρου 927 ΚΠολΔ69 

είτε με άλλον προβλεπόμενο στο νόμο τρόπο70. Ως εκ τούτου η 

διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα προϋποθέτει ρητή 

δήλωση του επισπεύδοντος δανειστή, ενώ σε περίπτωση σιωπής του ως 

προς τον φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί 

με φυσικό τρόπο. 

 

2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών  

 

Κατά το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 

διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών 

(«ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»), των οποίων η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση 

ανήκει στους κατά τόπο αρμόδιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους 

(959Α παρ. 2 ΚΠολΔ). Οι υποψήφιοι πλειοδότες πρέπει να έχουν 

πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών, τα οποία 

περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης (959Α παρ. 3 ΚΠολΔ). 

Δικαίωμα πρόσβασης στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. έχουν τέσσερις κατηγορίες 

χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 41756 υπουργικής 

απόφασης:  

 

α) οι «Επισκέπτες» είναι φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα για να ενημερωθούν για τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς, χωρίς ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και 
                                                            
69 Άρθρο 1 της υπ’ αρ. 41756/30.05.2017 ΥΑ. 
70 Η διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα στην περίπτωση υποκατάστασης του 
επισπεύδοντος δανειστή  θα αναφέρεται στη δήλωση συνέχισης και υποκατάστασης. 
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αναγνώρισης. Έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα 

προσβάσιμο χώρο των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. 

 

β) οι «Υπάλληλοι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» είναι πιστοποιημένοι 

στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συμβολαιογράφοι που πραγματοποιούν την 

ανάρτηση της αναγγελίας του πλειστηριασμού και διενεργούν τον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με πρόσβαση στα συστήματα μόνο κατά το 

μέρος που αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που διενεργούν. 

γ) οι «Υποψήφιοι Πλειοδότες» είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία, 

ενεργώντας, είτε για λογαριασμό τους είτε ως εκπρόσωποι νομικών ή 

άλλων φυσικών προσώπων, συμμετέχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού, υποβάλλουν πλειοδοτικές προσφορές, αφού έχουν 

πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. με ελεγχόμενη πρόσβαση σε 

πλειστηριασμούς στους οποίους συμμετέχουν. 

δ) οι «Παρατηρητές (Οφειλέτες)», οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία ενεργώντας, είτε για λογαριασμό τους με την ιδιότητα του 

οφειλέτη είτε ως εκπρόσωποι νομικών ή άλλων φυσικών προσώπων που 

έχουν την ιδιότητα του οφειλέτη, συμμετέχουν ως παρατηρητές στη 

διαδικασία ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που αφορούν σε οφειλές τους, 

αφού προηγουμένως έχουν πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με 

ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο σε πλειστηριασμούς που σχετίζονται με 

οφειλές τους. 

Για να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα οι παραπάνω 

κατηγορίες, με εξαίρεση τους επισκέπτες για τους οποίους δεν 

απαιτούνται ειδικές διαδικασίες εγγραφής, πρέπει να εγγραφούν στα 

ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Οι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή στα συστήματα 
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μέσω της οικείας ιστοσελίδας σύμφωνα με τα παρακάτω (άρθρο 7 της 

υπ’ αρ. 41756 υπουργικής απόφασης): 

1. Οι συμβολαιογράφοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας 

ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 

(ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό μητρώου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον οποίο 

υπάγονται, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ταυτοποιούνται 

μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα  συστήματα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα. 

2. Οι υποψήφιοι πλειοδότες και οι παρατηρητές (οφειλέτες) υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, 

διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και κωδικό αριθμό του πλειστηριασμού στον οποίο 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν), αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους «Όρους και Προϋποθέσεις» χρήσης των συστημάτων 

και των προσωπικών δεδομένων, ταυτοποιούνται ως εξής: 

 

α) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα τα 

οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω των 

διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήματα TAXISNET της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα 

αυτοματοποιημένα, όπως προκύπτει από την ερμηνεία της διάταξης. Η 

κατοχή ΑΦΜ είναι απαραίτητη για την εγγραφή στο σύστημα. 
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β) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα 

πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών τους. Μετά την 

ταυτοποίηση ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 

εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα. 

 

γ) Οι πολίτες τρίτων κρατών που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι 

νομικών προσώπων υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας 

ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο 

σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική και είτε υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, στα οποία δηλώνεται και με τα οποία αποδεικνύεται η 

εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Τα έγγραφα αυτά 

πρέπει επιπροσθέτως να παραδίδονται  εντός τριών εργάσιμων ημερών 

και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο 

του αρμόδιου συμβολαιογράφου. Μετά την ταυτοποίηση ο αρμόδιος 

υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στα 

συστήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που στερούνται 

αριθμού ΦΠΑ. 

 

δ) Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται, 

καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf που περιέχει 

σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή 
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αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική περί της ορθότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων 

στοιχείων. Τα έγγραφα αυτά παραδίδονται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο 

γραφείο του αρμόδιου συμβολαιογράφου. Μετά την ταυτοποίηση ο 

αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την 

εγγραφή τους στα συστήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα 

που στερούνται αριθμού ΦΠΑ. 

 

3. Όργανο, χρόνος και τόπος του πλειστηριασμού 

 

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται από πιστοποιημένο στο 

σύστημα συμβολαιογράφο που εδρεύει στην περιφέρεια του τόπου όπου 

έγινε η κατάσχεση (άρθρο 4 της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ). Αρμόδιο για την 

επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του 

συμβολαιογράφου (άρθρο 4§2 της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ). Ο πλειστηριασμός 

διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά 

και στην περίπτωση των πολλαπλών κατασχέσεων (959Α § 7 εδ. β΄ 

ΚΠολΔ). Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια 

περισσότερων Ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 

διενεργείται στην περιφέρεια οποιουδήποτε απ’ αυτά κατ’ επιλογή του 

επισπεύδοντος (959Α § 7 εδ. γ΄ ΚΠολΔ). 

 

Ζήτημα γεννάται στην περίπτωση που ο επισπεύδων δανειστής, αρχικός 

ή καθ’ υποκατάσταση, δεν είχε διορίσει εξαρχής πιστοποιημένο 

υπάλληλο του πλειστηριασμού και επιθυμεί στη συνέχεια τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ενώ ο αρχικός συμβολαιογράφος αρνείται 
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να πιστοποιηθεί στο σύστημα. Υποστηρίζεται71 ότι ενδεχομένως θα 

μπορούσε να ζητηθεί με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 956 παρ. 5 

ΚΠολΔ η αντικατάστασή του με άλλον πιστοποιημένο, αν αποδεικνύεται 

ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα διεξαχθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα ο 

πλειστηριασμός. 

 

Σε αντίθεση με το φυσικό πλειστηριασμό που διενεργείται μόνο 

εργάσιμη μέρα Τετάρτη, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να 

διενεργηθεί Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. ως τις 

14.00 ή από τις 14.00 ως τις 18.00 (959Α § 8 εδ. α΄ ΚΠολΔ) . Δε γίνεται 

αναφορά σε εργάσιμες ή μη μέρες. Επιβεβλημένη κρίνεται η νομοθετική 

διευκρίνιση του ζητήματος. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το 

τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δίνεται αυτόματη 

παράταση πέντε λεπτών (959Α § 8 εδ. β΄ ΚΠολΔ). Για κάθε προσφορά 

που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίνεται νέα 

αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη 

προσφορά (959Α § 8 εδ. γ΄ ΚΠολΔ). Οι παρατάσεις μπορούν να 

συνεχιστούν για δύο ώρες από την ορισθείσα ώρα λήξης του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία 

υποβολής προσφορών (959Α § 8 εδ. δ΄ ΚΠολΔ). 

 

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 

31 Αυγούστου (959Α § 8 εδ. ε΄ ΚΠολΔ). Μάλιστα, η διενέργεια 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά το ως άνω χρονικό διάστημα 

απαγορεύεται ακόμη και αν έχει ως αντικείμενο κινητά πράγματα που 

μπορούν να υποστούν φθορά ή πλοίο ή αεροσκάφος, σε αντίθεση με τα 

ισχύοντα στο φυσικό πλειστηριασμό. Επίσης, ο ηλεκτρονικός 

πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει την προηγούμενη και την επόμενη 
                                                            
71 Σακκάς Δ., ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην αναγκαστική εκτέλεση, 2010, σ. 57-58.  
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βδομάδα της ημέρας των βουλευτικών εκλογών, ευρωεκλογών, 

περιφερειακών και δημοτικών εκλογών ανεξάρτητα από το αντικείμενο 

που πλειστηριάζεται (959Α § 8 εδ. ε΄ ΚΠολΔ). Η απαγόρευση ισχύει και 

για τις επαναληπτικές εκλογές, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη 

και πράγματα που υπόκεινται σε φθορά (959Α § 8 εδ. τελ. ΚΠολΔ). 

 

4. Επιδόσεις και διατυπώσεις δημοσιότητας  

Η προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δεν διαφέρει ουσιωδώς 

από την προβλεπόμενη στο φυσικό πλειστηριασμό. Στο απόσπασμα της 

κατασχετήριας έκθεσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δελτίου 

Δικαστικών Δημοσιεύσεων πρέπει να αναφέρεται και η τυχόν διενέργεια 

του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα (955§2 και 995§4 ΚΠολΔ), 

διαφορετικά επέρχεται ακυρότητα ανεξάρτητα από τη συνδρομή του 

στοιχείου της βλάβης.  

 

Ο συμβολαιογράφος πρέπει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα των 

ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας του πλειστηριασμού (άρθρο 5 

εδ. α΄ της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ). Αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τα 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, το αντικείμενο του 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, την ημερομηνία διενέργειάς του, την τιμή 

πρώτης προσφοράς, το ποσό της εγγύησης και τον υπερσύνδεσμο προς 

την ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων όπου έχει 

αναρτηθεί το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης (άρθρο 5 εδ. β΄ της 

υπ’ αρ. 41756 ΥΑ). Γίνεται δεκτό ότι πρέπει να αναφέρεται και η ώρα 

διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Με την αναγγελία μπορεί να 

προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται και 

κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του συμβολαιογράφου 

(άρθρο 5 εδ. γ΄ της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ). 
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Από το νόμο δεν τίθεται προθεσμία αναγγελίας του πλειστηριασμού από 

το συμβολαιογράφο. Θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιο χρονικό σημείο ώστε 

να επιτρέπει την εμπρόθεσμη συμμετοχή των πλειοδοτών στον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και τον εκ μέρους τους διορισμό αντικλήτου 

στο πρωτοδικείο του τόπου εκτέλεσης, ενέργειες που γίνονται το 

αργότερο μέχρι τις 15.00 δύο εργάσιμες μέρες πριν τον πλειστηριασμό 

(959Α § 5, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 4475/2017).  

Η αναγγελία πρέπει να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ώστε να δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος στους υποψήφιους πλειοδότες να συμμετέχουν στη 

διαδικασία, να καταβάλλουν την εγγύηση και να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παρ. 2 (959Α §5 ΚΠολΔ). 

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η καθυστερημένη αναγγελία δεν θα 

οδηγήσει άνευ ετέρου σε ακύρωση του πλειστηριασμού, καθώς οι 

υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται εγκαίρως από την ιστοσελίδα του 

Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων72, εκτός εάν δεν τηρήθηκε ο 

απαραίτητος χρόνος για τη συμμετοχή τους. 

 

Η κατάθεση της εγγύησης γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο 

επαγγελματικό λογαριασμό που τηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα 

από το συμβολαιογράφο (άρθρο 1 της υπ’ αρ 46904 ΥΑ, που 

τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ). Από το 

λογαριασμό αυτόν, που είναι ειδικός και δεν παρέχει δικαίωμα 

ανάληψης, δεν επιτρέπεται μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό, 

εκτός της περίπτωσης υποχρέωσης επιστροφής εγγύησης (περ. κα., όπως 

προστέθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αρ. 1175 ΥΑ). Το άνοιγμα του 

λογαριασμού αυτού ρυθμίστηκε με την υπ’ αρ. 1175/03.08.201773 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

                                                            
72 Ρεντούλης Π., ό.π., σ. 299. 
73  ΦΕΚ Β΄ 2723/03.08.2017. 
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Μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο εργάσιμων ημερών πριν την 

ημέρα του πλειστηριασμού, ο συμβολαιογράφος οφείλει να ελέγξει τα 

υποβληθέντα απ’ τους υποψήφιους πλειοδότες έγγραφα, να διαπιστώσει 

με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του πλειστηριασμού 

ημέρας την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, να υποβάλλει στο 

σύστημα κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να 

λάβουν μέρος και να ενεργοποιήσει την πρόσβαση στον πλειστηριασμό 

για τους υποψήφιους πλειοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής (959Α παρ. 6 και άρθρο 8 παρ. 4 της υπ’ αρ. 41756 ΥΑ) . 

Δεν επιτρέπεται στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η από κοινού 

πλειοδοσία (άρθρο 59 παρ. 8 με την οποία προστέθηκε δεύτερο εδάφιο 

στην πρώτη παράγραφο της 966 ΚΠολΔ). Τόσο οι δικαιούμενοι 

συμμετοχής όσο και αυτοί που αποκλείστηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής ενημερώνονται από τα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (άρθρο 

8 παρ. 3 της ΥΑ 41756). Οι δικαιούμενοι συμμετοχής ενημερώνονται για 

τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού και το λόγο 

της (959Α παρ. 11 ΚΠολΔ).  

 

Σε αντίθεση με τον φυσικό πλειστηριασμό, ο ηλεκτρονικός είναι 

ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές 

προσφορές (959Α παρ. 9 εδ. α΄ ΚΠολΔ). Οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται αμέσως για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή 

χρόνο υποβολής της καθώς και ότι έχει καταγραφεί, αλλά και για την 

εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά (959Α παρ.10 ΚΠολΔ). Οι 

συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την 

εκάστοτε μέγιστη ως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών (959Α 

παρ. 9 εδ. β΄ ΚΠολΔ). Όλες οι υποβληθείσες προσφορές καταγράφονται 

(959Α παρ. 9 εδ. τελ. ΚΠολΔ). 
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Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών 

ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των 

ηλεκτρονικών συστημάτων (959Α παρ. 12 εδ. α΄ ΚΠολΔ). Όσοι έχουν 

λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί 

για το αποτέλεσμά του (959Α παρ. 12 εδ. β΄ ΚΠολΔ). Ο 

συμβολαιογράφος συντάσσει την έκθεση του 965 παρ. 2 

κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη (959Α παρ. 12 εδ. γ΄ 

ΚΠολΔ). 

 

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών ο υπερθεματιστής καταβάλει 

το πλειστηρίασμα μαζί με το τέλος χρήσης των συστημάτων, το 

αργότερο την τρίτη εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό (959Α παρ. 

13, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017). Το τέλος χρήσης 

ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή της 

πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη από 3.000 ευρώ και στο ποσό των 

100 ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή της πρώτης προσφοράς 

είναι ίση ή μικρότερη από 3.000 ευρώ (άρθρο 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. 41756 

ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 46904 ΥΑ). 

 

Με την καταβολή του πλειστηριάσματος και του τέλους χρήσης το 

πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή, οπότε και αποκτά την 

κυριότητά του (959Α παρ. 13, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017). 

Ο συμβολαιογράφος οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη μέρα 

από τον πλειστηριασμό να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (959Α παρ. 13, όπως τροποποιήθηκε με 

τον ν. 4475/2017). Εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας αποδίδει το 

τέλος χρήσης στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του οποίου είναι 

μέλος (959Α παρ. 13, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017). 
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Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερθεματιστής καταβάλει 

το πλειστηρίασμα μαζί με το τέλος χρήσης, το αργότερο την δέκατη 

εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό (959Α παρ. 14, όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017) . Με την καταβολή τους θα ζητήσει 

και θα παραλάβει την περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Στον 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο συμβολαιογράφος οφείλει τη 

δωδέκατη εργάσιμη μέρα από τον πλειστηριασμό να καταθέσει το 

πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (959Α παρ. 14, 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017). Εντός της επόμενης 

εργάσιμης μέρας αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος (959Α παρ. 14, όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017). Η κατάθεση του πλειστηριάσματος 

είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν 

υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση 

των συμφερόντων του (959Α παρ. 14, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 

4475/2017). 

 

5. Μεταβατικές διατάξεις 

Σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου για τον ηλεκτρονικό 

πλειστηριασμό με βάση το άρθρο 60 ν. 4472/2017 παρατηρούνται τα 

ακόλουθα: 

1. Το 959A εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση 

διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του  (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 

4472/2017). Οι παράγραφοι 8 ως και 14 του 959Α που αφορούν την 

κύρια διαδικασία τίθενται σε ισχύ από την 31.07.2017 (άρθρο 60 παρ. 6 

ν. 4472/2017), ενώ οι παράγραφοι 1 ως 7 και 15 που αφορούν κυρίως την 

προδικασία ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή από τις 
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19.05.2017. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου παρέχεται η διευκρίνιση 

ότι η δυνατότητα διενέργειας των κατά το άρθρο 60 διαδικαστικών 

ενεργειών παρέχεται από τις 19.05.2017. Επομένως, το άρθρο 959Α 

εφαρμόζεται για όσες επιταγές προς πληρωμή επιδίδονται από 

19.05.2017 και εντεύθεν. 

2. Αν μέχρι τις 19.05.2017 έχει συντελεστεί η προδικασία του φυσικού 

πλειστηριασμού και έχει οριστεί η ημερομηνία του, ο επισπεύδων 

δανειστής μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με 

ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 60 παρ. 2 εδ. α ν. 4472/2017). Η 

γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του 

πλειστηριασμού γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927, 

στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης (άρθρο 60 παρ. 2 

εδ. β ν. 4472/2017). Ο δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την 

προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ως 

προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιταγής προς εκτέλεση της 

γνωστοποίησης της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας 

του πλειστηριασμού (άρθρο 60 παρ. 2 εδ. γ΄ ν. 4472/2017). Οι σχετικές 

προθεσμίες θα άρχονται από την ημερομηνία της συμπληρωματικής 

εντολής προς εκτέλεση. Στην περίπτωση της επίδοσης της επιταγής προς 

πληρωμή μετά την 01.01.2016 όλες οι επιδόσεις και δημοσιεύσεις πρέπει 

να έχουν ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού (άρθρο 60 παρ. 2 εδ. δ΄ ν. 

4472/2017). Σε περίπτωση περισσότερων κατασχέσεων ή αναγγελιών, ο 

επισπεύδων οφείλει να τους γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (άρθρο 60 παρ. 2 εδ. ε΄ ν. 4472/2017). Αν 

δεν τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις, ο πλειστηριασμός είναι άκυρος 

(άρθρο 60 παρ. 2 εδ. στ΄ ν. 4472/2017). 
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Στην περίπτωση που η επιταγή έχει επιδοθεί μετά την 01.01.2016 είναι 

δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού ακόμα 

και αν έχει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ήδη ασκηθεί ανακοπή 

κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου η 

διορθωτική ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ ή αίτηση αναστολής 

του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 1000 ΚΠολΔ. 

3. Αν η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης βασίζεται σε επιταγή 

προς πληρωμή που έχει επιδοθεί πριν την 01.01.2016, ο επισπεύδων 

μπορεί να ζητήσει τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά 

μέσα, μόνο εφόσον δεν έχει ήδη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 

ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί διορθωτική ανακοπή 

του άρθρου 954 παρ. 4 ή αίτηση αναστολής πλειστηριασμού κατά το 

άρθρο 1000 (άρθρο 60 παρ. 3 ν. 4472/2017). 

4. Οι νέες διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμοστούν 

ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή στις εξής 

περιπτώσεις: α) σε περίπτωση υποκατάστασης άλλου δανειστή στη θέση 

του επισπεύδοντος κατά την 973 ΚΠολΔ, β) ορισμού νέας ημερομηνίας 

πλειστηριασμού κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4, γ) μετά την ακύρωση 

της εκτέλεσης κατόπιν άσκησης ανακοπής του 933 ή 936 δ) μετά την 

ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παρ. 4 διορθωτικής ανακοπής ε) μετά 

την ευδοκίμηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000 και στ) στον 

αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5 (άρθρο 60 παρ. 4 ν. 

4472/2017). 

 Οι διατάξεις του άρθρου 959Α ΚΠολΔ εφαρμόζονται υποχρεωτικά και 

για τους αναφερόμενους στο άρθρο 54 του νομοθετικού διατάγματος περί 

ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από τρίτους (άρθρο 60 παρ. 5 

ν. 4472/2017). 
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Συμπεράσματα 

Ο νομοθέτης του ν. 4335/2015 με στόχο την ταχύτερη απονομή της 

δικαιοσύνης, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στην τακτική 

διαδικασία, όσο και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο στόχος 

του νομοθέτη περί έκδοσης της απόφασης επί της ανακοπής πριν τον 

πλειστηριασμό είναι υπερβολικά αισιόδοξος, καθώς στο μεγαλύτερο 

Πρωτοδικείο της χώρας, το Πρωτοδικείο Αθηνών, αυτή τη στιγμή 

(Σεπτέμβριος 2017) οι ανακοπές του άρθρου  933 προσδιορίζονται σε 7 

μήνες, δηλαδή τον Απρίλιο του 2018. Ο κίνδυνος περί διενέργειας του 

πλειστηριασμού πριν καν τη συζήτηση της ανακοπής είναι πλέον ορατός. 

Με τις νέες διατάξεις για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 

παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και πλειοδοσίας απ’ οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου. Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι, έτσι, 

αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται με τη φυσική 

παρουσία ατόμων στους χώρους όπου διενεργούνται οι πλειστηριασμοί 

(Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών ν. 4472/2017). Ο στόχος περί 

διεύρυνσης του κύκλου των υποψήφιων πλειοδοτών και επίτευξης όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερου εκπλειστηριάσματος, θα επιτευχθεί μόνο αν τα 

ηλεκτρονικά συστήματα διαθέτουν άριστες τεχνικές προδιαγραφές 

λειτουργίας και τεθεί προθεσμία ικανού χρονικού διαστήματος πριν τον 

πλειστηριασμό για την αναγγελία από τους συμβολαιογράφους. 

Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλαπλασιασμού των ασκούμενων 

ανακοπών, με επικαλούμενους λόγους που αναφέρονται σε τεχνικές 

δυσλειτουργίες του συστήματος και αβλεψίες του νομοθέτη. 

Ελένη Τζουνάκου 

Δικηγόρος Αθηνών 


