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Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Είδη πλειστηριασμού
Πλειστηριασμός γενικά είναι η πώληση που γίνεται ύστερα από 
δημόσια πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου υποψηφίου αγοραστή 
και επιλογή εκείνου που προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα.
Εκούσιος (νόμιμος – δικαστικός – συμβατικός)
Αναγκαστικός

Νομική φύση αναγκαστικού πλειστηριασμού
Διαδικαστική πράξη της εκτέλεσης με δικονομικές και
ουσιαστικές συνέπειες.
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1. Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 207 Ν. 4512/2018
Κατάργηση 959Α και 998Α ΚΠολΔ και τροποποίηση 927, 933
παρ. 3, 943 παρ. 3, 954 παρ. 2 & 4, 955 παρ. 2, 959, 964, 965,
966, 969 παρ. 2, 972 παρ. 1, 988, 995 παρ. 4, 998, 1001, 1002
παρ. 2, 1004, 1012 παρ. 1, 1015 παρ. 1 και 1021 ΚΠολΔ.
Άρθρο 208 παρ. 1 Ν. 4512/2018
Τροποποίηση άρθρου 60 Ν. 4472/2017
41756 οικ./26.05.2017 απόφαση ΥΔΔΑΔ
46904 οικ./13.06.2017 απόφαση ΥΔΔΑΔ
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1. Νομοθετικό πλαίσιο

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας ρυθμίσεως:
• Υποχρεωτικότητα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού από 21/02/2018
και εντεύθεν.

• Αποσύνδεση, έστω και εξαιρετικά, της έδρας του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού από τον τόπο της κατάσχεσης.

• Αποσύνδεση της εφαρμογής των νέων διατάξεων από την ημερομηνία
επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή και επιβολής της κατάσχεσης.

• Σύνδεση της εφαρμογής των νέων διατάξεων με την ορισθείσα
ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού.

4



2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών

Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. ανήκει
στους κατά τόπο αρμόδιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.
Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών,
Πειραιώς, Αιγαίου και & Δωδεκανήσου οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί διενεργούνται μέσω της ιστοσελίδας
www.eauction.gr
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2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών

Προβλέπονται στο άρθρο 6 ΥΑ 41756 οικ./26.05.2017 ΥΔΔΑΔ
τέσσερεις διαβαθμίσεις χρηστών:

α) οι «Επισκέπτες»
β) οι «Υπάλληλοι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού»
γ) οι «Υποψήφιοι Πλειοδότες»
δ) οι «Παρατηρητές (Οφειλέτες)»
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3. Όργανο, χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού

Όργανο ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Κατ’ αρχήν, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται από
πιστοποιημένο στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συμβολαιογράφο που εδρεύει στην
ειρηνοδικειακή περιφέρεια του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση (959
παρ. 1 εδ. α΄ & 998 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ).
Κατ’ εξαίρεση, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να
ορισθεί συμβολαιογράφος που εδρεύει στην ειρηνοδικειακή
περιφέρεια του τόπου της κατάσχεσης, ο πλειστηριασμός
διενεργείται από συμβολαιογράφο της περιφέρειας του
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση
(959 παρ. 1 εδ. β΄ & 998 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ).
Κατ’ εξαίρεση, εάν και αυτό δεν είναι δυνατό, ο πλειστηριασμός
διενεργείται από συμβολαιογράφο του συμβολαιογραφικού συλλόγου
της πρωτεύουσας του κράτους (959 παρ. 1 εδ. β΄ & 998 παρ. 1 εδ.
β΄ ΚΠολΔ).
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3. Όργανο, χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού

Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση που αντικείμενο της
κατάσχεσης και του πλειστηριασμού είναι πλοίο ή αεροσκάφος
(άρθρα 1012 παρ.1 και 1015 παρ. 1 ΚΠολΔ), καθώς και στις
περιπτώσεις των άρθρων 943 παρ. 3, 988 παρ. 1, 988 παρ. 2
και 1021 ΚΠολΔ.
Σε περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων ο υπάλληλος του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι ο ίδιος (959 παρ. 1 εδ. δ΄
ΚΠολΔ).
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3. Όργανο, χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού

Χρόνος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την κατάσχεση
και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών (954 παρ.
2 στοιχ. ε΄ και 993 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ).
Μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις

10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00 (άρθρα
959 παρ. 8 εδ. α΄ και 998 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠολΔ).
Παράταση έως και δύο ώρες με συνεχείς πεντάλεπτες
παρατάσεις στην περίπτωση που υποβάλλονται προσφορές
αρχικά κατά το τελευταίο λεπτό της οριζόμενης στο νόμο ώρα
λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και στη συνέχεια κατά
το τελευταίο λεπτό των διαδοχικών αυτόματων πεντάλεπτων
παρατάσεών της (άρθρα 959 παρ. 8 εδ. β΄ & γ΄ και 998 παρ. 1
εδ. γ΄ ΚΠολΔ).
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3. Όργανο, χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού

Δεν μπορεί να διεξαχθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:
• Από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Αυγούστου (άρθρα 959
παρ. 8 εδ. δ΄ και 998 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ), εκτός εάν
πρόκειται για πλοία ή αεροσκάφη (998 παρ. 3 ΚΠολΔ) ή για
κινητά πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά (962
ΚΠολΔ).

• Την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των
εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(959 παρ. 8 εδ. δ΄ και 998 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ).

• Την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα επαναληπτικών
εκλογών και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες,
εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και πράγματα που
μπορούν να υποστούν φθορά (άρθρα 959 παρ. 8 εδ. ε΄ και 998
παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠολΔ).
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3. Όργανο, χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού

Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν διεξάγεται δημόσια. Η
έλλειψη δημοσιότητας αντισταθμίζεται από τη θέσπιση
συγκεκριμένων διαδικασιών για την ταυτοποίηση και την
έγκριση της εγγραφής χρηστών που μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι εκ των πραγμάτων
δυνατόν να θεωρηθεί ότι διενεργείται σε συγκεκριμένο τόπο.
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3. Όργανο, χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού

Για το λόγο αυτό ορίζεται ως κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο
για την επίλυση των διαφορών από τη διενέργεια του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το δικαστήριο του τόπου της
εκτέλεσης (959 παρ. 7 εδ. γ΄ ΚΠολΔ και 998 παρ. 4 εδ. γ΄
ΚΠολΔ).
Λόγω της δυνατότητας αποσύνδεσης της έδρας του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού από τον τόπο της κατάσχεσης ορίζεται ότι
σε περίπτωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την
ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τόπος εκτέλεσης είναι ο
τόπος της κατάσχεσης, ακόμη και εάν έχει οριστεί υπάλληλος
του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος που έχει την έδρα του
σε άλλη περιφέρεια (933 παρ. 3 εδ. β΄ ΚΠολΔ).
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4. Η υποχρέωση αναγγελίας στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Ανάρτηση αναγγελίας στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. (5 παρ. 1 ΥΑ 41756
οικ./26.05.2017 ΥΔΔΑΔ)

• Η ανάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο
άρθρο 5 παρ. 2 ΥΑ 41756 οικ./26.05.2017 ΥΔΔΑΔ.

• Σκοπός ανάρτησης.
• Προθεσμία ανάρτησης.
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5. Οι τρόποι παροχής εγγυοδοσίας

Η διάταξη του άρθρου 959 παρ. 5 εδ. δ΄ ΚΠολΔ
Η διάταξη του άρθρου 965 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠολΔ
Άρση της αντίφασης
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6. Μη διενέργεια ή διακοπή για τεχνικούς 
λόγους

Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του
πλειστηριασμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας
των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η
διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και
συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης
αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο
ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία συνέχισης (άρθρο 966 παρ. 4 & 1003 παρ. 4
ΚΠολΔ).
Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη
διακοπή της διαδικασίας παραμένουν ισχυρές (άρθρο 966 παρ.
4 & 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ).
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Συνοπτικά από την πλειοδοσία έως την 
κατακύρωση 16



7. Μεταβατικές διατάξεις

1. Φυσικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία
διεξαγωγής από τις 17/01/2018 έως τις 21/02/2018

 Ο φυσικός πλειστηριασμός θα διεξαχθεί με βάση το
προϊσχύον δίκαιο (60 παρ. 11 Ν. 4472/2017).

 Προαιρετική μετατροπή του μη διενεργηθέντος ή
ματαιωθέντος φυσικού πλειστηριασμού σε
ηλεκτρονικό ήδη από την έναρξη ισχύος του Ν
4512/2018, δηλαδή από τις 17/01/2018, τηρώντας τη
διαδικασία των άρθρων 60 παρ. 2 & 3 Ν 4472/2017
(208 παρ. 2 Ν 4512/2018 )
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7. Μεταβατικές διατάξεις

2. Φυσικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία
διεξαγωγής από τις 21/02/2018 και εντεύθεν
 Υποχρεωτική μετατροπή σε ηλεκτρονικό με βάση τα
οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 2 Ν
4472/2017.

 Προβλέπονται δύο διαφορετικές περιπτώσεις:
A. Η μετατροπή δεν συνεπάγεται και αλλαγή στην

ημερομηνία διενέργειάς του ή στον υπάλληλο του
πλειστηριασμού.

B. Η μετατροπή μεταβάλλει την ημερομηνία διενέργειας
του πλειστηριασμού ή τον υπάλληλο του
πλειστηριασμού.
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7. Μεταβατικές διατάξεις

 Στην πρώτη περίπτωση για τη μετατροπή του φυσικού
πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό απαιτείται μόνο η αναγγελία
του στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειάς του, άλλως είναι άκυρος ακόμη και
χωρίς τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης (60 παρ. 2 εδ. ζ΄
Ν 4472/2017), διενεργείται δε από τις 14:00 έως της 18:00 (60
παρ. 2 εδ. α΄ & β΄ Ν 4472/2017).
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7. Μεταβατικές διατάξεις

 Στη δεύτερη περίπτωση η μετατροπή, για να γίνει έγκυρα,
προϋποθέτει ότι ο επισπεύδων θα γνωστοποιήσει την αλλαγή
του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού και συνακόλουθα
και την αλλαγή της ημερομηνίας ή του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού με σχετική εντολή προς τον δικαστικό
επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της
κατασχετήριας έκθεσης, στο οποίο θα γίνεται μνεία μόνον της
αρχικής κατασχετήριας έκθεσης και της μεταβολής του τρόπου
και του χρόνου διενέργειας ή του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού (60 παρ. 2 εδ. γ΄ & δ΄ Ν 4472/2017).
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7. Μεταβατικές διατάξεις

 Το νέο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει να
επιδοθεί στον καθ’ ου η εκτέλεση, στους λοιπούς κατασχόντες,
αν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις, καθώς και
στους τυχόν αναγγελθέντες δανειστές και να δημοσιευθεί στο
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων (60 παρ. 2 εδ. ε΄ & στ΄ Ν
4472/2017).

 Με βάση την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 2 εδ. ζ΄ Ν
4472/2017, οι άνω επιδόσεις και δημοσιεύσεις θα πρέπει να
έχουν γίνει είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού
πλειστηριασμού, άλλως ο κατά μετατροπή διενεργούμενος
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι άκυρος ανεξάρτητα από τη
συνδρομή του στοιχείου της βλάβης.
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7. Μεταβατικές διατάξεις

 Η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 3 Ν 4472/2017 προβλέπει
συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης του αρχικώς ορισθέντα
υπαλλήλου του φυσικού πλειστηριασμού, όταν δεν έχει πιστοποιηθεί
στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για
οποιονδήποτε λόγο.

 Ο αρχικά ορισθείς συμβολαιογράφος, υποχρεούται να παραδώσει
αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον αντικαταστάτη του ή σε
νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο τα έγγραφα που
αναφέρονται στα άρθρα 955 παρ. 2 και 995 παρ. 4, καθώς και κάθε
άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την εκκρεμή διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης, περιλαμβανομένων των αναγγελιών που
έχουν καταθέσει άλλοι δανειστές του καθ' ου η εκτέλεση.

 Η μη παράδοση των παραπάνω εγγράφων αποτελεί για τον αρχικό
υπάλληλο του πλειστηριασμού πειθαρχικό παράπτωμα, χωρίς να
αποκλείεται ευθύνη με βάση άλλες διατάξεις (60 παρ. 8 Ν
4472/2017).
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7. Μεταβατικές διατάξεις

3. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία 
διεξαγωγής πριν ή μετά τις 21/02/2018

 Διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους τους, χωρίς
οποιαδήποτε μεταβολή (60 παρ. 9 Ν 4472/2017).
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7. Μεταβατικές διατάξεις

4. Ματαιωθέντες πλειστηριασμοί και αναπλειστηριασμοί

 Αν η ημερομηνία διενέργειας του ματαιωθέντος
πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού έχει ήδη
καθορισθεί πριν τις 17/01/2018 (έναρξη ισχύος Ν
4512/2018), τότε ισχύουν κατά περίπτωση όσα
προαναφέρθηκαν.

 Αν η ημερομηνία διενέργειας του ματαιωθέντος
πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού καθορίζεται
μετά τις 17/01/2018 (έναρξη ισχύος Ν 4512/2018),
τότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 7 Ν
4472/2017.
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7. Μεταβατικές διατάξεις

 Η δήλωση μετατροπής του πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό
περιλαμβάνεται στη δήλωση συνέχισης ή στη δήλωση
συνέχισης και υποκατάστασης.

 Παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού εφόσον ο τελευταίος δεν έχει
πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του
για οποιονδήποτε λόγο, με άλλον πιστοποιημένο του
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν
αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου
της πρωτεύουσας του κράτους.

 Αν με τη δήλωση, αντικαθίσταται ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού, τότε αυτή επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή του τόπου εκτέλεσης στον αρχικώς ορισθέντα
υπάλληλο του πλειστηριασμού και υποβάλλεται στον
αντικαταστάτη του, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη
(άρθρο 60 παρ. 7 εδ. γ΄ Ν 4472/2017).
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7. Μεταβατικές διατάξεις

5. Διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί

 Οι καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με το
άρθρο 207 Ν. 4512/2018, αναφορικά με την κύρια
διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών,
διατηρούνται σε ισχύ ειδικά για τους διενεργούμενους
κατά ΚΕΔΕ φυσικούς πλειστηριασμούς έως 30.4.2018
(60 παρ. 12 Ν. 4472/2017).
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