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Ι. Η λειτουργική χρησιμότητα του
άρθρου 977 ΚΠολΔ.

 Με το άρθρο 977 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον
ν.4335/2015, καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο θα ικανοποιηθούν οι
αναγγελθείσες προνομιούχες ή μη απαιτήσεις από την ομάδα περιουσίας που
υπάρχει κατά τον χρόνο σύνταξης του πίνακα κατάταξης.

 Η θέσπισή του κατέστη αναγκαία από το γεγονός ότι ο νομοθέτης έχει επιλέξει την
υποβάθμιση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης και την εισαγωγή στο δίκαιο
της εκτέλεσης διάφορων προνομίων.

 Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτό ότι κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος, όταν δεν
επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αναγγελθεισών απαιτήσεων ισχύει κατά
κανόνα το σύστημα της σύμμετρης ικανοποίησης (βλ. ΟλΑΠ 5/2016 ΕφΑΔ 2016,
589).

 Κατά το σύστημα αυτό, όλοι οι δανειστές είναι ίσοι και οι απαιτήσεις τους
ικανοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος καθεμίας, σε συνάρτηση με το υπό διανομή
για αυτήν πλειστηρίασμα (βλ. ΑΠ 2352/2010 ΝοΒ 2011, 748).



 Παρά ταύτα, με τα άρθρα 975, 976, αλλά πλέον και στο άρθρο 977Α ΚΠολΔ
εξοπλίζονται ορισμένες απαιτήσεις με γενικά, ειδικά προνόμια, ή ακόμα και με
υπερπρονόμια, τα οποία προβλέπουν την προνομιακή ικανοποίηση των
απαιτήσεων αυτών από το πλειστηρίασμα.

 Όπως τονίζεται στην απόφαση της ΟλΑΠ 5/2016 ό.π. τα προνόμια αυτά
συνιστούν απόκλιση από την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των
δανειστών, και προκαλούν ρωγμές και εμπόδια στην εμπέδωση της πίστης
στις συναλλαγές, γιατί έχουν το μειονέκτημα της αφάνειας, και για τον λόγο
αυτό πρέπει να ερμηνεύονται στενά.

 Έτσι, το άρθρο 977 ΚΠολΔ ρυθμίζει τον τρόπο κατάταξης των απαιτήσεων που
είναι εξοπλισμένες με προνόμια, αλλά και των μη προνομιούχων απαιτήσεων.



ΙΙ. Το είδος της συρροής που ρυθμίζεται 
με το άρθρο 977 ΚΠολΔ. 

 Σε αυτό ρυθμίζονται ουσιαστικά τρεις κατηγορίες συρροής προνομιούχων ή μη
απαιτήσεων.

 Ειδικότερα, με την παρ. 2 αυτού καθορίζεται ο τρόπος κατάταξης όταν
συρρέουν περισσότερες αναγγελθείσες απαιτήσεις που είναι εξοπλισμένες με
γενικό (άρθρο 975 ΚΠολΔ) ή με ειδικό (άρθρο 976 ΚΠολΔ) προνόμιο.

 Με την παρ. 1 ορίζεται η κατάταξη στην περίπτωση της συρροής
αναγγελθεισών απαιτήσεων που μερικές από αυτές είναι εξοπλισμένες με
γενικό προνόμιο και οι υπόλοιπες είναι εξοπλισμένες με ειδικό προνόμιο.

 Και στην παρ. 3 παρατίθεται ο τρόπος κατάταξης όταν έχουν αναγγελθεί
απαιτήσεις που είναι εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο με απαιτήσεις που είναι
εξοπλισμένες με ειδικό προνόμιο και με μη προνομιούχες απαιτήσεις.



ΙΙI. Συρροή περισσότερων όμοιων
γενικών ή ειδικών προνομίων.
 Όπως ήδη προαναφέρθηκε, στην παρ. 2 του άρθρου 977 ΚΠολΔ, καθορίζεται ο τρόπος

κατάταξης συρροής περισσότερων απαιτήσεων που είναι εξοπλισμένες με γενικό ή ειδικό
προνόμιο.

 Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 2, «αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που
αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της προηγούμενης τάξης προτιμάται από
την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως».

 Ως τάξη νοείται η σειρά ιεράρχησης με την οποία ο νομοθέτης παρέθεσε τα περισσότερα
γενικά ή ειδικά προνόμια στη διάταξη του άρθρου 975 και 976, αντίστοιχα.

 Επομένως, η κατάταξή τους καθορίζεται από τη σειρά των τάξεων, ώστε προτιμάται η
απαίτηση της προηγούμενης τάξης έναντι αυτής της επόμενης τάξης. Έτσι, η απαίτηση για
νοσηλεία (άρθρο 975 αριθ. 1) θα προτιμάται από τις απαιτήσεις της επόμενης σειράς για την
παροχή των αναγκαίων τροφίμων (άρθρο 975 αριθ. 2) ή από τις απαιτήσεις αγροτών ή
αγροτικών συνεταιρισμών (άρθρο 975 αριθ. 4) κ.ο.κ..

 Εάν, όμως, πρόκειται να καταταχθούν περισσότερες απαιτήσεις που ανήκουν στην ίδια τάξη,
αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως, ήτοι εάν συρρέουν περισσότερες απαιτήσεις εργαζομένων
(άρθρο 975 αριθ. 3 ΚΠολΔ) ή περισσότερες απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη
διατήρηση του πράγματος (άρθρο 976 αριθ. 1 ΚΠολΔ), αυτές θα ικανοποιηθούν συμμέτρως.



 Εάν οι απαιτήσεις της μιας τάξης ικανοποιηθούν πλήρως και παραμείνει υπόλοιπο, διανέμεται
αυτό στην επόμενη τάξη, προσαυξάνοντας το ποσοστό της κατά τη σειρά του προνομίου κάθε
δανειστή (βλ. ΕφΘεσ 3181/2011 ΕλΔ 2012, 803).

 Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 977 ΚΠολΔ, όταν συντρέχουν
περισσότερες ενεχυρούχες ή ενυπόθηκες απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 2 ΚΠολΔ δεν
τηρείται η σύμμετρη ικανοποίηση, αλλά εφαρμόζεται η χρονική σειρά του ουσιαστικού
δικαίου, δηλ. με βάση τον χρόνο σύστασης του ενεχύρου (άρθρο 1217 ΑΚ) ή της εγγραφής του
πλασματικού ενεχύρου στο ενεχυριοφυλακείο (άρθρο 6 ν.2844/2000) ή της εγγραφής της
υποθήκης (άρθρα 1268, 1272, 1300, 1301 ΑΚ) (βλ. ΕφΠειρ 229/2013 ΝΟΜΟΣ).

 Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χρονικώς προγενέστερη εμπράγματη ασφάλεια θα αποκλείσει
την ικανοποίηση της απαίτησης για την οποία η ασφάλεια συνεστήθη μεταγενέστερα, έστω και
αν η απαίτηση που ασφαλίζεται με αυτή είναι παλαιότερη (βλ. ΕφΑθ 3181/2011 ό.π., ΕφΘεσ
4/2010 ΕΠολΔ 2010, 749).

 Μοναδική περίπτωση σύμμετρης ικανοποίησης γίνεται δεκτή όταν οι περισσότερες ασφάλειες
(ενέχυρο ή υποθήκη) έχουν εγγραφεί την ίδια ημέρα, οπότε θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια
τάξη (άρθρο 1272 § 2 ΑΚ).



 Τούτο συνεπάγεται ότι η κατά παράβαση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας
σύμμετρη κατάταξη περισσότερων εξασφαλισμένων με ενέχυρο ή υποθήκη
απαιτήσεων μπορεί να προσβληθεί με σχετικό λόγο ανακοπής.

 Η παραδοχή του λόγου αυτού οδηγεί στην αναμόρφωση του πίνακα κατάταξης και
στην κατάταξη του θιγόμενου ανακόπτοντος δανειστή για την επί πλέον απαίτησή
του, με περικοπή των βαλλόμενων απαιτήσεων των καθ’ ων, αρχίζοντας, κατά την
αντίστροφη σειρά, από την ασθενέστερη, με κριτήριο τη χρονικά μεταγενέστερη
συσταθείσα ασφάλεια, έως τη συμπλήρωση του ποσού της επί πλέον απαίτησής
του (βλ. ΜΠΦλωρ 158/2017 ΝΟΜΟΣ).

 Σημειωτέον ότι οι ενεχυρούχοι δανειστές επί πλειστηριασμού κινητών αποκλείουν
πλήρως τους ενυπόθηκους δανειστές επί ακινήτων, και αντιστρόφως, οι
εμπραγμάτως ασφαλισμένοι επί των ακινήτων δανειστές αποκλείουν πλήρως επί
πλειστηριασμού ακινήτων τους ενεχυρούχους δανειστές.



ΙV. Συρροή ειδικών και γενικών
προνομιούχων απαιτήσεων.

 Στην παρ. 1 του άρθρου 977 ΚΠολΔ, ρυθμίζεται η συρροή των γενικών
προνομιούχων απαιτήσεων (άρθρο 975) αφενός με τις απαιτήσεις του άρθρου 976
αριθ. 3, αφετέρου με τις απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2.

 Έναντι των απαιτήσεων του άρθρου 976 αριθ. 3, οι προνομιούχες απαιτήσεις του
άρθρου 975 έχουν απόλυτη προτεραιότητα και ικανοποιούνται προνομιακά. Τούτο
σημαίνει ότι οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για την παραγωγή και τη
συγκομιδή καρπών (άρθρο 976 αριθ. 3) θα ικανοποιηθούν μόνον εφόσον απομείνει
υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που είναι εξασφαλισμένες με
γενικό προνόμιο.

 Αντίθετα, όταν απαιτήσεις εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο συγκρούονται κατά
την κατάταξη με ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 αριθ. 1 ή 2 ΚΠολΔ, οι πρώτες
ικανοποιούνται από το 1/3 του πλειστηριάσματος και οι δεύτερες των
ενεχυρούχων ή ενυπόθηκων (ή προσημειούχων) δανειστών από τα 2/3 αυτού,
κατά το άρθρο 977 § 1 εδ. β’ ΚΠολΔ (βλ. και άρθρο 1007 § 1 εδ. α’ και β’ ΚΠολΔ).
Με τη ρύθμιση αυτή εξασφαλίζεται η μερική ικανοποίηση των εμπραγμάτως
ασφαλισμένων απαιτήσεων και η ενίσχυση της πίστης.



 Για παράδειγμα, εάν συρρέουν απαιτήσεις του Δημοσίου, με ενυπόθηκες απαιτήσεις, το
Δημόσιο θα καταταχθεί στο 1/3, ο δε ενυπόθηκος δανειστής στα 2/3 του πλειστηριάσματος.

 Στην περίπτωση, όμως, που μία απαίτηση είναι εξασφαλισμένη με γενικό προνόμιο, ενώ
συγχρόνως μέρος αυτής έχει και ειδικό προνόμιο, δεν μπορεί να καταταγεί για το μέρος της
απαίτησης που καλύπτεται με το ειδικό προνόμιο εκ νέου και με βάση το γενικό προνόμιο.

 Επιτρεπτή, αντίθετα, θα είναι η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής από τα 2/3 κατά το μέρος
της που εξοπλίζεται με ειδικό προνόμιο, και από το 1/3 κατά το λοιπό μέρος της που είναι
εξοπλισμένη με γενικό προνόμιο, εφόσον αυτό δεν έχει ικανοποιηθεί προηγουμένως από το
2/3, αφού τυχόν ικανοποίησης της ως προς το σύνολο της αρχικής απαίτησης θα οδηγούσε σε
υπερικανοποίηση (βλ. ΑΠ 2352/2009 ΝοΒ 2011, 748, ΑΠ 590/2008 ΝοΒ 2008, 1673, ΕφΘεσ
4/2010 ό.π.).

 Το υπόλοιπο που απομένει μετά την κατάταξη των ανωτέρω απαιτήσεων στο 1/3 του
πλειστηριάσματος διανέμεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν
από τα 2/3 αυτού, και αντιστρόφως το υπόλοιπο του πλειστηριάσματος που απομένει μετά
την κατάταξη στα 2/3 αυτού των ως άνω απαιτήσεων διανέμεται για την ικανοποίηση
απαιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν από το 1/3 αυτού (βλ. ΑΠ 2352/2009 ό.π.). Εάν υπάρξει
και νέο υπόλοιπο, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των απαιτήσεων από την παραγωγή ή
τη συγκομιδή καρπών (άρθρο 976 αριθ. 3 ΚΠολΔ).



V. Συρροή γενικών προνομιούχων
απαιτήσεων με απαιτήσεις εξοπλισμένες με
ειδικό προνόμιο και με μη προνομιούχες
απαιτήσεις.

 Στην παρ. 3 του άρθρου 977 ΚΠολΔ καθορίζεται ο τρόπος κατάταξης όταν 
συρρέουν απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο με απαιτήσεις εξοπλισμένες με γενικό 
προνόμιο και με μη προνομιούχες απαιτήσεις. 

 Όταν συρρέουν και τα τρία είδη των ως άνω απαιτήσεων, α) οι απαιτήσεις με
ειδικό προνόμιο (άρθρο 976) ικανοποιούνται έως ποσοστό 65% του
εναπομείναντος μετά την αφαίρεση των εξόδων πλειστηριάσματος, β) οι
απαιτήσεις με γενικό προνόμιο (άρθρο 975) ικανοποιούνται έως ποσοστό 25%
του εναπομείναντος πλειστηριάσματος, και γ) οι μη προνομιούχες απαιτήσεις
έως ποσοστό 10% του εναπομείναντος πλειστηριάσματος (βλ. και άρθρο 1007 §
1 ΚΠολΔ).



 Με τη ρύθμιση αυτή, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του ν.4335/2015, ενθαρρύνονται
και οι μη προνομιούχοι δανειστές να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση, ώστε, ακόμα και αν
υπάρχουν προνομιούχοι δανειστές, να λάβουν και αυτοί ποσοστό, έστω μικρό, του
πλειστηριάσματος.

 Εάν μετά την κατάταξη των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο σε ποσοστό 65% του πλειστηριάσματος
απομείνει υπόλοιπο, τότε αυτό θα διανεμηθεί προς ικανοποίηση των απαιτήσεων με γενικό
προνόμιο, που δεν έχουν ικανοποιηθεί, και το αντίστροφο για την περίπτωση που απομείνει
υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, από το οποίο θα
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

 Αρρύθμιστη είναι η περίπτωση της ύπαρξης υπολοίπου από το 65% ή 25% μετά και την κατάταξη των
προνομιούχων απαιτήσεων στο εναπομείναν υπόλοιπο από την αρχική κατάταξη αυτών. Καθόσον
δεν νοείται να απομείνει υπόλοιπο πλειστηριάσματος, ενώ υφίστανται απαιτήσεις που δεν έχουν
ικανοποιηθεί πλήρως, στο υπόλοιπο αυτό θα πρέπει να κατατάσσονται σύμμετρα οι μη προνομιούχες
απαιτήσεις, εφόσον υφίστανται.

 Εξάλλου, εάν μετά την κατάταξη των μη προνομιούχων απαιτήσεων παραμείνει υπόλοιπο από το
ποσοστό 10% του πλειστηριάσματος, σε αυτό (υπόλοιπο) κατατάσσονται οι απαιτήσεις των άρθρων
975 και 976 ΚΠολΔ, οι πρώτες στο 1/3 του υπολοίπου και οι δεύτερες στα 2/3 αυτού (άρθρα 977 §§ 3
εδ. γ΄, 1 εδ. β΄).



 Η αναβάθμιση αυτή των εγχειρόγραφων δανειστών, οι οποίοι κατά το προϊσχύσαν δίκαιο,
ικανοποιούνταν συμμέτρως από το πλειστηρίασμα που απέμενε μετά την ικανοποίηση των
απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο, υπήρξε η αφορμή για τη διατύπωση διαφορετικών
απόψεων σε θεωρία και νομολογία ως προς το εύρος της κατάταξης στο ποσοστό 10%.

 Ειδικότερα, κατά μία άποψη, από το ποσοστό 10%, που διατίθεται για τους εγχειρόγραφους
δανειστές, θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται και εκείνοι, των οποίων οι απαιτήσεις είναι μεν
εξοπλισμένες με ειδικό ή γενικό προνόμιο, δεν ικανοποιήθηκαν όμως με βάση το προνόμιό τους
αυτό, επειδή προηγήθηκαν άλλοι προνομιούχοι, στους οποίους αναλώθηκε το ποσοστό κάθε
κατηγορίας. Και αυτό διότι εκείνοι, οι μη ικανοποιηθέντες δανειστές, ταυτίζονται κατ' αποτέλεσμα με
τους μη προνομιούχους (βλ. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, Ζητήματα από το Δίκαιο της αναγκαστικής
εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015, Αρμ 2016, 12 (13), ΜΕφΘεσ 2719/2018 ΕφΑΔ
2018, 1382, ΜΠΑλεξ 1/2019 NOMOΣ).

 Χαρακτηριστικά, μάλιστα, επισημαίνεται, ότι τυχόν πλήρης αποκλεισμός από την κατάταξη
προσημειούχου δανειστή, θα τον καθιστούσε στη σειρά κατάταξης υποδεέστερο από ανέγγυο
δανειστή, που δεν έχει δηλαδή ούτε γενικό ούτε ειδικό προνόμιο, αποτέλεσμα αντίθετο με το σκοπό
του νόμου αλλά και τη φιλοσοφία του νέου συστήματος κατάταξης του KΠολΔ , όπου προηγούνται
όσοι έχουν ειδικό προνόμιο, οι οποίοι κατατάσσονται σε ποσοστό 65% του πλειστηριάσματος, έπονται
οι έχοντες γενικό προνόμιο, οι οποίοι κατατάσσονται σε ποσοστό 25% του πλειστηριάσματος και στο
υπόλοιπο ποσοστό του 10% του πλειστηριάσματος κατατάσσονται οι μη προνομιούχες απαιτήσεις (βλ.
ΜΠΘεσ 18067/2017 ΝΟΜΟΣ).



 Κατά δεύτερη προσέγγιση, η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε τμήματα προβλέφθηκε με σκοπό την άπαξ
κατάταξη απαιτήσεων διαφορετικού είδους σε διακριτό τμήματα του πλειστηριάσματος και όχι την
πολλαπλή κατάταξη της ίδιας απαίτησης σε περισσότερα τμήματα του πλειστηριάσματος, ενώ αν ο
νομοθέτης ήθελε να προβλέψει το αντίθετο, θα το προέβλεπε ρητά, όπως άλλωστε έκανε με το άρθρο 160
του Πτωχευτικού Κώδικα (βλ. ΜΠΘεσ 5661/2019 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΑθ 533/2018 αδημ., ΜΠΑθ 1227/2018 αδημ.).

 Για τη θεμελίωσή της προβάλλεται ως επιχείρημα το ότι το άρθρο 977 § 3 εδ. β’ ΚΠολΔ, εξαιρεί από το
υπόλοιπο που απομένει μετά την ικανοποίηση των ειδικών και γενικών προνομιούχων απαιτήσεων στο 65%
και 25%, αντίστοιχα, την κατάταξη των μη προνομιούχων απαιτήσεων.

 Εξάλλου, σύμφωνα, με το εδάφιο γ΄ του άρθρου 977 § 3 ΚΠολΔ, ενδεχόμενο υπόλοιπο πλειστηριάσματος
από το 10%, μετά την ικανοποίηση των εγχειρόγραφων δανειστών, διαιρείται και πάλι στα δύο και στο ένα
τρίτο κατά το άρθρο 977 § 1 β΄ εδ. β΄, ώστε να ικανοποιηθούν αντίστοιχα τα ειδικά (από τα δύο τρίτα) και
τα γενικά προνόμια (από το ένα τρίτο) που δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί.

 Επομένως, από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω διάταξης προκύπτει με σαφήνεια ότι οι γενικά
προνομιούχες απαιτήσεις ικανοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέχρι του ποσοστού 25% του
πλειστηριάσματος, ενώ στο εναπομείναν ποσοστό 10% του πλειστηριάσματος δικαίωμα συμμετοχής έχουν
μόνον οι μη προνομιούχοι-εγχειρόγραφοι αναγγελθέντες δανειστές, και όχι και οι προνομιούχοι δανειστές
που δεν ικανοποιήθηκαν, καθολικά ή μερικά, από το λοιπό πλειστηρίασμα, όπως μη νόμιμα ισχυρίζεται το
ανακόπτον.



 Κατά άλλη θεώρηση, με τις μη προνομιούχες απαιτήσεις δεν εξομοιώνεται και το μέρος των
προνομιούχων απαιτήσεων, οι οποίες συνυπολογίστηκαν μεν κατά την προνομιακή κατάταξη
στα υπόλοιπα ποσοστά του πλειστηριάσματος, αντιμετωπίστηκαν, δηλαδή, ως προνομιακές,
πλην όμως δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως καθ’ όλη την έκταση του προνομίου τους, λόγω
ανεπάρκειας του πλείστηριάσματος.

 Έτσι, το μέρος ενυπόθηκης απαίτησης, το οποίο δεν ικανοποιήθηκε από τον συνυπολογισμό
της κατά την κατάταξη στο 65% του πλειστηριάσματος (ή και στο τυχόν υπόλοιπο από το 25%,
κατ` άρθρο 977 § 3 εδ. β’ ΚΠολΔ), δεν δύναται να θεωρηθεί ως μη προνομιούχος απαίτηση
και να συνυπολογιστεί κατά τη σύμμετρη κατάταξη στο 10% του πλείστηριάσματος, διότι η
εκδοχή αυτή θα καταργούσε στην πράξη τον προβλεπόμενο από την τροποποιηθείσα διάταξη
του άρθρου 977 § 3 εδ. α’ ΚΠολΔ περιορισμό της κατάταξης των εξοπλισμένων με ειδικό
προνόμιο απαιτήσεων στο ως άνω ποσοστό (65%) και θα οδηγούσε στην καταστρατήγηση της
βούλησης του νομοθέτη, ο οποίος θέλησε (για πρώτη φορά) να αναλώνεται το ποσοστό του
10% για την ικανοποίηση των μη προνομιούχων πιστωτών (βλ. ΜΠΘεσ 1189/2019 ΝΟΜΟΣ,
ΜΠΗρακλ 464/2019 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 6544/2018 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 16604/2018 ΝΟΜΟΣ).



VΙ. Συρροή απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο με
μη προνομιούχες απαιτήσεις.

 Στην περίπτωση συρροής απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο με μη προνομιούχες απαιτήσεις
ικανοποιούνται οι πρώτες έως το ποσοστό 90% του πλειστηριάσματος και οι δεύτερες έως το
ποσοστό 10% αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 977 § 3 εδ. δ’ ΚΠολΔ (βλ. και άρθρο 1007 § 1 ΚΠολΔ). Οι
μη προνομιούχες απαιτήσεις ικανοποιούνται συμμέτρως, ενώ οι προνομιούχες απαιτήσεις
ικανοποιούνται κατά τάξεις.

 Τυχόν προνομιούχες απαιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν καθόλου ή ικανοποιήθηκαν μερικά από το
ποσοστό 90% του πλειστηριάσματος δεν μπορούν να καταταχθούν στο ποσοστό 10% αυτού, αφού το
τελευταίο προορίζεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των μη προνομιούχων.

 Εν προκειμένω, δεν ρυθμίζονται στον νόμο ο τρόπος διανομής του τυχόν υπολοίπου μετά την
κατάταξη των απαιτήσεων στα ανωτέρω ποσοστά.

 Κατά μία άποψη, πρέπει να αντιμετωπισθεί το κενό αυτό με ανάλογη εφαρμογή της ρύθμισης του
άρθρου 977 § 1 εδ. γ’ ΚΠολΔ, ώστε στο υπόλοιπο που απομένει από το 90% θα καταταχθούν οι μη
ικανοποιηθείσες μη προνομιούχες απαιτήσεις, και στο υπόλοιπο που απομένει από το 10%, θα
καταταχθούν οι απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο.

 Η θεώρηση αυτή, όμως, προσκρούει στην επιφύλαξη που έχει τεθεί στην παρ. 1 έναντι της παρ. 3,
ώστε θα πρέπει να εφαρμοσθεί ανάλογα η ρύθμιση της παρ. 3 εδ. β’, που άγει βέβαια στο ίδιο ως
άνω αποτέλεσμα.



VII. Συρροή απαιτήσεων με γενικό προνόμιο 
με μη προνομιούχες απαιτήσεις.

 Όταν συρρέουν απαιτήσεις με γενικό προνόμιο με μη προνομιούχες απαιτήσεις
ικανοποιούνται οι πρώτες έως το ποσοστό 70% του πλειστηριάσματος και οι
δεύτερες έως το ποσοστό 30% αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 977 § 3 εδ. ε’ ΚΠολΔ
(βλ. και άρθρο 1007 § 1 ΚΠολΔ). Η κατάταξη των προνομιούχων απαιτήσεων
γίνεται κατά τάξεις, ενώ οι μη προνομιούχες απαιτήσεις ικανοποιούνται
συμμέτρως.

 Τυχόν προνομιούχες απαιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν καθόλου ή
ικανοποιήθηκαν μερικά από το ποσοστό 70% του πλειστηριάσματος δεν μπορούν να
καταταχθούν στο ποσοστό 30% αυτού, αφού το τελευταίο προορίζεται
αποκλειστικά για την ικανοποίηση των μη προνομιούχων.

 Εάν, όμως, απομένει υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων, κατά τα
ανωτέρω, πρέπει να εφαρμοσθεί ανάλογα το άρθρο 977 § 3 εδ. β΄ ΚΠολΔ, για την
περίπτωση υπολοίπου, ώστε στο υπόλοιπο που απομένει από το 70% θα
καταταχθούν οι μη ικανοποιηθείσες μη προνομιούχες απαιτήσεις, και στο υπόλοιπο
που απομένει από το 30%, θα καταταχθούν οι απαιτήσεις με γενικό προνόμιο.



VΙΙΙ. Το διαχρονικό δίκαιο εφαρμογής 
του άρθρου 977 ΚΠολΔ. 

 Η παρ. 3 του άρθρου 977 ΚΠολΔ υπήρξε αντικείμενο ριζικής μεταβολής με την
τροποποίησή του με τον ν.4335/2015, αφού σε αντίθεση με το προϊσχύον
δίκαιο που προέβλεπε την ικανοποίηση των μη προνομιούχων απαιτήσεων
μόνο μετά την ικανοποίηση των προνομιούχων απαιτήσεων, πλέον το
πλειστηρίασμα χωρίζεται σε ποσοστά 65%, 25% και 10% για την ικανοποίηση
των ειδικών, γενικών και των μη προνομιούχων απαιτήσεων, όπως θα
αναφερθεί παρακάτω.

 Λόγω της τροποποίησης αυτής είναι αναγκαία η αναζήτηση του κριτηρίου
εφαρμογής της παλαιότερης ή της νεότερης μορφής του άρθρου 977 ΚΠολΔ,
καθόσον συχνά η εκτελεστική διαδικασία έχει αρχίσει πριν την 1.1.2016, ενώ
ο πίνακας κατάταξης συντάσσεται μετά την ημερομηνία αυτή.



 Κατά μία άποψη, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 975, 977 ΚΠολΔ,
50 ΕισΝΚΠολΔ, άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 3 ν.4335/2015, οι ρυθμίσεις του
κεφαλαίου της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, όπως διαμορφώθηκαν μετά τον
ν.4335/2015, εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση
διενεργείται μετά την 1.1.2016, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ειδικότερη ρύθμιση
ως προς τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης.

 Έτσι και η τελευταία αυτή περίπτωση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογή της ανωτέρω
μεταβατικού δικαίου διάταξης, ενόψει του ότι όπου ο νομοθέτης θέλησε την
ειδικότερη ρύθμιση επιμέρους περιπτώσεων το έπραξε ρητά, όπως συνάγεται από
το άρθρο ένατο παρ. 9 περ. α' έως και ε’ ν.4335/2015. Μάλιστα, κρίσιμος χρόνος
είναι αυτός της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση που οδήγησε στην έναρξη
της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας διά της επιβολής κατάσχεσης επί χρηματικών
απαιτήσεων ή διά της διενέργειας άμεσης εκτέλεσης και όχι τυχόν προηγούμενες
επιταγές οι οποίες επιδόθηκαν χωρίς όμως να αρχίσει η κύρια εκτελεστική
διαδικασία εντός έτους από την επίδοσή τους (βλ. ΜΠΖακυνθ 187/2018 ΕφΑΔ 2019,
107, ΜΠΒολ 99/2017 ΝοΒ 2018, 457).



 Κατά άλλη άποψη, τα προνόμια αποτελούν ύλη του δικονομικού δικαίου, δεν αποτελούν
στοιχείο της απαίτησης, αλλά αφορούν τη σχέση των απαιτήσεων μεταξύ τους ως εκ της
συνδρομής περισσότερων δανειστών (βλ. ΟλΑΠ 21/1994 ΝοΒ 1996, 38). Για τον λόγο αυτό,
επιβάλλεται να κρίνεται η ύπαρξη και η έκτασή τους με βάση το δίκαιο που ισχύει όταν
συντάσσεται ο πίνακας κατάταξης, ενόψει του ότι κάθε διαδικαστική πράξη, όπως ο πίνακας
κατάταξης, κρίνεται με το δίκαιο που ισχύει όταν αυτή επιχειρείται. Συνεπώς, τα
καθιερούμενα από τους νόμους αυτούς προνόμια κρίνονται όχι σύμφωνα με τον νόμο που
ισχύει κατά τον χρόνο της γένεσης του δικαιώματος ή της έναρξης της αναγκαστικής
εκτέλεσης, αλλά σύμφωνα με αυτόν που ισχύει κατά τον χρόνο της κατάταξης.

 Το αντίθετο δεν συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ. που ορίζει,
ότι οι σχετικές με την αναγκαστική εκτέλεση διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις
εκτελέσεις που αρχίζουν από την εισαγωγή του και ότι η αναγκαστική εκτέλεση θεωρείται ότι
άρχισε από την επίδοση της επιταγής, γιατί η διάταξη αυτή δεν εισάγει γενικό κανόνα
διαχρονικού δικαίου για όλες τις πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως, αλλά ρυθμίζει
ειδικώς την εφαρμογή του ΚΠολΔ σε θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως εν σχέσει προς το
προγενέστερο αυτού δικονομικό δίκαιο (βλ. ΜΕφΘεσ 29/2019 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΤρικ 249/2018
ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 18067/2017 ΝΟΜΟΣ, ΜΠΞανθ 67/2017 ΕλΔ 2017, 1768).



IX.  Οριοθέτηση πεδίου εφαρμογής του 
από το άρθρο 977Α ΚΠολΔ. 
 Κρίσιμη για τους πίνακες κατάταξης που θα συνταχθούν στο μέλλον θα είναι η οριοθέτηση του

πεδίου εφαρμογής του από το άρθρο 977Α ΚΠολΔ, με το οποίο θεσπίστηκε υπερπρονόμιο για
ορισμένες εργατικές απαιτήσεις, κατά τρόπο που αυτές κατατάσσονται αμέσως μετά την αφαίρεση
των εξόδων από το πλειστηρίασμα και πριν από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση προνομιούχο ή μη.

 Τα χρονικά όρια και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 977Α ορίζονται στην παρ. 1 αυτού (βλ.
ΜΠΤρικ 249/2018 ΝΟΜΟΣ). Κατ’ αυτήν, πρέπει: α) όλες οι απαιτήσεις, τόσο αυτή του επισπεύδοντος
δανειστή, όσο και οι λοιπές αναγγελθείσες, πρέπει να έχουν γεννηθεί μετά τις 17.1.2018, β) οι
απαιτήσεις αυτές να έχουν εξασφαλισθεί με ενέχυρο ή υποθήκη που συστάθηκε, κατά νόμο, μετά τις
17.1.2018, και γ) το ενέχυρο ή υποθήκη να συσταθεί επί πράγματος που κατά την ημερομηνία αυτή
(17.1.2018) δεν ήταν βεβαρημένο.

 Έτσι, το άρθρο 977 ΚΠολΔ, θα εφαρμόζεται όταν όλες οι απαιτήσεις, τόσο αυτή του επισπεύδοντος
δανειστή, όσο και οι λοιπές αναγγελθείσες, έχουν γεννηθεί πριν τις 17.1.2018, ανεξαρτήτως του
πότε εξασφαλίσθηκαν με ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, ή όταν οι ανωτέρω
απαιτήσεις έχουν γεννηθεί μετά τις 17.1.2018, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένες με ενέχυρο ή υποθήκη
ή προσημείωση υποθήκης μετά την ημερομηνία αυτή ή είναι εξασφαλισμένες με ενέχυρο ή υποθήκη ή
προσημείωση υποθήκης μετά την ημερομηνία αυτή, πλην όμως δεν έχει εγγραφεί ή δεν έχει
παραχωρηθεί σε περιουσιακό στοιχείο μη βαρυνόμενο μέχρι την εγγραφή της με άλλη εμπράγματη
ασφάλεια, δηλ. δεν έχει εγγραφεί σε πρώτη (1η) σειρά.



 Με βάση τα παραπάνω, εάν η απαίτηση για την οποία επισπεύδεται η
εκτέλεση έχει γεννηθεί μετά τις 17.1.2018, πλην όμως αναγγελθούν μετά τον
πλειστηριασμό απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν τις 17.1.2018, τότε
εφαρμόζεται το άρθρο 977 και όχι το άρθρο 977Α ΚΠολΔ. Τούτο θα έχει ως
συνέπεια ότι ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν θα γνωρίζει ποια από τις
δύο διατάξεις θα εφαρμόσει πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την
αναγγελία των απαιτήσεων.

 Υποστηρίζεται βέβαια στη θεωρία και η άποψη ότι επί συρροής απαιτήσεων,
μερικές από τις οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 977Α § 1 ΚΠολΔ
θα εφαρμόζεται το άρθρο 977Α ΚΠολΔ και όχι το άρθρο 977 ΚΠολΔ.




