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αναγκαστική διαχείριση ή με προσωπική κράτηση. Όταν πρόκει-
ται για ένωση προσώπων του άρθρου 62 παράγραφος 2, η ανα-
γκαστική εκτέλεση γίνεται στην κοινή περιουσία τους.
2. Η κατάσχεση δεν επιτρέπεται να επεκταθεί σε περισσότερα 
από όσα χρειάζονται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση και για να 
καλυφθούν τα έξοδα της εκτέλεσης.

952 [Βεβαιωτικός όρκος] Αν με την κατάσχεση που έχει επι-
βληθεί δεν ικανοποιείται ή αν πιθανολογείται ότι με την 

κατάσχεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εντελώς η απαίτηση του 
δανειστή, μπορεί με αίτηση του δανειστή να υποχρεωθεί ο οφει-
λέτης, κατά τη διαδικασία των άρθρων 861 έως 866, να υποβάλει 
αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουσιακών του στοιχείων με 
ακριβή αναφορά του τόπου όπου αυτά βρίσκονται. Ως προς τις 
απαιτήσεις θα πρέπει να αναφέρονται η νομική αιτία, το αντικεί-
μενο, ο οφειλέτης, οι τυχόν εξασφαλίσεις και τα τυχόν υπάρχοντα 
αποδεικτικά μέσα. Από τον κατάλογο θα πρέπει να προκύπτουν 
επίσης οι απαλλοτριώσεις ακινήτων που έλαβαν χώρα την τελευ-
ταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο οφειλέτης θα 
πρέπει να βεβαιώνει συγχρόνως με όρκο ότι ο κατάλογος περιέχει 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και τις ως άνω απαλλο-
τριώσεις, ότι δεν παραλείπει κανένα στοιχείο και ότι έκανε κάθε 
προσπάθεια, για να εξακριβώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Κεφάλαιο 3ο: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας  
του οφειλέτη

953 [Κατασχετά – Ακατάσχετα] 1. Κατάσχεση μπορεί να γίνει 
στα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέ-

τη, καθώς και στα χέρια μεσεγγυούχου κατά την έννοια του άρ-
θρου 956 παράγραφος 1 ως συνέπεια προηγούμενης κατάσχεσης.
2. Οι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρ-
μόζονται και
α) όταν κινητά πράγματα του οφειλέτη βρίσκονται στα χέρια του 
δανειστή ή τρίτου πρόθυμου να τα αποδώσει,
β) όταν κατάσχεται εμπράγματο δικαίωμα του οφειλέτη επάνω σε 
ξένο κινητό πράγμα,
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γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγματα που είχαν μεταβιβαστεί 
από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από 
δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολι-
ευτικής κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα.
3. Εξαιρούνται από την κατάσχεση:
α) τα πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις 
ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του,
β) προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία α-
ποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι 
απαραίτητα για την εργασία τους,
γ) τα πάσης φύσεως βιβλία που δεν είναι εμπόρευμα, τα οποία, ως 
πολιτιστικά αγαθά, ο δικαστικός επιμελητής που διενεργεί την ανα-
γκαστική εκτέλεση τα αφαιρεί και τα παραδίδει μετά από δημόσια 
πρόσκληση, σε πολιτιστικούς οργανισμούς αντί τιμήματος που συμ-
φωνείται από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο και αυτούς.
Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέρ-
γεια για την εξασφάλιση δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ 
του οποίου γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, 
αποφασίζει το ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κα-
τά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.
4. Αν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα η κατάσχεση 
ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλεται από την ασφάλιση.

954 [Επιβολή κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη] 1. 
Η κατάσχεση, με την επιφύλαξη του άρθρου 956 παράγρα-

φος 1 εδάφιο γ΄, γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το 
δικαστικό επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση μπροστά σε 
ενήλικο μάρτυρα. Το κατασχεμένο το εκτιμά ο δικαστικός επιμε-
λητής ή ο πραγματογνώμονας που ο επιμελητής προσλαμβάνει 
κατά την κρίση του για αυτό το σκοπό.
2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ουσι-
ώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και α) ακριβή περιγραφή 
του κατασχεμένου πράγματος, ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία 
για την ταυτότητά του, β) αναφορά της εκτίμησης του κατασχε-
μένου που έκανε ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμο-
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νας, γ) τιμή πρώτης προσφοράς που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα της αξίας, στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο 
κινητό πράγμα, δ) αναφορά του εκτελεστού τίτλου, στον οποίο 
βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε στον οφειλέτη 
και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) αναφορά της 
ημέρας του πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά σε 
πέντε (5) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι 
πάντως μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος 
του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Εάν η παραπάνω προθεσμία 
συμπληρώνεται τον Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβά-
νεται υπόψη ο επόμενος μήνας. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης 
οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου 
η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς επίσης και 
η τυχόν διενέργειά του ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου 
στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου ε-
κτέλεσης ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας 
του κράτους. Ο δικαστικός επιμελητής βεβαιώνει στην κατασχε-
τήρια έκθεση τον λόγο της αδυναμίας ορισμού συμβολαιογρά-
φου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του συμβολαιογρα-
φικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης.
3. Την κατασχετήρια έκθεση υπογράφουν ο δικαστικός επιμελη-
τής και ο μάρτυρας και αν είναι παρόντες εκείνος υπέρ του οποί-
ου γίνεται και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση την 
υπογράφουν και αυτοί. Aν κάποιος από αυτούς αρνηθεί να υπο-
γράψει, η άρνησή του αναφέρεται στην έκθεση.
4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέ-
λεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο 
κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθε-
σης και του αποσπάσματος αυτής, ιδίως ως προς την περιγραφή 
του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφο-
ράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλει-
στηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00’ 
το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και 
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αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ι-
στοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστι-
κών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

955 [Γνωστοποιήσεις της κατάσχεσης] 1. Αντίγραφο της κατα-
σχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχε-

ση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνη-
θεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιμελητής 
συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι 
δυνατή η άμεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το 
αργότερο την επομένη της ημέρας που περατώθηκε η κατάσχε-
ση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει 
την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου όπου έγινε η κατά-
σχεση, διαφορετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περάτωση 
της κατάσχεσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία η έκθεση 
επιδίδεται στον γραμματέα του ειρηνοδικείου του τόπου όπου 
έγινε η κατάσχεση, ο οποίος οφείλει να την καταχωρίσει σε ειδικό 
βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο εκείνων κατά των οποίων γίνε-
ται η κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει 
ακυρότητα της κατάσχεσης.
2. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από 
την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης, να καταθέσει στον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση 
της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθε-
ση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραμματέα 
του ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παρ. 3, 
και το γραμμάτιο της δημόσιας κατάθεσης, ο οποίος συντάσσει έκ-
θεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που 
περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η 
εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και 
αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό 
φορολογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινη-
τών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γί-
νεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού, το όνομα και 
τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον 
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τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από 
τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλειά του μέχρι 
τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύ-
σεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα-
σχολουμένων. Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται και η τυχόν βεβαί-
ωση του δικαστικού επιμελητή σχετικά με τη αδυναμία ορισμού 
συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Το απόσπα-
σμα αυτό επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον ενεχυρούχο 
δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο. 
Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι δια-
τυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.

956 [Μεσεγγύηση των κατασχεμένων] 1. Ο δικαστικός επιμε-
λητής παραδίδει τα κατασχεμένα πράγματα για φύλαξη σε 

μεσεγγυούχο. Μεσεγγυούχος μπορεί να οριστεί εκείνος υπέρ του 
οποίου γίνεται η εκτέλεση, αν συναινεί εκείνος κατά του οποίου 
στρέφεται ή και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται, αν συναινεί 
εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Η ιδιότητα του κατά 
το προηγούμενο εδάφιο μεσεγγυούχου διατηρείται και για τις κα-
τασχέσεις που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.
2. Αν κατασχέθηκαν πράγματα που η μεταφορά τους είναι δύσκο-
λη ή μπορεί να τα βλάψει, ο δικαστικός επιμελητής τα αφήνει στον 
τόπο όπου έγινε η κατάσχεση.
3. Αν κατασχέθηκαν χρήματα ή άλλα πράγματα δεκτικά κατά το 
νόμο κατάθεσης, ο δικαστικός επιμελητής τα καταθέτει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 965 παράγραφος 4.
4. Ο μεσεγγυούχος φυλάει τα κατασχεμένα πράγματα και δεν έχει 
εξουσία να τα χρησιμοποιεί. Αν η φύση του κατασχεμένου το επι-
βάλλει, ο μεσεγγυούχος, μετά από άδεια του ειρηνοδικείου της πε-
ριφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά 
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ενεργεί και διαχειριστικές πρά-
ξεις. Ο μεσεγγυούχος έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και παραδί-
δει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το προϊόν της διαχείρισης.
5. Κάθε αμφισβήτηση για τον ορισμό του μεσεγγυούχου ή για ό,τι 
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αφορά τη μεσεγγύηση, καθώς και η αίτηση για την αντικατάστα-
σή του, εισάγεται, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., στο 
ειρηνοδικείο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης. Το δικα-
στήριο μπορεί να ορίσει ως μεσεγγυούχο και εκείνον κατά του 
οποίου στρέφεται ή εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση.
6. Αν ο μεσεγγυούχος αποβληθεί ή χάσει την κατοχή του πράγμα-
τος, το ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, δικάζοντας κατά 
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάζει να του αποδοθεί το 
πράγμα.
7. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος πραγματοποιήθηκε μετά την κατά-
σχεση, ο ασφαλιστής καταβάλλει στον υπάλληλο του πλειστηρια-
σμού την αποζημίωση που οφείλεται. Ο ασφαλιστής έγκυρα κα-
ταβάλλει την αποζημίωση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται 
η εκτέλεση, πριν ειδοποιηθεί εγγράφως από εκείνον που έκανε 
την κατάσχεση σχετικά με την επιβολή της. 

957 [Κατάσχεση χρημάτων] 1. Αν τα κατασχεμένα είναι μόνο 
χρήματα εφαρμόζονται τα άρθρα 971 επ. Το ίδιο ισχύει αν 

τα κατασχεμένα είναι αλλοδαπά χρήματα τα οποία ο υπάλληλος 
του πλειστηριασμού μετατρέπει σε ελληνικό χρήμα.
2. Αν εκτός από τα χρήματα κατασχέθηκαν και άλλα πράγματα, η 
διανομή των χρημάτων γίνεται μαζί με το πλειστηρίασμα.

958 [Συνέπειες της κατάσχεσης] 1. Αφότου γίνει η επίδοση 
αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης κατά το άρθρο 955 

παράγραφος 1, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που 
επέβαλε την κατάσχεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν η 
διάθεση του κατασχεμένου από εκείνον κατά του οποίου έγινε η 
κατάσχεση.
2. Η αναγκαστική κατάσχεση κινητών πραγμάτων δεν εμποδίζει 
την κατάσχεσή τους και από άλλο δανειστή. Κάθε διαδικασία ανα-
γκαστικής εκτέλεσης διενεργείται ξεχωριστά και δεν επηρεάζει 
η μια την άλλη. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση των εξόδων της 
εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του 
οποίου δεν περατώθηκε.
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959 [Τόπος και χρόνος πλειστηριασμού] 1. Τα κατασχεμένα 
πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον 

συμβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας του τόπου όπου 
έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό 
να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), 
τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιο-
γράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του 
τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιο-
γραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηρια-
σμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συ-
στημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό 
αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο πλειστη-
ριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που 
ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συ-
στημάτων πλειστηριασμού ανήκει στους κατά τόπον αρμοδίους 
συμβολαιογραφικούς συλλόγους.
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπα-
σμα της κατασχετήριας έκθεσης.
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι 
πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρο-
νικά συστήματα πλειστηριασμών. Πλειοδοσία περισσότερων από 
κοινού είναι εφικτή, μόνο εάν χορηγηθεί σε οποιονδήποτε εξ αυτών 
ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους λοιπούς ενδιαφε-
ρόμενους πλειοδότες και αυτός προβεί στη σχετική δήλωση συμ-
μετοχής και υποβολής του πληρεξουσίου, πριν τον πλειστηριασμό, 
σύμφωνα με την παρ. 5. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον κατακυ-
ρωθεί στους περισσότερους πλειοδότες το πράγμα, αυτοί ενέχονται 
εις ολόκληρον για την καταβολή του πλειστηριάσματος.
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συ-
γκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού 
έχει καταβάλει την εγγύηση της παραγράφου 1 του άρθρου 965 
και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 1003, επί κοινής δε πλειοδοσίας το κατά την παρά-
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γραφο 4 του παρόντος πληρεξούσιο μέχρι ώρα 15:00, δύο (2) ερ-
γάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. 
Οι προσφορές, με ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαμβά-
νουν αίρεση ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των 
συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή. Η κατάθεση της εγγύησης, 
του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηρια-
σμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό 
ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε 
ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηρια-
σμού. Σε περίπτωση πλειοδοσίας περισσοτέρων, σύμφωνα με την 
παρ. 4, η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης μπορεί να 
γίνει από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί ατομικά είτε ως 
εκπρόσωπος των λοιπών. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης, επί κοινής 
δε πλειοδοσίας ο εκπρόσωπος των λοιπών, διορίζει με ηλεκτρονική 
δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικεί-
ου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορε-
τικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του 
τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται, ακόμη 
και όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον συμβολαιογρά-
φου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλ-
λόγου του τόπου εκτέλεσης ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου 
της πρωτεύουσας του Κράτους.
6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας 
της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υπο-
βαλλόμενα αρχεία, διαπιστώνει με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 
της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας, 
την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλει-
στηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των υποψήφιων πλειοδο-
τών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
7. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια πε-
ρισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ 
επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ 
των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει 
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ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η 
περιφέρεια του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου και αν, για οποιον-
δήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από αυτές, επι-
λέγεται η περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρω-
τεύουσας του κράτους. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών 
που αναφύονται από τη διενέργεια του πλειστηριασμού είναι το 
δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσι-
μη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 
12:00 ή από τις 14:00 έως τις 16:00. Σε περίπτωση υποβολής προ-
σφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σμού, ήτοι από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 ή από ώρα 15:59:00 έως 
15:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε 
προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παρά-
τασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον 
υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να 
συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας (1) 
ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφο-
ρών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η 
Αυγούστου έως 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και 
την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδει-
ξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και 
για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που 
διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και 
για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.
9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού 
τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από 
την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφο-
ρών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβλη-
θείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες 
ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προ-
σφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή 
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έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την 
εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.
11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον 
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συ-
στήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστη-
ριασμού, καθώς και για το λόγο αυτής.
12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών 
προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού 
μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος 
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το 
αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνο-
ντας τα πράγματα στον πλειοδότη.
13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής 
έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματι-
κό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρί-
ασμα και το τέλος χρήσης το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα 
από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος 
και του τέλους χρήσης, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται 
στον υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον υπερθε-
ματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν την καταβολή του πλειστηριά-
σματος και του τέλους χρήσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέ-
ρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηρι-
άσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιου-
σία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο 
για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, 
ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον 
οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, μέρος του ανωτέρω ποσού, 
το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 14 του 
παρόντος, αποδίδεται από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλο-
γο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελμα-
τικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηρια-
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σμών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 
λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, 
οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η δι-
αδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, 
το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και 
απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμο-
γής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο 
ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

959Α Καταργήθηκε.

960-961 Καταργήθηκαν.

962 [Πλειστηριασμός σε περίπτωση κινδύνου άμεσης φθο-
ράς] 1. Αν τα κατασχεμένα πράγματα μπορεί, κατά την 

κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, να υποστούν φθορά, 
πλειστηριάζονται αμέσως. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού 
μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλι-
ση δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται 
ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το 
ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδι-
κασία των άρθρων 686 επ.
2. Τα υποκείμενα σε φθορά ευπαθή προϊόντα, πλειστηριάζονται ο-
ποιαδήποτε μέρα, και η κατά την παρ. 6 του άρθρου 959 ανάρτηση 
στα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να διενεργείται και αυθημερόν, 
πριν την έναρξη του πλειστηριασμού, η δε κατά την παρ. 1 του άρ-
θρου 965 εγγυοδοσία δύναται να κατατεθεί και σε μετρητά.

963 Καταργήθηκε.

964 [Σειρά κατακύρωσης] Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται 
η εκτέλεση, ορίζει εγγράφως, εφόσον το επιθυμεί, προς τον 

υπάλληλο του πλειστηριασμού, τη σειρά με την οποία θα κατακυ-
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ρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα, το αργότερο δύο (2) ημέρες 
πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υπάλλη-
λος του πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση 
μη έγγραφης ειδοποιήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση την σειρά κα-
τακύρωσης. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού ενημερώνει τα ηλε-
κτρονικά συστήματα για τη σειρά κατακύρωσης των κατασχεμένων 
πραγμάτων. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό 
της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των 
δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, 
δεν γίνεται κατακύρωση για τα λοιπά κατασχεθέντα και δεν συντάσ-
σεται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

965 [Πλειοδοσία - Αναπλειστηριασμός] 1. Η πλειοδοσία αρχί-
ζει με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς. Δεν μπορούν να 

πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι 
υπάλληλοί του. Για την από κοινού πλειοδοσία περισσότερων εφαρ-
μόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 959. Ο υπάλληλος του πλει-
στηριασμού οφείλει, αν προβληθεί εγγράφως πριν την έναρξη 
της διαδικασίας αντίρρηση από τον επισπεύδοντα ή τον καθ’ ού η 
εκτέλεση ή από οποιονδήποτε πλειοδότη να αποκλείσει από την 
πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου επισπεύδεται 
αναπλειστηριασμός, εφόσον το γεγονός αυτό προκύπτει από δη-
μόσιο έγγραφο ή ομολογείται. Κάθε πλειοδότης οφείλει να κατα-
θέτει με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό 
λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική 
επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μήνα, ή με 
επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, 
εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής της 
πρώτης προσφοράς. Επί περισσότερων υποψήφιων πλειοδοτών κα-
τά την παρ. 4 του άρθρου 959, η κατάθεση ή η έκδοση της επιταγής 
μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί ατο-
μικά είτε ως εκπρόσωπος των λοιπών. Αν υπερθεματιστής αναδεί-
χθηκε άλλος, ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε 
λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε καταθέ-
σει αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού.
2. Τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον 
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πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού πρέπει να καταχωρίζει στην έκθεσή του όλες τις 
προσφορές που έγιναν.
3. Ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα σε μετρητά ή με με-
ταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαρια-
σμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με επιταγή έκδοσης 
τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, την τρίτη εργάσιμη 
μέρα από τον πλειστηριασμό και αμέσως μετά του παραδίδεται 
το κατακυρωμένο πράγμα. Η παράδοση του πράγματος στον υ-
περθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το πλει-
στηρίασμα και το τέλος χρήσης.
4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δέ-
κατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει εντό-
κως το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Οι αναλογούντες επί του πλειστηριάσματος τόκοι υπολογίζονται 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδονται από 
κοινού με το πλειστηρίασμα με εντολή του επί του πλειστηρια-
σμού υπαλλήλου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία και οι αναγκαίες λε-
πτομέρειες που αφορούν στην απόδοση του πλειστηριάσματος 
στους δικαιούχους, καθώς και άλλο σχετικό ζήτημα. Η κατάθεση 
είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και 
δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του.
5. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως το πλειστη-
ρίασμα και το τέλος χρήσης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού 
οφείλει μέσα στις επόμενες δύο (2) εργάσιμες ημέρες να τον ο-
χλήσει με εξώδικη πρόσκληση που επιδίδεται με δικαστικό επι-
μελητή. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα 
μέσα στις επόμενες από την όχληση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει 
καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι επόμενοι πλειοδότες, η 
προσφορά των οποίων, αθροιζομένη με το ποσό της εγγυοδοσί-
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ας που κατέπεσε, είναι ίση με το πλειστηρίασμα, να καταβάλουν 
σε τακτή ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση το ποσό που είχαν 
προσφέρει. Η πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, επί 
δε κοινής πλειοδοσίας επιδίδεται στον εκπρόσωπο αυτών. Αν εμ-
φανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συντάσσεται σχετική 
έκθεση από τον συμβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε 
εκείνον που είχε προσφέρει κατά τον πλειστηριασμό το μεγαλύτε-
ρο ποσόν. Το πλειστηρίασμα συνίσταται στο άθροισμα του ποσού 
που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεματι-
στή που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου 
του πλειστηριασμού, η κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόσκληση 
των επόμενων πλειοδοτών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής 
για λόγους που εκτίθενται σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται α-
ναπλειστηριασμός κατά τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων. Η 
επίσπευση του αναπλειστηριασμού γίνεται είτε με επιμέλεια του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού είτε από τον υπέρ ου ή από τον 
καθ’ ου η εκτέλεση ή από κάθε δανειστή που έχει αναγγελθεί με 
τίτλο εκτελεστό. Ο αναπλειστηριασμός επισπεύδεται με πράξη 
του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με δήλωση προς τον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασμού του υπέρ ου ή του καθ’ ου ή του δανει-
στή, για την οποία συντάσσεται πράξη. Περίληψη της πράξης, η 
οποία περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στο απόσπα-
σμα της κατασχετήριας έκθεσης, δημοσιεύεται με επιμέλεια του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων 
Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η 
διάταξη του άρθρου 959 της παρ. 8 εφαρμόζεται αναλόγως και 
η σχετική προθεσμία υπολογίζεται αφότου συνταχθεί η πράξη. 
Ο αρχικός υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασμα, 
δεν μπορεί να πλειοδοτήσει, δικαιούται όμως, έως ότου αρχίσει η 
πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόμενο πλειστηρίασμα, με τον 
τόκο υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα του αναπλειστηριασμού 
και να ζητήσει να του κατακυρωθεί το πράγμα.
6. Αν κατά τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστη-
ρίασμα, ο πρώτος υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται 
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για τη διαφορά εντόκως, με το επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυο-
δοσία που είχε καταθέσει, με τους τυχόν τόκους της, καταλογίζε-
ται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν απομένει επιπλέον 
διαφορά, η έκθεση του αναπλειστηριασμού αποτελεί εναντίον 
του τίτλο εκτελεστό για τη συμπλήρωση. Αν έγιναν περισσότεροι 
αναπλειστηριασμοί, όλοι οι προηγούμενοι διαδοχικοί υπερθε-
ματιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις 
ολόκληρον για την τυχόν διαφορά μεταξύ του αρχικού πλειστη-
ριάσματος και του πλειστηριάσματος που τελικά επιτεύχθηκε και 
καταβλήθηκε, χωρίς όμως η ευθύνη του καθενός να υπερβαίνει 
το ποσόν της διαφοράς από τη δίκη του οφειλή. Οι εγγυοδοσίες 
που είχαν κατατεθεί από τους προηγούμενους διαδοχικούς υπερ-
θεματιστές δεν επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστη-
ρίασμα από τον τελικό υπερθεματιστή, προκειμένου να γίνει ο ως 
άνω καταλογισμός στην τυχόν διαφορά. Ο υπερθεματιστής που 
δεν κατέβαλε δεν δικαιούται, αν κατά τον αναπλειστηριασμό επι-
τεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το επιπλέον.
7. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει 
ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού την επι-
βαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία αστυνο-
μικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υπο-
βάλλει αιτήματα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάσταση 
της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασμού.

966 [Νέος πλειστηριασμός] 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειο-
δότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλει-

στηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε 
εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επι-
σπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού 
παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την 
έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο 
οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλει-
στηριασμών.
2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επανα-
λαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία 
που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σα-
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ράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).
2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται 
νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται 
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, 
αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελί-
δες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημο-
σιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).
2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγο-
νος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα 
πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις α-
ντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).
3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμό-
διο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννο-
μο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει 
αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή 
και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.
4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηρια-
σμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται 
ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επι-
σπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο 
του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργά-
σιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης. Τυχόν προσφορές 
πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασί-
ας παραμένουν ισχυρές.
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967 [Χρηματιστηριακή πώληση] 1. Αν τα κατασχεμένα πράγ-
ματα είναι από εκείνα που αναγράφονται στο δελτίο του 

χρηματιστηρίου αξιών, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τα εκ-
ποιεί στο χρηματιστήριο.
2. Αν τα πράγματα που πλειστηριάζονται είναι νομίσματα ή άλλα 
αντικείμενα από χρυσό ή άργυρο, δεν μπορούν να κατακυρω-
θούν σε τιμή μικρότερη από την αγοραία τιμή του νομίσματος, 
του χρυσού ή του αργύρου. Στην περίπτωση που αυτό δεν κα-
τορθώθηκε, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τα πωλεί ελεύθερα 
στην παραπάνω τιμή τους. 

968 [Πλειστηριασμός καρπών] Ο πλειστηριασμός των καρπών 
μπορεί να γίνει είτε μετά είτε πριν από τον αποχωρισμό 

τους. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί να διατάξει να γί-
νει η συγκομιδή των καρπών πριν από τον πλειστηριασμό.

969 [Κατακύρωση] 1. Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την 
κατακύρωση. Όποιος υπερθεματίζει δεσμεύεται ώσπου να 

γίνει καλύτερη προσφορά ή ώσπου να ματαιωθεί η κατακύρωση.
2. Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η 
εκτέλεση έχει δικαίωμα να εξοφλήσει τα έξοδα και τις απαιτήσεις 
εκείνου που την επισπεύδει και των άλλων δανειστών που έχουν 
τίτλο εκτελεστό και αναγγέλθηκαν καθώς και το τέλος χρήσης του 
ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμού, και να αναλάβει τα 
πράγματα που πλειστηριάζονται. Εκείνος κατά του οποίου έγινε 
η εκτέλεση έχει δικαίωμα να ενεχυριάζει τα πράγματα που πλει-
στηριάζονται για να βρει τα μέσα να εξοφλήσει την απαίτηση και 
να πληρώσει τα έξοδα.
3. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού είναι υποχρεωμένος να τον 
ενεργήσει, εκτός αν συμφωνούν στη ματαίωσή του ο επισπεύδων 
την εκτέλεση και όλοι οι αναγγελμένοι δανειστές που έχουν κατα-
θέσει εκτελεστό τίτλο. 

970 [Συνέπειες της κατακύρωσης] Όταν το πράγμα κατακυρώ-
νεται σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αυτός 

πληρώνει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το υπόλοιπο του 
πλειστηριάσματος που μένει, αφού αφαιρεθεί η απαίτησή του και 
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τα έξοδα της εκτέλεσης, εφόσον δεν αναγγέλθηκαν άλλοι δανει-
στές. Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη ημέρα από 
τη λήξη της προθεσμίας για αναγγελία, και το πράγμα που πλει-
στηριάστηκε δεν παραδίδεται πριν περάσει αυτή η προθεσμία. Αν 
αναγγελθούν άλλοι δανειστές οφείλει να πληρώσει ολόκληρο το 
πλειστηρίασμα. 

971 [Διανομή του πλειστηριάσματος χωρίς πίνακα] 1. Αν το 
πλειστηρίασμα αρκεί για να ικανοποιηθούν εκείνος υπέρ 

του οποίου έγινε η εκτέλεση και οι δανειστές που αναγγέλθηκαν, 
ο υπάλληλος του πλειστηριασμού, αφού αφαιρέσει τα έξοδα της 
εκτέλεσης, τους ικανοποιεί την εικοστή ημέρα μετά τον πλειστη-
ριασμό, ή και ενωρίτερα, αν συμφωνήσει εκείνος κατά του οποίου 
έχει στραφεί η εκτέλεση.
2. Εκείνος κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση μπορεί να 
ανακόψει την αναγγελία μέχρι και την ημέρα της διανομής του 
πλειστηριάσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 933 επ.. Αντίγραφο της 
ανακοπής επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση και στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται 
μόνο το ένδικο μέσο της έφεσης.
3. Αν εκείνος κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση ασκήσει 
ανακοπή, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 980 πα-
ράγραφος 2 ως προς τους δανειστές των οποίων τις απαιτήσεις 
έχει προσβάλει με την ανακοπή. 

972 [Αναγγελίες] 1. Οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε 
η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν την απαίτησή 

τους. Η αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, 
σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του οποί-
ου στρέφεται η εκτέλεση και πρέπει να περιέχει:
(α) διορισμό αντικλήτου στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του 
τόπου της εκτέλεσης, στον οποίον μπορούν να γίνονται όλες οι επι-
δόσεις και προσφορές που αφορούν την εκτέλεση. Αν δεν οριστεί 
αντίκλητος, αντίκλητος είναι ο δικηγόρος που υποχρεωτικά υπογράφει 
την αναγγελία, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ειδικής ρύθμισης.
(β) περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται. Η 
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αναγγελία πρέπει να επιδοθεί το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέ-
ρες μετά τον πλειστηριασμό και μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει 
να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση. Τα 
έξοδα της αναγγελίας βαρύνουν όποιον αναγγέλλεται.
2. Το κύρος της αναγγελίας δεν επηρεάζεται από την αναστολή 
ή τη ματαίωση του πλειστηριασμού. Αν η απαίτηση του δανειστή 
που αναγγέλλεται στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό, η αναγγελία έχει 
τα ίδια αποτελέσματα με την κατάσχεση.

973 [Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος] 1. Αν για οποιον-
δήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα 

που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται 
στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική 
πράξη. Η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλ-
ληλο του πλειστηριασμού δυο (2) μήνες από την ημέρα της δή-
λωσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από 
την ημέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός πέντε 
(5) ημερών μεριμνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δή-
λωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσι-
εύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
2. Κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε εκτε-
λεστό τίτλο και κοινοποίησε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφε-
ται η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον 
πλειστηριασμό.
3. Αν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα, θέλει να επι-
σπεύσει τον πλειστηριασμό κατά την παρ. 2, πρέπει να το δηλώ-
σει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και να συνταχθεί σχετική 
πράξη. Αν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει κατάσχεση, 
η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επέχει θέση ανάκλησης 
της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από τη δήλωση στον αρχικώς επισπεύδοντα. Ο 
πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον του ίδιου υπαλλήλου. Ο υπάλλη-
λος του πλειστηριασμού εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά ώστε να 
αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηρι-
ασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου 
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Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
4. Κάθε δανειστής της παρ. 2 μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο 
κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ., να του επιτρέψει να επισπεύσει αυτός την 
εκτέλεση, αν ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε για δεύτερη φορά 
χωρίς σοβαρό λόγο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που από 
τη στάση του επισπεύδοντος προκύπτει συμπαιγνία ή ολιγωρία. 
Η ανάθεση της επίσπευσης στον αιτούντα μπορεί να εξαρτηθεί 
από τη ματαίωση του τυχόν επισπευδόμενου πλειστηριασμού. Ο 
δανειστής, στον οποίο ανατέθηκε η επίσπευση, οφείλει να προβεί 
στην κατά την παρ. 3 δήλωση. Ο πλειστηριασμός επισπεύδεται 
κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
5. Αν στην περίπτωση της παρ. 3 εμφανίστηκαν ταυτόχρονα πε-
ρισσότεροι δανειστές που θέλουν να επισπεύσουν την εκτέλεση 
ή, στην περίπτωση της παρ. 4, οι αιτούντες είναι περισσότεροι, το 
κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, ύστερα από αυτοτελή ή παρεμπί-
πτουσα αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δικάζοντας 
με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., επιλέγει τον καταλληλό-
τερο στον οποίο και αναθέτει την επίσπευση. Ο πλειστηριασμός 
επισπεύδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3.
6. Αντιρρήσεις για οποιονδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της 
δήλωσης συνέχισης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της κατά την παρ. 1 ανάρ-
τησης. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά 
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και γίνεται με 
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κατά της απόφασης που εκδί-
δεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν 
επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων ούτε και αίτηση ανάκλησης. 
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδι-
αίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστη-
ρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από την οποία 
συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.
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