
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η 14η έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην σει-
ρά “Κώδικες Τσέπης”, κατέστη αναγκαία μετά τις μεταβολές που 
επήλθαν στο κείμενό του με τους πρόσφατους νόμους 4509/2017 
και 4512/2018. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 176 του Ν. 4512/2018 («Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμ-
ματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
5/17.1.2018), που τροποποιεί τα άρθρα 1007, 1018, 1030 ΚΠολΔ 
και προσθέτει νέο άρθρο 977Α, επανακαθορίζεται η σειρά προτί-
μησης μεταξύ των εγχειρόγραφων, των απλώς προνομιούχων και 
των “υπερπρονομιούχων”, σύμφωνα με τη νεοπαγή διατύπωση 
του νόμου, πιστωτών του καθ’ ου η εκτέλεση, ενώ προτάσσεται 
έναντι όλων αυτών η ικανοποίηση της απαίτησης του υπερθεμα-
τιστή για ανάληψη του καταβληθέντος πλειστηριάσματος σε πε-
ρίπτωση ακύρωσης του πλειστηριασμού.  

Με το άρθρο 207 του Ν. 4512/2018, που τροποποιεί τα άρ-
θρα 927, 933, 943, 954, 955, 959, 964, 965, 966, 969, 972, 988, 995, 
998, 1001, 1002, 1004, 1012, 1015, 1021 ΚΠολΔ και καταργεί τα 
άρθρα 959A και 998A αυτού, προσαρμόζεται πλήρως η διαδικα-
σία του πλειστηριασμού στο νέο μοντέλο της ηλεκτρονικής διε-
νέργειάς του, με πρόδηλη την επιδίωξη του νομοθέτη να διασφα-
λίσει πάση θυσία την απρόσκοπτη διεξαγωγή πλειστηριασμών 
ακόμα και μακριά από τον τόπο της κατάσχεσης. Στην παρούσα 
14η έκδοση περιέχεται και η συναφής Υ.Α. 41756 οικ./26.5.2017  
(«Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων» 
– ΦΕΚ Β΄ 1884/30.5.2017), που επίσης ρυθμίζει διάφορες πτυχές 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Με τον προγενέστερο Ν. 4509/2017 («Μέτρα θεραπείας ατό-
μων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοη-
τικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), 
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και συγκεκριμένα τα άρθρα 23, 42 και 63 αυτού, προστέθηκε 
παρ. 6 στο άρθρο 686 ΚΠολΔ, περί της δυνατότητας προφορικής 
άσκησης της πρόσθετης παρέμβασης και της ανταίτησης κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
και του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εισήχθη νέο Κεφάλαιο Θ΄ στο 
Πέμπτο Βιβλίο για τα Ασφαλιστικά Μέτρα, αποτελούμενο από μό-
νο το άρθρο 738Α σχετικά με την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής 
Δέσμευσης Λογαριασμού και, τέλος, προστέθηκε εδ. β΄ στην παρ. 
2 του άρθρου 96 ΚΠολΔ, ειδικά για τον τύπο παροχής δικαστικής 
πληρεξουσιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας των εργατικών 
διαφορών.

Ευαγγελία Νεζερίτη 
Μάρτιος 2018
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898 άρ. 1 άρ. έβδομο Ν. 4335/2015
άρ. 3 παρ. 1 Ν. 1816/1988

899 άρ. 9 παρ. 15 Ν. 2145/1993

901 άρ. 1 άρ. έβδομο Ν. 4335/2015
άρ. 9 παρ. 16 Ν. 2145/1993

904 άρ. 6 παρ. 14 Ν. 2479/1997

905 άρ. 18 Ν. 4055/2012

908 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

909 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

912 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 10 παρ. 8 Ν. 2145/1993

913 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

914 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

917 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

924 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 10 παρ. 1 Ν. 2145/1993

926 άρ. 10 παρ. 2 Ν. 2145/1993

927 άρ. 207 παρ. 1 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 1 Ν. 4472/2017

929 άρ. 13 παρ. 1 Ν. 3043/2002

931 άρ. 4 παρ. 1 Ν. 2298/1995

933 άρ. 207 παρ. 2 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 1 Ν. 4055/2012
άρ. 10 παρ. 4 Ν. 2145/1993

934 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 3 παρ. 27 Ν. 2207/1994

935 άρ. 19 παρ. 2 Ν. 4055/2012

936 άρ. 19 παρ. 3 Ν. 4055/2012
άρ. 4 παρ. 2 Ν. 2298/1995

937 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 4 Ν. 4055/2012
άρ. 32 παρ. 5 Ν. 2172/1993 
άρ. 10 παρ. 6 Ν. 2145/1993
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938 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 1 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 5 Ν. 4055/2012
άρ. 6 παρ. 15 Ν. 2479/1997
άρ. 19 παρ. 2 Ν. 2331/1995
άρ. 4 παρ. 3 Ν. 2298/1995
άρ. 3 παρ. 28 Ν. 2207/1994

939 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

940Α άρ. 10 παρ. 9 Ν. 2145/1993

941 άρ. 19 παρ. 6 Ν. 4055/2012

943 άρ. 207 παρ. 3 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 2 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 7, 8 Ν. 4055/2012
άρ. 51 παρ. 1-2 Ν. 3994/2011

946 άρ. 52 παρ. 1 Ν. 3994/2011

947 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 52 παρ. 2 Ν. 3994/2011

950 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 52 παρ. 3 Ν. 3994/2011

952 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

953 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 6 Ν. 2298/1995

954 άρ. 207 παρ. 4 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 3 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 21 Ν. 3346/2005
άρ. 4 παρ. 7 στοιχ. α’-β’ Ν. 2298/1995

955 άρ. 207 παρ. 5 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 4 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 9 Ν. 4055/2012
άρ. 4 παρ. 8 Ν. 2298/1995

956 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 9 Ν. 2298/1995

958 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
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959 άρ. 207 παρ. 6 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 5 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 53 Ν. 3994/2011
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3714/2008
άρ. 19 παρ. 2 Ν. 2331/1995
άρ. 4 παρ. 10 στοιχ. γ’-δ’ Ν. 2298/1995

959Α άρ. 207 παρ. 7 Ν. 4512/2018
άρ. έβδομο παρ. 1-4 Ν. 4475/2017
άρ. 59 παρ. 6 Ν. 4472/2017

960 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 1 Ν. 4335/2015
άρ. 54 παρ. 1-2 Ν. 3994/2011
άρ. 13 παρ. 2 Ν. 3043/2002

961 άρ. 4 παρ. 12 Ν. 2298/1995

962 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

963 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 1 Ν. 4335/2015
άρ. 55 Ν. 3994/2011

964 άρ. 207 παρ. 8 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 7 Ν. 4472/2017

965 άρ. 207 παρ. 9 Ν. 4512/2018
άρ. έβδομο παρ. 5-6 Ν. 4475/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 1 παρ. 2 Ν. 3714/2008
άρ. 4 παρ. 13 στοιχ. α’-ε’ Ν. 2298/1995

966 άρ. 207 παρ. 10 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 8 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 14 Ν. 2298/1995

969 άρ. 207 παρ. 11 Ν. 4512/2018
971 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

άρ. 10 παρ. 11 Ν. 2145/1993

972 άρ. 207 παρ. 12 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

973 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 15 στοιχ. α’-δ’ Ν. 2298/1995

974 άρ. 4 παρ. 16 Ν. 2298/1995
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975 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 71 Ν. 4174/2013
άρ. 19 παρ. 10 Ν. 4055/2012
άρ. 56 Ν. 3994/2011
άρ. 41 παρ. 1 Ν. 3863/2010
άρ. 16 Ν. 2972/2001
άρ. 77 παρ. 2 Ν. 2533/1997
άρ. 6 παρ. 16 στοιχ. β’ Ν. 2479/1997
άρ. 4 παρ. 17 στοιχ. α’-β’ Ν. 2298/1995

977 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

977Α άρ. 176 παρ. 1 Ν. 4512/2018
978 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

979 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 11 Ν. 4055/2012
άρ. 4 παρ. 18 Ν. 2298/1995

980 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

982 άρ. 60 παρ. 9β Ν. 4370/2016
άρ. 3 Ν. 3714/2008
άρ. 29 παρ. 2 Ν. 3147/2003

983 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 3 Ν. 4335/2015
άρ. 57 Ν. 3994/2011

985 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

986 άρ. 19 παρ. 12 Ν. 4055/2012

988 άρ. 207 παρ. 13 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

991Α άρ. 58 παρ. 1 Ν. 3994/2011

991Β άρ. 58 παρ. 2 Ν. 3994/2011

992 άρ. 4 παρ. 19 Ν. 2298/1995

993 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 20 στοιχ. α’-β’ Ν. 2298/1995

994 άρ. 4 παρ. 21 Ν. 2298/1995

995 άρ. 207 παρ. 14 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 9 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 2 Ν. 3714/2008
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997 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 22 Ν. 2298/1995

998 άρ. 207 παρ. 15 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 59 παρ. 1 Ν. 3994/2011
άρ. 1 παρ. 3 Ν. 3714/2008
άρ. 4 παρ. 23 στοιχ. β’ Ν. 2298/1995

998Α άρ. 207 παρ. 16 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 10 Ν. 4472/2017

999 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 1 Ν. 4335/2015
άρ. 60 παρ. 1-2 Ν. 3994/2011
άρ. 4 παρ. 24 Ν. 2298/1995

1000 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 19 παρ. 2 Ν. 2331/1995
άρ. 4 παρ. 25 Ν. 2298/1995

1001 άρ. 207 παρ. 17 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 1 Ν. 4335/2015

1001Α άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 4 παρ. 26 Ν. 2298/1995
άρ. 14 Ν. 1682/1987

1002 άρ. 207 παρ. 18 Ν. 4512/2018
1003 άρ. 20 Ν. 3346/2005

άρ. 4 παρ. 27 Ν. 2298/1995

1004 άρ. 207 παρ. 19 Ν. 4512/2018
άρ. 4 παρ. 28 Ν. 2298/1995

1005 άρ. έβδομο παρ. 7 Ν. 4475/2017

1007 άρ. 176 παρ. 2 Ν. 4512/2018
1009 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

1011 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

1011Α άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 3 Ν. 4335/2015

1012 άρ. 207 παρ. 20 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 6 παρ. 1 Ν. 2575/1998
άρ. 4 παρ. 29 στοιχ. α’-γ’ Ν. 2298/1995
άρ. 15 παρ. 1 Ν. 1682/1987
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1013 άρ. 4 παρ. 30 Ν. 2298/1995

1015 άρ. 207 παρ. 21 Ν. 4512/2018
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 3 παρ. 31 στοιχ. α’-β’ Ν. 2298/1995

1016 άρ. 4 παρ. 32 Ν. 2298/1995

1018 άρ. 176 παρ. 3 Ν. 4512/2018
1019 άρ. 4 παρ. 33 στοιχ. α’-β’ Ν. 2298/1995 

άρ. 10 παρ. 14 Ν. 2145/1993

1021 άρ. 207 παρ. 22 Ν. 4512/2018
άρ. 59 παρ. 11 Ν. 4472/2017
άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 61 Ν. 3994/2011
άρ. 4 παρ. 34 Ν. 2298/1995

1023 άρ. 19 παρ. 13 Ν. 4055/2012

1030 άρ. 176 παρ. 4 Ν. 4512/2018
1047 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015

άρ. 116 παρ. 6 Ν. 4072/2012
άρ. 62 Ν. 3994/2011

1048 άρ. 46 Ν. 2447/1996

1049 άρ. 1 άρ. όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 63 Ν. 3994/2011

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική 
μεταβολή

3 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 6 Ν. 4335/2015
άρ. 20 Ν. 4055/2012

64 άρ. 26 Ν. 4491/2017

71 άρ. 49 Ν. 4488/2017
άρ. 34 Ν. 4446/2016
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ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 60 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) με τίτλο «Διεξαγω-
γή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκα-
στικής εκτέλεσης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 208 παρ. 1 του 
Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) ορίζονται τα εξής:
«1. Από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο 
με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής 
και επιβολής της κατάσχεσης.
2. Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με 
φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η 
σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, αυτοί διενεργούνται με ηλεκτρο-
νικά μέσα, από τις 14:00 έως τις 18:00, εφόσον δεν αλλάζει η ημερομηνία 
διενέργειας και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός διε-
νεργείται κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον συμβολαιογράφο στο 
ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
διενέργειας του πλειστηριασμού, χωρίς άλλη διατύπωση. Εφόσον αλλάζει 
η ημερομηνία διενέργειας ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά την πα-
ράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να 
γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειάς τους 
με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου απο-
σπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Στο νέο απόσπασμα γίνεται μνεία 
μόνον της αρχικής κατασχετήριας έκθεσης και της μεταβολής του τρόπου 
και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Ο δικαστικός επιμελη-
τής επαναλαμβάνει την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα 
άρθρα 955 και 995 μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις του νέου 
αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Αν έχουν επιβληθεί περισσό-
τερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύδων δανειστής 
οφείλει να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέρ-
γειας του πλειστηριασμού στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέ-
ντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι 
διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, το αργότερο δέκα (10) ή είκοσι 
(20) εργάσιμες ημέρες, κατά τις προεκτεθείσες διακρίσεις πριν από την ορι-
σθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού.
3. Στην εντολή του επισπεύδοντος κατά την παράγραφο 2 μπορεί να περι-
λαμβάνεται και δήλωσή του για την αντικατάσταση του συμβολαιογράφου 
που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, εφόσον ο τε-
λευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του 
για οποιονδήποτε λόγο. Με την ως άνω δήλωσή του, ο επισπεύδων μπο-
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ρεί να επιλέξει πιστοποιημένο συμβολαιογράφο του συμβολαιογραφικού 
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβο-
λαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Η σχετική εντολή 
του επισπεύδοντος μνημονεύεται υποχρεωτικά στο νέο απόσπασμα της 
κατασχετήριας έκθεσης που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής του τόπου 
εκτέλεσης.
4. Η ανακοπή του άρθρου 954 παράγραφος 4 κατατίθεται, με ποινή απαρα-
δέκτου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
του πλειστηριασμού. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά έως τις 12:00 το 
μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας του πλειστηριασμού.
5. Ο πλειστηριασμός διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σε 
κάθε άλλη περίπτωση κατάθεσης δήλωσης συνέχισης ή υποκατάστασης 
κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το 
άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4 και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 
965 παράγραφος 5.
6. Μεταβολή είναι δυνατή ακόμη και εάν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου έχει ασκηθεί η ανακοπή των άρθρων 933, 954 παράγραφος 4 ή 
η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 1000.
7. Ο επισπεύδων δανειστής, καθώς και κάθε άλλος δανειστής που επισπεύ-
δει εκ νέου τον πλειστηριασμό κατά το άρθρο 973, μπορεί να ζητήσει την 
αντικατάσταση του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλλη-
λος του πλειστηριασμού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν 
μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Με την ως 
άνω δήλωσή του, ο επισπεύδων μπορεί να επιλέξει πιστοποιημένο συμβο-
λαιογράφο του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν 
αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύου-
σας του κράτους.
Η αντικατάσταση πραγματοποιείται με τη δήλωση του άρθρου 973 πα-
ράγραφοι 2 και 3, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή του τόπου 
εκτέλεσης στον αρχικά ορισθέντα υπάλληλο του πλειστηριασμού και υπο-
βάλλεται στον αντικαταστάτη του, ο οποίος συντάσσει σχετική πράξη. Αν 
ο πλειστηριασμός επισπεύδεται από άλλο δανειστή, πλην του επισπεύδο-
ντος, η σχετική δήλωση επιδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη δήλωση 
στον αρχικό επισπεύδοντα. Ο νέος υπάλληλος του πλειστηριασμού μερι-
μνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του ηλε-
κτρονικού πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηρια-
σμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομι-
κών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Εάν εμφανιστούν 
ταυτόχρονα περισσότεροι δανειστές που επιθυμούν να επισπεύσουν την 
εκτέλεση, θα εφαρμοστεί η παράγραφος 5 του άρθρου 973. 
8. Εφόσον αντικατασταθεί, ο αρχικά ορισθείς συμβολαιογράφος αυτός 
υποχρεούται να παραδώσει αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον 
αντικαταστάτη του ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο τα 
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έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 955 παράγραφος 2 και 995 παρά-
γραφος 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 παρά-
δοση των παραπάνω εγγράφων αποτελεί για τον αρχικό υπάλληλο του 
πλειστηριασμού πειθαρχικό παράπτωμα, χωρίς να αποκλείεται ευθύνη με 
βάση άλλες διατάξεις.
9. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί να διεξαχθούν πριν 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διενεργούνται σύμφωνα με τους 
όρους τους, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.
10. Με ηλεκτρονικά μέσα διεξάγεται ο εκούσιος πλειστηριασμός του άρ-
θρου 1021, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 959 και 998 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονομίας.
11. Πλειστηριασμοί και συναφείς δικαστικές και εξώδικες πράξεις που θα 
διενεργηθούν μέχρι 21.2.2018 διέπονται από τις προϊσχύσασες καταργού-
μενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με βάση το προηγούμενο άρθρο του 
παρόντος νόμου.
12. Οι καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις με το άρθρο 207 του 
παρόντος, αναφορικά με την κύρια διαδικασία των φυσικών πλειστηρια-
σμών, διατηρούνται σε ισχύ ειδικά για τους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ 
φυσικούς πλειστηριασμούς έως 30.4.2018.»
• Στο άρθρο 208 παρ. 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) ορίζονται 
τα εξής: «Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4472/2017 προδικασία 
μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Η προθεσμία της κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προδικασίας 
εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρό-
ντος, διαδικασίες μετατροπής του φυσικού πλειστηριασμού σε ηλεκτρονι-
κό, καθώς επίσης και σε ματαιωθέντες για οποιονδήποτε λόγο πλειστηρι-
ασμούς. 
Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προδικασία και η κύρια διαδι-
κασία της αναγκαστικής εκτέλεσης διέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος.»

Κεφάλαιο 1o: Γενικές διατάξεις

904 [Εκτελεστοί τίτλοι] 1. Αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γί-
νει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου.

2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι:
α) οι τελεσίδικες αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις κάθε ελληνι-
κού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές,
β) οι διαιτητικές αποφάσεις,
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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.

959 [Τόπος και χρόνος πλειστηριασμού] 1. Τα κατασχεμένα 
πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον 

συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατά-
σχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί 
συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατα-
σχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου 
της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου 
εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφι-
κού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός 
των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστη-
μάτων 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.
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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 δεν είναι δυνατή.
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, μέχρι ώρα 15:00, δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Οι προσφορές, με 
ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, 
και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διε-
νέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον 
υπερθεματιστή. Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των 
ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριά-
σματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματι-
κό λογαριασμό που θα διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα 
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος πλειοδό-
της διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην 
περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 
15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του 
πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέ-
ας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο εδά-
φιο εφαρμόζεται, ακόμη και όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται 
ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή του συμβο-
λαιογραφικού 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 πα-
ραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστη-
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ριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών 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 
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 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. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 
έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για 
κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της 
παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, 
εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπο-
ρούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής 
προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει 
από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγού-
μενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την 
ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή 
ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέ-
ρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αερο-
σκάφη 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 
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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 
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, 
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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-
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] Αν τα κατασχεμένα πράγματα μπορεί, κατά την κρίση 

του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, να υποστούν φθορά, πλει-
στηριάζονται αμέσως. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπο-
ρεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια 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 κατά τη διαδι-
κασία των άρθρων 686 επ.

963 Καταργήθηκε.
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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-
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 
κατακύρωσης. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού ενημερώνει τα 
ηλεκτρονικά συστήματα για τη σειρά κατακύρωσης των κατασχε-
μένων πραγμάτων. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει 
το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλε-
ση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της 
εκτέλεσης, δεν γίνεται κατακύρωση για τα λοιπά κατασχεθέντα και 
δεν συντάσσεται ως προς αυτά έκθεση πλειστηριασμού και κατα-
κύρωσης.

965 [Πλειοδοσία - Αναπλειστηριασμός] 1. Η πλειοδοσία αρ-
χίζει με βάση την τιμή της πρώτης προσφοράς. Δεν μπο-

ρούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστη-
ριασμού και οι υπάλληλοί του και περισσότεροι πλειοδότες από 
κοινού. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, αν προβληθεί 
εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας αντίρρηση από τον 
επισπεύδοντα ή τον καθ’ ου 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 δημόσιο έγγραφο ή ομολογείται. 
Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει, σε μετρητά ή με μεταφορά 
πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με εγγυητική επιστολή τράπε-
ζας, 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 προσφο-
ράς. Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση 
ματαιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται 
σε εκείνον που την είχε καταθέσει αμέσως μετά το πέρας του πλει-
στηριασμού.
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2. Τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον 
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 
υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το πλει-
στηρίασμα και το τέλος χρήσης.
4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέ-
μπτη 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 
οχλήσει 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 κατακύ-
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ρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει καταθέσει κα-
ταπίπτει, καλούνται δε οι επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά των 
οποίων, αθροιζομένη με το ποσό της εγγυοδοσίας 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. Αν εμφανισθούν 
περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συντάσσεται σχετική έκθεση από 
τον συμβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που 
είχε προσφέρει κατά τον πλειστηριασμό το μεγαλύτερο ποσόν. 
Το πλειστηρίασμα συνίσταται στο άθροισμα του ποσού που 
καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεματιστή 
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 κά-
θε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται 
αναπλειστηριασμός 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 αναγγελ-
θεί με τίτλο εκτελεστό. Ο αναπλειστηριασμός επισπεύδεται με 
πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή με δήλωση προς 
τον υπάλληλο του πλειστηριασμού του υπέρ ου ή του καθ’ ου ή 
του δανειστή, για την οποία συντάσσεται πράξη. Περίληψη της 
πράξης, η οποία περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, δημοσιεύεται με 
επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα 
Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημο-
σιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Η διάταξη του άρθρου 959 παρά-
γραφος 8 εφαρμόζεται αναλόγως και η σχετική προθεσμία υπο-
λογίζεται 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 
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τα έξοδα του αναπλειστηριασμού και να ζητήσει να του κατακυ-
ρωθεί το πράγμα.
6. Αν κατά τον αναπλειστηριασμό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστηρί-
ασμα, ο πρώτος υπερθεματιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται για 
τη διαφορά εντόκως, με το επιτόκιο υπερημερίας. Η εγγυοδοσία 
που είχε καταθέσει, με τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται 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 αναπλει-
στηριασμοί, όλοι οι προηγούμενοι διαδοχικοί υπερθεματιστές, 
που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον 
για την τυχόν διαφορά μεταξύ του αρχικού πλειστηριάσματος 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 κατα-
τεθεί από τους προηγούμενους διαδοχικούς υπερθεματιστές δεν 
επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστηρίασμα από τον τε-
λικό υπερθεματιστή, προκειμένου να γίνει ο ως άνω καταλογισμός 
στην τυχόν διαφορά. Ο υπερθεματιστής που δεν κατέβαλε δεν δι-
καιούται, αν κατά τον αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο 
πλειστηρίασμα, να απαιτήσει το επιπλέον.
7. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρ-
χει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού την 
επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις συνδρομή και προστασία 
αστυνομικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες 
και υποβάλλει αιτήματα για την τήρηση της τάξης και την απο-
κατάσταση της ομαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηρι-
ασμού.

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. Αν δεν 
υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα 
ημέρες.
2. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο 
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δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέ-
σα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προ-
σφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πωληθεί 
ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε 
εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα 
που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να 
πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος.
3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν 
κατέστη δυνατή η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο 
του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 
686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα 
νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προ-
σφοράς.
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.

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. 
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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 
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 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41756 οικ./26.5.2017
(ΦΕΚ Β΄ 1884/30.5.2017)

«Διενέργεια πλειστηριασμού 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 59 και 60 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμί-
σεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), ιδίως την παρ. 15 του νέου άρθρου 
959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων» (Α΄ 208), 
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 138),
στ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξερ-
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50) και του ν. 
3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
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της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α΄ 133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1 Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός. Με την εντολή του άρθρου 
927 ΚΠολΔ, ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση δύναται 

να αιτηθεί τη διενέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2 Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.). 
Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιεί-

ται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.
ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).

3 Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Υπάλληλος του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι συμβολαιογράφος που 

προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 παρ. 1 της παρούσας.

4 Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλει-
στηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου 

της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορί-
στηκε για τον πλειστηριασμό.
Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη 
διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο 
της έδρας του συμβολαιογράφου.

5 Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού. Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των 

ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα 
οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματε-
πώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, 
αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφο-
ράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερ-
σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτη-
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θεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με τις οικεί-
ες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την αναγγελία 
μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου που 
εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην 
κατοχή του συμβολαιογράφου 

6 Χρήστες ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Οι χρήστες των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. κατηγο-
ριοποιούνται ως εξής:

α. «Επισκέπτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται την οι-
κεία ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθεί για τους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς, δίχως ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυ-
τοποίησης και αναγνώρισης. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση απο-
κλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο των ΗΛ.ΣΥ.
ΠΛΕΙΣ.
β. «Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού»: κάθε πιστοποιημέ-
νος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συμβολαιογράφος που πραγματοποιεί την 
ανάρτηση της αναγγελίας πλειστηριασμού και διενεργεί ηλεκτρο-
νικό πλειστηριασμό σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που 
ορίζονται στην πολιτική ασφάλειας των συστημάτων. Ο υπάλλη-
λος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έχει ελεγχόμενη πρόσβαση 
στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., κατά το μέρος που αφορά τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς που διενεργεί.
γ. «Υποψήφιος Πλειοδότης»: κάθε φυσικό πρόσωπό το οποίο, ενερ-
γώντας για λογαριασμό του ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού 
προσώπου, συμμετέχει στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηρι-
ασμού, υποβάλλοντας πλειοδοτικές προσφορές, αφού προηγου-
μένως έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Ο υποψήφιος πλειοδό-
της έχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε πλειστηριασμούς στους οποί-
ους συμμετέχει.
δ. «Παρατηρητής (Οφειλέτης)»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, 
ενεργώντας για λογαριασμό του με την ιδιότητα του οφειλέτη ή 
ως εκπρόσωπος νομικού ή φυσικού προσώπου που έχει την ιδι-
ότητα του οφειλέτη, συμμετέχει ως παρατηρητής στη διαδικασία 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που αφορά σε οφειλή του, αφού 
προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Ο παρατηρη-
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τής (οφειλέτης) έχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε πλειστηριασμούς 
που σχετίζονται με οφειλή του.

7 Εγγραφή Χρηστών στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Για την εκχώρηση των 
αναφερομένων στο άρθρο 6 δικαιωμάτων, οι χρήστες πραγμα-

τοποιούν εγγραφή στα συστήματα μέσω της οικείας ιστοσελίδας, 
σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες:
1. Οι υπάλληλοι ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέ-
χοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα 
πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό μη-
τρώου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον οποίο υπάγονται, δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ταυτοποιούνται μέ-
σω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήματα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήμα-
τα.
2. Οι υποψήφιοι πλειοδότες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της 
οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτη-
τες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύ-
θυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και κωδικό αριθμό πλειστηριασμού στον οποίον 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν) και, αποδεχόμενοι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους «Όρους και Προϋποθέσεις» χρήσης των συ-
στημάτων και των προσωπικών δεδομένων, ταυτοποιούνται ως 
εξής:
α) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσω-
πα 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.
β) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρό-
σωπα πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούνται 
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentifi cation Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των δι-
απιστευτηρίων που κατέχουν από τα αντίστοιχα συστήματα. Με-
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τά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλει-
στηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα. Σε περί-
πτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο στερείται αριθμού ΦΠΑ 
εφαρμόζεται η περ. δ΄, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία νομικό 
πρόσωπο στερείται αριθμού ΦΠΑ εφαρμόζεται η περ. γ΄.
γ) Οι πολίτες τρίτων κρατών που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρό-
σωποι νομικών προσώπων υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της 
οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται κατα-
χωρίζοντας στο σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότη-
τας με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και είτε υπεύθυνη δή-
λωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίση-
μη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιη-
τικό 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, προσκομιζόμενα 
εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυ-
πο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδι-
ος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγρα-
φή τους στα συστήματα.
δ) Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυ-
τοποιούνται, καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf 
που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυ-
νη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθότητας και εγκυ-
ρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, προσκομιζόμενα εντός 
τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου ηλε-
κτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος 
υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή 
τους στα συστήματα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την πιστοποίηση των Παρατη-
ρητών (Οφειλετών).
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8 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής στον ηλε-
κτρονικό πλειστηριασμό. 1. Στον ηλεκτρονικό πλειστηρια-

σμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νο-
μικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι πλειο-
δότες στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγού-
μενου άρθρου.
2. Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος πλειοδότης 
που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονι-
κό πλειστηριασμό επιλέγει στην οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό 
αριθμό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει 
και αποδεχόμενος τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» 
του κινητού – ακινήτου, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προη-
γουμένως έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965 
ΚΠολΔ, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 
του άρθρου 1003 ΚΠολΔ, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύη-
σης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστη-
ριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδι-
κό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε ελ-
ληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. 
Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρο-
νικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και 
ορίζεται: α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά 
πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύ-
τερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) στο πο-
σό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τι-
μή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τρι-
ών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Εξ αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ απο-
δίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ως αιτία όλων των παραπά-
νω ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλωση 
που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην πε-
ριφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 
15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του 
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