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ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 404 θαη 405 (ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ
λ.δ. 356/1974-ΚΔΓΔ) θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 176,177, 207 θαη 208 (ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ
ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα) ηνπ λ. 4512/2018 (ΦΔΚ
Α΄5/17.1.2018) θαη ζπλαθή ζέκαηα.
Με ηελ παξνχζα εγθχθιην:
Α. Κνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο:
i. ησλ άξζξσλ 404 θαη 405 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ ηνπ Σκήκαηνο ΙΒ ηνπ λφκνπ 4512/2018 «Ρπζκίζεηο
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο
πξνζαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄5/2018), κε ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο ηνπ
λ.δ.356/1974 (ΚΔΓΔ), θπξίσο γηα ιφγνπο πξνζαξκνγήο ηνπ νηθείνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηε
ζεζπηζζείζα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ πιεηζηεξηαζκψλ κε ειεθηξνληθά
κέζα θαη ελαξκφληζεο θαηά ηα ινηπά κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
(ΚΠνιΓ) σο πξνο ην ρξφλν άζθεζεο αλαγγειίαο απαηηήζεσλ δαλεηζηψλ θαη θαηάηαμεο ησλ
απαηηήζεψλ ηνπο.
πλνπηηθά, νη θπξηφηεξεο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζην δίθαην ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξα νξηδφκελσλ ζηηο ζρεηηθέο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, είλαη νη
αθφινπζεο:
 Θέζπηζε δηελέξγεηαο θαη ησλ θαηά ΚΔΓΔ δηελεξγνχκελσλ πιεηζηεξηαζκψλ (θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ) κε ειεθηξνληθά κέζα. Απνθιεηζηηθή δηελέξγεηα απηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα απφ
1.5.2018
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 Δλαξκφληζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηξφπνπ δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκνχ (θηλεηψλ θαη αθηλήησλ) κε
ειεθηξνληθά κέζα θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΚΠνιΓ
 Θέζπηζε ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο πεξηιήςεσλ πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκνχ ζε
δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη κεηαβνιή / ελαξκφληζε ηνπ ρξφλνπ θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ (θηλεηψλ θαη αθηλήησλ)
 Θέζπηζε ειάρηζηνπ / ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο πεξίιεςεο πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ
(θηλεηψλ θαη αθηλήησλ)
 Θέζπηζε εηδηθήο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο εθπιεηζηεξηάζκαηνο απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ κε ειεθηξνληθά κέζα
 Μεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ
ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ(θηλεηψλ θαη αθηλήησλ)
 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ
(αθηλήησλ) πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 17.1.2018 θαη θαζνξηζκφο απηήο βάζεη ηεο εκπνξηθήο αμίαο
ηνπο. Δλαξκφληζε κε ηα ηζρχνληα πεξί εθηίκεζεο ηεο αμίαο θαη θαζνξηζκνχ ηηκήο πξψηεο
πξνζθνξάο ζηελ εκπνξηθή αμία ησλ αθηλήησλ, γηα θαηαζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη κεηά ηελ
18.1.2018
 Γηεχξπλζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αλαγγειίαο ηνπ Γεκνζίνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα πέληε
εκέξεο απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ
 Δλαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ πεξί θαηάηαμεο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ΚΠνιΓ θαη ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα (λ. 3588/2007, Α΄
153)
Δθηελέζηεξε παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ γίλεηαη ζην Μέξνο Πξψην ηεο
παξνχζαο.
ii. ησλ άξζξσλ 176 θαη 177 ηνπ Κεθαιαίνπ Α θαη ησλ άξζξσλ 207 θαη 208 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ
ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ ηδίνπ λφκνπ, κε ηα νπνία επήιζαλ κεηαβνιέο ζην δίθαην ηεο θνηλήο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη ηεο πηψρεπζεο, θπξίσο θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο σο
πξνο ηελ θαηάηαμε απαηηήζεσλ δαλεηζηψλ θαζψο θαη ηελ απνθιεηζηηθή πιένλ δηελέξγεηα ησλ θαηά
ηνλ ΚΠνιΓ πιεηζηεξηαζκψλ κε ειεθηξνληθά κέζα απφ 21.2.2018. Σν θείκελν ησλ ελ ιφγσ
δηαηάμεσλ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, ελψ, εηδηθά γηα ηα λέα άξζξα 977Α ηνπ
ΚΠνιΓ θαη 156Α ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα πεξί θαηάηαμεο απαηηήζεσλ δαλεηζηψλ, πνπ
εηζήρζεζαλ κε ηα άξζξα 176 θαη 177 ηνπ λ. 4512/2018, αληίζηνηρα, γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην
Μέξνο Γεχηεξν ηεο παξνχζαο.
B. Παξέρνπκε νδεγίεο θαηά πεξίπησζε, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ καο:
α) σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαιακβαλφκελσλ ζηελ Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΔΚ Β 63/18.1.2018), κε ζέκα «Σξφπνο
πξνζδηνξηζκνχ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηάζρεηαη ή εθπιεηζηεξηάδεηαη ζχκθσλα
κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974), θαζνξηζκφο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ
πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο απηήο, ηεο ακνηβήο θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο απηνχ θαζψο θαη θάζε
άιινπ εηδηθφηεξνπ ζέκαηνο» (βι. Μέξνο Σξίην ηεο παξνχζαο) θαη
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β) σο πξνο ηε δηαδηθαζία κείσζεο ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο ζηνπο δηελεξγνχκελνπο θαηά
ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκνχο (βι. Μέξνο Σέηαξην ηεο παξνχζαο).

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ :
Σξνπνπνηήζεηο ζην λ.δ. 356/1974 (ΚΔΓΔ) κεηά ην λ. 4512/2018
Α.1.Σξνπνπνηήζεηο ζηελ πξνδηθαζία θαη ηελ θχξηα δηαδηθαζία ησλ δηελεξγνχκελσλ θαηά
ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκψλ (θηλεηψλ θαη αθηλήησλ) θαη ζπλαθή ζέκαηα :
(i)

Θέζπηζε δηελέξγεηαο θαη ησλ θαηά ΚΔΓΔ δηελεξγνχκελσλ πιεηζηεξηαζκψλ κε
ειεθηξνληθά κέζα. Απνθιεηζηηθή δηελέξγεηα απηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα απφ
1.5.2018.

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΔΓΔ ζεζπίδεηαη, θαηά ηα πξφηππα
ηεο θνηλήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ε δηελέξγεηα θαη ησλ θαηά ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ
κε ειεθηξνληθά κέζα απφ πηζηνπνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ ππάιιειν πιεηζηεξηαζκνχ, ζχκθσλα
κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 959 θαη 998 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1001 επ. ΚΠνιΓ, φπσο
εθάζηνηε ηζρχνπλ, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΔΓΔ πξνβιέπεηαη φηη ε δηελέξγεηα πιεηζηεξηαζκψλ κε
ειεθηξνληθά κέζα εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ θηλεηψλ. πλνπηηθά θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 4 έσο 6, 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 959 ηνπ ΚΠνιΓ (βι.
ζρεηηθά επί ηνπ άξζξνπ 959 Α ΚΠνιΓ θαη ηελ Απφθαζε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γηαθάλεηαο
κε αξηζκ. 41756 νηθ/2017 ΦΔΚ Β 1884/30.5.2017, φπσο ηζρχεη κε ζέκα «Γηελέξγεηα ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ κε ειεθηξνληθά κέζα») , αλαθέξεηαη φηη :
 νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ πιεηζηεξηαζκνχ (ΗΛ.Τ.ΠΛΔΙ.) θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
(www.eauction.gr), ε θπξηφηεηα, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνπο θαηά ηφπνπο
αξκφδηνπο πκβνιαηνγξαθηθνχο πιιφγνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ
κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ ιακβάλνπλ κέξνο ππνςήθηνη πιεηνδφηεο πνπ έρνπλ
πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ, έρνπλ πξνβεί ζηελ
απαηηνχκελε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλν πιεηζηεξηαζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηνχ
θαη ζε θάζε πεξίπησζε έρνπλ θαηαβάιεη ηελ εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 965 ΚΠνιΓ
θαη έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ην πιεξεμνχζην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1003, κέρξη ψξα
15:00, δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,
 ην ηέινο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ππεξζεκαηηζηή, ελψ ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ εθάζηνηε
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην Γεκφζην θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξ. 44 θαη επ. ηνπ ΚΔΓΔ, ν
δηελεξγνχκελνο πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη αδαπάλσο γηα απηφ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο απαιιαγήο ηνπ
Γεκνζίνπ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ σο άλσ ηειψλ (βι. ζρεηηθά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 43 ΚΔΓΔ),
 ε θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, ηνπ ηέινπο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεηζηεξηαζκψλ
θαη ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο απφ ηνλ ππεξζεκαηηζηή γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε εηδηθφ αθαηάζρεην
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επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα δηαηεξείηαη ζε ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα απφ ηνλ ππάιιειν
ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,
 ν ππάιιεινο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θ.ιπ., αθνχ ειέγμεη ηα ππνβαιιφκελα αξρεία, δηαπηζηψλεη κε
πξάμε ηνπ, κέρξη ψξα 17:00 ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ εκέξαο, ηελ
ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαηππψζεσλ θαη ππνβάιιεη ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα
πιεηζηεξηαζκνχ θαηάινγν ησλ ππνςήθησλ πιεηνδνηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο,
 κεηά ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ πιεηνδνηηθψλ πξνζθνξψλ, αλαθνηλψλεηαη ην
απνηέιεζκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ ελεκεξψλνληαη ακειιεηί γηα ην απνηέιεζκά ηνπ. Ο ππάιιεινο ηνπ
ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 965 ηνπ ΚΠνιΓ,
θαηαθπξψλνληαο ηα πξάγκαηα ζηνλ πιεηνδφηε.
 Δηδηθά σο πξνο ην ρξφλν απφδνζεο πιεηζηεξηάζκαηνο ζην Γεκφζην, θαη κφλν γηα ηνπο
δηελεξγνχκελνπο θαηά ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκνχο κε ειεθηξνληθά κέζα, ηζρχνπλ ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΔΓΔ (βι. ζηε ζπλέρεηα ζηνηρείν v).
 Μεηά ηα παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη φηη :
α) νη λέεο δηαηάμεηο πεξί δηελέξγεηαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κε ειεθηξνληθά κέζα αθνξνχλ θαηά
θχξην ιφγν ελέξγεηεο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ (ζην πιαίζην ηεο πξνδηθαζίαο θαη θχξηαο
δηαδηθαζίαο απηνχ). Γηα ην ιφγν απηφ θαη ν ηζρχσλ ηξφπνο άζθεζεο αλαγγειίαο ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ δελ κεηαβάιιεηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ δηελεξγείηαη κε
ειεθηξνληθά κέζα (αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ),
β) ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 41756 νηθ/2017 ΦΔΚ Β 1884/30.5.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Γηθαηνζχλεο θαη Γηαθάλεηαο, δελ πξνβιέπεηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ επηζπεχδνληα δαλεηζηή σο
ρξήζηε ησλ ΗΛ.Τ.ΠΛΔΙ. θαη σο εθ ηνχηνπ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
δχλαληαη σο «επηζθέπηεο» λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, δίρσο εηδηθέο
δηαδηθαζίεο εγγξαθήο,
γ) ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ πνπ επηζπεχδεηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη δηελεξγείηαη κε
ειεθηξνληθά κέζα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κε θπζηθφ ηξφπν, επηβάιιεηαη ε
άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αλαζηνιήο
απηνχ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (π.ρ. ππαγσγή ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
βεβαησκέλσλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αλαζηνιή
δηελέξγεηαο απηνχ κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε θ.ιπ.).
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο:
1) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 405 ηνπ λ. 4512/2018 πξνβιέπεηαη ξεηά φηη νη δηελεξγνχκελνη
θαηά ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκνί δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθά κέζα απφ ηελ 1.5.2018 θαη
κεηά, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν επηβνιήο ηεο θαηάζρεζεο ή ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πιεηζηεξηαζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλάγεηαη φηη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.
4512/2018, ήηνη απφ ηελ 17.1.2018 θαη κέρξη ηελ 30.4.2018, είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα
πιεηζηεξηαζκνχ θαη κε ειεθηξνληθά κέζα (εθηφο δει. ηεο δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ κε θπζηθφ ηξφπν).
2) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 405 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο
πνπ έρεη ήδε νξηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν νπνηεδήπνηε κεηά ηηο 30.4.2018
θαη έρεη ήδε ζπληειεζηεί ε ζρεηηθή πξνδηθαζία (θνηλνπνηήζεηο, δεκνζηεχζεηο θ.ιπ.), ν
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πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο
ππνρξενχηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ εθδίδεηαη λέα πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ,
ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ηνπ εθδνζέληνο θαηά ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, ηεο
κεηαβνιήο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο θαη ηεο ηπρφλ
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ είρε νξηζηεί αξρηθά σο ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ έρεη πηζηνπνηεζεί ή δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν. ε θάζε πεξίπησζε ηεξνχληαη νη δηαηππψζεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 41 ηνπ
ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4512/2018. Ο σο άλσ
πιεηζηεξηαζκφο είλαη άθπξνο, εάλ δελ ηεξεζνχλ νη αλσηέξσ δηαηππψζεηο ην αξγφηεξν είθνζη (20)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ αξρηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ.
3) ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 405 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη γηα πιεηζηεξηαζκνχο θαηά
ΚΔΓΔ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν κέρξη ηηο 30.4.2018 εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο απηέο ηζρχνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
4) ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 4472/2017, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4512/2018, πξνβιέπεηαη φηη νη θαηαξγνχκελεο ή
ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο κε ην άξζξν 207 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θχξηα
δηαδηθαζία ησλ θπζηθψλ πιεηζηεξηαζκψλ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ εηδηθά γηα ηνπο
δηελεξγνχκελνπο θαηά ΚΔΓΔ θπζηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο έσο 30.4.2018.

(ii)

Δλαξκφληζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηξφπνπ δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκνχ κε ειεθηξνληθά κέζα
θαηά ηα πξφηππα ηνπ ΚΠνιΓ

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ ΚΔΓΔ νξίδεηαη πιένλ ζαθψο φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 959
ΚΠνιΓ θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 998 ΚΠνιΓ σο πξνο ην ρξφλν θαη ηξφπν
δηελέξγεηαο ησλ πιεηζηεξηαζκψλ κε ειεθηξνληθά κέζα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο
δηελεξγνχκελνπο θαηά ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκνχο κε ειεθηξνληθά κέζα θηλεηψλ ή αθηλήησλ
αληίζηνηρα.
Δηδηθφηεξα, νη ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί δηελεξγνχληαη κφλν εξγάζηκε εκέξα, Σεηάξηε ή
Πέκπηε ή Παξαζθεπή, απφ ηηο 10:00 π.κ. έσο ηηο 14:00 ή απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 18:00.
Ηιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο δελ κπνξεί λα γίλεη απφ 1ε Απγνχζηνπ έσο 31ε Απγνχζηνπ, θαζψο
θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επνκέλε εβδνκάδα ηεο εκέξαο ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε
βνπιεπηψλ, αληηπξνζψπσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη Οξγάλσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Η
απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο θαη κφλν γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ
δηεμάγνληαη ηέηνηεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πινία, αεξνζθάθε θαη γηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ππνζηνχλ θζνξά. Η απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ απφ 1ε έσο 31ε Απγνχζηνπ δελ
εθαξκφδεηαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα πινία θαη αεξνζθάθε.
ε πεξίπησζε πάλησο πνπ ηα θαηαζρεκέλα πξάγκαηα βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξσλ
εηξελνδηθείσλ, ν πιεηζηεξηαζκφο δηελεξγείηαη, θαη' επηινγή ηνπ επηζπεχδνληνο, ζηελ πεξηθέξεηα
νπνηνπδήπνηε εθ ησλ άλσ εηξελνδηθείσλ. Δάλ ν πιεηζηεξηαζκφο κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά ζε
κία κφλν απφ απηέο, επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά ε πεξηθέξεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηξελνδηθείνπ, θαη,
αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζε θακία απφ απηέο, ηφηε επηιέγεηαη ε
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πεξηθέξεηα ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ζπιιφγνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ θξάηνπο. Αξκφδην γηα ηελ
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη ην δηθαζηήξην
ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο.

(iii) Θέζπηζε ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο πεξηιήςεσλ πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκνχ ζε
δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη κεηαβνιή /ελαξκφληζε ηνπ ρξφλνπ θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ησλ παξαγξάθσλ 4
θαη 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ ΚΔΓΔ θαη κφλν γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο κε ειεθηξνληθά κέζα
πιεηζηεξηαζκνχο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ :
 σο πξνο ηε δεκνζίεπζε πεξηιήςεσλ πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκνχ :
Καηαξγνχληαη αλαρξνληζηηθέο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο (φπσο ηνηρνθφιιεζε θαη δεκνζίεπζε ζε
εθεκεξίδα θ.ιπ.) θαη ζεζπίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο
πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα δεκνζηεχζεσλ πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ Γειηίνπ
Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο (www.deltiotnomik.gr), κε επηκέιεηα ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή. Η αλσηέξσ
δηαδηθαζία γίλεηαη αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην, ππφ ηελ έλλνηα ηεο απαιιαγήο θφζηνπο
θαηαρψξηζεο/δεκνζίεπζεο ζην σο άλσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
 σο πξνο ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ :
Μεηαβάιιεηαη ν ρξφλνο θνηλνπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πιεηζηεξηαζκνχ ζε ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα εκέξεο πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ αληί ησλ ηξηψλ
εκεξψλ (επί θηλεηψλ) ή είθνζη εκεξψλ (επί αθηλήησλ), πνπ ίζρπε θαηά πεξίπησζε.

(iv) Θέζπηζε ειάρηζηνπ/ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο πεξίιεςεο πξνγξάκκαηνο
πιεηζηεξηαζκνχ
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 41 νξίδεηαη πιένλ ξεηά ην ειάρηζην / ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν ηεο πεξίιεςεο
πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ (θηλεηψλ θαη αθηλήησλ). Δηδηθφηεξα:

επί πιεηζηεξηαζκνχ θηλεηψλ, ε πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ
πεξηιακβάλεη ηδίσο ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ απηνχ θαη, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηελ επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ
θνξνινγηθνχ ηνπ κεηξψνπ, πεξηγξαθή ησλ θαηαζρεζέλησλ θηλεηψλ, ηελ ηηκή ηεο πξψηεο
πξνζθνξάο, ην πνζφ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη ην πξφγξακκα, ην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,

επί πιεηζηεξηαζκνχ αθηλήησλ, ε πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ
πεξηιακβάλεη ηδίσο ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ απηνχ θαη, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηελ επσλπκία θαη ηνλ αξηζκφ
θνξνινγηθνχ ηνπ κεηξψνπ, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηαζρέζεθε θαηά ην είδνο,
ηε ζέζε, ηα φξηα θαη ηελ έθηαζή ηνπ, κλεία ησλ ππνζεθψλ ή πξνζεκεηψζεσλ πνπ ππάξρνπλ
επάλσ ζην αθίλεην, ηελ ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο, ην πνζφ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη ην
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πξφγξακκα, ην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη
ηελ ψξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ.

(v)

Θέζπηζε εηδηθήο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο εθπιεηζηεξηάζκαηνο απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ κε ειεθηξνληθά κέζα.

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 θαη κφλν γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο θαηά
ΚΔΓΔ κε ειεθηξνληθά κέζα πιεηζηεξηαζκνχο ζεζπίδεηαη εηδηθή πξνζεζκία απφδνζεο ηνπ
εθπιεηζηεξηάζκαηνο, θαηά παξέθθιηζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ
959 ηνπ ΚΠνιΓ. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ν ππάιιεινο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ
νθείιεη, ην αξγφηεξν ηελ πέκπηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο απφ ηνλ
ππεξζεκαηηζηή θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 44 θαη επ. ηνπ ΚΔΓΔ, λα θαηαζέζεη ην
πιεηζηεξίαζκα ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.

(vi) Μεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηνλ ππάιιειν ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 49 θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 52 ηνπ ΚΔΓΔ θαη κφλν γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο κε ειεθηξνληθά κέζα πιεηζηεξηαζκνχο
θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, γηα ιφγνπο ελαξκφληζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ
πεξί δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκψλ κε ειεθηξνληθά κέζα, κεηαβάιιεηαη ν ρξφλνο απνζηνιήο ησλ
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ζηνλ πηζηνπνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ ππάιιειν ηνπ
ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ ζε πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, αληί ηεο
πξνζεζκίαο ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, πνπ ίζρπε.
(vii) Γπλαηφηεηα αλάζεζεο ηεο ζχληαμεο πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ αθηλήησλ ζε
δηθαζηηθφ επηκειεηή
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ ΚΔΓΔ, πξνο άξζε νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο,
απνζαθελίδεηαη θαη πξνβιέπεηαη ξεηά πιένλ φηη ε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ
αθηλήησλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε δηθαζηηθφ επηκειεηή, φπσο άιισζηε ηνχην ηζρχεη ήδε θαη ζην
πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ θηλεηψλ (βι. ζρεηηθά άξζξν 19 ΚΔΓΔ)

(viii) Γπλαηφηεηα επηινγήο ππαιιήινπ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πέξαλ ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ
νπνία ππάγεηαη ν νξηζζείο ηφπνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κε ειεθηξνληθά κέζα
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 42 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 49 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 52 ηνπ ΚΔΓΔ παξέρεηαη πιένλ θαη ζηνπο δηελεξγνχκελνπο θαηά ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκνχο
θηλεηψλ, αθηλήησλ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ, φπσο ηζρχεη θαη ζην δίθαην ηεο θνηλήο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο, ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκνχ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ δηνξηζκέλνπ
ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο, ή, αλ θαη απηφ δελ είλαη
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δπλαηφ, ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ζπιιφγνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ θξάηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο
(θαηάζρεζεο).

 Α.2.Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ
αθηλήησλ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 17.1.2018 θαη θαζνξηζκφο απηήο βάζεη ηεο εκπνξηθήο
αμίαο ηνπο. Δλαξκφληζε κε ηα ηζρχνληα πεξί εθηίκεζεο ηεο αμίαο θαη θαζνξηζκνχ ηηκήο
πξψηεο πξνζθνξάο ζηελ εκπνξηθή αμία ησλ αθηλήησλ, γηα θαηαζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη
κεηά ηελ 18.1.2018.
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΔΓΔ νξίδεηαη πιένλ
φηη γηα ηα πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4512/2018
ήηνη κεηά ηελ 17.1.2018, επί θαηαζρέζεσλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ ήδε επηβιεζεί κέρξη ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΚΔΓΔ ήηνη κέρξη ηελ
18.1.2018 (εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ΠΟΛ
1011/2018, ΦΔΚ Β 63/18.1.2018) επαλαπξνζδηνξίδεηαη, ρσξίο ηελ ηήξεζε άιισλ δηαηππψζεσλ, ε
ηηκή ηεο πξψηεο πξνζθνξάο θαη ζαθψο νξίδεηαη φηη απηή είλαη ε εκπνξηθή αμία ησλ αθηλήησλ.
Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο, ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο απηήο, ηεο ακνηβήο θαη ηνπ ηξφπνπ
πιεξσκήο απηνχ θ.α. νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε, ελψ εηδηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο
απηήο ζίγνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Άιισζηε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ.4472/2017 (ΦΔΚ Α 74/2017) ηξνπνπνηήζεθαλ νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπ ΚΔΓΔ, θαη ζαθψο νξίδεηαη πιένλ φηη, γηα θαηαζρέζεηο
αθηλήησλ πνπ επηβάιινληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ ΚΔΓΔ Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ήηνη κεηά ηελ
18.1.2018, ε εθηίκεζε ηεο αμίαο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο γίλεηαη ζηελ
εκπνξηθή αμία ηνπο.


Μεηά ηα παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη φηη :
 ηα πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 17.1.2018 θαη
αθνξνχλ θαηαζρέζεηο πνπ είηε έρνπλ επηβιεζεί πξηλ απφ ηελ 18.1.2018, είηε επηβάιινληαη
κεηά ηελ 18.1.2018 ε ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
εκπνξηθή αμία απηψλ αληίζηνηρα θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ 1011/2018 θαη
σο εθ ηνχηνπ δελ εθαξκφδνληαη πιένλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ ΚΔΓΔ.
 ηηο θαηαζρέζεηο αθηλήησλ πνπ επηβάιινληαη κεηά ηελ 18.1.2018, ε εθηίκεζε ηεο αμίαο
θαζψο θαη ε ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο απηψλ νξίδεηαη ζηελ εκπνξηθή αμία ηνπο θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ 1011/2018, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εθαξκφδνληαη πιένλ νη
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΔΓΔ.
 Πξνο απνθπγή άζθεζεο αλαθνπψλ, επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ησλ εθδηδφκελσλ
πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκψλ / πεξηιήςεσλ πξνγξακκάησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη
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εθζέζεσλ θαηάζρεζεο, πξνθεηκέλνπ νξζά πιένλ λα αλαγξάθεηαη ε εκπνξηθή αμία σο
ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο θαη αμίαο εθηίκεζεο, φπνπ απαηηείηαη.
 ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ζχληαμε έθζεζεο πεξί πξνζδηνξηζκνχ εκπνξηθήο
αμίαο, απηή ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζην ζρεηηθφ θαηά πεξίπησζε θάθειν (θαηάζρεζεο ή
πιεηζηεξηαζκνχ).
Α.3. Γηεχξπλζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αλαγγειίαο ηνπ Γεκνζίνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα πέληε
εκέξεο απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ΚΔΓΔ επήιζε
επηκήθπλζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ αλαγγειία ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε επίδνζε ησλ
αλαγγειηψλ ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ εκέξα δηελεξγείαο ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ, θαηά ηα λέα πξφηππα άιισζηε θαη ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΠνιΓ (βι. ζρεηηθά
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 972 ΚΠνιΓ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
12 ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4512/2018).
 Τπελζπκίδεηαη φηη :
 Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 κέρξη 31 Απγνχζηνπ δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ηεο
αλαγγειίαο. Σν αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππνινγίδεηαη ζηε δεθαπελζήκεξε
πξνζεζκία επηδφζεσο ηεο αλαγγειίαο (βι. ζρεηηθά άξζξν 940Α θαη παξάγξαθν 2 άξζξνπ
147 ΚΠνιΓ).
 ην έληππν ηεο αλαγγειίαο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη θάζε
θνξά λα κλεκνλεχνπλ φια ηα γεληθά (θαη ηπρφλ εηδηθά π.ρ. ππνζήθεο) πξνλφκηα, κε ηα νπνία
εμνπιίδνληαη νη αλαγγειιφκελεο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή
θαηάηαμε απηψλ θαη λα πεξηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο
ή δηαλνκήο.
 Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηνχληαη
απνζπάζκαηα θαηαζρεηήξησλ εθζέζεσλ ή δειψζεηο ζπλέρηζεο πιεηζηεξηαζκψλ ή
πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ ΚΔΓΔ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 54 ηνπ
ΚΔΓΔ, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ
άκεζα ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην κε αξ. πξση.
1121164/8950/0016/23.12.2005/23.12.2005 έγγξαθφ καο θαη λα ελεκεξψλνπλ ηηο ινηπέο
ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα ηελ άζθεζε αλαγγειίαο, εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε.

Α.4. Δλαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ πεξί θαηάηαμεο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηνλ
ΚΠνιΓ θαη ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΔΓΔ (κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ
άξζξνπ 404 ηνπ λ. 4512/2018), πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξνλνκηαθή θαηάηαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
νθεηιέηε ηνπ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο, νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ ελαξκνλίζηεθαλ
θαη ξεηά κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ (άξζξα 975 επ.) θαη ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (άξζξα
154 επ.), αληίζηνηρα, φπσο ηζρχνπλ, κε παξαπνκπή ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.
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Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηε δηνηθεηηθή θαη ηελ θνηλή αλαγθαζηηθή
εθηέιεζε κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4335/2015, ππελζπκίδεηαη ε ΠΟΛ 1041/2017.
Όζνλ αθνξά δε ηελ θαηάηαμε απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πηψρεπζε, γίλεηαη πιένλ ξεηή
παξαπνκπή ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 154 έσο 160 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, φπσο
ηζρχνπλ κεηά ηε δηαδνρηθή ηξνπνπνίεζε απηψλ κε ηνπο λ. 4336/2015 (Α΄ 94), 4446/2016 (Α΄240),
λ. 4491/2017(Α΄ 152) θαη ηνλ παξφληα λφκν, λ. 4512/2018 (κε ηνλ νπνίν πξνζηέζεθε ζηνλ
Πησρεπηηθφ Κψδηθα λέν άξζξν 156Α).
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο :
1) ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξ. 405 ηνπ λ. 4512/2018
δηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΔΓΔ
εθαξκφδνληαη ζε δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο θαη αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, φηαλ ε θαηάζρεζε ή ε
επίδνζε ηεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε αληίζηνηρα δηελεξγείηαη κεηά ηελ 1.1.2016, κε εμαίξεζε ηελ
παξαπνκπή ζην άξζξν 977Α ηνπ ΚΠνιΓ, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
2) Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 405 ηνπ λ. 4512/2018, ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΔΓΔ εθαξκφδεηαη ζε
δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο πνπ αξρίδνπλ (δειαδή ε αίηεζε πηψρεπζεο θαηαηίζεηαη) απφ
19.8.2015, κε εμαίξεζε ηελ παξαπνκπή ζην άξζξν 156Α ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, πνπ
εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
3) Αθνινχζσο, κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 405
ηνπ λ. 4512/2018 νξίδεηαη ξεηά φηη ζηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο (δηνηθεηηθήο ή θνηλήο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο ή πηψρεπζεο) εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπνκέλσο, ζε
δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο/αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαζψο θαη ζε δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο πνπ έρνπλ
αξρίζεη πξηλ απφ ηελ 1.1.2016 ή ηελ 19.8.2015, αληίζηνηρα, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 61 ηνπ ΚΔΓΔ,
φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ λ. 4512/2018 θαζψο θαη ε εηδηθή δηάηαμε ηνπ
ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4141/2013 αλαθνξηθά κε ηελ εμαηξεηηθά
πξνλνκηαθή θαηάηαμε απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε πεξίπησζε
πηψρεπζεο νθεηιέηε ηνπ (βι. θαη ΠΟΛ 1066/2016, θεθάιαην III 1 Α).

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:
Σξνπνπνίεζε θαηάηαμεο απαηηήζεσλ
ζηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε (977 Α ΚΠνιΓ)
θαη ηελ πηψρεπζε (156 Α Πησρεπηηθνχ Κψδηθα)

Β.1. Με ην λέν άξζξν 977A ΚΠνιΓ κε ηίηιν «εηξά θαηάηαμεο ππεξπξνλνκηνχρσλ, πξνλνκηνχρσλ
θαη κε», πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ. 4512/2018, ζε ζπλδπαζκφ κε
ην λέν άξζξν 1007 ΚΠνιΓ, πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ,
ζεζπίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο θαηάηαμεο απαηηήζεσλ ζηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο,
νη νπνίν εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 977A ΚΠνιΓ, «αν μετά την έναπξη
ισσύορ τος παπόντορ άπθπος γεννηθούν εξ ολοκλήπος απαιτήσειρ και σςσταθεί για την εξασυάλισή
τοςρ ενέσςπο (ή ππνζήθε, βάζεη ηνπ άξζξνπ 1007 ΚΠνιΓ) επί μη βεβαπημένος κατά την ανωτέπω
ημεπομηνία ππάγματορ». Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ
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απαηηήζεσλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε νξηζκέλε απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο λα
ιακβάλεη ρψξα δηαίξεζε ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζε πνζνζηά, ζε αληίζεζε κε ηα πξνβιεπφκελα
ζην άξζξν 977 ΚΠνιΓ.

Β.2. Αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ λνκνζεηηθή κεηαβνιή επήιζε θαη ζηελ θαηάηαμε απαηηήζεσλ
πηζησηψλ ζην πιαίζην ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ην λέν άξζξν 156Α ηνπ Πησρεπηηθνχ
Κψδηθα κε ηίηιν «πξξνή ππεξπξνλνκηνχρσλ, πξνλνκηνχρσλ θαη κε», ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην
άξζξν 177 ηνπ λ. 4512/2018 θαη εθαξκφδεηαη –φπσο θαη ην άξζξν 977A ΚΠνιΓ- «αν μετά την
έναπξη ισσύορ τος παπόντορ άπθπος γεννηθούν εξ ολοκλήπος απαιτήσειρ και σςσταθεί για την
εξασυάλισή τοςρ ενέσςπο ή ςποθήκη επί μη βεβαπημένος κατά την ανωτέπω ημεπομηνία ππάγματορ».
ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο πησρεπηηθήο εθπνίεζεο πξνβιέπεηαη νκνίσο ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη’ απφιπηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο λα ιακβάλεη ρψξα δηαίξεζε ηνπ
πιεηζηεξηάζκαηνο ζε πνζνζηά, ζε αληίζεζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ Πησρεπηηθνχ
Κψδηθα.
Β.3. Μεηά απφ ηα παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη εθ λένπ ε ζεκαζία έγθαηξεο εγγξαθήο απφ ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ππνζήθεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Γεκνζίνπ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ππνζήθε ηνπ Γεκνζίνπ εγγξάθεηαη
κεηά ηελ 17.1.2018 επί αθηλήηνπ ειεχζεξνπ βαξψλ θαη εμαζθαιίδεη απαίηεζε πνπ γελλήζεθε εμ
νινθιήξνπ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε εμαζθαιηδφκελε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ηπρφλ απαηηήζεσλ πνπ πξνεγνχληαη θαη’ άξζξα 977ΑΚΠνιΓ ή 156Α
Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πξψηεο ππνζήθεο ηνπ Γεκνζίνπ, ε εμαζθαιηδφκελε
απαίηεζε απηνχ ηθαλνπνηείηαη απφ νξηζκέλν πνζνζηφ επί ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο (ζπλήζσο 65%)
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 977 ΚΠνιΓ θαη 156 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ:
Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ΠΟΛ 1011/2018 (ΦΔΚ Β 63/18.1.2018)
Mε ηελ Κνηλή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ΠΟΛ 1011/2018 (Β 63/18.1.2018),
θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ θαηάζρνληαη ή
εθπιεηζηεξηάδνληαη θαηά ηνλ ΚΔΓΔ, ην αξκφδην φξγαλν πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο απηήο, ε ακνηβή
θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο απηνχ. Λακβάλνληαο ππφςε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ
ππεξεζία καο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ ΠΟΛ, αλαθνξηθά κε εηδηθφηεξα δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα :
Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ 1011/2018, ν πξντζηάκελνο
ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, κεηά απφ έξεπλα ζην
Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ, Φπζηθψλ & Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, φπσο απηφ είλαη
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δεκνζηεπκέλν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.minfin.gr/web/g.g.-oikonomikes-politikes/metroopistopoiemenon-ektimeton ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξνβαίλεη ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία,
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κε πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ φπνπ βξίζθεηαη ην
πξνο θαηάζρεζε ή πξνο πιεηζηεξηαζκφ αθίλεην ή θαη άιιεο πεξηθέξεηαο, δηεξεπλψληαο ηε
δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Πξνο ηνχην γλσζηνπνηεί ζηνλ
εθηηκεηή ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, ηελ πξνβιεπφκελε ακνηβή θαζψο θαη ηηο εθ ηνπ λφκνπ ή ηεο
αλσηέξσ ΠΟΛ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο. Δθφζνλ ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ θάπνηνλ εθηηκεηή,
απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απηνχ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Μεηά
ηε ιήςε γξαπηήο απνδνρήο ηεο αλσηέξσ Πξφζθιεζεο (ε νπνία δπλαηφλ λα απνζηέιιεηαη θαη κε
ειεθηξνληθά κέζα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο ππεξεζίαο), ν πξντζηάκελνο απνζηέιιεη ην
έληππν δηνξηζκνχ ζηνλ πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, απαηηείηαη ε
ππνγξαθή ηνπ ηειηθνχ εληχπνπ δηνξηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή. Καηά ηα ινηπά
ηζρχνπλ φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ 1011/2018.
Γηα δηεπθφιπλζή ζαο πξφθεηηαη λα ζαο απνζηαινχλ ζρέδηα Δληχπσλ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο (ΔΝΣΤΠΟ 1) θαη Έθζεζεο Γηνξηζκνχ (ΔΝΣΤΠΟ 2) θαζψο θαη Πίλαθαο κε
ζηνηρεία πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ, πνπ ήδε έρνπλ απνδερηεί ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ.
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ :
Γηαδηθαζία
κείσζεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο
ζηνπο δηελεξγνχκελνπο θαηά ΚΔΓΔ πιεηζηεξηαζκνχο
θαηφπηλ δηθαζηηθήο απφθαζεο
Όπσο είλαη γλσζηφ, ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 954 ΚΠνιΓ θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 966 ηνπ ΚΠνιΓ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο ηηκήο πξψηεο
πξνζθνξάο, θαηφπηλ:
α) άζθεζεο αλαθνπήο θαηά ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο, είηε απφ ηνλ επηζπεχδνληα είηε απφ ηνλ
θαζ’ νπ ε εθηέιεζε είηε απφ νπνηνλδήπνηε άιιν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ (βι. ζρεηηθά παξ. 4
άξζξνπ 954 ΚΠνιΓ).

Δπηζεκαίλεηαη φηη :
 Aληηθείκελν ηεο αλαθνπήο είλαη ε δηφξζσζε ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο
πιεηζηεξηαζκνχ, ηδίσο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ, ηελ εθηίκεζε θαη ηε (κείσζε) ηεο
ηηκήο ηεο πξψηεο πξνθνξάο απηνχ. Η αλαθνπή αζθείηαη κε θαηάζεζε απηήο ην αξγφηεξν δέθα
πέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηε.
 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο απφ ηνπο πιεξεμνχζηνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη, φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θαη πάλησο ην
αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, λα απνζηέιινπλ ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ ΝΚ : ηελ έθζεζε θαηάζρεζεο ή ην πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ θαηά πεξίπησζε,
ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηελ αηηηνινγία γηα ηελ ηπρφλ άζθεζε ηεο αλαθνπήο, έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ
θαηαζρεζέληνο πξάγκαηνο (αλ ην ζέκα αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ πξάγκαηνο) θ.ιπ.
 Η απφθαζε επί ηεο αλαθνπήο πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη κέρξη ηηο 12.00 ην κεζεκέξη ηεο φγδνεο
εκέξαο πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαη λα αλαξηάηαη ηελ ίδηα εκέξα κε επηκέιεηα ηεο γξακκαηείαο
ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ ηζηνζειίδα Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ
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Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ
(www.deltiotnomik.gr).

ηνπ

Δληαίνπ

Σακείνπ

Αλεμάξηεηα

Απαζρνινχκελσλ

β) ππνβνιήο αίηεζεο, ππφ πξνυπνζέζεηο, ζην αξκφδην δηθαζηήξην πεξί κείσζεο ηεο ηηκήο
πξψηεο πξνζθνξάο νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, αλ θαη
δηελεξγήζεθε πιεηζηεξηαζκφο, δελ εκθαλίδνληαη εληνχηνηο πιεηνδφηεο (βι. ζρεηηθά παξ. 2 έσο
4 άξζξνπ 966 ΚΠνιΓ).

Δπηζεκαίλεηαη φηη :
 Aληηθείκελν ηεο αίηεζεο είλαη ε κείσζε ηεο ηηκήο πξψηεο πξνζθνξάο, εθφζνλ έρνπλ
δηελεξγεζεί δχν ηνπιάρηζηνλ άγνλνη πιεηζηεξηαζκνί απφ ην Γεκφζην.
 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο απφ ηνπο πιεξεμνχζηνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πξέπεη λα απνζηέιινπλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
ΝΚ ηδίσο: ηελ έθζεζε θαηάζρεζεο, ηα πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ, ηηο θαηαθπξσηηθέο
εθζέζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ άγνλσλ πιεηζηεξηαζκψλ, ηηο απνθάζεηο κε έγθξηζεο
θαηαθχξσζεο ζην Γεκφζην, ηηο απφςεηο ηνπο, ηελ αηηηνινγία γηα ηελ ηπρφλ άζθεζε ηεο αίηεζεο,
ηελ έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ θαηαζρεζέληνο πξάγκαηνο (αλ ην ζέκα αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ
πξάγκαηνο) ή νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία θαη ζπλεγνξεί ζηε
κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο (π.ρ. ηπρφλ πξάμεηο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ή άιια εκπνξηθά
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία).
πλ: Απφζπαζκα απφ ην ΦΔΚ Α΄5/17.1.2018 : άξζξα 176, 177, 207, 208, 404 θαη 405 ηνπ
λ.4512/2018 (15 ζειίδεο)

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ’
2. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ, χζηεξα απφ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε
ην Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο)
3. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
4. Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ΑΑΓΔ
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Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
2. Γηεχζπλζε Διέγρσλ
3. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο
4. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο
5. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ
6. Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο
7. Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο
8. Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
9. Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ
10. Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο
11. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ
12. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ
13. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄
14. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε»
15. Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
16. Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Γεκνζίσλ Δζφδσλ
17. Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αθαδεκία
18. Γηθεγνξηθνί χιινγνη
19. Απνδέθηεο Πίλαθα Η΄ (πιελ Οκνζπνλδίαο Δθηεισληζηψλ Διιάδνο θαη ζπιιφγσλ
εθηεισληζηψλ)
20. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
21. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
22. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο (κε ηελ παξάθιεζε λα
θνηλνπνηεζεί ζην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ - ΚΔΑΟ)
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γηεχζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
4. Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Γξακκαηεία
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