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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για κρίσιµες διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες 
Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες 
διατάξεις» (Α' 86/11-4-2012). 
 
Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 
4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86/11-4-2012), ισχύοντος από 11-04-2012, µε τίτλο «Βελτίωση 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων 
- Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 
 
Με τον ως άνω νόµο (άρθρο 326 παρ. 5), προστίθενται εδάφια στο τέλος της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 (Α΄ 274), ως εξής: 
 
Άρθρο 326 παράγραφος 5: 
«Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε 
ένδικα µέσα ή βοηθήµατα και από τους οποίους απορρέει χρηµατική υποχρέωση του 
∆ηµοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόµιση εκ µέρους του δικαιούχου ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. 
Το δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο 
εκκρεµεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήµατος, µπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, 
αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που 
προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να µειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής µέχρι 
του ενός δευτέρου. 
Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό ο 
εκτελεστός τίτλος µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, µετά την άπρακτη πάροδο 90 
ηµερών από την επίδοσή του. 
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι αρµόδια για την 
καταβολή, και επιστρέφεται µετά από την προσκόµιση πιστοποιητικού αµετάκλητης, 
υπέρ του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της µη ασκήσεως ενδίκου 
µέσου ή βοηθήµατος µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται από το νόµο». 
 



 

 

 Κατόπιν τούτων, οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, 
παρακαλούνται για την ορθή τήρηση των νέων διατάξεων. 
 
Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την πιστή 
εφαρµογή της. Επίσης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.∆.Ε (www.ggde.gr), 
για ενηµέρωση παντός ενδιαφεροµένου. 
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