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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
ΠΟΛ 1115 
 
ΘΕΜΑ: «α) ∆ιεύρυνση προνοµιακής κατάταξης των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου 
από φόρο προστιθέµενης αξίας επί πλειστηριασµού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης 
περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του και β) άµεση εκτέλεση πίνακα 
κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του ∆ηµοσίου µετά 
την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 
4141/5.4.2013 (ΦΕΚ 81 Α')» 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 
4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'), µε τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 61 και 58 του Ν.∆. 
356/1974 (ΚΕ∆Ε) αντίστοιχα και παρέχουµε οδηγίες για ενηµέρωση και ενιαία 
εφαρµογή αυτών. Με την ανωτέρω τροποποίηση εισάγονται εξαιρετικές διατάξεις 
αναφορικά µε α) την αναβάθµιση της προνοµιακής κατάταξης του ∆ηµοσίου, ειδικά 
νια τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του από φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) στην 
υπ' αριθ. 2 σειρά του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολ∆) και 
πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολ∆ και β) την άµεση 
καταβολή στο ∆ηµόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί ως 
εισπρακτέες σε κάθε διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τη δικαστική 
προσβολή της κατάταξης αυτών. Ειδικότερα: 
 
Α. Προνοµιακή κατάταξη του ∆ηµοσίου νια απαιτήσεις του από Φ.Π.Α. 
 
Ι.Στο πλαίσιο της αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης : 
 
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013 προστέθηκε 
δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε, µε το οποίο ορίζεται 



 

 

 ότι: «Κατ' εξαίρεση, για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις του από φόρο προστιθέµενης 
αξίας, µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, το ∆ηµόσιο κατατάσσεται στην υπ' αριθ. 2 
σειρά του ίδιου άρθρου και πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 
976 ΚΠολ∆». 
 
α) Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 61 παρ. 1 εδ.1 του ΚΕ∆Ε, το οποίο τροποποίησε την 
παρ. 5 του άρθρου 975 ΚΠολ∆, προβλέπει την προνοµιακή κατάταξη στην πέµπτη 
σειρά των γενικών προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολ∆ όλων των απαιτήσεων του 
∆ηµοσίου από κάθε αιτία, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µέχρι την ηµέρα που 
διενεργήθηκε ο πλειστηριασµός, µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις και τόκους, µετά 
και την κατάργηση της παρ. 2 του άρ. 61 του ΚΕ∆Ε (βλ. ΠΟΛ 1241/1993). Επίσης, 
σε περίπτωση συρροής προνοµιακής απαίτησης του ∆ηµοσίου µε ενυπόθηκες ή 
ενεχυρούχες απαιτήσεις και εφόσον το εκπλειστηρίασµα είναι ανεπαρκές, το 
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠολ∆ (άρ. 977 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 
975, 976,1007,τα οποία έχουν εφαρµογή στην κατάταξη του ∆ηµοσίου εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. κατά το άρθρο 89 αυτού) κατατάσσεται στην 
πέµπτη σειρά του άρθρου 975 του ΚΠολ∆ και ικανοποιείται από το 1/3 του 
διανεµητέου πλείστηριάσµατος και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις 
αυτές. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα αν το ∆ηµόσιο επισπεύδει τη διοικητική 
εκτέλεση ή αναγγέλλεται σε άλλη (διοικητική ή κοινή) αναγκαστική εκτέλεση, που 
επισπεύδεται από άλλο δανειστή. 
 
Σηµειώνεται ότι το άρθρο 975 ΚΠολ∆ υπέστη αλλεπάλληλες νοµοθετικές 
τροποποιήσεις µε πιο πρόσφατες αυτές που επήλθαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 
10 του άρθρου 19 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α) καθώς και του άρθρου 56 του ν. 
3994/2011 (ΦΕΚ 165 Α), σύµφωνα µε τις οποίες προηγούνται της κατάταξης του 
∆ηµοσίου απαιτήσεις πιστωτών µε υπέρτερο προνόµιο, όπως των ασφαλιστικών 
ταµείων, των δικηγόρων, των εργαζοµένων κ.λπ., µε αποτέλεσµα συνήθως τη σε 
µικρό βαθµό ή µηδενική ικανοποίηση των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου κατά τη 
ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του. 
 
Με τη νέα νοµοθετική ρύθµιση προβλέπεται εξαιρετικά νια τις ληξιπρόθεσµες 
απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από Φ.Π.Α.: 
 
i. η αναβάθµιση της προνοµιακής κατάταξης του ∆ηµοσίου στην υπ' αριθ. 2 σειρά 
του άρθρου 975 ΚΠολ∆ (γενικά προνόµια) και 
ii. η ικανοποίηση αυτών πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 
σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1007 του ΚΠολ∆ (ειδικά προνόµια), κατά παρέκκλιση 
των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 977 ΚΠολ∆ (συρροή γενικών και 
ειδικών προνοµίων). 
 
β) ∆ιευκρινίζεται ότι το προνόµιο του ∆ηµοσίου κατ' άρθρο 61 παρ. 1 του ΚΕ∆Ε, 
όπως ισχύει, εφαρµόζεται και σε άλλες διαδικασίες κατάταξης όπου έχουν εφαρµογή 
τα άρθρα 975 επ. ΚΠολ∆, όπως επί διανοµής τιµήµατος που προέρχεται από 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων προβληµατικής επιχείρησης σε εκκρεµείς 
διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης όχι µόνο κατ' άρθρο 46 (όπως ρητά προβλέπεται 
στην παράγραφο 5 εδ. α του άρθρου 9 του ν. 1386/1983, που εφαρµόζεται σε αυτή τη 
διαδικασία εκκαθάρισης) αλλά και κατ' άρθρο 46α του ν. 1892/1990 (βλ. ενδεικτικά 
ΕφΑΘ 6200/2005 ∆.Ε.Ε 2006,394, ΕφΑΘ 4578/2003 ∆/νη 2007, 880). 
 



 

 

 Η ισχύς της ως άνω νέας νοµοθετικής διάταξης αρχίζει από 5.4.2013 (ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του νόµου στο ΦΕΚ) και καταλαµβάνει τις περιπτώσεις πινάκων 
κατάταξης απαιτήσεων που συντάσσονται κατά την ως άνω ηµεροµηνία και µετά (βλ. 
ολοµ. Α.Π. 21/1994, ΝοΒ44-38). 
 
II.Στο πλαίσιο της πτώχευσης : 
 
Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013 ορίζεται 
ότι: «Η κατά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατάταξη του ∆ηµοσίου ισχύει, 
ανεξάρτητα από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου (άρθρο 61 ΚΕ∆Ε), και σε 
περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του ∆ηµοσίου, σε σχέση µε απαιτήσεις του ∆ηµοσίου 
για φόρο προστιθέµενης αξίας µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, που γεννήθηκαν ή 
ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως βεβαίωσής τους». 
 
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του 
ΚΕ∆Ε (όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 41 παρ. 10 και 11 του ν.2648/1998), 
σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του (που κηρύχθηκε µετά την 22.10.1998), το 
∆ηµόσιο κατατάσσεται µε γενικό προνόµιο και συγκεκριµένα στην προνοµιακή σειρά 
(του πρώτου εδαφίου) της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε (δηλαδή στην 
πέµπτη σειρά των γενικών προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολ∆, κατά τα ανωτέρω υπό 
στοιχείο α) για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν 
από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Με την έναρξη ισχύος 
του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 ΦΕΚ 153Α'), το προνόµιο του ∆ηµοσίου 
κατ' άρθρο 61 παρ. 5 του ΚΕ∆Ε έπαυσε αρχικά να ισχύει ως προς τις νέες πτωχεύσεις 
(αυτές δηλαδή που κηρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα) 
και αντικαταστάθηκε από το περιορισµένης έκτασης προνόµιο του άρθρου 154 περ. ε 
του Πτωχευτικού Κώδικα. Μετά την έναρξη ισχύος, όµως, του νόµου 3808/2009 
(ΦΕΚ 227Α'/10-12-2009), δυνάµει του άρθρου 4 παρ. 6 εδ. β αυτού, η προνοµιακή 
κατάταξη του άρθρου 61 παρ. 5 του ΚΕ∆Ε εφαρµόζεται πλέον και για τις 
πτωχευτικές διανοµές που γίνονται κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (βλ. 
ΠΟΛ.1050/30.4.2010 της Υπηρεσίας µας). 
 
Ήδη, µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013, 
προβλέπεται εξαιρετικά νια τις απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από Φ.Π.Α. που 
γεννήθηκαν η ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως (του χρόνου) 
βεβαίωσής τους, µε τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις αυτών η προνοµιακή κατάταξη 
αυτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νέο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε, όπως προστέθηκε µε την ίδια ως άνω παράγραφο του ν. 
4141/2013 (βλ. ανωτέρω υπό στοιχείο I της παρούσας) 
 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι στις νέες πτωχεύσεις, που διέπονται από τον Πτωχευτικό 
Κώδικα, η νέα διάταξη πρέπει να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 154 (Γενικά προνόµια) και 156 (Συρροή προνοµίων) του Πτωχευτικού 
Κώδικα. 
 
Κατ' εφαρµογή των ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα : 
 
> στις εκκρεµείς παλιές πτωχεύσεις (που κηρύχθηκαν µετά την 22.10.1998), το 
γενικό προνόµιο του ∆ηµοσίου ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε, σε 
συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού, η οποία προβλέπει την προνοµιακή 



 

 

 κατάταξη στην πέµπτη σειρά των γενικών προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολ∆ για 
όλες τις απαιτήσεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε Ειδικά για τις απαιτήσεις 
από Φ.Π.Α., το γενικό προνόµιο του ∆ηµοσίου ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013, σε συνδυασµό µε το δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 33 του ν. 4141/2013, που προβλέπει την προνοµιακή κατάταξη αυτών στη 
δεύτερη σειρά των γενικών προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολ∆ και την ικανοποίηση 
αυτών πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 ΚΠολ∆, κατά 
παρέκκλιση των προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 977 ΚΠολ∆. Κατά 
τα λοιπά, οι διατάξεις των άρθρων 975 επ. εφαρµόζονται, όπως τροποποιούνται στα 
πλαίσια της πτώχευσης, από τις ειδικές διατάξεις του προϊσχύοντος πτωχευτικού 
δικαίου (άρθρα 579, 581, 648 επ. Εµπορικού Νόµου) > στις νέες πτωχεύσεις, το 
γενικό προνόµιο του ∆ηµοσίου ορίζεται επίσης στην παρ. 5 του άρθρου 61 του 
ΚΕ∆Ε, κατά τα ανωτέρω, την εφαρµογή της οποίας προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 6 εδ. 
β του ν. 3808/2009. Ειδικά για τις απαιτήσεις από Φ.Π.Α., το γενικό προνόµιο του 
∆ηµοσίου ορίζεται επίσης, κατά τα ανωτέρω, στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 33 του ν. 4141/2013, σε συνδυασµό µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 
4141/2013. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 155 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. 
 
Η ισχύς της ως άνω νέας νοµοθετικής διάταξης αρχίζει από 5.4.2013 (ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του νόµου στο ΦΕΚ) και καταλαµβάνει τις περιπτώσεις πινάκων 
διανοµής που συντάσσονται από το σύνδικο κατά την ως άνω ηµεροµηνία και µετά, 
είτε πρόκειται για νέες είτε για παλιές πτωχεύσεις. 
 
III. Αναγγελία: 
 
Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι στο έντυπο της αναγγελίας η αρµόδια ∆.Ο.Υ. πρέπει 
κάθε φορά να µνηµονεύει όλα τα γενικά (και τυχόν ειδικά π.χ. υποθήκες) προνόµια 
µε τα οποία εξοπλίζονται οι αναγγελλόµενες απαιτήσεις του ∆ηµοσίου (βλ. 
ΠΟΛ.1050/30.4.2010), ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή κατάταξη αυτών και να 
περιορίζονται οι περιπτώσεις ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης ή διανοµής. 
Η µνεία των γενικών προνοµίων γίνεται µε επισήµανση των σχετικών διατάξεων που 
τα προβλέπουν π.χ. όταν αναγγέλλονται απαιτήσεις του ∆ηµοσίου σε νέα πτώχευση 
ως πτωχευτικά χρέη (που δεν προέρχονται από Φ.Π.Α.) πρέπει να γίνεται επισήµανση 
των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 6 εδ. β του ν. 3808/2009 σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 61 παρ. 5 του ΚΕ∆Ε, όταν αναγγέλλονται απαιτήσεις του ∆ηµοσίου (που δεν 
προέρχονται από Φ.Π.Α.) σε πλειστηριασµό, πρέπει να µνηµονεύεται η διάταξη του 
άρθρου 61 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ΚΕ∆Ε κ.λπ. Κατά µείζονα λόγο, όταν στην 
αναγγελία περιλαµβάνονται απαιτήσεις από Φ.Π.Α., είναι απαραίτητο να γίνεται 
ειδική µνεία στη «νέα διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του 
ΚΕ∆Ε, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013» (αν 
πρόκειται για αναγκαστική ή διοικητική εκτέλεση) ή «στη νέα διάταξη του τρίτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013 σε συνδυασµό µε το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΕ∆Ε, όπως προστέθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013» (αν πρόκειται για πτώχευση). 
 
Β. Άµεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες 



 

 

 απαιτήσεις του ∆ηµοσίου 
 
I. Στο πλαίσιο της αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης : 
 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013, καταργείται το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ΚΕ∆Ε και προστίθενται τα ακόλουθα 
εδάφια : 
«Κατ' εξαίρεση, αν δικαιούχος των αµφισβητούµενων απαιτήσεων είναι το ∆ηµόσιο, 
καταβάλλεται αµέσως το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία 
επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασµού µέσα σε δύο µήνες από την 
επίδοση στη ∆.Ο.Υ. της τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την 
εισπραχθείσα απαίτηση του ∆ηµοσίου. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου 
εφαρµόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την 
έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος µεταξύ της είσπραξης και της επαναβεβαίωσης της 
αποβληθείσης απαίτησης του ∆ηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία 
παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται, αναλόγως, 
και στις πτωχευτικές διανοµές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης 
δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν» 
 
Όπως είναι γνωστό, µέχρι την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, αναφορικά µε τον 
προσήκοντα χρόνο καταβολής του πλειστηριάσµατος στο πλαίσιο της διοικητικής και 
αναγκαστικής εκτέλεσης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού προέβαινε αµέσως στη 
διανοµή του πλειστηριάσµατος µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας 
άσκησης ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης, ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση 
άσκησης ανακοπής, δεν εδύνατο να προβεί σε καταβολή κατά το µέρος της 
αµφισβητούµενης απαίτησης προς δανειστή του οποίου η κατάταξη είχε προσβληθεί 
µε ανακοπή προ της τελεσιδικίας του πίνακα κατάταξης (η τελεσιδικία του οποίου 
επέρχεται µε την έκδοση εφετειακής απόφασης, είτε µε την έκδοση οριστικής 
απόφασης που δεν προσβάλλεται µε έφεση, βλ. σχετική ΠΟΛ.1120/14.5.2012).  
 
Τα ανωτέρω επέφεραν σηµαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των δηµοσίων 
εσόδων, λόγω της µακροχρόνιας διεξαγωγής δικών. 
Με τη νέα νοµοθετική ρύθµιση, σε αντίθεση µε τα οριζόµενα παραπάνω, εισάγεται η 
νόµιµη υποχρέωση προς άµεση καταβολή στο ∆ηµόσιο του συνόλου των απαιτήσεων 
που έχει καταταγεί σε πίνακα κατάταξης δανειστών ανεξάρτητα από τη δικαστική 
προσβολή της κατάταξης αυτών. 
 
Κατ' εφαρµογή των ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα :  
 
i. σε κάθε περίπτωση κατάταξης απαιτήσεων του ∆ηµοσίου σε πίνακα κατάταξης 
δανειστών στο πλαίσιο της αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης, καταβάλλεται 
άµεσα η καταταγείσα απαίτηση αυτού, ανεξαρτήτως της άσκησης ανακοπής κατά 
αέρος ή του συνόλου αυτής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 980 παρ. 2 
Κ.Πολ.∆. και 228 παρ. 1 Κ.∆ιοικ.∆ικ .  
 
ii. σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης µε την οποία αποβάλλεται από τον 
πίνακα κατάταξης η εισπραχθείσα κατά τα ανωτέρω απαίτηση του ∆ηµοσίου και 
εντός δύο µηνών από την επίδοσή της στη ∆.Ο.Υ., το εισπραχθέν ποσό επιστρέφεται 
ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, 
 



 

 

 iii. ο χρόνος µεταξύ της είσπραξης και επαναβεβαίωσης της αποβληθείσας απαίτησης 
του ∆ηµοσίου δεν προσµετράται στην προθεσµία παραγραφής της. 
 
Υπενθυµίζεται ότι σε περίπτωση µεταρρύθµισης πίνακα κατάταξης υπέρ του 
∆ηµοσίου µετά από άσκηση ανακοπής αυτού κατά καταταγέντος δανειστή, ο οποίος 
είχε εισπράξει το ποσό για το οποίο είχε καταταγεί µε τον πίνακα κατάταξης και την 
έκδοση τελεσίδικης απόφασης, αν το ποσό αυτό, για το οποίο αποβλήθηκε ο 
καταταγείς δανειστής δεν αποδοθεί στο ∆ηµόσιο, εισπράττεται από αυτό, αφού 
βεβαιωθεί ταµειακά σε βάρος του. 
 
Ως στοιχεία του νοµίµου τίτλου, για την ταµειακή βεβαίωση (άρθρο 2 παρ. 2 του 
ΚΕ∆Ε) θεωρούνται η δικαστική απόφαση, ο πίνακας κατάταξης, τα στοιχεία του 
συµβολαιογράφου και πιθανώς άλλης αρχής (π.χ. του Τ.Π.κ.∆. όπου κατά νόµο 
παρακατατίθεται το προς διανοµή εκπλειστηρίασµα), από τα οποία προκύπτει η 
είσπραξη του ποσού από τον αρχικά καταταγέντα δανειστή (σχετ. η 195/1993 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε µε την 1049682/2982-24/0016/6-5-
1993 εγκύκλιο µας). 
 
II. Στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών κατάταξης : 
 
Περαιτέρω, µε το νέο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του ΚΕ∆Ε, που 
εισήχθη µε την παρ. 3 του άρθρου 33 ν. 4141/2013 προβλέπεται ανάλογη εφαρµογή 
των ανωτέρω ρυθµίσεων (δηλαδή των νέων πρώτων τριών εδαφίων της παρ. 3 του 
άρθρου 58 του ΚΕ∆Ε) και στις πτωχευτικές διανοµές (κατά παρέκκλιση των 
οριζοµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 161 του Πτωχευτικού Κώδικα) καθώς και 
σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη 
διέπουν (π.χ. ειδική εκκαθάριση άρθρων 46, 46 α ν. 1892/1990, ειδική εκκαθάριση 
άρθρου 106ια Πτωχευτικού Κώδικα, κοινή εκκαθάριση νοµικών προσώπων, 
δικαστική εκκαθάριση κληρονοµιάς κ.λπ) 
 
III. Επισηµάνσεις: 
 
Τονίζεται ότι οι ανωτέρω νέες διατάξεις για την άµεση εκτέλεση των πινάκων 
κατάταξης δανειστών (ή διανοµής) ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του 
∆ηµοσίου εφαρµόζονται και στους πίνακες που συντάχθηκαν πριν από την έναρξη 
ισχύος τους, δηλαδή πριν από τις 5/4/2013 
 
Τέλος, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι, σε κάθε περίπτωση σύνταξης πίνακα 
κατάταξης δανειστών στο πλαίσιο της αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης, 
εκποίησης στα πλαίσια πτώχευσης ή άλλης διαδικασίας κατάταξης όπου το ∆ηµόσιο 
έχει αναγγείλει απαιτήσεις του και εφόσον υφίστανται καταταγείσες απαιτήσεις 
αυτού, το αρµόδιο για τη σύνταξη του πίνακα όργανο υποχρεούται να µεριµνά για 
την άµεση απόδοση αυτών στο ∆ηµόσιο. Η άρνηση ή καθυστέρηση του επί του 
πλειστηριασµού υπαλλήλου να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη και σχετική εντολή 
πληρωµής προς το Τ.Π. & ∆ανείων, ενδεχοµένως να στοιχειοθετεί αστική, ποινική ή 
και πειθαρχική ευθύνη αυτού (σχετ. η 354/2001 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που 
κοινοποιήθηκε µε την 1053653/3181/Α/0016/ΠΟΛ.1382/18.12.2001 εγκύκλιο). 
 
Οµοίως, οι αρµόδιες για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής ∆.Ο.Υ. ή Τελωνεία 
πρέπει να παρακολουθούν επιµελώς την πορεία της υπόθεσης, ώστε την ηµεροµηνία 



 

 

 που το αποδοτέο στο ∆ηµόσιο εκπλειστηρίασµα ή προϊόν διανοµής κλπ µπορεί να 
εισπραχθεί, σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης αυτού, να ζητείται εγγράφως από 
τον αρµόδιο συµβολαιογράφο / σύνδικο / εκκαθαριστή κ.λπ να ενεργεί για την άµεση 
καταβολή του στο ∆ηµόσιο. 
 
> Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση των αρµόδιων για τη σύνταξη 
των πινάκων κατάταξης οργάνων αλλά και των αρµόδιων οικονοµικών υπηρεσιών 
υφίσταται και για τους ήδη συνταχθέντες πίνακες κατάταξης απαιτήσεων του 
∆ηµοσίου κατά των οποίων έχει ασκηθεί ανακοπή (και δεν έχει επέλθει τελεσιδικία 
αυτών) λόγω της αναδροµικής εφαρµογής της ρύθµισης και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να µεριµνήσουν άµεσα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων που τελούν σε 
εκκρεµότητα για τους ανωτέρω λόγους. 
> Σχετικός αναλυτικός πίνακας µε εκκρεµείς υποθέσεις ανείσπρακτων 
πλειστηριασµάτων πρόκειται άµεσα να σταλεί ηλεκτρονικά στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 
 
Προς διευκόλυνσή σας παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 58 και 61 του 
ΚΕ∆Ε, των άρθρων 975,976,1007,977 ΚΠολ∆ καθώς και των άρθρων 153 έως 161 
του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύουν. 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ 

 

α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ 

 

΄Αξζξν 58  

Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο  

1. Αζθνπκέλεο Αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο αξκφδηνλ Γηθαζηήξηνλ πξνο εθδίθαζηλ 

ηαχηεο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ είλαη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείνλ ηνπ ηφπνπ ηεο εθηειέζεσο. 

 2. Δάλ δελ αζθεζή Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο, ν επί ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ππάιιεινο πξνβαίλεη ακέζσο εηο ηελ δηαλνκήλ ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο. 

 3. Δάλ εζθεζή Αλαθνπή παξά ηηλφο ησλ δαλεηζηψλ, ν επί ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ππάιιεινο δελ 

δχλαηαη λα πξνβή εηο θαηαβνιήλ πξνο ηνπο δαλεηζηάο ησλ νπνίσλ ε θαηάηαμηο πξνζβάιιεηαη δηά 

ηεο Αλαθνπήο. Καη` εμαίξεζε, αλ δηθαηνχρνο ησλ ακθηζβεηνχκελσλ απαηηήζεσλ είλαη ην 

Γεκφζην, θαηαβάιιεηαη  ακέζσο ην ζχλνιν ηεο θαηαηαγείζεο απαίηεζεο ηνπ, ε νπνία 

επηζηξέθεηαη αηφθσο ζηνλ ππάιιειν  ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ επίδνζε 

ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ  απέβαιε απφ ηνλ πίλαθα ηελ εηζπξαρζείζα απαίηεζε 

ηνπ Γεκνζίνπ. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ  εδαθίνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο 

δαλεηζηψλ, πνπ ζπληάρζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο. Ο ρξφλνο κεηαμχ ηεο 

είζπξαμεο θαη ηεο επαλαβεβαίσζεο ηεο απνβιεζείζεο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ δελ 

πξνζκεηξάηαη ζηελ πξνζεζκία παξαγξαθήο ηεο. Οη δηαηάμεηο ησλ  πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

εθαξκφδνληαη, αλαιφγσο, θαη ζηηο πησρεπηηθέο δηαλνκέο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηαδηθαζία 

θαηάηαμεο δαλεηζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηε δηέπνπλ. 

4. Η πξνζεζκία δηά ηελ άζθεζηλ Αλαθνπήο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ηξηάθνληα εκεξψλ απφ ηεο 

επηδφζεσο ηεο εγγξάθνπ πξζθιήζεσο ηνπ επί ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ππαιιήινπ πξνο ηνπο 

δαλεηζηάο ίλα ιάβσζη γλψζηλ ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο. 

"Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α) εθαξκόδεηαη αλαιόγσο 

θαη ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζύλδηθνη πησρεύζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α), ηζρύεη δε θαη γηα όια ηα Ν.Π.Δ.Δ. νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνληαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974" (θείκελν ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 

67 ηνπ λ. 3842/2010 ΦΔΚ 58 Α΄/23.4.2010) 

"4. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`) εθαξκόδεηαη 

αλαιόγσο ζε όινπο ηνπο πίλαθεο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζύλδηθνη πησρεύζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α`) θαη αθνξνύλ όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη 

απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`). 5. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε πιεηζηεξηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε 

θαη ζε πησρεύζεηο πνπ έρνπλ ήδε θεξπρζεί κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ παξόληνο λόκνπ". (θείκελν ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3863/2010 ΦΔΚ 115 

Α΄/15.7.2010:  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9
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΄Αξζξν 61  

Καηάηαμε ηνπ Γεκνζίνπ 

1.Σν Γεκφζηνλ θαηαηάζζεηαη ελ αλαγθαζηηθή εθηειέζεη θηλεηνχ ή αθηλήηνπ δηά ηαο 

ιεμηπξφζεζκνπο κέρξη ηεο εκέξαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ απαηηήζεηο απηνχ εθ πάζεο αηηίαο, κεηά 

ησλ πάζεο θχζεσο πξνζαπμήζεσλ θαη ηφθσλ θαη ελ ηε ππ` αξηζ. 5 ζεηξά ηνπ άξζξνπ 975 ηνπ 

Κψδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Καη` εμαίξεζε, γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ απφ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ηηο πάζεο  θχζεσο πξνζαπμήζεηο, ην Γεκφζην θαηαηάζζεηαη ζηελ ππ` 

αξηζ. 2 ζεηξά ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη πξηλ  απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 976 

ΚΠνιΓ. 

"Η θαηά ηε δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ θαηάηαμε ηνπ Δεκνζίνπ ηζρύεη, αλεμάξηεηα από ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαη ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο νθεηιέηε ηνπ Δεκνζίνπ, ζε ζρέζε 

κε απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ γηα θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηηο πάζεο θύζεσο πξνζαπμήζεηο, πνπ 

γελλήζεθαλ ή αλάγνληαη ζε ρξόλν πξηλ από ηελ πηώρεπζε,  αλεμαξηήησο βεβαίσζεο ηνπο" (θείκελν 

ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ β΄ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 33 λ.4141/2013 ΦΔΚ 81Α΄/5.4.2013) 

Γηά ηαο κε ιεμηπξνζέζκνπο εθ πάζεο αηηίαο απαηηήζεηο ηνπ, ην Γεκφζηνλ θαηαηάζζεηαη 

ζπκκέηξσο κεηά ησλ ινηπψλ δαλεηζηψλ. 

Ωο εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν  

Πιεηζηεξηαζκφο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ πνπ νξίζζεθε αξρηθά. 

 3. Αη κε ιεμηπξφζεζκνη απαηηήζεηο δη` αο   θαηεηάγε ην Γεκφζηνλ, ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκνη 

σο πξνο ηελ δηαλνκήλ ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο θαη κφλνλ.  

4.΄Ακεζνη θφξνη λννχληαη νη ππφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ραξαθηεξηδφκελνη σο 

ηνηνχηνη. 

5. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο νθεηιέηε ηνπ, ην Γεκφζην θαηαηάζζεηαη  ζηε ζεηξά  ηεο παξαγξάθνπ  

1  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ γηα  φιεο  ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ  πνπ   γελλήζεθαλ ή αλάγνληαη ζε ρξφλν 

πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε, αλεμαξηήησο  ηνπ ρξφλνπ  βεβαίσζήο ηνπο. 

" Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.δ. 356/1974 εθαξκόδεηαη θαη γηα ηηο πησρεπηηθέο δηαλνκέο 

πνπ γίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3588/2007" (θείκελν ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ β΄ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 λ. 3808/2009 ΦΔΚ 227 Α΄/10.12.2009) 

 

β) Γιαηάξειρ KΠολΓ 

 

Άξζξν 975  

[Γεληθά πξνλφκηα –εηξά θαηάηαμεο] 

Η θαηάηαμε ησλ δαλεηζηψλ ζηνλ πίλαθα γίλεηαη κε ηελ εμήο ζεηξά: Αθνχ αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

ηεο εθηέιεζεο πνπ νξίδνληαη αηηηνινγεκέλα απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαηαηάζζνληαη:  

 1) Oη απαηηήζεηο γηα ηελ θεδεία ή ηε λνζειεία εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε εθηέιεζε, 

ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, αλ πξνέθπςαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,  

2) Οη απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή ηξνθίκσλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζπληήξεζε εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ 

είρε ζηξαθεί ε εθηέιεζε, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, αλ πξνέθπςαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9
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“Καη` εμαίξεζε, γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ από θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ηηο πάζεο  

θύζεσο πξνζαπμήζεηο, ην Δεκόζην θαηαηάζζεηαη ζηελ ππ` αξηζ. 2 ζεηξά ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη πξηλ  

από ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 976 ΚΠνιΔ” (θείκελν ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ 

β΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΕΔΕ ) 

 3) Οη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, νη  απαηηήζεηο ησλ 

δαζθάισλ, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο απφ ακνηβέο, έμνδα θαη απνδεκηψζεηο ησλ δηθεγφξσλ είηε 

ακείβνληαη θαηά ππφζεζε είηε κε πάγηα  πεξηνδηθή ακνηβή, εθφζνλ πξνέθπςαλ κέζα ζηελ 

ηειεπηαία δηεηία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηνπ πξψηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Οη 

απνδεκηψζεηο ιφγσ  θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ησλ δηθεγφξσλ 

γηα απνδεκίσζε ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο έκκηζζεο εληνιήο θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε  απηή 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ζηνλ νπνίν πξνέθπςαλ. ηελ ίδηα ηάμε ππάγνληαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο γεληθήο γξακκαηείαο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, νη 

απαηηήζεηο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ  ηνπ ππφρξενπ πξνο δηαηξνθή, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο απνδεκίσζεο ιφγσ αλαπεξίαο πνζνζηνχ  εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ έσο ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

Η δηαίξεζε ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο ζε  πνζνζηά, θαηά ην άξζξν 977, γίλεηαη κεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο  ηάμεσο απηήο. 

4) Οη απαηηήζεηο αγξνηψλ ή αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ  απφ  πψιεζε  αγξνηηθψλ   πξντφλησλ,  αλ  

πξνέθπςαλ  θαηά  ηνπο  ηειεπηαίνπο  είθνζη  ηέζζεξηο (24) κήλεο πξηλ  απφ  ηελ  εκέξα  ηνπ  

πιεηζηεξηαζκνχ  ή  ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

5) Oη απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ απφ θφξνπο πνπ νξίζηεθαλ απφ 

ηελ αμία ηεο πξνζφδνπ ή απφ ην είδνο ησλ πξαγκάησλ πνπ πιεηζηεξηάζηεθαλ θαη πνπ αθνξνχλ 

ην έηνο πνπ  έγηλε ν Πιεηζηεξηαζκφο θαη ην πξνεγνχκελν, 

“Τν Δεκόζηνλ θαηαηάζζεηαη ελ αλαγθαζηηθή εθηειέζεη θηλεηνύ ή αθηλήηνπ δηά ηαο ιεμηπξόζεζκνπο 

κέρξη ηεο εκέξαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ απαηηήζεηο απηνύ εθ πάζεο αηηίαο, κεηά ησλ πάζεο θύζεσο 

πξνζαπμήζεσλ θαη ηόθσλ θαη ελ ηε ππ` αξηζ. 5 ζεηξά ηνπ άξζξνπ 975 ηνπ Κώδηθνο Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο”(θείκελν ηεο ζρεηηθήο  δηάηαμεο ηνπ α΄ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΕΔΕ).  

7) Οη απαηηήζεηο ηνπ πλεγγπεηηθνχ θαηά ηνπ νθεηιέηε, εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ή είρε ζην 

παξειζφλ ηελ ηδηφηεηα ηεο επηρείξεζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2396/1996 (ΦΔΚ 73 Α`) θαη νη απαηηήζεηο ηνπ πλεγγπεηηθνχ έρνπλ πξνθχςεη 

εληφο δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ». 

Άξζξν 976  

[Δηδηθά πξνλφκηα –εηξά θαηάηαμεο] 

Οη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνλφκην επάλσ ζε νξηζκέλν θηλεηφ πξάγκα ή ζε πνζφηεηα ρξεκάησλ 

θαηαηάζζνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά, εθφζνλ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζεί ην πιεηζηεξίαζκα ηνπ 

πξάγκαηνο ή ε πνζφηεηα ρξεκάησλ, 

1) νη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δαπάλεο γηα ηε δηαηήξεζε  ηνπ πξάγκαηνο,  

2) νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ελέρπξν,  

3) νη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπγθνκηδή θαξπψλ. 

 

΄Αξζξν 977  

[πξξνή γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνλνκίσλ –εηξά θαηάηαμεο] 

 1.Αλ εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 975 ππάξρνπλ θαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 976 αξηζ. 

3, πξνηηκψληαη νη πξψηεο. Αλ ππάξρνπλ θαη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 976 αξηζ. 1 θαη 2, ηφηε νη 
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απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 975 ηθαλνπνηνχληαη έσο ην έλα ηξίην ηνπ πνζνχ ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

πνπ πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζηνπο πηζησηέο θαη ηα δχν ηξίηα δηαζέηνληαη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 976 αξηζ. 1 θαη 2. Απφ ηα ππφινηπα πνπ απφκεηλαλ απφ ην έλα ηξίην ή ηα 

δχν ηξίηα, κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 975 θαη 976 αξηζ. 2, θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, θαηαηάζζνληαη, ψζπνπ λα θαιπθζνχλ, νη απαηηήζεηο ηεο άιιεο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δχν θαηεγνξίεο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

2. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 975 ή 976,ε 

απαίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο πξνηηκάηαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο επφκελεο ηάμεο θαη αλ είλαη 

ηεο ίδηαο ηάμεο ηθαλνπνηνχληαη ζπκκέηξσο. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 976 αξηζ. 2, αθνινπζείηαη ε θαηά ην νπζηαζηηθφ δίθαην ζεηξά. 

3. Σν πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 975 θαη 976 

δηαλέκεηαη ζπκκέηξσο ζηνπο ππφινηπνπο δαλεηζηέο πνπ έρνπλ αλαγγειζεί. 

 

Άξζξν 1007  

[εηξά θαηάηαμεο] 

1. Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ δαλεηζηψλ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 975 έσο 978, εθηφο απφ ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 976 αξηζ. 3. Σε ζέζε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 976 αξηζ. 2 παίξλεη ε ελππφζεθε 

απαίηεζε. Η απαίηεζε ππέξ ηεο νπνίαο έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε θαηαηάζζεηαη ηπραίσο. 

2. Αλ γίλεη ρσξηζηφο Πιεηζηεξηαζκφο ησλ παξαξηεκάησλ ελππφζεθνπ θηήκαηνο ζηα νπνία 

εθηείλεηαη ε ππνζήθε, ε απαίηεζε ηνπ ελππφζεθνπ δαλεηζηή θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1.  

 

β) Γιαηάξειρ Πηωσεςηικού Κώδικα (ν. 3588/2007) 

 

Άξζξν 153 

Πίλαθαο δηαλνκήο 

 

1. Ο ζχλδηθνο ζπληάζζεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε πίλαθα δηαλνκήο ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο, 

θαζψο θαη θάζε πνζνχ πνπ εηζέπξαμε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ινγαξηαζκφ ηεο πησρεχζεσο. 

Ο πίλαθαο ζπληάζζεηαη κε βάζε ηηο επαιεζεπζείζεο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα. 

Με άδεηα ηνπ εηζεγεηή κπνξεί ν ζχλδηθνο λα πξνβεί θαη ζε πξνζσξηλέο δηαλνκέο. 

 

 2. Ο πίλαθαο δηαλνκήο ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζεγεηή, ν νπνίνο ηνλ θεξχζζεη εθηειεζηφ θαη 

ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ. Αλαθνίλσζε πεξί ηεο ζχληαμεο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο δεκνζηεχεηαη 

ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. Αλ ν πίλαθαο δηαλνκήο αθνξά 

πξντφλ εθπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, ε αλαθνίλσζε γηα ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα 

δεκνζηεχεηαη θαη ζε δχν απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο θπθινθνξίαο (θαηά ην δειηίν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κελφο) εκεξήζηεο πνιηηηθέο αζελατθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο, 

θαζψο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα. Αλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε αμία έρεη 

θαζνξηζηεί θαηά ην άξζξν 137 παξάγξαθνο 3 ζε πνζφ άλσ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ 

(50.000.000) επξψ, πξέπεη ε πξφζθιεζε λα δεκνζηεπζεί θαη ζε κηα δηεζλνχο θπθινθνξίαο 

εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξεί θαη ζηελ Διιάδα. Σηο εθεκεξίδεο πξνζδηνξίδεη ν 

εηζεγεηήο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ν εηζεγεηήο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δεκνζίεπζε θαη ζε κηα 

εκεξήζηα πνιηηηθή αζελατθή εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε κηα νηθνλνκηθή 

εθεκεξίδα, ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο. 
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Άξζξν 154  

Γεληθά πξνλφκηα 

 

 Μεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ησλ εμφδσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο πησρεπηηθήο 

πεξηνπζίαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή αληηκηζζία ηνπ ζπλδίθνπ θαη 

ησλ ηπρφλ νκαδηθψλ πηζησκάησλ, νη πηζησηέο θαηαηάζζνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

 

 (α) Οη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ νθεηιέηε νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαη ησλ πιεξσκψλ ηνπ κε βάζε ηε ζπκθσλία 

εμπγίαλζεο ή ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. Σν ίδην πξνλφκην έρνπλ θαη απαηηήζεηο 

πξνζψπσλ πνπ, κε βάζε ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, ζπλεηζέθεξαλ αγαζά ή ππεξεζίεο πξνο ην ζθνπφ 

ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πιεξσκψλ, γηα ηελ αμία ησλ 

αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ. Δπίζεο, ην ίδην πξνλφκην έρνπλ θαη απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηνδφηεζε θάζε θχζεο, παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ νθεηιέηε θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ αίηεζε αλνίγκαηνο Γηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο κέρξη ηελ 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ζην κέηξν πνπ ε παξνρή ηνπ πξνλνκίνπ απηνχ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Σν πξνλφκην ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ αθνξά ζε κεηφρνπο ή 

εηαίξνπο γηα ηηο εηζθνξέο ηνπο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο ζηα πιαίζηα αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

νθεηιέηε. 

 

β) Οη απαηηήζεηο γηα ηελ θεδεία ή ηα λνζήιηα ηνπ νθεηιέηε, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ 

ηνπ, εθφζνλ πξνέθπςαλ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

 

 γ) Οη απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ησλ δηθεγφξσλ 

απφ πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή, εθφζνλ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ ηελ θήξπμε ηεο 

πηψρεπζεο. Απαηηήζεηο απφ απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεσο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη απαηηήζεηο έκκηζζσλ δηθεγφξσλ γηα απνδεκίσζε ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο έκκηζζεο 

εληνιήο θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε απηή αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ.  

Απαηηήζεηο δηθεγφξσλ απφ ακνηβέο, έμνδα θαη απνδεκηψζεηο, εθφζνλ ακείβνληαη θαηά ππφζεζε, 

θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε απηή, εθφζνλ πξνέθπςαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

ηελ ίδηα ηάμε ππάγνληαη νη απαηηήζεηο απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ πξνο 

δηαηξνθή, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο απνδεκίσζεο ιφγσ αλαπεξίαο πνζνζηνχ εμήληα επηά ηνηο 

εθαηφ (67%) θαη άλσ, εθφζνλ πξνέθπςαλ έσο ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο» 

 

 δ) Οη απαηηήζεηο αγξνηψλ ή αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ απφ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

 

 ε) Οη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ θφξνπο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηελ αμία ηεο πξνζφδνπ ή απφ ην 

είδνο ησλ πξαγκάησλ πνπ πιεηζηεξηάζηεθαλ θαη πνπ αθνξνχλ ην  

έηνο πνπ έγηλε ν πιεηζηεξηαζκφο θαη ην πξνεγνχκελν. 

" Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.δ. 356/1974 εθαξκόδεηαη θαη γηα ηηο πησρεπηηθέο δηαλνκέο 

πνπ γίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3588/2007" (θείκελν ηεο δηάηαμεο ηνπ β΄ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 λ. 3808/2009 ΦΔΚ 227
 
Α΄/10.12.2009) 

«…Καη` εμαίξεζε, γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ από θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ηηο πάζεο  

θύζεσο πξνζαπμήζεηο, ην Δεκόζην θαηαηάζζεηαη ζηελ ππ` αξηζ. 2 ζεηξά ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη πξηλ  

από ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 976 ΚΠνιΔ». (θείκελν ηεο δηάηαμεο ηνπ β΄ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΔΓΔ, πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

33 ηνπ λ. 4141/2013 ΦΔΚ 81 Α΄/5.4.2013)  

"Η θαηά ηε δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ θαηάηαμε ηνπ Δεκνζίνπ ηζρύεη, αλεμάξηεηα από ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαη ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο νθεηιέηε ηνπ Δεκνζίνπ, ζε ζρέζε 
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κε απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ γηα θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηηο πάζεο θύζεσο πξνζαπμήζεηο, πνπ 

γελλήζεθαλ ή αλάγνληαη ζε ρξόλν πξηλ από ηελ πηώρεπζε,  αλεμαξηήησο βεβαίσζεο ηνπο" (θείκελν 

ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ β΄ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 33 λ.4141/2013 ΦΔΚ 81Α΄/5.4.2013) 

 

 

 ζη) Οη απαηηήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ πξνέθπςαλ είθνζη ηέζζεξηο (24) 

κήλεο πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 

 

 

  Άξζξν 155 

Δηδηθά πξνλφκηα 

 

1. Οη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνλφκην ζε νξηζκέλν θηλεηφ ή αθίλεην πξάγκα ή ζε πνζφηεηα 

ρξεκάησλ θαηαηάζζνληαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 

 

 α) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δαπάλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξάγκαηνο ην ηειεπηαίν 

εμάκελν πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

 

 β) Οη απαηηήζεηο γηα ην θεθάιαην κε ηνπο ηφθνπο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρεη ελέρπξν ή ππνζήθε ή πξνζεκείσζε ππνζήθεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αθίλεην. 

 

 γ) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ δαπάλεο γηα παξαγσγή θαη ζπγθνκηδή θαξπψλ θαηά ην 

ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

 

 2. Δπί πσιήζεσο ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ (άξζξα 135 επ.), αλ ππάξρνπλ εηδηθνί πξνλνκηνχρνη 

πηζησηέο επί θαη` ηδίαλ αληηθεηκέλσλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε, θαηαηάζζνληαη εηδηθά επί ηνπ 

πνζνχ ηνπ κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην κεηαβηβαζζέλ ζηνηρείν επί ηνπ νπνίνπ 

ππάξρεη ην εηδηθφ πξνλφκην, ηνπ νπνίνπ ε αμία ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο. 

 

 

  Άξζξν 156 

πξξνή πξνλνκίσλ 

 

Δπί δηαλνκήο πξντφληνο εθπνίεζεο πξάγκαηνο ή ρξεκαηηθήο πνζφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ θαη 

απαηηήζεηο κε πξνλφκηα ηνπ άξζξνπ 155, ην πξνο δηαλνκή πνζφλ δηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 977 ηνπ Κ.Πνι.Γ., ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 31 ηνπ λ. 1545/1985. 

 

 

  Άξζξν 157 

 

 Δάλ ην πξντφλ εθπνίεζεο ησλ αθηλήησλ δηαλεκεζεί πξηλ ην πξντφλ εθπνίεζεο ησλ θηλεηψλ ή θαη 

ζπγρξφλσο, νη ελππφζεθνη πηζησηέο, πνπ δελ έρνπλ πιήξσο εμνθιεζεί απφ ην ηίκεκα ησλ 

αθηλήησλ, ζπληξέρνπλ σο πξνο ην νθεηιφκελν ππφινηπν κε ηνπο αλέγγπνπο πηζησηέο, ζε θάζε 

δηαλνκή κε ηνπο ηειεπηαίνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απαηηήζεηο ησλ πξνλνκηνχρσλ πηζησηψλ 

έρνπλ επαιεζεπζεί ζηα ρξέε ηεο πηψρεπζεο. 

 

 

  Άξζξν 158 

 

 Δάλ πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αθηλήησλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ρξεκαηηθέο δηαλνκέο απφ ηα 

θηλεηά ή πνζφηεηα ρξεκάησλ, νη πξνλνκηνχρνη ή ελππφζεθνη πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο 
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έρνπλ επαιεζεπζεί, ζπληξέρνπλ ζ` απηέο ζην ζχλνιν ησλ πηζησκάησλ ηνπο, νπφηε φκσο επέξρνληαη 

νη ζπλέπεηεο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 

 

 

  Άξζξν 159 

 

 Δάλ νη γεληθνί πξνλνκηνχρνη ή νη ελππφζεθνη πηζησηέο θαηαηαγνχλ ζην ηίκεκα ησλ αθηλήησλ γηα 

ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ ηνπο, ην νπνίν θαη ζα εηζπξάμνπλ, ε αλέγγπα νκάδα ππνθαζίζηαηαη ζηε 

ζέζε ηνπο θαηά ηα πνζά, πνπ απηνί ζα έρνπλ ηπρφλ εηζπξάμεη θαηά ην άξζξν 158. 

 

 

Άξζξν 160 

 

 1. Δάλ νη γεληθνί πξνλνκηνχρνη ή νη ελππφζεθνη πηζησηέο θαηαηαγνχλ ζην ηίκεκα ησλ αθηλήησλ 

γηα κέξνο κφλνλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, γηα ην ππφινηπν θαηαηάζζνληαη σο αλέγγπνη κε ηνπο 

ινηπνχο πηζησηέο. 

 

 2. ε πεξίπησζε πνπ νη γεληθνί πξνλνκηνχρνη ή νη ελππφζεθνη πηζησηέο έρνπλ εηζπξάμεη, θαηά ην 

άξζξν 158, πεξηζζφηεξα απφ ηελ νξηζηηθή ηνπο αλαινγία θαηά ην παξφλ άξζξν, νη αλέγγπνη 

πηζησηέο ππνθαζίζηαληαη ζηε ζέζε ηνπο γηα ην επηπιένλ ηεο νξηζηηθήο ηνπο αλαινγίαο εηζπξαρζέλ 

πνζφλ. 

 3. Όζνη απφ ηνπο γεληθνχο πξνλνκηνχρνπο ή ελππφζεθνπο πηζησηέο δελ θαηαηαγνχλ επσθειψο ζην 

ηίκεκα, ζεσξνχληαη αλέγγπνη πηζησηέο. 

 

 

  Άξζξν 161 

Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα δηαλνκήο 

 

1. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο ρξνλνινγηθά δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ 

153 παξάγξαθνο 2, νπνηνζδήπνηε δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα αζθήζεη θαη` απηνχ 

αλαθνπή ελψπηνλ ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Η αλαθνπή απεπζχλεηαη θαηά ηνπ ζπλδίθνπ θαη 

θαηά ησλ πηζησηψλ ησλ νπνίσλ πξνζβάιιεηαη ε θαηάηαμε. Η Απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ππφθεηηαη 

κφλν ζε έθεζε. 

"Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α) εθαξκόδεηαη αλαιόγσο 

θαη ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζύλδηθνη πησρεύζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α), ηζρύεη δε θαη γηα όια ηα Ν.Π.Δ.Δ. νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνληαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974" (θείκελν ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3842/2010 ΦΔΚ Α 58/23.4.2010) 

"4. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`) εθαξκόδεηαη 

αλαιόγσο ζε όινπο ηνπο πίλαθεο πνπ ζπληάζζνπλ νη ζύλδηθνη πησρεύζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α`) θαη αθνξνύλ όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θαη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη 

απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`). 5. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε πιεηζηεξηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε 

θαη ζε πησρεύζεηο πνπ έρνπλ ήδε θεξπρζεί κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ παξόληνο λόκνπ". (θείκελν ησλ 

ζρεηηθψλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3863/2010 ΦΔΚ Α 

115/15.7.2010:  

 

 2. Αλ δελ αζθήζεθαλ αλαθνπέο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, ν ζχλδηθνο δηαλέκεη ακέζσο ην 

εθπιεηζηεξίαζκα. Άιισο, ε πιεξσκή γίλεηαη κφλν πξνο ηνπο θαηαηαγέληεο πηζησηέο, ησλ νπνίσλ 

δελ πξνζβιήζεθε ε θαηάηαμε, δηαηεξείηαη δε ην πνζφ ζην νπνίν έγηλε ε θαηάηαμε ηνπ 

ακθηζβεηνχκελνπ πηζησηή, κέρξη ε θαηάηαμε ηνπ λα γίλεη ηειεζίδηθε. Ο εηζεγεηήο κπνξεί, κεηά 
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απφ αίηεζε απηνχ ηνπ νπνίνπ πξνζβιήζεθε ε θαηάηαμε, λα δηαηάμεη λα γίλεη ε πιεξσκή πξνο 

απηφλ, κε ηνλ φξν θαηαβνιήο εγγπνδνζίαο. 

«…Καη` εμαίξεζε, αλ δηθαηνύρνο ησλ ακθηζβεηνύκελσλ απαηηήζεσλ είλαη ην Δεκόζην, θαηαβάιιεηαη  

ακέζσο ην ζύλνιν ηεο θαηαηαγείζεο απαίηεζεο ηνπ, ε νπνία επηζηξέθεηαη αηόθσο ζηνλ ππάιιειν  ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνύ κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ επίδνζε ζηε Δ.Ο.Υ. ηεο ηειεζίδηθεο απόθαζεο πνπ  

απέβαιε από ηνλ πίλαθα ηελ εηζπξαρζείζα απαίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ  

εδαθίνπ εθαξκόδεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο δαλεηζηώλ, πνπ ζπληάρζεθαλ πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηεο ηζρύνο ηεο. Ο ρξόλνο κεηαμύ ηεο είζπξαμεο θαη ηεο επαλαβεβαίσζεο ηεο απνβιεζείζεο απαίηεζεο 

ηνπ Δεκνζίνπ δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ πξνζεζκία παξαγξαθήο ηεο. Οι διαηάξειρ ηων  πποηγούμενων 

εδαθίων εθαπμόζονηαι, αναλόγωρ, και ζηιρ πηωσεςηικέρ διανομέρ, θαζώο θαη ζε θάζε άιιε 

δηαδηθαζία θαηάηαμεο δαλεηζηώλ, αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο πνπ ηε δηέπνπλ». (θείκελν ησλ 

ζρεηηθψλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ β΄- ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4141/2013, ΦΔΚ 81 Α΄/5-4-2013) 
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