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                         Πρόγραμμα πλειστηριασμού 
 
 Αρθρον 41. 
 
 
"1.0 προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) 
μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του 
παρόντος, καθώς και την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και 
ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του 
προγράμματος. Εάν ο Πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ. εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέντος 
πλειστηριασμού ή επί αναστολής αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία 
πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω. 
 
 Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε 
αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.. 
 
 Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, 
δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού." 
 
 «Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας δύναται να αναθέσει τη 
σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού σε δικαστικό επιμελητή.» 
 
***  Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1,η οποία είχε αντικατασταθεί ως άνω με την παρ.4 
        άρθρ.67 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58,προστέθηκε με το άρθρο 404 παρ.7 Ν.4512/2018, 
        ΦΕΚ Α 5/17.1.2018, και, σύμφωνα με το άρθρο 405 παρ.5 του αυτού νόμου, εφαρμόζεται αναλόγως και 
από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εφαρμόζουν τον παρόντα 
Κώδικα για την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα. 
 
 
 
  2. Το πρόγραμμα κοινοποιείται : α) προς τον οφειλέτην, β) προς τον 
τρίτον κύριον, εάν εκ των βιβλίων μεταγραφών προκύπτη τοιούτος μέχρις 
της, κατά το άρθρον 36 παράγραφος 4 εδάφιον β` και άρθρον 37 του 
παρόντος Ν. Διατάγματος, κοινοποιήσεως, γ) προς τους εγγεγραμμένους 
ενυποθήκους δανειστάς μέχρι της προτεραίας της, κατά το άρθρον 36 
παράγραφος 4 εδάφιον β` και άρθρον 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος, 
κοινοποιήσεως. 
 
  3. Τα εν άρθρω 20 παράγραφος 2 του παρόντος οριζόμενα ισχύουν 
αναλόγως και εν προκειμένω. 
 
 «4. Περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του 
οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την 
επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε 
κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν 
επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα 
του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, 
δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων 
πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται 
να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. 
 
 5. Οι ανωτέρω κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις ενεργούνται τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από τον 
πλειστηριασμό. 
 
 6. Η δημοσίευση στοιχείων των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμού μπορεί να διενεργείται και 
σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, τηρούμενης της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου.» 
 
 *** Οι παράγραφοι  4,5 και 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω  με το άρθρο 404 παρ.7 
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        Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018, και, σύμφωνα με το άρθρο 405 παρ.5 του αυτού νόμου, 
εφαρμόζονται αναλόγως και από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εφαρμόζουν τον παρόντα  Κώδικα για την 
είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα. 
 
 
[«7. Η δημοσίευση των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμού μπορεί να διενεργείται και σε 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τηρούμενης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
προηγούμενου εδαφίου. 
Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν αναλόγως και για τη δημοσιότητα προγράμματος 
πλειστηριασμού κινητών»]. 
 
 7. (8)  Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 της 
Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων επιβαλλομένων 
κατά την διαδικασίαν του παρόντος ν. Διατάγματος. 
 
*** Η παράγραφος 7,η οποία είχε προστεθεί με την παρ.1 άρθρου 22 
       Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 17,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παράγραφος 8 αναριθμήθηκε 
       σε παρ.7 με τη  παρ.7 άρθρου 404 Ν.4512/2018,ΦΕΚ Α 5/17.1.2018, η οποία, 
 σύμφωνα με το άρθρο 405 παρ.5 του αυτού νόμου, εφαρμόζεται αναλόγως και από τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, που εφαρμόζουν τον παρόντα  Κώδικα για την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα. 
 
  
  

 


