
 
 

 

         Η   ΥΠΟ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΡΙΤΟΥ,  
όπως  ρυθμίζεται   από τον  ΚΕΔΕ . 
                                                                   ****** 

Ι.  Η  κατάσχεση  εις  κινητών οφειλέτη του Δημοσίου  εις χείρας τρίτου 
ρυθμίζεται   από την διάταξη άρθρου 30 του ΚΕΔΕ.  Ειδικώς η κατάσχεση που  
αφορά  απαιτήσεις που ικανοποιούνται  μέσω  Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
ορίζεται  από το άρθρο   30 Α  και η  ειδικότερη   διαδικασία  στο  30 Β. Τέλος  
το άρθρο   31 ορίζει τις οι  ακατάσχετες απαιτήσεις και κινητά , το άρθρο   32  
την υποχρέωση του τρίτου  να κάνει σχετική   δήλωση , το  άρθρο    33  τις 
συνέπειες  παραλείψεως, αν και   υποχρεούται, και το  άρθρο   34  την 
ανακοπή  κατά  δηλώσεως τρίτου.  

  Κατωτέρω  υπό  ΙΙ παρατίθενται  οι  σχετικές  διατάξεις  του  ΚΕΔΕ και   ακολουθεί  
υπό ΙΙΙ  μία  σύντομη  ανάλυση κυρίως  για  την έννοια  του   συμψηφισμού και τον 
τρόπο προβολής  του. 

 

ΙΙ.   ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 

« 1. Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτων των εις χείρας αυτών ευρισκομένων χρημάτων, 
καρπών και άλλων κινητών πραγμάτων του οφειλέτου του Δημοσίου ή των 
οφειλομένων εν γένει προς αυτό, ενεργείται υπό του Διευθυντού του Δημοσίου 
Ταμείου δια κατασχετηρίου εγγράφου μη κοινοποιουμένου εις τον οφειλέτην, 
περιέχοντος δε: 

 α) το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός του οφειλέτου, β) το ονοματεπώνυμον του 
τρίτου εις χείρας του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεσις, γ) το ποσόν δια το οποίον 
επιβάλλεται η κατάσχεσις, δ) πίνακα χρεών του οφειλέτου και ε) χρονολογίαν και 
υπογραφήν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 

2. Δια του κατασχετηρίου εγγράφου προσκαλείται ο τρίτος όπως τα μεν υπ' αυτού 
εις τον οφειλέτην του Δημοσίου οφειλόμενα χρήματα, καταθέση εντός οκτώ ημερών 
εις το Δημόσιον Ταμείον, τα δε παρ' αυτώ ευρισκόμενα κινητά πράγματα 
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παραδώση εις τον εν τω κατασχετηρίω οριζόμενον συμβολαιογράφον ή φύλακα, 
εφαρμοζομένων περαιτέρω των εν άρθροις 14-19 και επόμενα του παρόντος 
Ν.Διατάγματος οριζόμενα. Εάν τα πράγματα ταύτα συνίστανται εις ξένα νομίσματα 
ή χρεώγραφα παραδίδονται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, επί 
εκδόσει γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου εξοφλουμένου εντολή του 
Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου όστις εν συνεχεία τρέπει τα ξένα νομίσματα εις 
εγχώριον νόμισμα ή εκποιεί τα χρεώγραφα κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. 
Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως ο εις χείρας ούτινος η κατάσχεσις υποχρεούται 
προς τούτο και δια προσωπικής κρατήσεως ανεξαρτήτως εάν είχε τοιούτον κατ' 
αυτού δικαίωμα ο πιστωτής του οφειλέτης του Δημοσίου. 

3. Από της ημέρας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου εις τον τρίτον δεν δύναται 
ούτος να αποδώση προς τον οφειλέτην του Δημοσίου τα κατασχεθέντα χρήματα ή 
πράγματα ουδέ δύναται να συμψηφίση προς ανταπαιτήσεις του μεταγενεστέρας της 
κατασχέσεως, της κατασχέσεως επιφερούσης τα αποτελέσματα αυτοδικαίως 
χωρούσης αναγκαστικής εκχωρήσεως. 

"4. Η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά 
από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε." 

"5. Εάν η αξία των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων δεν υπερβαίνη το ποσόν 
των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, πάσα άλλη μεταγενεστέρα κατάσχεσις, πλην των 
υπό του Δημοσίου και δια τα προς αυτό οφειλόμενα ποσά επιβαλλομένων, είναι 
αυτοδικαίως άκυρος". 

6. Η κατάσχεσις απαιτήσεων εκ τίτλων εις διαταγήν ενεργείται κατά τας διατάξεις 
των άρθρων 983 παρ.3 και 954 παρ.1 του Κώδικος Πολιτική Δικονομίας.  

-  
 -  Άρθρο  30 Α .   Όπως ισχύει  από την  1η  Αυγούστου  2017, μετά την 
τροποποίηση υπό του άρθρου   11του ν.  4484/  2017. 

 

« Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, το 
κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε 
υποκατάστημα αυτών και μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του Δημοσίου. Στο 
κατασχετήριο αυτό έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη πίνακας στον 
οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, ως και ο αριθμός και η 
χρονολογία βεβαίωσής της. «Ο πίνακας χρεών μπορεί να αντικαθίσταται από την 
ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά το μοναδικό κωδικό αριθμό 
ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα». Η δήλωση 
του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, γίνεται κοινή 
για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα 
από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του 
κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν 
υποβλήθηκε ποτέ δήλωση. Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε 
την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 
δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος. Οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ. 
17.7/13.8.1923 (ΦΕΚ 224 Α') δεν εφαρμόζονται. Για την ανωτέρω διαδικασία δεν 



καταβάλλονται έξοδα.»  

«Δεν επιβάλλεται, με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, κατάσχεση για 
απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και, 
εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32, τυχόν δε υφιστάμενο 
ποσό δεν αποδίδεται. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για 
συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγούμενου εδαφίου και το προς 
απόδοση ποσό υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο θα 
υπερβεί το παραπάνω όριο.» «Οι διατάξεις του παρόντα Κώδικα περί κατάσχεσης 
στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται αναλογικά και στα εγκαταστημένα 
στη χώρα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α' 163)».  
 
 

-  Άρθρο 30Β, όπως ισχύει 01.08.2017, μετά την τροποποίηση  από το άρθρο  
11 του ν.  4484/ 2017 .  

« 1. Προκειμένου ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου όσο και της δήλωσης του 
άρθρου 32 με το πιο πάνω παραστατικό, ενεργούνται μέσω μοναδικών 
διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, τα οποία 
συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή και ορίζονται από κοινού από το 
Ελληνικό Δημόσιο και όλα τα εγκατεστημένα στη χώρα πιστωτικά ιδρύματα, όπως 
εκπροσωπούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος από την Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών ή την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών «ή άλλα πρόσωπα» 
κατά περίπτωση. Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε 
κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής 
του από το πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε 
από αυτό. Η επίδοση της δήλωσης του άρθρου 32 θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά 
την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της, 
μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι 
ως άνω βεβαιώσεις είτε θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την 
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3979/2011 είτε θα είναι κρυπτογραφημένες 
και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. H διέλευση των 
δεδομένων δια των ως άνω διαμετακομιστικών κόμβων εξαιρείται τόσο από την 
υποχρέωση γνωστοποίησης, ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 6, 11 και 5 του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύουν όσο και 
από την εφαρμογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. «Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, μοναδικοί διαμετακομιστικοί κόμβοι και 
η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από τα μέρη, το υποχρεωτικό περιεχόμενο 
των κοινοποιούμενων κατασχετηρίων, της άρσης και του περιορισμού αυτών και 
των υποβαλλόμενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά 
περιθώρια αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας 
και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου».  

2. Τα κατασχεθέντα ποσά αποδίδονται είτε στο λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε 
την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 



δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στην 
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.  

3. Στις κατασχέσεις και λοιπές ενέργειες που γίνονται, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, το Δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή εξόδων 
και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του ν.δ. 17-7/13.8.1923 (Α' 
224).  

«4. Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου τίθεται σε 
πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, οπότε, εφόσον επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών 
ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρυμάτων πληρωμών καθ-
ίσταται υποχρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι μπορεί να 
εφαρμόζουν τη διαδικασία του άρθρου 30Α μόνο σε περιπτώσεις που αποκλείεται η 
ηλεκτρονική επικοινωνία της παραγράφου 1 του παρόντος».  

«5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά 
στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με 
συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω 
ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται 
για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους 
λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη 
δέσμευση και εντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος 
ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις 
διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το 
πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης 
δέσμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία 
για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης 
παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του 
εδαφίου 1.»  
 
 

- Άρθρο: 31 –όπως  ισχύει   01.08.2017 μετά την τροποποίηση  από τον ν   
4484/ 2017 : 

 
«   Ακατάσχετα σε χέρια τρίτων  
  
Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων :  

α) τα εν άρθρω 17 του παρόντος Ν.Διατάγματος κινητά πράγματα,  

β) τα υπό ειδικών νόμων διατηρηθέντων εν ισχύϊ δια του άρθρου 52 του Εισαγ. 
Νόμου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενα ακατάσχετα,  

γ) η εταιρική μερίς επί προσωπικών εταιριών,  



δ) αι απαιτήσεις διατροφής εκ του νόμου ή εκ διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, [*** 
Βλ. σχόλια]  

«ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα 
που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο 
από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό 
επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του 
υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού 
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ »  

στ) τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως τούτων και  

ζ) το 1/2 των εφ' άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, 
βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης 
της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών δια τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων 
τούτων.  

^^^ Βλ. σχόλια [Παραλείπονται δύο τελευταία εδάφια ως μη ισχύοντα]  

«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή 
τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα 
ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του 
ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό 
πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα».  

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το 
φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής 
δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον 
υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και 
ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο 
λογαριασμός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα 
στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.  

Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια 
πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»  
 
 

- Άρθρο: 32 , Όπως  ισχύει  07.04.2014  μετά την τροποποίηση  από τον  
νόμο  4254/ 2014 . 

        Δήλωση τρίτου  

«  1. Εάν ο τρίτος ουδέν οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα εις το 
κατασχετήριον έγγραφον του Δημοσίου Ταμείου χρήματα ως και άλλα πράγματα ή 
δεν υποχρεούται εις την άμεσον απόδοσιν αυτών, ένεκα των υφισταμένων 



μεταξύ αυτού και του οφειλέτου συμφωνιών ή εξ άλλου νομίμου λόγου, ο 
τρίτος οφείλει να δηλώσει τούτο εντός οκτώ ημερών από της επιδόσεως του 
κατασχετηρίου. «Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών 
ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίμων 
ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.» Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται 
λόγω αποστάσεως. Η δήλωσις γίνεται εγγράφως δι' αναφοράς επιδιδομένης δια 
δικαστικού κλητήρος εις τον εκδόντα το κατασχετήριον έγγραφον Διευθυντήν του 
Δημοσίου Ταμείου ή προφορικώς ενώπιον του Ειρηνοδίκου της κατοικίας του ή 
διαμονής του, όστις συντάσσει έκθεσιν εφ' απλού χάρτου ην αποστέλλει εις τον 
Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου εντός 24 ωρών.  

2. Η γενομένη επί τη κατασχέσει του Δημοσίου δήλωσις εκ μέρους μισθωτών ή 
υπομισθωτών, περί προκαταβολικής εξοφλήσεως ή εκχωρήσεως μισθωμάτων, 
ισχύει δια το Δημόσιον μόνον εφ' όσον ούτοι είχον προβή εις δήλωσιν προς την 
Εφορίαν προ της επιβολής της κατασχέσεως και προσκομίζουν σχετικήν, περί 
τούτου, βεβαίωσιν.  
 

- Αρθρο: 33, όπως  ισχύει  από  την   23.04. 2010  μετά το  νόμο 3842/ 2010 
23.04.2010 
 
«Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης  
 

« Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση 
του τύπου που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος, λογίζεται οφειλέτης 
του Δημοσίου για το σύνολο της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, 
εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν οφείλει στον καθ' ου ή ότι η οφειλή του είναι 
μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι 
του ύψους της οφειλής του, κατά περίπτωση.»  
 

- Στο   άρθρο: 34 
 
Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου  
«   Ανακοπήν κατά της δηλώσεως ασκεί ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου, εντός 
μηνός από της κοινοποιήσεως της δηλώσεως ή από της περιελεύσεως αυτώ της 
εκθέσεως της ενώπιον του Ειρηνοδικείου γενομένης δηλώσεως. Η ανακοπή 
εισάγεται και εκδικάζεται κατά τα εν άρθρω 986 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας 
οριζόμενα.    . 

ΙΙΙ.    .α.   Κατά το άρθρο 30 παρ. 2 , από της ημέρας κοινοποιήσεως του 
κατασχετηρίου εις τον τρίτον δεν δύναται ούτος να αποδώση προς τον οφειλέτην 
του Δημοσίου τα κατασχεθέντα χρήματα ή πράγματα ουδέ δύναται να 
συμψηφίση προς ανταπαιτήσεις του μεταγενεστέρας της κατασχέσεως, της 
κατασχέσεως επιφερούσης τα αποτελέσματα αυτοδικαίως χωρούσης 
αναγκαστικά εκχωρήσεως. 

   .β.  Επίσης, κατά το άρθρο 440 ΑΚ "Ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των 
μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι 



ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες", 

 Και κατά το άρθρο 441 ΑΚ "Ο συμψηφισμός επέρχεται, αν ο ένας τον επικαλεστεί 
με δήλωση προς τον άλλο.  

 Η πρόταση του συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από 
τότε που συνυπήρξαν και κατά το άρθρο 444 εδ. 1 "Η δήλωση συμψηφισμού είναι 
ανίσχυρη, αν έγινε με αίρεση ή προθεσμία".  

   .γ. Στις άνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα διατυπώνονται δύο βασικές αρχές, που 
διέπουν το συμψηφισμό, δηλαδή η αρχή της επίκλησης του συμψηφισμού και η 
αρχή της αναδρομικότητας αυτού, κατά την οποία οι αμοιβαίες απαιτήσεις 
αποσβήνονται από το χρόνο της συνύπαρξης. Σημειωτέον ότι ο  συμψηφισμός  δεν 
επέρχεται αυτοδικαίως, από της συνδρομής των προϋποθέσεων της ΑΚ 440, αλλά 
η επέλευσή του απαιτεί προσθέτως και την επίκλησή του, δηλαδή, δήλωση του ενός 
από τους δικαιούχους προς τον δικαιούχο της άλλης. Η πρόταση γίνεται με 
μονομερή δήλωση του ενός γνωστοποιητέα στον άλλο, η οποία συνιστά 
μονομερή ουσιαστική δικαιοπραξία. Ο συμψηφισμός συνιστά διαπλαστικό 
δικαίωμα των μερών και από το χρονικό σημείο, που οι αντίθετες απαιτήσεις 
συναντηθούν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, κάθε μέρος έχει 
δικαίωμα να επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων με δήλωσή του, η 
οποία συνιστά δεσμευτική διάπλαση των εννόμων σχέσεων αυτών. 
Περαιτέρω, οι υποκείμενες σε συμψηφισμό απαιτήσεις πρέπει να είναι ομοειδείς 
κατά αντικείμενο. Ομοειδείς είναι οι απαιτήσεις των οποίων τα αντικείμενα έχουν τα 
ίδια γνωρίσματα, όπως οφειλή χρημάτων και από τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από 
τις ενοχές από τις οποίες απορρέουν. Το ομοειδές κρίνεται κατά το χρονικό 
σημείο πρότασης του συμψηφισμού. 

    .δ.    Σημειώθηκε ότι στο άρθρο  32 παρ 1. Ορίζεται ότι : Εάν ο τρίτος ουδέν 
οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα εις το κατασχετήριον έγγραφον του 
Δημοσίου Ταμείου χρήματα ως και άλλα πράγματα ή δεν υποχρεούται εις την 
άμεσον απόδοσιν αυτών, ένεκα των υφισταμένων μεταξύ αυτού και του 
οφειλέτου συμφωνιών ή εξ άλλου νομίμου λόγου.  
 
    Από την δίαταξη αυτή  συνάγεται ότι  είναι    σκόπιμο αμέσως  με την έναρξη  
συνεργασίας  να καταρτίζονται ειδικές  συμφωνίες μεταξύ  του  οφειλέτη  και  
του  τρίτου . Αυτό είναι ευκολότερο αν  ο τρίτος   δεν είναι Πιστωτικό Ίδρυμα. Π.χ.  
αναγγελία στον τρίτο της  εκχωρήσεως απαιτήσεων του οφειλέτη `  συμφωνία  
μεταξύ του οφειλέτη  προς το Δημόσιο και του οφειλέτη  του ότι στις  καταβολές 
προς τον οφειλέτη, τις   γεγόμενες ακόμη και  μέσω  Πιστωτικού Ιδρύματος ότι 
ορισμένο ποσό που   αφορά  δαπάνες του οφειλέτη, εκχωρείται   απευθείας   στους    
δανειστές   του οφειλέτη προς το Δημόσιο και η τοιαύτη  σύμβαση  εκχωρήσεως  
αναγγέλλεται  στο Πιστωτικό  Ίδρυμα.  
 

IV.  Είναι  σκόπιμο  να παρατηρηθεί πως κατά το άρθρο   29  παρ 4. ο  οφειλέτης   
έχει το   δικαίωμα  και  για  να ζητήσει να περιορισθεί η  κατάσχεση σε  μικρότερο 
ποσό ή ποσοστό. Προς τούτο πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένους και ευλόγους και 
νομίμους λόγους. Η διατύπωση του νόμου : «Η κατάσχεση μπορεί να 



περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση εκείνου που την επέβαλε»,  οδηγεί στην  υποχρεωτικά  παραδοχή 
του αιτήματος υπό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αν το αίτημα είναι σωστά 
θεμελιωμένο.    Π.χ.  σοβαρό  λόγο  μπορεί να    αποτελεί  και  η ανάγκη  να 
υπάρχει  ένα εισόδημα στον  οφειλέτη  αντίστοιχο προς το ελάχιστο που 
κατά τεκμήριο προβλέπεται για τον  αριθμό μελών της Οικογενείας του ή 
τολάχιστον ανάλογο προς   αυτό, όπως  αυτό επιτάσσει και το Σύνταγμα για 
την προστασία της Οικογένειας ` επίσης  η ύπαρξη περιουσίας  του οφειλέτη, 
ιδίως  η ακίνητη  περιουσία, ακόμη και  αν  δεν   φέρει κατάσχεση  ή υποθήκη    
υπό του Δημοσίου.  

                                          Βόλος, 18η Νοεμβρίου   2018    

                              Σταμάτης   Αγ.  Παπαγγελής ,   Δικηγόρος  

                  

 

 

   

 
 
 
 


