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         ΘΔΜΑ:πζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο 

απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Γ. 

321/1969 θαη άιισλ λνκνζεηεκάησλ. 

 
           Με ηελ παξνχζα εγθχθιην επηρεηξείηαη ε ζπγθεληξσηηθή θαηαγξαθή θαη ζπζηεκαηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγξαθή απαηηήζεσλ  ηνπ  Γεκνζίνπ, 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ ιφγνπο αλαζηνιήο θαη δηαθνπήο ηεο 

παξαγξαθήο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ.     

 Δπηπξνζζέησο, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά βαζηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά  κε ηνλ ρξφλν 

παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη  θαηαγξάθνληαη νη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο 

παξαηάζεθε ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ  

εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ εηψλ 1992 έσο θαη 2013.   

 θνπφο ηεο εγθπθιίνπ είλαη λα απνηειέζεη γηα ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ νξζή θαη εληαία εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο θαηά ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. 

 

  

A. ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

 

Ι. Παξαγξαθή 

 

             Παξαγξαθή απαίηεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

νπνίνπ ν δαλεηζηήο δελ δχλαηαη λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε απηήο θαη ν νθεηιέηεο έρεη 

δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξνρή. Ο,ηη θαηαβιήζεθε φκσο ρσξίο γλψζε ηεο παξαγξαθήο 

δελ αλαδεηείηαη (βι. άξζξν 272 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, εθεμήο ΑΚ).  

 Δάλ παξέιζεη άπξαθηνο ν ρξφλνο παξαγξαθήο, παξαιχεη ην ελαγψγηκν ηεο 

αμίσζεο, παξακέλεη φκσο θπζηθή ή αηειήο ελνρή. 

 

  

 

Αζήλα,  12 -10- 2016     

ΠΟΛ.1154 

 

 

ΠΡΟ: σο Π.Γ. 
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  ΙΙ. Αλαζηνιή παξαγξαθήο 

  

            Αλαζηνιή παξαγξαθήο είλαη ν κε ππνινγηζκφο ζηνλ ρξφλν ηεο παξαγξαθήο 

νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν δηαξθεί ν ιφγνο ηεο αλαζηνιήο. Η 

παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηελ παχζε ηεο αλαζηνιήο (βι. Α.Κ. 257) 

 

  

   ΙΙΙ. Γηαθνπή παξαγξαθήο 

 

            Γηαθνπή παξαγξαθήο είλαη ε καηαίσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο πνπ 

δηαλχζεθε πξηλ ιάβεη ρψξα ν ιφγνο ηεο δηαθνπήο. Απφ ηελ πεξάησζε ηεο δηαθνπήο 

αξρίδεη λένο ρξφλνο παξαγξαθήο (βι. Α.Κ. 270).   

     

 

B. ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΓΙΔΠΟΤΝ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ    

ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (δηαρξνληθό δίθαην) 

 

 

         Σελ παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ δηέπνπλ νη αθφινπζεο βαζηθέο δηαηάμεηο, 

σο εμήο: 

  

I. ησλ άξζξσλ 87-90 ηνπ Ν.Γ.321/1969 (Α΄205/18-10-1969) «Κώδηθαο Γεκόζηνπ 

Λνγηζηηθνύ», νη νπνίεο εθαξκφδνληαη επί απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ γελλήζεθαλ 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.2362/1995, ήηνη κέρξη θαη ηελ 31/12/1995.  

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία κε ηε δηάηαμε ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Ν. 2362/1995. 

εκεηψλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ηελ αλαζηνιή θαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ησλ 

αλσηέξσ απαηηήζεσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ Ν.2362/1995 (1/1/1996), εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ (άξζξσλ 

87 θαη 88, αληίζηνηρα), εάλ ηα επαγφκελα ηελ αλαζηνιή ή ηε δηαθνπή γεγνλφηα έρνπλ 

ζπληειεζηεί κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 2362/1995.  

      

II. ησλ άξζξσλ 65 παξ. 6, 86 - 89 θαη 103 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α΄247/27-11-

1995) «Γεκόζην Λνγηζηηθό/Έιεγρνο δαπαλώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη επί απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ απηνχ, ήηνη απφ 1/1/1996, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4270/2014, ήηνη κέρξη θαη 

ηελ 31/12/2014, θαη δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4174/2013.  

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο θαηαξγήζεθαλ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 177 παξ. 1, πεξ. (α) 

ηνπ Ν. 4270/2014. 

εκεηψλεηαη φηη, επί απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4270/2014 (1/1/2015) θαη δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4174/2013, έρνπλ εθαξκνγή νη πεξί αλαζηνιήο θαη δηαθνπήο ηεο 

παξαγξαθήο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (βι. θαησηέξσ ππ’ αξηζ. III). 
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            III. ησλ άξζξσλ 122, 126 παξ. 6 θαη 136 - 139 ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 

Α΄143/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) Γεκόζην Λνγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ εθαξκφδνληαη 

επί απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βεβαηψλνληαη πξνο είζπξαμε απφ 1/1/2015 θαη δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4174/2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

αλσηέξσ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 122, 126 παξ. 6 θαη 136 – 139 ηνπ Ν.4270/2014 είλαη 

ζρεδφλ νκνίνπ πεξηερνκέλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103, 65, παξ. 6 θαη 

86 – 89 ηνπ Ν. 2362/1995, κε εμαίξεζε ηηο λέεο πεξί παξαγξαθήο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 136, ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 137 θαη ησλ πεξ. α΄θαη ε΄ ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4270/2014, νη νπνίεο φκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ 

αλσηέξσ πεξίπησζε II, εθαξκφδνληαη θαη επί απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε 

παξαγξαθή θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4270/2014 (1/1/2015) θαη δελ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4174/2013 (βι. ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 2, πεξ. γ (αα) ηνπ 

άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4270/2014).  

 

 IV. ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄170/26-7-2013) «Κώδηθαο 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ εθαξκφδνληαη επί απαηηήζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ θφξνπο θαη ινηπά έζνδα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα, 

γηα ηα νπνία ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνθηά εθηειεζηφ ηίηιν απφ ηελ 1/1/2014 θαη εθεμήο 

(βι. κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4174/2013), 

 

V. νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αλαζηνιήο θαη δηαθνπήο ηεο 

παξαγξαθήο, ζηηο νπνίεο ξεηά παξαπέκπνπλ ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν.Γ. 321/1969, 87 

θαη 88 ηνπ Ν.2362/1995 θαη 137 θαη 138 ηνπ Ν. 4270/2014, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζε απηέο. Οη δηαηάμεηο  

απηέο είλαη ηδίσο: 

 

 α. ηνπ άξζξνπ ΑΚ 255 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 257 

ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα) πεξί αλαζηνιήο παξαγξαθήο ιφγσ παξεκπφδηζεο 

άζθεζεο αμίσζεο θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο, 

β. ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί παξαγξαθήο αμίσζεο πνπ αλήθεη ζε 

θιεξνλνκία ή απεπζχλεηαη ζε βάξνο θιεξνλνκίαο, 

γ. ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί παξαγξαθήο θαηά πξνζψπσλ 

αληθάλσλ ή πεξηνξηζκέλα ηθαλψλ γηα δηθαηνπξαμία, 

δ. ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο ιφγσ 

αλαγλψξηζεο ηεο αμίσζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,   

ε. ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο ιφγσ  

άζθεζεο αγσγήο, 

ζη. ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο λέαο 

παξαγξαθήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο ιφγσ αλαγγειίαο ζε 

πηψρεπζε, 

δ. ησλ άξζξσλ 1273 θαη 1280 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί δηαθνπήο ηεο 

παξαγξαθήο ιφγσ εγγξαθήο ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, αληίζηνηρα, 

ε. ηνπ άξζξνπ 103, παξ. 1 ηνπ Ν. 3588/2007 (Πησρεπηηθνύ Κώδηθα) ζρεηηθά κε 

ηελ αλαζηνιή παξαγξαθήο ζε πεξίπησζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαηά ηε 

ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ



4 
 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, φπσο 

ηζρχνπλ, 

ζ. ηνπ άξζξνπ 106β, παξ. 2 ηνπ Ν. 3588/2007 (Πησρεπηηθνύ Κώδηθα) ζρεηηθά κε 

ηελ αλαζηνιή παξαγξαθήο ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο γηα επηθχξσζε 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο (πξνθεηκέλνπ γηα αηηήζεηο άκεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106β ΠηΚ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη απφ 19/8/2015 ή αηηήζεηο 

γηα επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106ζη ΠηΚ, εθφζνλ ε αληίζηνηρε 

αίηεζε γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο είρε θαηαηεζεί απφ 19/8/2015 βι. ηε 

κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 23 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ3 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 4336/2015/ΦΔΚ 94 Α΄ θαη ζρεηηθή εγθχθιην ΠΟΛ 1066/2016), 

η.  ηνπ άξζξνπ 104, παξ. 1, πεξ. (ε) ηνπ Ν. 3588/2007 (Πησρεπηηθνύ Κώδηθα), 

φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ λ. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α΄) 

ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο, ε νπνία επηθπξψζεθε δηθαζηηθά,  

ηα. ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 6 ηνπ Ν. 3869/2010 («Ρύζκηζε ησλ νθεηιώλ 

ππεξρξεσκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»), φπσο ηζρχεη, 

ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή παξαγξαθήο ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο ζην 

Δηξελνδηθείν γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (βι. θαη ζρεηηθή 

εγθχθιην ΠΟΛ 1036/2016).  

 

                   VI. ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.1882/1990 (ΦΔΚ Α΄43/23-3-1990) 

«Πνηληθό αδίθεκα κε θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην  Γεκόζην θαη ηξίηνπο» πεξί 

αλαζηνιήο παξαγξαθήο ιφγσ ππνβνιήο αίηεζεο πνηληθήο δίσμεο, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ 

απφ 11/9/1997 κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΚ Α΄ 

179/11-9-1997) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.3220/2004 (ΦΔΚ 

Α΄15 / 28-1-2004), 

 

         VII. νη εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί αλαζηνιήο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ρξεψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο εθάζηνηε ρνξεγνύκελεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, ηε ρνξήγεζε δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο νθεηιώλ θαζώο θαη ξπζκίζεηο ρξεώλ νθεηιεηώλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ 

όπσο:  

α. ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2648/1998, 

β. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3259/2004,  

γ. ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3697/2008,  

δ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3746/2009,  

ε. ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3888/2010, 

ζη. ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4038/2012, 

δ. ησλ ππνπ. α1, πεξ.13 θαη ππνπ.α2, πεξ. 13 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν.4152/2013,  

ε. ηεο παξ.17 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4305/2014,  

ζ. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4321/2015, 

η. ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 62Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (ξχζκηζε ρξεψλ πησρψλ θαη ππφ εμπγίαλζε 

ή ζπλδηαιιαγή νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ). 

ηα. ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 4262/2014 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 66 

ηνπ Ν. 4331/2015), ζε πεξίπησζε ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνλνηαθψλ θνξέσλ κε 

ζχκθσλν εμπγίαλζεο θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 
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 VIII. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 

33, παξ. 3 ηνπ Ν. 4141/2013-ΦΔΚ 81 Α΄) πεξί αλαζηνιήο παξαγξαθήο ζε πεξίπησζε 

απνβνιήο εηζπξαρζείζαο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ απφ πίλαθα θαηάηαμεο ή δηαλνκήο (βι. 

θαη εγθχθιην ΠΟΛ 1115/2013), 

 

 

IX. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. πεξί αλαζηνιήο παξαγξαθήο ζε 

πεξίπησζε ραξαθηεξηζκνχ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, 

  

 

X. νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο ησλ 

βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. νθεηιώλ (βι. αλαιπηηθά θαησηέξσ θεθάιαην Σ), ήηνη:  

α. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2074/1992, 

β. ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2187/1994,  

γ. ηεο παξ.13 ηνπ άξζξνπ εβδφκνπ ηνπ Ν. 2275/1994,  

δ. ηεο παξ. 34 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2386/1996,  

ε. ηεο παξ.23 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2459/1997, 

ζη. ηεο παξ.12 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2523/1997, 

δ. ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ17 ηνπ Ν. 2753/1999, 

ε. ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2954/2001, 

ζ. ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3808/2009, 

η. ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3888/2010 θαη 

ηα. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4098/2012. 

 

 

 

 

Γ. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ (ENAΡΞΗ – 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ) 

 

 

Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο παξαγξαθήο θαζψο θαη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεζείζεο 

ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα βαζηθέο δηαηάμεηο (βι. αλσηέξσ ππ’ αξηζ. I - IV θαη VI 

δηαηάμεηο), πνπ ηζρχνπλ επί απηψλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ (βι. Κεθάιαην 

Β), θαζψο θαη απφ άιιεο εηδηθφηεξεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. 

 

         

         Δηδηθφηεξα: 
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Ι. Υξόλνο έλαξμεο ηεο παξαγξαθήο 

 

α) Ο ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ ρξεψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ Ν. 321/1969, Ν.2362/1995 θαη Ν. 4270/2014 αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ βεβαηψζεθαλ ελ ζηελή ελλνία θαη θαηέζηεζαλ 

ιεμηπξφζεζκα. 

           

β) Ο ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4174/2013, ησλ νπνίσλ ν εθηειεζηφο ηίηινο 

απνθηήζεθε απφ 1-1-2014, αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ απνθηήζεθε ν 

λφκηκνο ηίηινο εθηέιεζεο.  

 

 

ΙΙ. Πξνζεζκία παξαγξαθήο      

 

α. Πξνζεζκία παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ην Ν.Γ.321/1969 

 

Ο ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ.321/1969, ήηνη ησλ απαηηήζεσλ πνπ γελλήζεθαλ κέρξη θαη 31-12-1995, 

νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 απηνχ, σο εμήο :  

         

 1. ε πεληαεηή παξαγξαθή ππφθεηληαη:  

i.       Κάζε ρξένο πξνο ην Γεκφζην, εθ’ φζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην 

αλσηέξσ Ν.Γ., πνπ αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ 

νπνίνπ βεβαηψζεθε ζην Γεκφζην Σακείν κε ηε ζηελή έλλνηα. Δάλ ε βεβαίσζε 

έγηλε πξηλ ην ρξένο θαηαζηεί  ιεμηπξφζεζκν, κεξηθά ή νιηθά, ε παξαγξαθή 

αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν ην ρξένο θαηέζηε 

ιεμηπξφζεζκν θαη γηα ην πνζφ απηφ (παξ. 1) 

ii.       Υξέε πξνο ην Γεκφζην πξνεξρφκελα απφ απαηηήζεηο πνπ πεξηήιζαλ ζ’ απηφ 

απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν, νη νπνίεο δελ έρνπλ παξαγξαθεί ζην πξφζσπν ηνπ 

δηθαηνπαξφρνπ κέρξη ηε κεηαβίβαζή ησλ ζην Γεκφζην (παξ. 4) 

iii.        Υξέε απφ πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη ζπλαθή δηθαζηηθά έμνδα θαη ηέιε 

(παξ. 2) 

 

2. ε δεθαεηή παξαγξαθή ππφθεηληαη : 

i. Υξέε πξνο ην Γεκφζην απφ παξαθξαηεζέληεο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ εηζπξαρζέληεο θφξνπο, ηέιε θαη δηθαηψκαηα (παξ.3), 

ii. Υξέε πξνο ην Γεκφζην απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ηέιε ελ γέλεη 

εηζπξαηηφκελα ζηα Σεισλεία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο  εληφο ηνπ νπνίνπ γελλήζεθε ε πξνο είζπξαμε απηψλ απαίηεζε ηνπ 

Γεκνζίνπ. Ωο ρξφλνο  γέλεζεο ηεο αμίσζεο πξνο είζπξαμε εηζαγσγηθψλ 

δαζκψλ θαη ινηπψλ ηειψλ εκπνξεπκάησλ ππφ απνηακίεπζε, ινγίδεηαη γηα 

ηελ παξαγξαθή, ε επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο ζχκθσλα κε ηνπο ηεισλεηαθνχο 
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λφκνπο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο απνηακίεπζεο, ζε πεξίπησζε δε δηελέξγεηαο 

σο πξνο απηήλ ειέγρνπ ησλ απνζεθψλ, ε εκέξα ηεο ζχληαμεο έθζεζεο πεξί 

δηαπίζησζεο ειιείκκαηνο (παξ. 5). 

 

3. ε εηθνζαεηή παξαγξαθή ππφθεηληαη ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ πξνέξρνληαη 

απφ: 

i. ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πιελ ρξεψλ απφ πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο 

πνηλέο θαη ζπλαθή δηθαζηηθά έμνδα θαη ηέιε, 

ii. άπηζηε δηαρείξηζε,  

iii. ζπκβάζεηο θαη δηαηάμεηο ηειεπηαίαο βνπιήζεσο, πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ 

πεξηνδηθψλ παξνρψλ θαη 

iv. θαηαινγηζκνχο πνπ επηβιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε θαηά λφκν αξκφδηα Αξρή. 

(παξ.2). 

 

            

β. Πξνζεζκία παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηνπο Ν. 2362/1995 θαη  

Ν. 4270/2014  

          

Η  πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ Ν. 2362/1995 θαη Ν. 4270/2014, ήηνη ησλ απαηηήζεσλ πνπ γελλήζεθαλ απφ 1-1-1996, 

πιελ φζσλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4174/2013, νξίδεηαη ζηηο ήδε 

θαηαξγεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 2362/1995 θαη ζηηο ηζρχνπζεο νκνίνπ 

πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4270/2014, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα 

εμήο: 

ηελ παξ. 1 νξίδεηαη φηη θακία ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ δελ ππφθεηηαη ζε 

παξαγξαθή πξηλ λα βεβαησζεί πξάγκαηη πξνο είζπξαμε σο δεκφζην έζνδν ζηελ αξκφδηα 

Φνξνινγηθή Αξρή ή Σεισλείν (βεβαίσζε κε ηε ζηελή έλλνηα), κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί επηβνιήο θφξσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Ν.4174/2013.  

 

 

1. ε ηξηεηή παξαγξαθή ππφθεηληαη: 

 

Οη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θαη ινηπά δηθαηψκαηα πνπ 

εηζπξάηηνληαη απφ ηα Σεισλεία, εθ’ φζνλ δελ έρνπλ βεβαησζεί ηακεηαθά ή βεβαηψζεθαλ 

ειιηπψο, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηέζηε απαηηεηή ε νθεηιή 

(πξψην εδάθην παξαγξάθνπ 5, άξζξνπ 86 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 136 Ν. 4270/2014).  

 

εκείσζε: Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4270/2014 

εθαξκφδνληαη θαη γηα απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (βι. κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο πεξ. γ΄ (αα) ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4270/2014). 
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2. ε πεληαεηή παξαγξαθή ππφθεηηαη:  

 

Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ καδί κε ηα πξόζηηκα, ηνπο ηόθνπο θαη ηηο 

πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ βεβαησζεί, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ ίδην λφκν 

ή ζε άιιε εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη πξνζεζκία παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Η πξνζεζκία παξαγξαθήο αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ 

βεβαηψζεθε κε ηελ ζηελή έλλνηα ε απαίηεζε θαη θαηέζηε απηή ιεμηπξφζεζκε (παξ. 2 

άξζξνπ 86 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 136 Ν. 4270/2014). 

     

 

3. ε δεθαεηή παξαγξαθή ππφθεηληαη:  

 

i.      Απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ από δαζκνύο, θόξνπο, ηέιε θαη ινηπά 

δηθαηώκαηα πνπ βεβαηώζεθαλ ζηα ηεισλεία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηε ιήμε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ βεβαηψζεθαλ θαηά ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο (δεχηεξν εδάθην παξαγξάθνπ 5 άξζξνπ 

86 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 136 Ν. 4270/2014).  

Ωο ρξφλνο γέλεζεο αμίσζεο γηα είζπξαμε δαζκψλ ,θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ 

δηθαησκάησλ επί εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηεισλεηαθή 

παξαθνινχζεζε ηελ νπνία επηβάιιεη ε πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ απηψλ ή ε ππαγσγή ηνπο ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε, ζεσξείηαη γηα ηελ παξαγξαθή ην 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθπγή ηνπ εκπνξεχκαηνο 

απφ ηελ ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί, ην ρξνληθφ ζεκείν δηαπίζησζεο ηεο δηαθπγήο (ηξίην εδάθην 

παξαγξάθνπ 5 άξζξνπ 86 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 136 Ν. 4270/2014).  

 

εκείσζε: Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4270/2014 

εθαξκφδνληαη θαη γηα απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε 

παξαγξαθή θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (βι. κεηαβαηηθή 

δηάηαμε ηεο πεξ. γ΄ (αα) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4270/2014). 

 

ii.     Απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ σο εγγπεηή πνπ ππνθαηαζηάζεθε πιήξσο ζηα 

δηθαηώκαηα ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή θαηά ηνπ νθεηιέηε, θαηά ηνπ 

εγγπεηή θαη θαηά ησλ ινηπώλ ζπλππόρξεσλ, νη νπνίεο βεβαηψλνληαη κε ηε 

ζηελή έλλνηα απφ 1/1/1996 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 2362/1995) ζηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο  Τπεξεζίεο. Η πξνζεζκία παξαγξαθήο αξρίδεη απφ ην ηέινο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν κεηά ηελ ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζή ηνπο 

θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο. 

Δπηζήκαλζε: Οη απαηηήζεηο απφ ηελ ίδηα σο άλσ αηηία πνπ έρνπλ βεβαησζεί 

ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ Ν. 2362/1995 παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ έηνπο δεκνζίεπζεο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, δειαδή απφ ηελ 

31ε/12/1995 (άξζξν 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 2362/1995). Αληίζηνηρα, απαηηήζεηο απφ 

ηελ αλσηέξσ αηηία πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη δελ έρνπλ ππνπέζεη 

ζε παξαγξαθή κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4270/2014 παξαγξάθνληαη 
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κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο δεκνζίεπζεο ηνπ 

λφκνπ απηνχ, δειαδή απφ ηελ 31ε/12/2014 (άξζξν 126 παξ. 6 ηνπ Ν. 

4270/2014). 

 

 

4. ε εηθνζαεηή παξαγξαθή ππφθεηληαη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ:  

 

i. απνξξένπλ απφ ζχκβαζε πνπ απηφ έρεη θαηαξηίζεη, ζηελ νπνία  

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχκβαζε πνπ βαζίδεηαη ζε πξαθηηθφ ηνπ Ν..Κ. κε ην 

νπνίν θαηαξηίδεηαη εμσπησρεπηηθή ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο 

πησρεπηηθψλ ρξεψλ, νθεηινκέλσλ ζην Γεκφζην, ε νπνία εμνκνηψλεηαη 

πιήξσο κε κεηαπησρεπηηθή έλλνκε ζρέζε, 

ii. απνξξένπλ απφ ηειεζίδηθε απφθαζε είηε αλαγλσξηζηηθή είηε θαηαςεθηζηηθή  

νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ,  

iii. γελλήζεθαλ ζπλεπεία άπηζηεο δηαρείξηζεο,   

iv. απνξξένπλ απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο,  

v. αθνξνχλ ζε πεξηνδηθέο παξνρέο,     

vi. γελλήζεθαλ απφ θαηαινγηζκφ πνπ έγηλε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δεκφζηα 

αξρή, 

vii. γελλήζεθαλ απφ απηνηειή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ δηνηθεηηθέο αξρέο, 

viii. αθνξνχλ ζε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ 

εηζπξαρζέλησλ θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ θαη    

ix. απνξξένπλ απφ θαηάπησζε εγγπήζεσλ ηξίησλ. 

(παξ. 3 άξζξνπ 86 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 136 Ν. 4270/2014) 

 

5. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πεξηήιζε ζε απηφ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν θαη νπνηαδήπνηε αηηία, ππφθεηηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

παξαγξαθή, πνπ δελ δχλαηαη φκσο ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκπιεξσζεί ζην πξφζσπν 

ηνπ Γεκνζίνπ πξν ηεο παξφδνπ πέληε εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην 

νπνίν έγηλε ε βεβαίσζε απηή κε ηε ζηελή έλλνηα (παξ.4 άξζξνπ 86 Ν. 2362/1995 θαη 

άξζξνπ 136 Ν. 4270/2014).   

        

 

γ. Πξνζεζκία παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4174/2013 

 

Η πξνζεζκία παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ ηνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 4174/2013, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 απηνχ, γηα ηα νπνία ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε απνθηά εθηειεζηφ ηίηιν απφ 1-1-2014 θαη εθεμήο, νξίδεηαη πεληαεηήο (5 έηε), 

πνπ αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ απνθηήζεθε ν λφκηκνο ηίηινο 

εθηέιεζεο (άξζξν 51 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4174/2013). 
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Γ.  ΑΝΑΣΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  

 

 

Ι. Λόγνη αλαζηνιήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν.321/1969 

  

Οη ιφγνη αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

πξνβιέπνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 321/1969 «Κψδηθαο Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ» ίζρπζαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 2362/1995, ήηνη κέρξη θαη 31-12-

1995. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ πξνο ην 

Γεκφζην αλαζηέιιεηαη :          

     

α) γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (πξψην εδάθην 

άξζξνπ 88), 

β) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο ηεο 

παξαγξαθήο, ην ρξένο ηεινχζε ζε αλαζηνιή ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ε 

νπνία ρνξεγήζεθε κε λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε ή κε απφθαζε αξκφδηαο θαηά λφκν 

Αξρήο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκφξθσζε ή κε ηνπ 

ππφρξενπ, ελ φισ ή ελ κέξεη (πεξίπησζε α άξζξνπ 88),      

 γ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ην Γεκφζην εκπνδίζηεθε λα 

επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ηνπ ρξένπο κε αλαγθαζηηθά κέζα ιφγσ αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε κε δηάηαμε λφκνπ (πεξίπησζε β άξζξνπ 88).     

 ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (β θαη γ) ε παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

αλαζηνιήο είζπξαμεο, ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ηεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο, ζε θακία δε 

πεξίπησζε δελ ζπκπιεξψλεηαη απηή πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε έμη κελψλ απφ ηε  ιήμε ηεο 

αλαζηνιήο πιεξσκήο, ηεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ή ηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο.       

δ) Δάλ ακθηζβεηήζεθε δηθαζηηθά ε λνκηκφηεηα ηνπ ηίηινπ είζπξαμεο ή ησλ 

ιεθζέλησλ κέηξσλ εθηέιεζεο απφ ηνλ νθεηιέηε ή ηξίην κέρξη ηειεζίδηθεο πεξαίσζεο ηεο 

δίθεο  (πεξίπησζε γ άξζξνπ 88). 

  

 

ΙΙ. Λόγνη αλαζηνιήο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 87 ηνπ Ν. 2362/1995 θαη 137 

ηνπ  Ν.4270/2014 

 

Οη ιφγνη αλαζηνιήο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

πξνβιέπνληαλ αξρηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν.2362/1995 θαη κεηά ηελ 

θαηάξγεζε απηνχ ζηηο ζρεδφλ νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Ν. 

4270/2014, έρνπλ εθαξκνγή, φπσο πξναλαθέξζεθε (βι. αλσηέξσ Κεθάιαην Β), επί 

απαηηήζεσλ πνπ γελλήζεθαλ απφ 1-1-1996 θαζψο θαη επί πξνγελέζηεξσλ απαηηήζεσλ, 

εθ’ φζνλ δελ είραλ ππνπέζεη ζε παξαγξαθή θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία (ρξφλνο 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ Ν. 2362/1995), πιελ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 51 Ν. 4174/2013), γηα ηηο νπνίεο 

απνθηήζεθε εθηειεζηφο ηίηινο απφ 1-1-2014.  

Δηδηθφηεξα: 
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 Η παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη :  

α) Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (παξ. 1 

άξζξνπ 87 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 137 Ν. 4270/2014).    

β) Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν γηα ηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί ζηνλ 

ππφρξεν ή ζε ζπλππφρξεν θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ηεο παξαγξαθήο αλαζηνιή 

πιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηνπ ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε κε λφκν είηε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε είηε κε πξάμε ηεο αξκφδηαο Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπ ππφρξενπ, αλεμάξηεηα αλ ν ππφρξενο έρεη ζπκκνξθσζεί ή φρη, ελ φισ ή ελ κέξεη 

(παξ. 2, πεξ. α, άξζξνπ 87 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 137 Ν. 4270/2014) 

γ) Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν είρε εκπνδηζηεί ην Γεκφζην 

λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ηνπ ρξένπο κε αλαγθαζηηθά κέηξα, ιφγσ αλαζηνιήο εθηέιεζεο 

πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δηάηαμε λφκνπ. (παξ. 2, πεξ. β, άξζξνπ 87 Ν. 2362/1995 θαη 

άξζξνπ 137 Ν. 4270/2014)  

ηηο παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία (β) θαη (γ) πεξηπηψζεηο ε παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο ηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα 

έηνο απφ ηε ιήμε είηε ηεο αλαζηνιήο πιεξσκήο είηε ηεο παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε ηεο αλαζηνιήο ιήςεο ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ αληίζηνηρα. 

 

εκείσζε: Καη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο (γ), ε 

παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ αλεζηάιε γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα 

ηζρύνο ηεο αλαζηνιήο δηελέξγεηαο πξάμεσλ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πνπ 

ίζρπζε από 28-6-2015 έσο 31-10-2015, ιφγσ ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο θαη ηεο επηβνιήο 

πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ε νπνία δελ 

ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ ιήμε ηεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο. (βι. 

ζρεηηθά έγγξαθα ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.ΔΙΠΡ.Β 1101866 ΔΞ 2015/27-7-2015, 

Γ.ΔΙΠΡ.Β.1115433 ΔΞ 2015/3-9-2015 θαη Γ.ΔΙΠΡ.Β 1126480 ΔΞ 2015/30-9-2015).  

 

δ) Καηά ηε δηάξθεηα αλειηθφηεηαο ηνπ νθεηιέηε ή θαη δχν έηε κεηά ηελ ελειηθίσζε 

απηνχ, αλ ε θιεξνλνκηά ζηεξείηαη ελεξγεηηθνχ, αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ή κε θεδεκφλα ή 

επηηξφπνπ ηνπ αλειίθνπ (παξ. 2 πεξ. γ άξζξνπ 87 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 137 Ν. 

4270/2014) 

ε) ηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ηεο παξαγξαθήο 

δηέκελε ζην εμσηεξηθφ γηα ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ κελφο ζπλερφκελα ή κε, ν ρξφλνο 

παξαγξαθήο θάζε απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ παξαηείλεηαη γηα δχν έηε (παξ. 3 άξζξνπ 87 

Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 137 Ν. 4270/2014) 

ζη) ε πεξίπησζε δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο απφ νπνηνλδήπνηε είηε ηνπ λφκηκνπ 

ηίηινπ γεληθά ηεο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ είηε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο βεβαίσζεο ελ ζηελή 

ελλνία είηε ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εγθπξφηεηαο πξάμεο ηεο αλαγθαζηηθήο (δηνηθεηηθήο) 

εθηέιεζεο πξνο είζπξαμε απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, ε πξνβιεπφκελε παξαγξαθή ηεο 

απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο βεβαίσζε (ελ επξεία ελλνία) ή πξνο είζπξαμε ηεο 

βεβαησκέλεο απαίηεζήο ηνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε επί ηεο δηθαζηηθήο απηήο 

δηέλεμεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη απηή ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε, κε επηκέιεηα ησλ 

αληηδίθσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, ηεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο 
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ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ θαη ζηνλ Τπνπξγφ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ.  

ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο θαηάζρεζεο ή άιιεο πξάμεο ηεο δηνηθεηηθήο 

εθηέιεζεο θαη επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πξάμεο αλαγθαζηηθήο (δηνηθεηηθήο) εθηέιεζεο 

εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηνπ ελφο έηνπο, επί ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή άιινπ πξνζψπνπ θαηά λφκν επζπλφκελνπ, ε δηαθνπή  ηεο 

παξαγξαθήο ηεο απαίηεζεο πνπ επήιζε κε ηελ αθπξσζείζα πξάμε, ινγίδεηαη σο 

κεδέπνηε εμαιεηθζείζα (παξ. 4 άξζξνπ 87 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 137 Ν. 4270/2014). 

 

 

       εκεηώζεηο:  

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Ν. 

4270/2014, φπσο ηίζεληαη ακέζσο αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη θαη γηα απαηηήζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ παξαγξαθεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζχκθσλα κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο  πεξ. γ΄ (αα) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 

4270/2014.  

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο πεξίπησζεο ππφ ζηνηρείν ζη΄ επαγφηαλ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν.2362/1995 

θαη ε αίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ην Γηθαζηήξην όπσο επηηξέςεη ηελ πξνζσπηθή 

θξάηεζε ηνπ νθεηιέηε ηνπ. Με ηελ δηάηαμε ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3842/2010 

θαηαξγήζεθε ην αλαγθαζηηθφ κέηξν ηεο πξνζσπηθήο θξάηεζεο γηα είζπξαμε δεκνζίσλ 

εζφδσλ. Η αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο πνπ άξρηζε κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο πξνζσπηθήο 

θξάηεζεο έιεμε κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ήηνη ζηηο 23-4-2010. ε θάζε 

πεξίπησζε ε παξαγξαθή ησλ ρξεψλ απηψλ δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν 

ηνπιάρηζηνλ έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 

 

 

ΙΙΙ. Λόγνη αλαζηνιήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4174/2013 

 

Η παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη 

ινηπψλ εζφδσλ ηνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, γηα ηα νπνία απνθηάηαη εθηειεζηφο ηίηινο απφ 1-1-2014 θαη εθεμήο, 

αλαζηέιιεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 

4174/2013, ήηνη: 

 

α) γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είρε ρνξεγεζεί ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, 

β) γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ κπνξνχζε λα εηζπξάμεη ην 

ρξένο ιφγσ αλαζηνιήο εθηέιεζεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία (θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

απηήο βι. ζρεηηθή ζεκείσζε ζην Κεθάιαην II, πεξ. γ) 

ηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (ππφ ζηνηρεία α θαη β) ε παξαγξαθή δελ 

ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο.  
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γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλειηθφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

δ) Καηά ηε δηάξθεηα δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ ηεο απαίηεζεο 

ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο είζπξαμεο ή ηνπ θχξνπο ηεο πξάμεο εθηέιεζεο θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ επίδνζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο.   

εκείσζε:  

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ απηνχ 137 ηνπ λ. 4270/2014, ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 απηνχ εθαξκφδεηαη θαη γηα νθεηιέο πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4174/2013. πγθεθξηκέλα: «Σε πεξίπησζε 

αθύξσζεο θαηάζρεζεο ή άιιεο πξάμεο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο θαη, εληόο ηεο 

πξνβιεπόκελεο από ην ίδην άξζξν πξνζεζκίαο, επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πξάμεο 

αλαγθαζηηθήο (δηνηθεηηθήο) εθηέιεζεο, επί ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ηνπ 

ηδίνπ ή άιινπ πξνζώπνπ επζπλνκέλνπ, ε κε ηελ αθπξσζείζα πξάμε επειζνύζα δηαθνπή 

ηεο παξαγξαθήο ηεο απαίηεζεο ινγίδεηαη σο κεδέπνηε εμαιεηθζείζα ελώ νη ζπλέπεηεο ηεο 

αθπξσζείζαο πξάμεο αλαβηώλνπλ αλαδξνκηθά (π.ρ. απαγόξεπζε δηάζεζεο ζπλεπεία 

επηβνιήο ηεο αξρηθήο θαηάζρεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΕΔΕ θαη ηνπ ΚΠνιΔ). Η 

πύθμιζη αςηή, λόγω ηηρ γενικόηηηάρ ηηρ και ηηρ αποςζίαρ ανηίζηοισηρ διάηαξηρ 

ζηον Κώδικα Φοπολογικήρ Διαδικαζίαρ, καηαλαμβάνει αςηονοήηωρ ηο ζύνολο ηων 

οθειλών ηος Δημοζίος, ήηοι ακόμη και αςηέρ πος εμπίπηοςν ζηο πεδίο εθαπμογήρ 

ηος εν λόγω Κώδικα». 

 

         

IV. Λνηπνί εηδηθνί ιόγνη αλαζηνιήο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ  

  

α) Η ππνβνιή αίηεζεο πνηληθήο δίσμεο ιόγσ κε θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην 

Γεκόζην θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.1882/1990, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.2523/1997 θαη ηζρχεη απφ 11-9-1997, 

αλαζηέιιεη ηελ παξαγξαθή ηνπ ρξένπο γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε κέρξη ηελ έθδνζε 

ηειεζίδηθεο απφθαζεο. Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 

1882/1990 απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.3220/2004, ε νπνία ηζρχεη απφ 

1-1-2004, ε παξαγξαθή δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε 

ιήμε ηεο αλαζηνιήο.  

εκεησηένλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ιφγσ αχμεζεο ηνπ 

νξίνπ αμηνπνίλνπ ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ απνπνηληθνπνηείην ε κε θαηαβνιή ρξεψλ γηα ηα 

νπνία είρε ππνβιεζεί αίηεζε πνηληθήο δίσμεο θαη δελ είρε εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε, ε 

αλαζηνιή έιεμε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ νηθείνπ λφκνπ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο (βι. παξ. 4 

άξζξνπ 34 Ν.3220/2004-ΦΔΚ 15΄ Α΄/28-1-2004, κε ηελ νπνία απμήζεθε ην φξην 

αμηνπνίλνπ απφ 5.000 επξψ ζε 10.000 επξψ, άξζξν 20 ηνπ Ν.43212015-ΦΔΚ 32Α΄/21-3-

2015, κε ηελ νπνία απμήζεθε ην φξην αμηνπνίλνπ απφ 5.000 επξψ ζε 50.000 επξψ θαη 

άξζξν 8 ηνπ Ν. 4337/2015-ΦΔΚ 129 Α΄/17-10-2015 κε ην νπνίν απμήζεθε ην φξην 

αμηνπνίλνπ απφ 50.000 επξψ ζε 100.000 επξψ). 
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β) Η ππαγσγή νθεηιώλ ζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ή δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ή ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο πεξί αλαζηνιήο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ρξεψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο εθάζηνηε ρνξεγνχκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο βεβαησκέλσλ 

νθεηιψλ, ηε ρνξήγεζε δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιψλ θαζψο θαη ξπζκίζεηο 

ρξεψλ νθεηιεηψλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (βι. αλσηέξσ Κεθάιαην Β, πεξ. VII) 

γ) Η θαηαρώξεζε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ζηα βηβιία ησλ αλεπίδεθησλ 

είζπξαμεο, θαηφπηλ ραξαθηεξηζκνχ απηήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (Απφθαζε ΠΟΛ 1259/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ ΠΟΛ 1089/2016). Η αλαζηνιή παξαγξαθήο ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) 

εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ησλ 

αλεπίδεθησλ είζπξαμεο. 

δ)  Η έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, κε ηελ νπνία απνβάιιεηαη 

από πίλαθα θαηάηαμεο ή δηαλνκήο θαηαηαγείζα απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία 

είρε εηζπξαρζεί, έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ πξνζκεηξάηαη ζηελ πξνζεζκία παξαγξαθήο ν 

ρξφλνο κεηαμχ ηεο είζπξαμεο θαη ηεο επαλαβεβαίσζεο ηεο απνβιεζείζαο απαίηεζεο ηνπ 

Γεκνζίνπ (άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 33, παξ. 3 

ηνπ Ν. 4141/2013-ΦΔΚ 81 Α΄, βι. θαη εγθχθιην ΠΟΛ 1115/2013). 

 

 

 

V. Λόγνη αλαζηνιήο πνπ πξνβιέπνληαη από γεληθήο ηζρύνο δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

            

α. Λόγνη αλαζηνιήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Αζηηθό Κώδηθα 

 

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 255 θαη 257 ηνπ Α.Κ. πεξί αλαζηνιήο 

παξαγξαθήο «Η παξαγξαθή αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο εκπνδίζηεθε απφ 

δηθαηνζηάζην ή απφ άιιν ιφγν αλσηέξαο βίαο λα αζθήζεη ηελ αμίσζή ηνπ κέζα ζην 

ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο. Αλαζηέιιεηαη επίζεο ε παξαγξαθή γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ηεο ν ππφρξενο απέηξεςε 

κε δφιν ην δηθαηνχρν λα αζθήζεη ηελ αμίσζε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο δελ 

ππνινγίδεηαη ζηνλ ρξφλν ηεο παξαγξαθήο. Όηαλ πάςεη ε αλαζηνιή, ε παξαγξαθή 

ζπλερίδεηαη, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζνπλ έμη κήλεο».  

2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Α.Κ. πεξί παξαγξαθήο θαηά 

αληθάλσλ: «Η παξαγξαθή ηξέρεη θαη ζε βάξνο πξνζψπσλ πνπ είλαη αλίθαλα ή έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία. Αλ ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ επίηξνπν ή 

δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε, ε παξαγξαθή δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζνπλ έμη κήλεο 

αθφηνπ έγηλαλ απεξηνξίζησο ηθαλά ή απέθηεζαλ επίηξνπν ή δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε. Η 

δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη, εθφζνλ ν αλίθαλνο ή ν πεξηνξηζκέλα ηθαλφο έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα παξαζηεί ζην Γηθαζηήξην». 

3. χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Α.Κ. «Η παξαγξαθή αμίσζεο πνπ 

αλήθεη ζε θιεξνλνκία ή απεπζχλεηαη θαηά θιεξνλνκίαο, δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ 

πάξνδν εμακήλνπ αθφηνπ ν θιεξνλφκνο απέθηεζε ηελ θιεξνλνκία ή αθφηνπ ε αμίσζε 

κπνξεί λα αζθεζεί απφ θεδεκφλα θιεξνλνκίαο ή θαηά θεδεκφλα θιεξνλνκίαο». 
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β. Άιινη ιόγνη αλαζηνιήο 

  

1. Η ρνξήγεζε από ην δηθαζηήξην πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο (άξζξα 99 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα-ΠηΚ) θαη’ άξζξν 103, 

παξ. 1 ηνπ ΠηΚ, κε ηα νπνία αλαζηέιινληαη ελ φισ ή ελ κέξεη ηα κέηξα αηνκηθήο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνιήο κέηξσλ, θαηά ηα αλσηέξσ, αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ, γηα ηηο 

νπνίεο δηαηάρζεθαλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα (δειαδή ησλ νθεηιψλ πνπ είραλ γελλεζεί  πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην άλνηγκα δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, εθηφο αλ ην 

δηθαζηήξην ξεηά επεθηείλεη ηελ ηζρχ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ/ηεο αλαζηνιήο θαη ζε 

λεφηεξεο απαηηήζεηο) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 255 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (βι. αλσηέξσ 

ππφ α1). 

2. Η θαηάζεζε αίηεζεο γηα επηθύξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 

106β ή 106ζη ΠηΚ (πξνθεηκέλνπ γηα αηηήζεηο άκεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο 

θαη’ άξζξν 106β ΠηΚ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη απφ 19/8/2015 ή αηηήζεηο γηα επηθχξσζε 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106ζη ΠηΚ, εθφζνλ ε αληίζηνηρε αίηεζε γηα ην άλνηγκα 

ηεο δηαδηθαζίαο είρε θαηαηεζεί απφ 19/8/2015) έρεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 106β ηνπ ΠηΚ σο ζπλέπεηα ηελ αλαζηνιή παξαγξαθήο: i. ζε πεξίπησζε αίηεζεο 

γηα άκεζε επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106β ΠηΚ, ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε πξνο επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ii. 

ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο κεηά απφ 

πξνεγνχκελν άλνηγκα δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο θαη’ άξζξν 106ζη ΠηΚ, ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο (εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην αθξναηήξην ηνπ δηθαζηεξίνπ). Η αλαζηνιή 

παξαγξαθήο ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

επηθχξσζεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα 

ηελ επηθχξσζε ή κε ηεο ζπκθσλίαο. Η πεξίνδνο απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαηά 

λφκν ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο (βι. ζρεηηθή εγθχθιην ΠΟΛ 1066/2016).  

3. Η δηθαζηηθή επηθύξσζε ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο θαη’ άξζξν 104, παξ. 1, 

πεξ. (ε) ηνπ Ν. 3588/2007 (Πησρεπηηθνχ Κψδηθα), φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ λ. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α΄) είρε σο ζπλέπεηα, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

αλαζηνιή, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο, ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ πηζησηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππέξ ηνπ νθεηιέηε εγγπεηψλ θαη 

ζπλνθεηιεηψλ ηνπ εηο νιφθιεξνλ. 

εκείσζε: Η αλσηέξσ εηδηθή δηάηαμε πεξί αλαζηνιήο παξαγξαθήο εθαξκφδεηαη 

επί απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, αλ απηφ ήηαλ ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ζπκθσλία 

ζπλδηαιιαγήο (ζεζκφο πξντζρχσλ ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, πνπ εηζήρζε κε ηνλ λ. 

4013/2011). Καη’ εθαξκνγή φκσο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2, 

πεξίπησζε (β) ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Ν. 2362/1995 (βι. αλσηέξσ ππφ II γ), ε παξαγξαθή 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε (θαη ησλ ηπρφλ εγγπεηψλ ή 

ζπλππφρξεσλ εηο νιφθιεξνλ πξνζψπσλ), θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ζπκθσλίαο 

ζπλδηαιιαγήο, αλαζηέιιεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην Γεκφζην δελ ήηαλ 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε ζπκθσλία (φπσο θαηά θαλφλα ζπλέβαηλε ζηελ πξάμε), ιφγσ ηεο 

αλαζηνιήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, πνπ πξνβιεπφηαλ  

ζην άξζξν 104 παξ. 1, πεξ. (β) ηνπ ΠηΚ, φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

ηνλ λ. 4013/2011. Η αλαζηνιή παξαγξαθήο θαηαιακβάλεη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 
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γελλήζεθαλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο (βι. ζρεηηθέο εγθπθιίνπο 

ΠΟΛ 1087/2010 θαη 1115/2010). 

4. Η νινθιήξσζε θαηάζεζεο αίηεζεο ζην Δηξελνδηθείν γηα ππαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία ξύζκηζεο ρξεώλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπ λ. 3869/2010 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαζηνιή παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αίηεζε (ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ αίηεζε). Η αλαζηνιή παξαγξαθήο δηαξθεί έσο ηελ έθδνζε νξηζηηθήο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αηηήζεσο (βι. ζρεηηθή εγθχθιην ΠΟΛ 1036/2016).  

 

   

E. ΓΙΑΚΟΠΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

 

I. Λόγνη δηαθνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 89 ηνπ Ν.321/1969 

   

Οη ιφγνη δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν. 321/1969 «Κψδηθαο Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ» ίζρπζαλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ Ν. 2362/1995, ήηνη κέρξη 31-12-1995.        

        

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε παξαγξαθή δηαθόπηεηαη:  

α) γηα ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  πιελ ηνπ 

ιφγνπ ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αλαγλψξηζεο ηεο αμίσζεο απφ ηνλ ππφρξεν, 

β) κε ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο επί πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ 

εγγπεηή απηνχ, είηε απηά βξίζθνληαη ζηα ρέξηα απηψλ είηε ζηα ρέξηα ηξίησλ,   

γ) κε θάζε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο απφ ηελ έλαξμε απηήο κέρξη ηελ 

ηειεζηδηθία ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, ε νπνία (παξαγξαθή) αξρίδεη εθ λένπ απφ ηελ ηειεπηαία 

δηαδηθαζηηθή πξάμε εθηέιεζεο.  

ε πεξίπησζε απαγγειίαο αθπξφηεηαο ηεο θαηάζρεζεο ή άιιεο πξάμεο ηεο 

δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ε παξαγξαθή ηεο αμίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ δελ ζπκπιεξψλεηαη, εάλ 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία απαγγέιζεθε ε 

αθπξφηεηα επαλαιεθζεί ε πξάμε εθηέιεζεο πνπ αθπξψζεθε ή επηβιεζεί λέα θαηάζρεζε 

επί ηνπ ίδηνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.    

Η άξζε ηεο θαηάζρεζεο απφ ηε δηνηθεηηθή Αξρή κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ 

αλαηξεί ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο     

  

Δπί πεξηζζόηεξσλ νθεηιεηώλ εηο νιόθιεξνλ ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο σο 

πξνο έλα απφ απηνχο ελεξγεί θαη θαηά ησλ ινηπψλ. Η δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο σο πξνο 

ηνλ πξσηνθεηιέηε ελεξγεί θαη θαηά ηνπ εγγπεηή θαη αληηζηξφθσο. 

 

 

II. Λόγνη δηαθνπήο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 88 ηνπ Ν.2362/1995 θαη 138 

ηνπ  Ν.4270/2014 

 

Σελ παξαγξαθή ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, πιελ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 4174/2013), 
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δηαθφπηνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαλ αξρηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 

Ν.2362/1995 θαη κεηά ηελ θαηάξγεζή ηνπο ζηηο ζρεδφλ νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4270/2014, ζην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ε πεξίπησζε α ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη πξνζηέζεθε επί πιένλ λένο ιφγνο δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο ππφ 

ζηνηρείν (ε)΄, ήηνη:        

α) Η θαηάζρεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε ή ηξίηνπ 

εγγπεηή απηψλ θαη αλεμάξηεηα αλ απηή ελεξγείηαη ζηα ρέξηα ησλ ή ζηα ρέξηα ηξίηνπ ή αλ 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θαζ’ νχ ε θαηάζρεζε (πεξίπησζε α παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 138 ηνπ 

Ν. 4270/2014)  

εκείσζε: ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ λ. 

4270/2014 ζπκπιεξψζεθε ε αληίζηνηρε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 2362/1995 κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο απηήο ησλ ιέμεσλ « ή αλ 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θαζ’ νύ ε θαηάζρεζε». Η ελ ιφγσ δηάηαμε εθαξκφδεηαη θαη γηα 

απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ παξαγξαθεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ (παξ. γ΄ πεξίπησζε αα ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4270/2014). 

β) Η έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή κε 

ζην πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ην πξφγξακκα (πεξίπησζε β 

παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014)  

γ) Η αλαγγειία πξνο επαιήζεπζε ζηελ πηψρεπζε είηε ηνπ νθεηιέηε είηε θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ κεη’ απηνχ ζπλππφρξενπ ή γηα ρξέε ηνπ νπνίνπ επζχλεηαη ην 

πξφζσπν απηφ. Η δηαθνπή επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαγγειίαο είηε ζην 

γξακκαηέα ηνπ Πησρεπηηθνχ Γηθαζηεξίνπ είηε ζηνλ ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο.   

Δηδηθά επί κε πξνλνκηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε παξαγξαθή αξρίδεη θαη 

πάιη έμη κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν 

Γ.Ο.Τ. ή Σεισλείνπ ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πεξί επηθχξσζεο ηνπ πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, κε επηκέιεηα ηνπ νθεηιέηε. 

Η έλσζε ησλ πηζησηψλ ή ε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρνχ θαζψο θαη ε αλάθιεζε ηεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία θεξχρζεθε ε πηψρεπζε ή ε αθχξσζε ή ε δηάξξεμε ηνπ 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ δελ επάγνληαη έλαξμε εθ λένπ ηεο δηαθνπείζαο κε ηελ 

αλαγγειία παξαγξαθήο (πεξίπησζε γ παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη 

άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014).   

εκείσζε: ε πεξίπησζε πεξάησζεο ηεο πηψρεπζεο γηα άιιν ιφγν, εθαξκφδεηαη 

ε γεληθήο ηζρχνο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαηά ηελ νπνία ε 

παξαγξαθή πνπ δηαθφπεθε κε αλαγγειία ζε  πηψρεπζε αξρίδεη πάιη αθφηνπ ε πηψρεπζε 

πεξαηψζεθε ή, αλ επαθνινχζεζαλ αληηξξήζεηο θαηά ηεο απαίηεζεο, απφ ηελ ηειεπηαία 

δηαδηθαζηηθή πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

δ) Η αλαγγειία πξνο θαηάηαμε ζε πιεηζηεξηαζκφ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ 

νθεηιέηε ή ησλ ινηπψλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ πξνζψπσλ (πεξίπησζε δ 

παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014)    

ε) Η αλαγγειία ζηνλ εθθαζαξηζηή θιεξνλνκίαο ή ζηνλ εθθαζαξηζηή δηαιπζέληνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δάλ επί δηάιπζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ ππάξρεη ακέζσο γλσζηφο 

εθθαζαξηζηήο βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ ή δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε παξαγξαθή ηεο 

απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηνλ νξηζκφ  εθθαζαξηζηή θαη έμη κήλεο κεηά 

ηνλ νξηζκφ απηνχ (πεξίπησζε ε παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 

Ν. 4270/2014)   
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εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ ε αλαγγειία ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην 

εθθαζάξηζεο, ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη βάζεη λφκνπ ε ιήςε κέηξσλ 

αλαγθαζηηθήο/δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ε λέα παξαγξαθή αξρίδεη κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο παξαγξαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

87, παξ. 2, πεξ. β ηνπ Ν. 2362/1995 ή 137, παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ν. 4270/2014, θαηά 

πεξίπησζε (νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο). Σέηνηεο πεξηπηψζεηο εθθαζάξηζεο είλαη π.ρ. ε 

εηδηθή εθθαζάξηζε θαη’ άξζξν 106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (βι. ηελ παξ. 6 απηνχ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4336/2015), ε εηδηθή εθθαζάξηζε θαη’ άξζξα 46 θαη 46α ηνπ λ. 

1892/1990 (βι. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 46 απηνχ), ε δηθαζηηθή εθθαζάξηζε θιεξνλνκίαο 

(βι. άξζξα 1913 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα), ε εθθαζάξηζε αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, φπνπ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί δηθαζηηθήο εθθαζάξηζεο θιεξνλνκίαο (βι. άξζξν 

27, παξ. 15 λ. 4384/2016) θ.ιπ.  

ζη) Η εγγξαθή ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ηνπ 

νθεηιέηε ή νπνηνπδήπνηε ησλ ινηπψλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ πξνζψπσλ. Η 

εμάιεηςε απηψλ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο λέαο παξαγξαθήο, ρσξίο ηελ γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ 

Γεκνζίνπ, δελ αλαηξεί ηε δηαθνπή γηα έλα έηνο κεηά ηε γξαπηή γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ 

νθεηιέηε πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο γελνκέλεο εμάιεηςεο (πεξίπησζε ζη παξαγξάθνπ 

1 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014) 

δ) Κάζε πξάμε ηεο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. δηνηθεηηθήο (αλαγθαζηηθήο) εθηέιεζεο θαη 

θάζε δηαδηθαζηηθή σο πξνο ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ ιακβάλεη ρώξα από ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο, κέρξη λα θαηαζηεί 

ακεηάθιεηνο ν πίλαθαο θαηάηαμεο δαλεηζηώλ. Η παξαγξαθή αξρίδεη θαη πάιη έμη κήλεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζην Γεκφζην, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη κε επηκέιεηα ησλ αληηδίθσλ, 

ηεο ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο δαλεηζηψλ (πεξίπησζε δ 

παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014) 

Η άξζε ηεο θαηάζρεζεο ή ε εμάιεηςε ηεο ππνζήθεο ή ε αλάθιεζε άιιεο πξάμεο 

δηνηθεηηθήο ή αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο απφ ηηο αλσηέξσ, απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή απφ 

άιιε αξκφδηα πξνο ηνχην δηνηθεηηθή αξρή δελ εμαιείθεη αλαδξνκηθά ηε δηαθνπή ηεο 

παξαγξαθήο, ε νπνία αξρίδεη εθ λένπ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο άξζεο ή ηεο εμάιεηςεο ή 

ηεο αλάθιεζεο αληίζηνηρα (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 

4270/2014) 

ε) Η θνηλνπνίεζε αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ζηνλ νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε ή εγγπεηή 

(πεξίπησζε ε παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014)     

  

εκείσζε: Η αλσηέξσ δηάηαμε ηεοπεξίπησζεο ε΄ ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 

4270/2014, κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε λένο ιφγνο δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο, εθαξκφδεηαη 

θαη γηα απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ παξαγξαθεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λφκνπ απηνχ (βι. παξ. γ΄ πεξίπησζε αα΄ ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4270/2014).  

 

Δπί πεξηζζνηέξσλ ζπλνθεηιεηώλ, δηαηξεηώο ή εηο νιόθιεξνλ επζπλνκέλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγγπεηή, ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηεο απαίηεζεο ηνπ 

Γεκνζίνπ σο πξνο έλα απφ απηνχο ελεξγεί θαη θαηά ησλ ινηπψλ (παξάγξαθνο 3 άξζξνπ 

88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014). 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ νη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ιφγνη 

δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ (παξάγξαθνο 4 

άξζξνπ 88 Ν. 2362/1995 θαη άξζξνπ 138 Ν. 4270/2014). 
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III. Λόγνη δηαθνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4174/2013  

 

Η παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη 

ινηπψλ εζφδσλ ηνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (Ν.4174/2013), γηα ηα νπνία ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνθηά εθηειεζηφ ηίηιν 

απφ 1-1-2014, δηαθφπηεηαη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 51 απηνχ: 

α) κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ νθεηιέηε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο  

β) κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ νθεηιέηε νπνηαζδήπνηε πξάμεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, 

γ) κε ηελ αλαγγειία:  

 πξνο επαιήζεπζε ζηελ πηψρεπζε,  

 πξνο θαηάηαμε ζηνλ ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ,  

 ζηνλ εθθαζαξηζηή θιεξνλνκηάο ή δηαιπζέληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη  

 ζηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,  

δ) κε ηελ εγγξαθή πξνζεκείσζεο ή ππνζήθεο επί νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

εκείσζε: ε πεξίπησζε πηψρεπζεο εθαξκφδεηαη ε γεληθήο ηζρχνο δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 266 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαηά ηελ νπνία ε παξαγξαθή πνπ δηαθφπεθε κε 

αλαγγειία ζε πηψρεπζε αξρίδεη πάιη αθφηνπ ε πηψρεπζε πεξαηψζεθε ή, αλ 

επαθνινχζεζαλ αληηξξήζεηο θαηά ηεο απαίηεζεο, απφ ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζηηθή πξάμε 

ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

  

Δπί αιιειεγγχσο επζπλνκέλσλ, ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο σο πξνο έλαλ απφ 

απηνχο ελεξγεί θαη θαηά ησλ ινηπψλ. 

       

 

IV. Λόγνη δηαθνπήο ηεο παξαγξαθήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Α.Κ. 

  

α) χκθσλα κε ηε  δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα ηελ 

παξαγξαθή δηαθφπηεη ε αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.   

εκείσζε: Τπφ ηελ ηζρχ ηνπ Ν.Γ. 321/1969, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 89 απηνχ 

νξίδεηαη φηη ε παξαγξαθή δηαθφπηεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία «πιελ ηνπ ιφγνπ ηεο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν αλαγλσξίζεσο ηεο αμηψζεσο 

ππφ ηνπ Γεκνζίνπ» . 

β) χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα ηελ 

παξαγξαθή δηαθφπηεη ε  έγεξζε αγσγήο. 

γ) χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα ηελ παξαγξαθή 

δηαθφπηεη (κεηαμχ άιισλ) ε αλαγγειία γηα επαιήζεπζε ζε πηψρεπζε (πεξ. 2). χκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 266 απηνύ, ε παξαγξαθή πνπ δηαθφπεθε κε  αλαγγειία  ζε  

πηψρεπζε αξρίδεη πάιη αθφηνπ ε πηψρεπζε πεξαηψζεθε ή, αλ επαθνινχζεζαλ 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο απαίηεζεο, απφ ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζηηθή πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή 

ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

δ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1273 θαη 1280 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα 

ηελ παξαγξαθή δηαθφπηεη ε εγγξαθή ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, αληίζηνηρα. 
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Οη ελ ιφγσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαλ ζπκπιεξσκαηηθά κφλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

89 ηνπ Ν.Γ. 321/1969, δεδνκέλνπ φηη ζηα άξζξα 88 ηνπ Ν. 2362/1995 (παξ. 1, πεξ. ζη) 

θαη 138 ηνπ Ν. 4270/2014 (παξ. 1, πεξ. ζη) έρνπλ ελζσκαησζεί αληίζηνηρεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο.   

   

 

Σ. ΠΑΡΑΣΑΗ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

 

Ο ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ έρεη παξαηαζεί κε ηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

 

I.    ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2074/1992, βάζεη ηεο νπνίαο «παξαηείλεηαη κέρξη 31-12-

1993 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο ρξεψλ πνπ παξαγξάθνληαη εληφο ηνπ έηνπο 1992»,  

II.   ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2187/1994, βάζεη ηεο νπνίαο «παξαηείλεηαη κέρξη 

31-12-1994 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο ρξεψλ πνπ παξαγξάθνληαη εληφο ηνπ έηνπο 1993»,    

III.   ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ έβδνκνπ ηνπ Ν.2275/1994, βάζεη ηεο νπνίαο 

«παξαηείλεηαη κέρξη 30-6-1995 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο 

Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ρξεψλ πνπ παξαγξάθνληαλ εληφο ηνπ έηνπο 

1994»,  

IV.   ηεο παξ. 34 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2386/1996, βάζεη ηεο νπνίαο «παξαηείλεηαη 

κέρξη 31-12-1996 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. ρξεψλ 

πνπ παξαγξάθνληαη εληφο ηνπ έηνπο 1995 θαη 1996 πιήλ ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ 

δηάηαμε ηεο παξ.13 ηνπ άξζξνπ εβδφκνπ ηνπ Ν. 2275/1994,     

V.   ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2459/1997, βάζεη ηεο νπνίαο «παξαηείλεηαη 

κέρξη 31-12-1997 ν ρξφλνο  παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ρξεψλ πνπ παξαγξάθνληαη εληφο ησλ εηψλ 1996 θαη 1997. 

Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ αξρίδεη ηελ 17-12-1996»,  

VI.   ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.2523/1997, βάζεη ηεο νπνίαο « παξαηείλεηαη 

κέρξη 31-12-1998 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηξίηνπο πνπ παξαγξάθνληαη 

εληφο ησλ εηψλ 1997 θαη 1998. Η παξάηαζε δελ ηζρχεη γηα ρξέε πξνο ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»,  

VII.   ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.2753/1999, βάζεη ηεο νπνίαο «παξαηείλεηαη  

κέρξη 31-12-2001 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο  ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηξίηνπο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 

30.000 δξρ. θαηά βαζηθή νθεηιή θαη ζπλνιηθά θαηά νθεηιέηε πνπ παξαγξάθνληαη 

εληφο ησλ εηψλ 1999,2000 θαη 2001. Η παξάηαζε δελ ηζρχεη γηα ρξέε πξνο ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»,  

VIII.   ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2954/2001, βάζεη ηεο νπνίαο «παξαηείλεηαη 

κέρξη 31-12-2003 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο  ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηξίηνπο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 

πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη δξρ, (54.520 δξρ.) ή ην ηζφπνζν 

ησλ εθαηφλ εμήληα (160) επξψ θαηά ηελ βαζηθή νθεηιή θαη ζπλνιηθά  θαηά νθεηιέηε 
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πνπ παξαγξάθνληαη ηελ 31-12-2001 θαη εληφο ησλ εηψλ 2002, 2003. Η παξάηαζε 

δελ ηζρχεη γηα ρξέε πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»,   

IX.   ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3808/10-12-2009, βάζεη ηεο νπνίαο 

«παξαηείλεηαη κέρξη 31-12-2011 ν ρξφλνο παξαγξαθήο  ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο 

Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο  θαη ηα Σεισλεία  ηνπ Κξάηνπο, ρξεψλ πξνο ην 

Γεκφζην θαη ηξίηνπο  πνπ παξαγξάθνληαη εληφο ησλ εηψλ 2009, 2010»,  

X.   ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.3888/30-9-2010, βάζεη ηεο νπνίαο «απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κέρξη 31-12-2012 παξαηείλεηαη ε 

παξαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Σεισλεία ρξεψλ» 

θαη     

XI.   ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν.4098/20-12-2012, βάζεη ηεο νπνίαο 

«παξαηείλεηαη κέρξη 31-12-2013 ε πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ πάζεο θχζεσο 

βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Σεισλεία ρξεψλ  πνπ 

παξαγξάθνληαη εληφο ησλ εηψλ 2012 θαη 2013».  

 

V. ΤΝΔΠΔΙΔ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

 

Απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ ε νπνία έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή αληηηάζζεηαη ζε 

ζπκςεθηζκφ γηα ηξία (3) έηε απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο (βι. άξζξν 83, 

παξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 356/1974-Κ.Δ.Γ.Δ., ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 48, παξ. 2 ηνπ Ν. 

4174/2013, πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ, 

θαζψο θαη ηηο νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 89 ηνπ Ν. 2362/1995 θαη 139 

ηνπ Ν. 4270/2014, θαηά πεξίπησζε). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε νθεηιή έρεη δηαγξαθεί ιφγσ παξαγξαθήο θαη αληηηάζζεηαη 

ζε ζπκςεθηζκφ κε αληαπαίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ε νθεηιή πνπ δηεγξάθε ιφγσ παξαγξαθήο 

πξέπεη λα αλαβηψζεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 119 ηνπ 

Π.Γ.16/1989 «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Ο.Τ.». 

 

πλεκκέλα: Παξάξηεκα βαζηθψλ δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

(ελλέα θχιια). 

                                                   Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

 

                                      ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

Πίλαθαο Γηαλνκήο: 

Α. Απνδέθηεο πξνο ελέξγεηα: 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ.,Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.  

2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 

3. Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σεισλεηαθά Γξαθεία απηψλ 

4. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

5. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο) – Σκήκα Β΄ 

6. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ 

7.    Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ 

 (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζην www.publicrevenue.gr)  

 

   Β. Απνδέθηεο γηα θνηλνπνίεζε: 

http://www.publicrevenue.gr/
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1. Απνδέθηεο ηνπ πίλαθα  Γ.Γ.Γ.Δ. (εθηφο ησλ απνδεθηψλ πξνο ελέξγεηα) 

2. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ν..Κ. 

 

    Γ. Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

1.  Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ.Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ, Σκήκαηα Α-Δ, Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ 

6. ΠΟΔ - Γ.Ο.Τ. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθήο Δπηζεψξεζεο 

    

 

ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή λα επηζπλαθζνχλ ηα θείκελα ησλ δηαηάμεσλ φπσο 

ηζρχνπλ: 

α) ηνπ Ν.Γ. 321/1969 (άξζξα 87-90), 

β) ηνπ Ν. 2362/1995 (άξζξα 65 παξ. 6, 86-89, 103, 107, 113), 

γ) ηνπ Ν. 4270/2014 (άξζξα 122, 126 παξ. 6,136-139, 177, 183) κε απφζπαζκα ηεο 

αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ λφκνπ απηνχ  επί ηνπ β΄ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 137 

θαη 

δ)  ηνπ Ν. 4174/2013 (άξζξα 51, 72 παξ. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 

 ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΔΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ: 

       Ν.Γ. 321 ηεο 18/18.10.1969  

      Πεξί θώδηθνο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ. (Α' 205). 

 

   Αξζξνλ 87. 

1.Παλ ρξένο πξνο ην Γεκφζηνλ παξαγξάθεηαη, εθ` φζνλ δελ νξίδεηαη άιισο  ππν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο, κεηά πέληε έηε απφ ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ  έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ εβεβαηψζε εηο ην 

Γεκφζηνλ Σακείνλ  (βεβαίσζηο ελ ζηελή ελλνία) .- Δάλ ε βεβαίσζηο εγέλεην πξηλ ή ην ρξένο θαηαζηή 

ιεμηπξφζεζκνλ, ελ κέξεη ή ελ φισ,ε παξαγξαθή άξρεηαη απφ ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζ` ν ην 

ρξένο θαηέζηε ιεμηπξφζεζκνλ θαη δηα ην πνζφλ ηνχην. 

  2. Υξέε πξνο ην δεκφζηνλ 

    α) εθ ηειεζηδίθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πιελ ησλ, δηα πξφζηηκνλ, ρξεκαηηθάο πνηλάο θαη ζπλαθή  

δηθαζηηθά έμνδα θαη ηέιε, ππαγνκέλσλ εηο ηελ πεληαεηή παξαγξαθήλ,  
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    β) εμ απίζηνπ δηαρεηξίζεσο, 

    γ) εθ ζπκβάζεσλ θαη δηαηάμεσλ ηειεπηαίαο βνπιήζεσο, πεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ πεξηνδηθψλ    

παξνρψλ θαη` 

    δ) εθ θαηαινγηζκψλ επηβιεζέλησλ παξ` νηαζδήπνηε αξκνδίαο θαηά λφκνλ  Αξρήο, ππφθεηληαη εηο 

εηθνζαεηή παξαγξαθήλ, αξρνκέλελ απν ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ εβεβαηψζεζαλ 

εηο ην δεκφζηνλ  Σακείνηλ (βεβαίσζηο ελ ζηελή ελλνία). 

   3.Υξέε πξνο ην Γεκφζηνλ εθ παξαθξαηεζέλησλ ή δηα ινγαξηαζκφλ ηνπ  Γεκνζίνπ  εηζπξαρζέλησλ θφξσλ, 

ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, παξαγξάθνληαη κεηά δέθα έηε απν ηεο  ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ 

νπνίνπ εβεβαηψζεζαλ εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ (βεβαίσζηο ελ ζηελή ελλνία). 

   4. Υξέε πξνο ην Γεκφζηνλ πξνεξρνκέλα εμ απαηηήζεσλ πεξηειζνπζψλ εηο ηνχην εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ, 

αίηηλεο δελ είρνλ παξαγξαθή ελ ησ πξνζψπσ  ηνπ δηθαηνπαξφρνπ κέρξη ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ εηο ην 

Γεκφζηνλ, παξαγξάθνληαη κεηά πέληε έηε απν ηεο ιήμεσο ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ 

εβεβαηψζεζαλ εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ (βεβαίσζηο  ελ ζηελή ελλνία). 

   5. Υξέε πξνο ην Γεκφζηνλ εμ εηζαγσγηθσλ δαζκψλ θαη ηειψλ ελ γέλεη εηζπξαηηνκέλσλ ελ ηνηο Σεισλείνηο 

παξαγξάθνληαη κεηά δεθαεηίαλ απν ηεο  ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ εγελλήζε ε πξνο 

είζπξαμηλ απηψλ απαίηεζηλ ηνπ Γεκνζίνπ.- Ωο ρξφλνο γελέζεσο ηεο πξνο  είζπξαμηλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ 

θαη ινηπψλ ηειψλ εκπνξεπκάησλ ππν  απνηακίεπζηλ αμηψζεσο, ινγίδεηαη δηα ηελ παξαγξαθήλ, ε επνκέλελ 

ηεο ιήμεσο ηεο ζπκθψλσο ηνηο ηεισλεηαθνίο λφκνηο νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο απνηεκηεχζεσο, ελ πεξηπηψζεη 

δ` ελεξγείαο, σο πξνο ηαχηελ, ειέγρνπ ησλ απνζεθψλ, ε εκέξα ηεο ζπληάμεσο εθζέζεσο πεξί 

δηαπηζηψζεσο ειιείκκαηνο. 

 

     Αλαζηνιή παξαγξαθήο. 

      Αξζξνλ 88. 

      Η παξαγξαθή ησλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζηνλ αλαζηέιιεηαη δηα ηνπο ιφγνπο ηνπο πξνβιεπνκέλνπο ππν 

ηεο ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο.- Η παξαγξαθή αλαζηέιιεηαη, επίζεο: 

      α) Γηα ρξνληθφλ δηάζηεκα ίζνλ πξνο ηνλ ρξφλνλ, θαζ` νλ θαηά ην ηειεπηαίνλ  έηνο ηεο παξαγξαθήο ην 

ρξένο εηέιεη ελ αλαζηνιή ή δηεπθνιχλζεη ηκεκαηηθεο θαηαβνιήο, αλεμαξηήησο ζπκκνξθψζεσο ή κε ηνπ 

    ππνρξένπ, ελ φισ ή ελ κέξεη, ρνξεγεζείζεο λφκσ ή δηθαζηηθή απνθάζεη, ή απνθάζεη αξκνδίαο θαηά 

λφκνλ Αξρήο, ζπλεπεία αηηήζεσο ηνπ ππνρξένπ. 

      β) Γηα ρξνληθφλ δηάζηεκα ίζνλ πξνο ηνλ ρξφλνλ, θαζ` νλ ην Γεκφζηνλ εθσιχζε λα επηδηψμε ηελ 

είζπξαμηλ ηνπ ρξένπο δη` αλαγθαζηηθψλ κέζσλ ζπλεπεία αλαζηνιήο εθηειέζεσο ρνξεγεζείζεο δηα δηαηάμεσο 

λφκνπ.- Δηο ακθνηέξαο ηαο πεξηπηψζεηο (α θαη β) ε παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηελ ιήμηλ ηεο αλαζηνιήο ηεο 

εηζπξάμεσο, ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ηεο αλαζηνιήο εθηειέζεσο, ελ νπδεκηά δε πεξηπηψζεη 

ζπκπιεξνχηαη αχηε πξν  ηεο παξειεχζεσο εμ κελψλ απν ηεο ιήμεσο ηεο αλαζηνιήο πιεξσκήο, ηεο    

αλαζηνιήο εθηειέζεσο, ή ηεο δηεπθνιχλζεσο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο. 

      γ) Δάλ εκθηζβεηήζε δηθαζηηθψο ε λνκηκφηεο ηνπ ηίηινπ εηζπξάμεσο ή ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ 

εθηειέζεσο ππν ηνπ νθεηιέηνπ ή ηξίηνπ κέρξη ηειεζηδίθνπ πεξαηψζεσο ηεο δίθεο. 

 

 

     Γηαθνπή παξαγξαθήο. 

      Αξζξνλ 89. 

      1. Η παξαγξαθή δηαθφπηεηαη δηα ηνπο ιφγνπο ηνπο πξνβιεπνκέλνπο ππν ηεο ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο, 

πιελ ηνπ ιφγνπ ηεο θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπνλ αλαγλσξίζεσο ηεο αμηψζεσο ππν ηνπ ππνρξένπ. Η 

παξαγξαθή δηαθφπηεηαη, επίζεο, δηα ηεο επηβνιήο θαηαζρέζεσο επη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ     

νθεηιέηνπ ή ηνπ εγγπεηνχ απηνχ, επξηζθνκέλσλ είηε εηο ρείξαο ηνχησλ είηε εηο ρείξαο ηξίησλ. Απν ηεο δηα 

θαηαζρέζεσο ελάξμεσο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο κέρξη ηεο ηειεζηδηθίαο ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο,    

πάζα πξάμηο ηεο εθηειέζεσο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθήλ, ε νπνία άξρεηαη εθ λένπ απν ηεο ηειεπηαίαο 

δηαδηθαζηηθήο πξάμεσο ηεο εθηειέζεσο.- Δλ πεξηπηψζεη απαγγειίαο αθπξφηεηνο ηεο θαηαζρέζεσο ή άιιεο 

πξάμεσο ηεο δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο, ε παξαγξαθή ηεο αμηψζεσο ηνπ Γεκνζίνπ δελ ζπκπιεξνχηαη, εάλ 

εληνο ηξηψλ κελψλ απν ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο απαγγεηιάζεο ηελ αθπξφηεηα απνθάζεσο επαλαιεθζή ε 

αθπξσζείζα πξάμηο εθηειέζεσο ή επηβιεζή λέα θαηάζρεζηο επη ηνπ απηνχ ή εηέξνπ  πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Η ππν ηεο δηνηθεηηθήο Αξρήο άξζηο ηεο θαηαζρέζεσο θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ νθεηιέηνπ δελ αλαηξεί ηελ 

δηαθνπήλ ηεο παξαγξαθήο. 
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      2. Δπη πιεηφλσλ νθεηιεηψλ εηο νιφθιεξνλ, ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο, σο πξνο ηνλ έλα εμ απηψλ 

ελεξγεί θαη θαηά ησλ ινηπψλ. Δπηζεο ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο σο πξνο ηνλ πξσηνθεηιέηελ ελεξγεί 

θαηθαηά ηνπ εγγπεηνχ θαη αληηζηξφθσο. 

   

    ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 2362/ΦΔΚ Α' 247/1995. 
    Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

    
     Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 108 θαη ηνπ άξζξν 110 ηνπ παξόληνο λόκνπ 
      ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΑΝ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 177 Ν.4270/2014,ΦΕΚ Α  143/28.6.2014,ζύκθσλα   
       κε ην νπνίν: 
      "Οπνηαδήπνηε πθηζηάκελε αλαθνξά ζηηο θαηαξγνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ δηαηάμεηο λνείηαη ζην εμήο 

σο αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ. 
2. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνύληαη δπλάκεη ηεο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθόζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
λόκνπ, δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ". 
Ελαξμε ηζρύνο  από ηελ 1.1.2015. 
 

 

Άπθπο 65  
Εγγςήζειρ 
6. Οη απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ σο εγγπεηή πνπ ππνθαηαζηάζεθε πιήξσο ζηα δηθαηώκαηα ηνπ δαλεηζηή ή 
πηζησηή, θαηά ηνπ νθεηιέηε, θαηά ηνπ εγγπεηή θαη θαηά ησλ ινηπώλ ζπλππνρξέσλ, νη νπνίεο βεβαηώλνληαη 
"ελ ζηελή ελλνία" από ηεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ ζηηο Δεκόζηεο Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (Δ.Ο.Τ.), 
παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) εηώλ από ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν, 

κεηά ηελ ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζή ηνπο, θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο.  
 
 
   
   Απθπο 86 
   Παπαγπαθή απαιηήζεων ηος Δημοζίος 

  1. Κακκία ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ δελ ππόθεηηαη ζε παξαγξαθή πξηλ λα βεβαησζεί πξάγκαηη 
πξνο είζπξαμε σο δεκάζην εζνδν ζηελ αξκόδηα Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ή ην αξκόδην Σεισλείν 
(βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία). Ο θαλόλαο απηόο δελ αιινηώλεηαη από ηελ ηπρόλ βξαδεία ηνηαύηε βεβαίσζε. 
  2 Η ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ κεηό ησλ ζπκβεβαηνπκέλσλ πξνζηίκσλ παξαγξάθεηαη κεηά 
πεληαεηία από ηε ιήςε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηώζεθε ελ ζηελή ελλνία θαη θαηέζηε 

απηή ιεμηπξόζεζκε. 
  3. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ πνπ  

  α) απνξξέεη από ζύκβαζε πνπ απηό έρεη θαηαξηίζεη, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπκβάζεσο εθείλεο πνπ 
βαζίδεηαη ζε πξαθηηθό ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πεξί εμσπησρεπηηθήο ξπζκίζεσο ηνπ ηξόπνπ 
θαηαβνιήο πησρεπηηθώλ πξνο ην Δεκόζην ρξεώλ, ε νπνία εμνκνηώλεηαη πιήξσοκε κεηαπησρεπηηθή έλλνκε 
ζρέζε ηνπ πησρνύ, 
  β) απνξξέεη από ηειεζίδηθε απόθαζε (αλαγλσξηζηηθή ή θαηαςεθηζηηθή) νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ 
  γ) γελλήζεθε ζπλεπεία άπηζηεο δηνρεηξίζεσο 
  δ) απνξξέεη απά δηάηαμε ηειεπηαίαο βνπιήζεσο 

  ε) αθνξά ζε πεξηνδηθέο παξνρέο, 
  ζη) γελλήζεθε από θαηαινγηζκό πνπ έγηλε από νπνηαδήπνηε αξκάδηα δεκόζηα αξρή, 
  δ) γελλήζεθε από νπηνηειή πξόζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ από δηνηθεηηθέο αξρέο 
  ε) αθνξά ζε απόδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκό απηό εηζπξαρζέλησλ θάξσλ, ηειώλ θαη 
δηθαησκάησλ, 
  ζ) απνξξέεη από θαηάπησζε εγγλήζεσλ ηξίησλ, παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία από ηε ιήςε ηνπ νη 

λνκηθνη έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζε απηήο. 
  4. ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ, πνπ πεξηήιζε ζ` απηό κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη νπνηαδήπνηε 
αηηία, ππόθεηηαη ζηελ πξνβιεπόκελε από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηελ   απηήο παξαγξαθή, πνπ 

δελ αηηηα δύλαηαη όκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί ζην πξόζσπν ηνπ Δεκνζίνπ πξν ηεο 
παξάδνπ πέληε εηώλ από ηε ιήςε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε ελ ζηελή ελλνίν 
βεβαίσζε απηήο. 
  5. Απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ εθ δαζκώλ θόξσλ, ηειώλ θαη ινηπώλ δηθαησκάησλ ε είζπξαμε ησλ νπνίσλ 

έρεη αλαηεζεί ζηα Σεισλεία εθόζνλ δελ έρνπλ βεβαησζεί ή βεβαηώζεθαλ ειιηπώο, παξαγξάθνληαη κεηά 
παξέιεπζε ηξηεηίαο από ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο ηνπ απαηηεηνύ ηεο νθεηιήο. 
  Απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ από δαζκνύο, θόξνη, ηέιε θαη ινηπά δηθαηώκαηα πνπ βεβαηώζεθαλ ζηα ηεισλεία 
παξαγξόθνληαη κεηά παξέιεπζε δεθαεηίαο απά ηεο ιήςεο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ απηέο 
βεβαηώζεθαλ θαηά ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 
  Ωο ρξόλνο γέλλεζεο αμηώζεσο γηα είζπξαμε δαζκώλ, θόξσλ, ηειώλ θαη ινηπώλ δηθαησκάησλ επί 
εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππό ηεισλεηαθή παξαθνινύζεζε ηελ νπνία επηβάιιεη ε πξνζσξηλή 

ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ



25 
 

ελαπόζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απηώλ ή ε ππαγσγή ηνπο ζε ηεισλεηαθό θαζεζηώο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη 

ηεισλεηαθή παξαθνινύζεζε, ζεσξείηαη γηα ηελ παξαγξαθή ην ρξνληθό ζεκείν, θαηά ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθπγή ηνπ εκπνξεύκαηνο από ηελ ηεισλεηαθή παξαθνινύζεζε θαη όπνπ απηά δελ 

είλαη δπλαηό, λα πξνζδηνξηζηεί ην ρξνληθό ζεκείν δηαπίζησζεο ηεο δηαθπγήο. 
 
   Απθπο 87 
   Αναζηολή παπαγπαθήρ απαιηήζεων ηος Δημοζίος       

 1. Η παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
  2 Η παξαγξαθή απηή αλαζηέιιεηαη επίζεο 
  α) Γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην ρξόλν γηα ηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί ζηνλ ππόρξεν ή ζε ζπλππόρξεν, 
θαηα ηελ ηειεπηαία δηεηία ηεο παξαγξαθήο, αλαζηνιή Πιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηνπ ή δηεπθόιπλζε 
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε κε λόκν είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε είηε κε πξάμε αξκόδηαο αξρήο, πνπ 
εθδίδεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ππνρξένπ, αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπκκνξθσζεί ή όρη ελ άισ ή ελ κέξεη ν 

ππόρξενο. 
  β) Γηα ρξνληθά δηάζηεκα ίζν κε ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν έρεη εκπνδηζζεί ην Δεκόζην λα επηδίδεη ηελ 
είζπξαμε ηνπ ρξένπο κε αλαγθαζηηθά κέηξα, ιόγσ αλαζηνιήο εθηειέζεσο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δηάηαμε 
λάκνπ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο (α` θαη β.), ε παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήςε ηεο αλαζηνιήο ηεο 
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκπιεξώλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα έηνο από ηε ιήςε είηε ηεο αλαζηνιήο 
πιεξσκήο ή ηεο Παξαβηάζεσο ηεο ππνρξεώζεσο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε ηεο αλαζηνιήο ιήςεσο ησλ 

αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ. αληίζηνηρα 

  γ) Καηά ηε δηάξθεηα αλειηθόηεηαο ηνπ νθεηιέηε ή θαη δύν έηε κεηά ηελ ελειηθίσζε απηνύ, αλ ε 
θιεξνλνκία ζηεξείηαη ελεξγεηηθνύ, αλεμαξηήηα ηεο ππάξμεσο ή κε θεδεκόλα ή επηηξόπνπ ηνπ αλειίθνπ. 
  3. Ο ρξόλνο ηεο παξαγξαθήο θάζε απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ παξαηείλεηαη γηα δύν έηε, ζε πεξίπησζε 
πνπ ν νθεηιέηεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαγξαθήο δηέκεηλε ζην εοσηεξηθό γηα ρξόλν 
κεγαιύηεξν ηνπ κελόο,ζπλαπηώο ή κε. 
  4. ε πεξίπησζε δηθαζηηθήο ακθηζβεηήζεσο από νπαηνλδήπνηε είηε ηνπ λάκηκνπ ηίηινπ γεληθά ηεο 

απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ είηε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο βεβαηώζεσο απηήο ελ ζηελή ελλνία είηε ηεο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν εγθπξόηεηαο πξάμεσο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο πξνο είζπξαμε απαηηήζεσο ηνπ 
Δεκνζίνπ (δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο), ε πξνβιεπόκελε παξαγξαθή ηεο απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ πξνο 
βεβαίσζε (ελ επξεία ελλνία) ή πξνο είζπξαμε ηεο βεβαησκέλεο απαηηήζεώο ηνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηεο 
εθδόζεσο επί ηεο δηθαζηηθήο ηαύηεο δηελέμεσο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο θαη δελ ζπκπιεξώλεηαη 
απηήο ζε θόζε πεξηπησζε πξν ηεο παξόδνπ ελόο έηνπο.από ηελ επηκειεία ησλ αληη- δίθσλ ηνπ Δεκνζίνπ 
θνηλνπνηήζεσο κε δηθαζηηθν επηκειεηε ζηνλ Πξνηζηάκελν ηεο αξκόδηαο Δεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

θαη ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο. 
  Σν σο άλσ απνηέιεζκα επάγεηαη θαη ε αίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ πξνο ην δηθαζηήξην όπσο επηηξέςεη ηελ 
πξνζσπηθή θξάηεζε ηνπ νθεηιέηε ηνπ.ε πεξίπησζε αθπξώζεσο θαηαζρέζεσο ή άιιεο πξάμεσο ηεο 
δηνηθεηηθήο εθηειέζεσο. εληόο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πξάμεσο ε 

αλαγθαζηηθήο (δηνηθεηηθήο) εθηειέζεσο, επί ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ηνπ ηδίνπ ή άιινπ 
πξνζώπνπ επζπλνκέλνπ θαηά ην άξζξν 88 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε γ` ηνπ παξόληνο, ε δηα ηεο 
αθπξσζείζεο πξάμεσο επειζνύζα δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηεο απαηηήζεσο ινγίδεηαη κεδέπνηε 

εμαιεηθζείζα. 
      
  Απθπο 88 
  Διακοπή παπαγπαθήρ απαιηήζεων ηος Δημοζίος    
  1. Σελ παξαγξαθή ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ δηαθόπηεη: 
  α. Η θαηάζρεζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε ή ηξίηνπ εγγπεηή απηώλ θαη 

αλεμάξηεηα αλ απηή ελεξγείηαη εηο ρείξαο απηώλ ή ελεξγείηαη ηξίηνπ. 
  β. Η έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνύ, αλεμάξηεηα από ηελ θνηλνπνίεζε ή κε απηνύ ζηνλ θαζ` νπ 
έρεη εθδνζεί ην πξόγξακκα. 
  Τ. Η αλαγγειία πξνο επαιήζεπζε ζηελ πηώρεπζε είηε ηνπ νθεηιέηε είηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ 
κεη` απηνύ ζπλππνρξένπ ή Τηα ηα ρξέε ηνπ νπνίνπ επζύλεηαη απηό. Η αλαΤγειία ζηελ πηώρεπζε επάγεηαη 
ηε δηαθνπή, εθόζνλ θνηλνπνηείηαη είηε ζην γξακκαηέα ηνπ πησρεπηηθνύ δηθαζηεξίνπ είηε ζην ζύλδηθν ηεο 
πησρεύζεσο. Εηδηθά, επί ησλ κε πξνλνκηαθώλ απνηηήζεσλ ηνπ Δεκνζίνπ, ε παξαγξαθή αξρίδεη θαη πάιη έμη 

κήλεο από ηεο επηκειεία ηνπ νθεηιέηε θνηλνπνηήζεσο κε δηθαζηηθό επηκειεηή ζηνλ αξκόδην πξνηζηάκελν 

Δεκόζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ή Σεισλείνπ ηεο ηειεζίδηθεο απνθάζεσο πεξί επηθπξώζεσο ηνπ 
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ. 
Η έλσζε ησλ πηζησηώλ ή ε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρνύ θαζώο θαη ε αλάθιεζε ηεο πεξί θεξύμεσο ηεο 
πησρεύζεσο δηθαζηηθήο απνθάζεσο ή ε αθύξσζε ή δηάξξεμε ηνπ πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ δελ επάγνληαη 
έλαξμε εθ λένπ ηεο δηαθνπείζαο κε ηελ αλαγγειία παξαγξαθήο. 
  δ. Η αλαγγειία πξνο θαηαηαμε ζε πιεηζηεξηαζκό πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή ησλ ινηπώλ 

αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε γ`αλαθεξόκελσλ πξνζώπσλ. 
  ε. Η αλαγγειία ζηνλ εθθαζαξηζηή θιεξνλνκίνο ή ζηνλ εθθαζαξηζηή δηαιπζέληνο λνκηθνύ πξνζώπνπ. Εάλ 
επί δηαιύζεσο λνκηθνύ πξνζώπνπ δελ ππάξρεη ακέζσο γλσζηόο εθθαζαξηζηήο βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
απηνύ ή δηθαζηηθήο απνθάζεσο, ε παξαγξαθή ηεο απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη νξηζκνύ 
ηνπ εθθαζαξηζηή θαη έμη κήλεο κεηό ηνλ νξηζκό απηνύ. 
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  ζη. Η εγγξαθή ππνζήθεο ή πξνζεκεηώζεσο ππνζήθεο επη αθηλήηνπ νπνηνπδήπνηε απά ηα αλαθεξόκελα 

αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε γ` πξόζσπα. Η εμάιεηςε απηώλ εληόο ηνπ ρξόλνπ ηεο λέαο παξαγξαθήο, ρσξίο 
ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Δεκνζίνπ, δελ αλαηξεί ηε δηαθνπή γηα έλα έηνο κεηά ηε γξαπηή γλσζηνπνίεζε 

ππό ηνπ νθεηιέηε πξνο ηελ αξκόδηα Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο γελνκέλεο εμαιείςεσο. 
  δ. Από ηεο ελάξμεσο ηεο θαηά ηνλ Κώδηθα Εηζπξάμεσο Δεκνζίσλ Εζόδσλ δηνηθεηηθή (αλαγθαζηηθήο) 
εθηειέζεσο κέρξη λα θαηαζηεί ακεηάθιεηνο ν πίλαθαο θαηαηάμεσο δαλεηζηώλ, θάζε πξάμε ηεο εθηειέζεσο 
θαη θάζε δηαδηθαζηηθή σο πξνο ηνλ πίλαθα θαηαηάμεσο πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ. Η 

παξαγξαθή αξρίδεη θαη πάιη έμη κήλεο από ηελ κε δηθαζηηθό επηκειεηή, επηκειεία ησλ αληηδίθσλ, 
θνηλνπνηήζεσο ζην Δεκόζην ηεο επί ηνπ πίλαθα θαηαηάμεσο δαλεηζηώλ ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο 
απνθάζεσο. 
"2" «Η άξζε ηεο θαηαζρέζεσο ή εμάιεηςε ππνζήθεο ή αλάθιεζε άιιεο εθ ησλ αλσηέξσ πξάμεσο 
δηνηθεηηθήο ή αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο, από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. ή από άιιε αξκόδηα πξνο ηνύην 
δηνηθεηηθή αξρή, δελ εμαιείθεη αλαδξνκηθά ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο, ε νπνία αξρίδεη εθ λένπ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο άξζεσο ή ηεο εμαιείςεσο ή ηεο αλαθιήζεσο, αληίζηνηρα.» 

***Η παξ.2  αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α  
103/29.4.2013) 
  3. Επί πεξηζζόηεξσλ ζπλνθεηιεηώλ, δηαηξεηώο ή εηο νιόθιεξνλ επζπλνκέλσλ, πεξηιακβνλνκέλνπ θαη ηνπ 
εγγπεηή` ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηεο απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ σο πξνο έλα εμ απηώλ ελεξγεί θαη 
θαηά ησλ ινηπώλ. 
  4. Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ νη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ιόγνη δηαθνπήο 

ηεο παξαγξαθήο ηζρύνπλ θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ. 

 
   Απθπο 89 
   Σςνεπειερ παπαγπαθήρ απαιηήζεων ηος Δημοζιος    
  Η παξαγξαθείζα απαίηεζε ηνπ Δεκνζίνπ αληηηάζζεηαη ζε ζπκςεθηζκό θαη γηα ηξία έηε κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο. Καηά ηα ινηπά ε παξαγξαθή θαη επί ηεο απαηηήζεσο ηνπ Δεκνζίνπ έρεη ηηο 
από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο, επηθπιαζζακέλεο ηεο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.δ/ηνο 356/1974 θαη ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ απηνύ. 
 
  Αξζξν 107 
  Παξαγξαθή αμηώζεσλ πνπ γελλήζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ. 
  1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ πεξί παξαγξαθήο εθαξκόδνληαη επί απαηηήζεσλ πνπ γελλώληαη κεηά 
ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ. Οζνλ αθνξά όκσο ηελ αλαζηνιή θαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο, αη ζρεηηθέο  
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο εθαξκόδνληαη θαη επί απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ από ηελ ηζρύ απηνύ, 

εάλ ηα επαγόκελα ηελ αλαζηνιή ή δηαθνπή γεγνλόηα έρνπλ ζπληειεζζεί κεηά ηελ ηζρύ απηνύ. 
  2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο πεξί ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ζπκπιεξσζείζαο παξαγξαθήο ηζρύνπλ θαη επί 
απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ από ηελ ηζρύ απηνύ, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν ζπκπιεξώζεσο ηεο 
παξαγξαθήο. 

  
 
   Απθπο 103 

   Παπαγπαθή απαιηήζεων ηος Δημοζίος    
  Η αλαδήηεζε ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ ππόθεηηαη ζε παξαγξαθή εληόο 
πεληαεηίαο απά ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο αρξεώζηεηεο ή παξάλνκεο είζπξαμεο, εθηόο αλ 
δηαθνξεηηθά νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. 
  Σα θαηαινγηζζέληα πνζά ππόθεηληαη ζε εηθνζαεηή παξαγξαθή, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. 

  Οη δηαηάμεηο πεξί αλαζηνιήο, δηαθνπήο θαη ζπλεπεηώλ ηεο παξαγξαθήο ηνπ παξόληνο λόκνπ, πνπ ηζρύνπλ 
γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ, εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, εθηόο 
εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. 
 
 
 
 Άπθπο 113 

 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ          

  Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξάληνο λόκνπ θαηαξγείηαη ην λ.δ. 321/1969, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί ή 
ζπκπιεξσζεί, θαζώο θαη θάζε δηάηαμε πνπ αληηηίζεηαη ζηνλ παξόληα λόκν ή αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ 
ξπζκίδνληαη απ` απηόλ. 
  Εμαηξνύληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιενε δεκόζησλ έξγσλλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζηξαηησηηθώλ έξγσλ θαη έξγσλ νρπξώζεσο ηεο ρώξαο, ζηε δηελέξγεηα θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ θαηά ηα 
ζεκεία πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη δηά ηνπ παξόληνο, ζηηο δαπάλεο θαη πξνκήζεηεο ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ, 

θαζώο θαη ζηηο Δεκόζηεο επελδύζεηο. 

 
NOMO ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014) 
 Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) -  
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δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 
Άξζξν 122 
 Παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
 Η αλαδήηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή εληφο 
πεληαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο αρξεψζηεηεο ή παξάλνκεο είζπξαμεο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξε παξαγξαθή απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 Η παξαγξαθή γηα ηελ είζπξαμε ησλ θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη εηθνζαεηήο, 
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 Οη δηαηάμεηο πεξί αλαζηνιήο, δηαθνπήο θαη ζπλεπεηψλ ηεο παξαγξαθήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ ηζρχνπλ 
γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθηφο εάλ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Άξζξν 126 
 Δγγπήζεηο 
……………………………………………………………………………….. 
6. Οη πξνο είζπξαμε απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ σο εγγπεηή πνπ ππνθαηαζηάζεθε πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα 
ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή, θαηά ηνπ νθεηιέηε, θαηά ηνπ εγγπεηή θαη θαηά ησλ ινηπψλ ζπλππφρξεσλ, νη νπνίεο 
βεβαηψλνληαη «κε ζηελή έλλνηα» απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηηο Γ.Ο.Τ., παξαγξάθνληαη 
κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν, κεηά ηελ κε ζηελή 
έλλνηα βεβαίσζή ηνπο, θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο. 
 Οη πξνο είζπξαμε απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ ίδηα σο άλσ αηηία πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζηηο Γ.Ο.Τ. 
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ηε 
ιήμε ηνπ έηνπο δεκνζίεπζήο ηνπ. 
 
Άξζξν 136 
 Παξαγξαθή απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
 1. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ δελ παξαγξάθεηαη πξηλ λα βεβαησζεί πξάγκαηη πξνο είζπξαμε σο 
δεκφζην έζνδν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή ην αξκφδην Σεισλείν (βεβαίσζε κε ζηελή έλλνηα), κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ δηαηάμεσλ πεξί επηβνιήο θφξσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ εζφδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013, Α΄ 170). Η ξχζκηζε απηή παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξεί ε βεβαίσζε κε ζηελή έλλνηα. 
 2. Η ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ καδί κε ηα πξφζηηκα, ηνπο ηφθνπο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ έρνπλ 
βεβαησζεί παξαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην 
νπνίν βεβαηψζεθε κε ζηελή έλλνηα θαη θαηέζηε απηή ιεμηπξφζεζκε. 
 3. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ: 
 α. απνξξέεη απφ ζχκβαζε πνπ απηφ έρεη θαηαξηίζεη, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχκβαζε εθείλε πνπ 
βαζίδεηαη ζε πξαθηηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πεξί εμσπησρεπηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ηξφπνπ 
θαηαβνιήο πησρεπηηθψλ πξνο ην Γεκφζην ρξεψλ θαη ε νπνία εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε ηελ κεηαπησρεπηηθή 
έλλνκε ζρέζε ηνπ πησρνχ, 
 β. απνξξέεη απφ ηειεζίδηθε απφθαζε (αλαγλσξηζηηθή ή θαηαςεθηζηηθή) νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, 
 γ. γελλήζεθε ζπλεπεία άπηζηεο δηαρείξηζεο, 
 δ. απνξξέεη απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο, 
 ε. αθνξά ζε πεξηνδηθέο παξνρέο, 
 ζη. γελλήζεθε απφ θαηαινγηζκφ πνπ έγηλε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δεκφζηα αξρή, 
 δ. γελλήζεθε απφ απηνηειή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ δηνηθεηηθέο αξρέο, 
 ε. αθνξά ζε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ εηζπξαρζέλησλ θφξσλ, ηειψλ θαη 
δηθαησκάησλ, 
ζ. απνξξέεη απφ θαηάπησζε εγγπήζεσλ ηξίησλ, 
 παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε κε ζηελή έλλνηα βεβαίσζε 
απηήο. 
 4. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πεξηήιζε ζε απηφ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη νπνηαδήπνηε 
αηηία, ππφθεηηαη ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο παξαγξαθή, πνπ δελ δχλαηαη φκσο, ζε θάζε 
πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί ζην πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ πξν ηεο παξφδνπ πέληε εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε κε ζηελή έλλνηα βεβαίσζε απηήο. 
 5. Απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ εθ δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ ε είζπξαμε ησλ νπνίσλ 
έρεη αλαηεζεί ζηα Σεισλεία, εθφζνλ δελ έρνπλ βεβαησζεί ή βεβαηψζεθαλ ειιηπψο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία θαηέζηε απαηηεηή ε νθεηιή. 
 Απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θαη ινηπά δηθαηψκαηα πνπ βεβαηψζεθαλ ζηα ηεισλεία 
παξαγξάθνληαη κεηά παξέιεπζε δεθαεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο 
εβαηψζεθαλ θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 
 Ωο ρξφλνο γέλεζεο αμίσζεο γηα είζπξαμε δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ επί 
εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε ηελ νπνία επηβάιιεη ε πξνζσξηλή 
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ελαπφζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ ή ε ππαγσγή ηνπο ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη 
ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε, ζεσξείηαη γηα ηελ παξαγξαθή ην ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ην νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθπγή ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηελ ηεισλεηαθή παξαθνινχζεζε θαη φπνπ απηφ δελ 
είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί, ην ρξνληθφ ζεκείν δηαπίζησζεο ηεο δηαθπγήο. 

 
Άξζξν 137 
 Αλαζηνιή παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
 1. Η παξαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, πιελ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), αλαζηέιιεηαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 2. Η παξαγξαθή απηή αλαζηέιιεηαη επίζεο: 
 α. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν γηα ηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί ζηνλ ππφρξεν ή ζε ζπλππφρξεν, θαηά 
ηελ ηειεπηαία δηεηία ηεο παξαγξαθήο, αλαζηνιή πιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηνπ ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο 
θαηαβνιήο είηε κε λφκν είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε είηε κε πξάμε ηεο αξκφδηαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 
απφ αίηεζε ηνπ ππφρξενπ, αλεμάξηεηα αλ έρεη ζπκκνξθσζεί ή φρη ελ φισ ή ελ κέξεη ν ππφρξενο. 
 β. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν έρεη εκπνδηζηεί ην Γεκφζην λα επηδηψμεη ηελ 
είζπξαμε ηνπ ρξένπο κε αλαγθαζηηθά κέηξα, ιφγσ αλαζηνιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κε δηάηαμε 
λφκνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο (α΄ θαη β΄), ε παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο ηεο θαη ζε 
θακία πεξίπησζε δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε είηε ηεο αλαζηνιήο πιεξσκήο 
ή ηεο παξαβηάζεσο ηεο ππνρξέσζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, είηε ηεο αλαζηνιήο ιήςεο ησλ αλαγθαζηηθψλ 
κέηξσλ αληίζηνηρα. 
 γ. Καηά ηε δηάξθεηα αλειηθφηεηαο ηνπ νθεηιέηε ή θαη δχν (2) έηε κεηά ηελ ελειηθίσζε απηνχ, αλ ε θιεξνλνκία 
ζηεξείηαη ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε θεδεκφλα ή επηηξφπνπ ηνπ αλειίθνπ. 
 3. Ο ρξφλνο ηεο παξαγξαθήο θάζε απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ παξαηείλεηαη γηα δχν (2) έηε, ζε πεξίπησζε 
πνπ ν νθεηιέηεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο δηέκεηλε ζην εμσηεξηθφ γηα ρξφλν 
κεγαιχηεξν ηνπ κελφο, ζπλερφκελα ή κε. 
 4. ε πεξίπησζε δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο απφ νπνηνλδήπνηε είηε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ γεληθά ηεο απαίηεζεο 
ηνπ Γεκνζίνπ είηε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο βεβαίσζεο απηήο κε ζηελή έλλνηα είηε ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
εγθπξφηεηαο πξάμεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πξνο είζπξαμε απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ (δηνηθεηηθήο 
εθηέιεζεο), ε πξνβιεπφκελε παξαγξαθή ηεο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο βεβαίσζε (κε επξεία έλλνηα) ή 
πξνο είζπξαμε ηεο βεβαησκέλεο απαίηεζήο ηνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε επί ηεο δηθαζηηθήο απηήο 
δηέλεμεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ 
πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ, κε επηκέιεηα ησλ αληηδίθσλ ηνπ Γεκνζίνπ, θνηλνπνίεζε κε δηθαζηηθφ 
επηκειεηή ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ θαη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο 
ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 
 ε πεξίπησζε αθχξσζεο θαηάζρεζεο ή άιιεο πξάμεο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, θαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πξάμεο αλαγθαζηηθήο (δηνηθεηηθήο) εθηέιεζεο, 
επί ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πξνζψπνπ θαηά ην λφκν επζπλνκέλνπ, ε, 
κε ηελ αθπξσζείζα πξάμε, επειζνχζα δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ινγίδεηαη σο κεδέπνηε εμαιεηθζείζα. 
 
Άξζξν 138 
 Γηαθνπή παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
 1. Σελ παξαγξαθή ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, πιελ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), δηαθφπηεη: 
 α. Η θαηάζρεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε ή ηξίηνπ εγγπεηή απηψλ, αλεμάξηεηα αλ 
απηή ελεξγείηαη εηο ρείξαο απηψλ ή εηο ρείξαο ηξίηνπ ή αλ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θαζ’ νπ ε θαηάζρεζε. 
 β. Η έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή κε απηνχ ζηνλ θαζ’ νπ έρεη 
εθδνζεί ην πξφγξακκα. 
 γ. Η αλαγγειία πξνο επαιήζεπζε ζηελ πηψρεπζε είηε ηνπ νθεηιέηε είηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ζπλππφ-ρξενπ κε απηφλ ή γηα ηα ρξέε ηνπ νπνίνπ επζχλεηαη ην πξφζσπν απηφ. Η αλαγγειία ζηελ πηψρεπζε 
επάγεηαη ηε δηαθνπή, εθφζνλ θνηλνπνηείηαη είηε ζηνλ γξακκαηέα ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, είηε ζην 
ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο. Δηδηθά, επί ησλ κε πξνλνκηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε παξαγξαθή αξρίδεη 
θαη πάιη έμη (6) κήλεο κεηά ηελ κε επηκέιεηα ηνπ νθεηιέηε θνηλνπνίεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ αξκφδην 
πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. ή Σεισλείνπ ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πεξί επηθχξσζεο ηνπ πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ. Η έλσζε ησλ πηζησηψλ ή ε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρνχ, θαζψο θαη ε αλάθιεζε ηεο πεξί 
θήξπμεο ηεο πησρεχζεσο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ε αθχξσζε ή δηάξξεμε ηνπ πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 
δελ επάγνληαη έλαξμε εθ λένπ ηεο δηαθνπείζαο κε ηελ αλαγγειία παξαγξαθήο. 
 δ. Η αλαγγειία πξνο θαηάηαμε ζε πιεηζηεξηαζκφ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή ησλ ινηπψλ 
αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε γ΄ αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ. 
 ε. Η αλαγγειία ζηνλ εθθαζαξηζηή θιεξνλνκίαο ή ζηνλ εθθαζαξηζηή δηαιπζέληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δάλ 
επί δηάιπζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ ππάξρεη ακέζσο γλσζηφο εθθαζαξηζηήο βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ 
ή δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε παξαγξαθή ηεο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη νξηζκνχ ηνπ 
εθθαζαξηζηή θαη έμη (6) κήλεο κεηά ηνλ νξηζκφ απηνχ. 
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 ζη. Η εγγξαθή ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο επί αθηλήηνπ νπνηνπδήπνηε απφ ηα αλαθεξφκελα 
αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε γ΄ πξφζσπα. Η εμάιεηςε απηψλ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο λέαο παξαγξαθήο, ρσξίο 
ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Γεκνζίνπ, δελ αλαηξεί ηε δηαθνπή γηα έλα (1) έηνο κεηά ηε γξαπηή γλσζηνπνίεζε 
ππφ ηνπ νθεηιέηε πξνο ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο γελνκέλεο εμάιεηςεο. 
 δ. Κάζε πξάμε ηεο εθηέιεζεο θαη θάζε δηαδηθαζηηθή σο πξνο ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή 
ηνπ δηθαζηεξίνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηά ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ δηνηθεηηθήο 
(αλαγθαζηηθήο) εθηέιεζεο κέρξη λα θαηαζηεί ακεηάθιεηνο ν πίλαθαο θαηαηάμεσο δαλεηζηψλ. Η παξαγξαθή 
αξρίδεη θαη πάιη έμη (6) κήλεο απφ ηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, κε επηκέιεηα ησλ αληηδίθσλ, θνηλνπνίεζεο ζην 
Γεκφζην ηεο επί ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο δαλεηζηψλ ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 
 ε. Η θνηλνπνίεζε αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ζηνλ νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε ή εγγπεηή. 
 2. Η άξζε ηεο θαηάζρεζεο ή εμάιεηςε ππνζήθεο ή αλάθιεζε άιιεο εθ ησλ αλσηέξσ πξάμεο δηνηθεηηθήο ή 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ή απφ άιιε αξκφδηα πξνο ηνχην δηνηθεηηθή αξρή, δελ 
εμαιείθεη αλαδξνκηθά ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο, ε νπνία αξρίδεη εθ λένπ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο άξζεο ή 
ηεο εμάιεηςεο ή ηεο αλάθιεζεο, αληίζηνηρα. 
 3. Δπί πεξηζζφηεξσλ ζπλνθεηιεηψλ, πνπ επζχλνληαη δηαηξεηά ή εηο νιφθιεξνλ, ζηνπο νπνίνπο 
πεξηιακβάλεηαη θαη ν εγγπεηήο, ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηεο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ σο πξνο έλαλ απφ 
απηνχο ελεξγεί θαη θαηά ησλ ινηπψλ. 
 4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ιφγνη δηαθνπήο ηεο 
παξαγξαθήο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
Άξζξν 139 
 πλέπεηεο παξαγξαθήο απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
 Η απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρεη παξαγξαθεί αληηηάζζεηαη ζε ζπκςεθηζκφ θαη γηα ηξία (3) έηε κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο. Καηά ηα ινηπά ε παξαγξαθή θαη επί ηεο απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ έρεη ηηο 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 
356/1974. 
 
Άξζξν 177 
 Καηαξγνύκελεο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 
 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο: 
 α. Σσλ άξζξσλ 1 έσο θαη 108 θαη ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 2362/1995. 
  «β. Σνπ άξζξνπ 2 πιελ ηεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 3 πιελ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 6, ησλ 
παξαγξάθσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 4, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4111/ 2013.» 
 
*** Η πεξίπησζε β΄ αληηθαηαζηάζεθε  σο άλσ κε ην άξζξν 10 παξ.60 Ν.4337/2015, 
     ΦΔΚ Α 129/17.10.2015. 
«γ. ηνπ άξζξνπ 263 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87),  
δ. ηνπ άξζξνπ 161 παξ. 1 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114).» 
*** Οη  πεξηπηψζεηο γ΄θαη δ΄πξνζηέζεθαλ κε ην  άξζξν 77 Ν.4316/2014,ΦΔΚ Α 270/24.12.2014. 
 Οπνηαδήπνηε πθηζηάκελε αλαθνξά ζηηο θαηαξγνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ δηαηάμεηο λνείηαη ζην  
εμήο σο αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 2. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγνχληαη δπλάκεη ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 
 
Άξζξν 183 
 Έλαξμε ηζρύνο 
 1. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ 1.1.2015, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε 
απηέο ή ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 
 2. Δηδηθφηεξα: 
 α. Οη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Α΄ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 β. Οη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Γ΄ θαη ηνπ Μέξνπο Γ΄, αλαθνξηθά κε ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ έηνπο 2015, ηζρχνπλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 γ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Τπνθεθαιαίνπ 12 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηζρχνπλ γηα απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 
πνπ βεβαηψλνληαη πξνο είζπξαμε κεηά ηελ 1.1.2015, θαζψο θαη γηα απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 
γελλψληαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. Καη’ εμαίξεζε: 
 αα. νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
137 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 138 εθαξκφδνληαη θαη γηα απαηηήζεηο ηνπ 
Γεκνζίνπ πνπ δελ έρνπλ παξαγξαθεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη 
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 ββ. νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 143 εθαξκφδνληαη θαη γηα ήδε ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πξνο 
ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη ε ζρεηηθή πξνζεζκία ησλ έμη (6) κελψλ αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
 γγ. νη δηαηάμεηο ηνπ Τπνθεθαιαίνπ 11 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ γηα 
ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ 1.1.2015. 
 δ. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 178 έσο θαη 182 αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
  
                 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
ην ζρέδην  λόκνπ «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό. 
 
    Πξνο ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
   Α. Γεληθφ Μέξνο 
……………………………… 
 Δπί ηνπ άξζξνπ 137: 
…………………………………… 
Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη………… 
ε πεξίπησζε αθχξσζεο θαηάζρεζεο ή άιιεο πξάμεο ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο θαη, εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ην ίδην άξζξν πξνζεζκίαο επαλάιεςεο ηεο ίδηαο ή άιιεο πξάμεο ή αλαγθαζηηθήο 
(δηνηθεηηθήο) εθηέιεζεο, επί ηνπ ηδίνπ  ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ πξνζψπνπ 
επζπλνκέλνπ ε κε ηελ αθπξσζείζα πξάμε επειζνχζα δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηεο απαίηεζεο ινγίδεηαη σο 
κεδέπνηε εμαιεηθζείζα ελψ νη ζπλέπεηεο ηεο αθπξσζείζαο πξάμεο αλαβηψλνπλ αλαδξνκηθά (π.ρ/ 
απαγφξεπζε δηάζεζεο ζπλεπεία επηβνιήο ηεο αξρηθήο θαηάζρεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ θαη 
ηνπ ΚΠνιΓ).Η ξχζκηζε απηή ιφγσ ηεο γεληθφηεηάο ηεο θαη ηεο απνπζίαο αληίζηνηρεο δηάηαμεο ζηνλ Κψδηθα 
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, θαηαιακβάλεη απηνλνήησο ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ήηνη αθφκε θαη 
απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ Κψδηθα. 
 
 
Ν.4174/2013   (ΦΔΚ Α 170/26.7.2013) 
 Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 
Αξζξν 51 
 Παξαγξαθή είζπξαμεο θόξσλ 
«1. Σν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ ηνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο 
ηνπ νπνίνπ απνθηήζεθε λφκηκνο ηίηινο εθηέιεζεο. Η θνηλνπνίεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν αηνκηθήο 
εηδνπνίεζεο θαη νπνηαζδήπνηε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. Δπηπξνζζέησο, 
ηελ παξαγξαθή δηαθφπηνπλ ε αλαγγειία πξνο επαιήζεπζε ζηελ πηψρεπζε, πξνο θαηάηαμε ζηνλ ππάιιειν 
πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή θιεξνλνκηάο ή δηαιπζέληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ζηνλ εηδηθφ 
εθθαζαξηζηή επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ε εγγξαθή πξνζεκείσζεο ή 
ππνζήθεο επί νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Δπί αιιειεγγχσο επζπλφκελσλ, 
ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο σο πξνο έλαλ απφ απηνχο ελεξγεί θαη θαηά ησλ ινηπψλ. Η παξαγξαθή ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ αλαζηέιιεηαη: α) Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είρε ρνξεγεζεί ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 
ή ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δελ κπνξνχζε λα εηζπξάμεη ην ρξένο ιφγσ αλαζηνιήο εθηειέζεσο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξαγξαθή δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα έηνο απφ ηε 
ιήμε ηεο αλαζηνιήο, β) Καηά ηε δηάξθεηα αλειηθφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, γ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ ηεο απαίηεζεο, ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο είζπξαμεο, ή ηνπ 
θχξνπο πξάμεο ηεο εθηέιεζεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ επίδνζε ζηε Φνξνινγηθή 
Γηνίθεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 
 Η κε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ν 
θνξνινγνχκελνο θαηέζηε ππεξήκεξνο, ζπλεπάγεηαη ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 
θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, εθηφο εάλ αηηηνινγεκέλα θξίλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, φηη ε κε εθθίλεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο είλαη δηθαηνινγεκέλε.» 
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, θαλέλαο λφκνο πεξί παξαγξαθήο δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα 
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηελ είζπξαμε απφ ην Γεκφζην ησλ κε θαηαβιεζέλησλ θφξσλ ή άιισλ εζφδσλ 
ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα. 
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: χκθσλα κε ηε παξ.14 άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε  κε  ην 
άξζξν 50  Ν.4223/2013,ΦΔΚ Α 287/31.12.2013: 
" Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ζρεηηθά κε ην ρξφλν  
παξαγξαθήο θαη ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο θαη αλαζηνιήο απηήο, εθαξκφδνληαη γηα θφξνπο θαη ινηπά  
έζνδα γηα ηα νπνία ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνθηά εθηειεζηφ ηίηιν απφ ηελ 1.1.2014 θαη εθεμήο". 

ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ
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ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
Σα άξζξα 66 θαη 67 ηνπ Γσδέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο Α` αλαξηζκήζεθαλ ζε 72 θαη 73, ………….ην λέν 
Κεθάιαην Γσδέθαην  (άξζξα 66-71) πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8  Ν.4337/2015,ΦΔΚ Α΄ 29/17.10.2015. 
  
 Αξζξν 66 72 
 Μεηαβαηηθέο  δηαηάμεηο 
…………………………………………………………………………………………………. 
 14. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ζρεηηθά κε ην ρξφλν παξαγξαθήο θαη 
ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο θαη αλαζηνιήο απηήο, εθαξκφδνληαη γηα θφξνπο θαη ινηπά έζνδα γηα ηα νπνία ε 
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απνθηά εθηειεζηφ ηίηιν απφ ηελ 1.1.2014 θαη εθεμήο. 

 

ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ
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