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1. Πλειστηριασμοί (Ηλεκτρονικοί – Φυσικοί)
1. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων μόνο για στρατηγικούς κακοπληρωτές;
Οι πλειστηριασμοί ακινήτων –είτε αυτοί διεξάγονταν στα Ειρηνοδικεία
(κατά το προισχύσαν δίκαιο) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο– αφορούν τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία
που τους επιτρέπουν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, αλλά συνειδητά επιλέγουν να μην
το κάνουν, εις βάρος των τραπεζών και τελικά εις βάρος όσων πραγματικά αντιμετωπίζουν
πρόβλημα.
2. Πώς εξασφαλίζεται ο οφειλέτης ότι είναι νόμιμη η διαδικασία του πλειστηριασμού;
Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις: Η τράπεζα ή οι ιδιώτες, πριν κάνουν
πλειστηριασμό, πρέπει να έχουν δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, που να δέχεται
ότι ο οφειλέτης χρωστάει. Για να εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση ή η διαταγή
πληρωμήςέχει προηγουμένως λάβει έγκαιρα γνώση ο οφειλέτης ώστε να μπορεί να
υπερασπίσει αποτελεσματικά τη θέση του, ενώ η διαταγή πληρωμής επιδίδεται
υποχρεωτικά σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από την έκδοσή της. Συνήθως, πριν γίνει ο πλειστηριασμός περνάει ένας τουλάχιστον
χρόνος, για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής. Στο διάστημα αυτό ο
οφειλέτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρωστάει ή ότι χρωστάει λιγότερο, και αν το
αποδείξει και τον δικαιώσει το δικαστήριο, τότε δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό. Αν
όμως οφείλει το συγκεκριμένο ποσό που απαιτείται, τότε στο διάστημα αυτό –μέχρι να
εκδοθεί η απόφαση και να φτάσουμε στον πλειστηριασμό– έχει όλο τον χρόνο στη διάθεσή
του για να ζητήσει ρύθμιση των υποχρεώσεών του και να αποφύγει κάθε διαδικασία
πλειστηριασμού.
Επίσης, και σε όλη τη διάρκεια της επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της
περιουσίας του οφειλέτη, δηλαδή από την ειδοποίηση, την κατάσχεση και τον
πλειστηριασμό, πάλι μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 8 τουλάχιστον μηνών. Δηλαδή, με
βάση το δικαστικό μας σύστημα και όλες τις εγγυήσεις που υπάρχουν, ένας οφειλέτης έχει
πολύ χρόνο στη διάθεσή του (γύρω στο 1,5 έτος) για να επεξεργαστεί λύσεις.
Μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να ακυρωθεί η εκτέλεση εάν έχει γίνει κάποιο
ουσιαστικό ή και τυπικό λάθος από τον δανειστή.
3. Υπάρχει περίπτωση να αιφνιδιαστεί ένας οφειλέτης και να δει ξαφνικά ότι χάνει το
σπίτι του στον πλειστηριασμό;
Για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί όχι μόνο τα
περιθώρια συζήτησης, αλλά και κάθε άλλης λύσης από το ίδιο το δικαστήριο. Εκτός από τη
δικαστική διαδικασία, εδώ και 5 χρόνια οι τράπεζες πρέπει –πριν καν φτάσουν σε
δικαστικές ενέργειες και καταγγελίες των δανείων– να ακολουθήσουν τη διαδικασία του
Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες πριν
καταγγείλουν το δάνειο και πριν προσφύγουν στα δικαστήρια για να αιτηθούν την έκδοση
δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής, να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση σε
συνεργασία με τον δανειολήπτη. Και αυτή η διαδικασία θέλει ένα τουλάχιστον χρόνο.
Δηλαδή από τη στιγμή που θα αποφασίσει η τράπεζα να προχωρήσει σε πλειστηριασμό
χρειάζεται συνολικά 2 έως 2,5 χρόνια.
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4. Τι αλλάζει με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;
Όσοι προστατεύονταν μέχρι σήμερα, θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται. Επιπλέον
όλες οι δικαστικές εγγυήσεις και η προστασία που απολαμβάνει ένας δανειολήπτης στο
πλαίσιο του φυσικού πλειστηριασμού διατηρούνται στο ακέραιο και μέσα από την
ηλεκτρονική διαδικασία.
Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που πραγματοποιείται ο πλειστηριασμός. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αποτελεί τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Αντί ο
συμβολαιογράφος να πηγαίνει στο Ειρηνοδικείο, όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά,
με ένα τρόπο δίκαιο και αδιάβλητο.
5. Περιορίζονται και θίγονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη με τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό;
Καθόλου. Όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει ένας δανειολήπτης διατηρούνται. Η
διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό είναι η ίδια.
Χρειάζεται δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής , που θα βεβαιώνει την ύπαρξη και το
ύψος του χρέους, ο οφειλέτης ενημερώνεται πάλι πριν από τις δικαστικές ενέργειες και την
καταγγελία του δανείου και ακολουθείται από την τράπεζα ο Κώδικας Δεοντολογίας, ώστε
να διαπιστωθεί εάν ο δανειολήπτης είναι ή δεν είναι συνεργάσιμος και θέλει να κάνει
κάποια ρύθμιση.
6. Ο φυσικός πλειστηριασμός μέχρι τώρα γινόταν μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο
ηλεκτρονικός θα γίνεται τρεις. Επιταχύνεται έτσι η διαδικασία και αυξάνεται ο αριθμός
των πλειστηριασμών;
Πράγματι, με τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ο αριθμός των
πλειστηριασμών που θα διεξάγονται πιθανότατα να αυξηθεί. Πρέπει, παρ’ όλα αυτά να
διευκρινιστεί ότι πριν φτάσουμε στον πλειστηριασμό, προηγούνται η διαδικασία του
κώδικα δεοντολογίας και η δικαστική διαδικασία και εκεί κρίνεται εάν τελικά υπάρχει
απαίτηση και πρέπει να κινηθεί η αναγκαστική διαδικασία είσπραξης.
Ο πλειστηριασμός με βάση τον νόμο δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα των 7 μηνών από την
κατάσχεση, αφού σύμφωνα με το άρθρο 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο
πλειστηριασμός ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της
κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή. Αυτό
σημαίνει ότι για τον καθένα δανειολήπτη ξεχωριστά, δεν ενδιαφέρει αν θα γίνονται
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί τρεις φορές την εβδομάδα.
Η κατοχύρωση του δανειολήπτη είναι ο νόμος, που δεν επιτρέπει να γίνει πλειστηριασμός
πριν περάσουν 7 μήνες από την κατάσχεση. Εξάλλου πρέπει να είναι γνωστό ότι ακόμη και
την ίδια ημέρα του πλειστηριασμού ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την
υποχρέωσή του και να αποτρέψει τον πλειστηριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα,
μπορεί να αποφύγει έως την ύστατη στιγμή τον πλειστηριασμό με την κατάλληλη ρύθμιση.
Ο πλειστηριασμός, είτε είναι φυσικός είτε είναι ηλεκτρονικός, αποτελεί την ύστατη λύση.
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7. Πότε ξεκίνησαν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;
Ο νόμος για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό άρχισε να ισχύει τυπικά την 1η Σεπτεμβρίου
2017. Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου (με το άρθρο 208 του ν. 4512/2018, με
το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 60 του ν. 4472/2017), προβλέπεται ρητά ότι οι
διενεργούμενοι κατά τον ΚΠολΔ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά
μέσα από την 21.02.2018, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή
και επιβολής της κατάσχεσης.
Ομοίως, και οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με
ηλεκτρονικά μέσα από την 01.05.2018, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης
ή τον χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης
λαμβάνει επίσημη ειδοποίηση από τον επισπεύδοντα δανειστή. Μάλιστα, για τους
πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο
οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη
μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας τους, δίνοντας την εντολή προς τον
δικαστικό επιμελητή να εκδώσει νέο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.
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2. Διαταγές Πληρωμής
1.Τι ακριβώς είναι η Διαταγή Πληρωμής;
Πρόκειται για μια διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων (άρθρα 623 έως 634 ΚΠολΔ)
αναφορικά με απαιτήσεις χρηματικές ή πηγάζουσες από απαιτήσεις παροχής χρεογράφων
πχ επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι απαιτήσεις αυτές να προκύπτουν πλήρως και απευθείας
από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα και να μην απαιτούνται έτερα μέσα απόδειξης (πχ
μάρτυρες) για την θεμελίωση της ύπαρξης και του ύψους της απαίτησης. Δηλαδή με τη
Διαταγή Πληρωμής δε χρειάζεται να γίνει δικαστήριο, ήτοι δε χρειάζεται να συζητηθεί η
υπόθεση στο Ακροατήριο. Πλεονεκτεί σε σχέση με την έγερση τακτικής αγωγής καθώς
πρόκειται για συγκριτικά σύντομη διαδικασία, η οποία εξοπλίζει το δανειστή με εκτελεστό
τίτλο, με τον οποίο μεταξύ άλλων παρέχεται δυνατότητα άμεσης επίσπευσης
πλειστηριασμού εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
2. Τι είναι κατάσχεση;
Κατάσχεση είναι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ενός ατόμου με σκοπό να
εκτεθούν αυτά σε πλειστηριασμό, ώστε να ικανοποιηθεί ο δανειστής από το
πλειστηρίασμα.
3.Τι είναι κινητή και ακίνητη περιουσία;
Κινητή περιουσία είναι οτιδήποτε «μετακινείται», έπιπλα, πίνακες, αυτοκίνητα,
μηχανήματα κλπ. Ακίνητη περιουσία είναι τα σπίτια, αγροτεμάχια, οικόπεδα κλπ.
4. Σε περιπτώσεις δανειακής σύμβασης όπου υπάρχει καθυστέρηση καταβολής δόσεων,
πότε κινδυνεύω να εκδοθεί διαταγή πληρωμής εναντίον μου;
Εάν έχετε καθυστερήσει την καταβολή ορισμένων δόσεων του δανείου σας (συνήθως
δίδεται περιθώριο τριών καθυστερούμενων δόσεων, το οποίο όμως μπορεί να είναι
μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης), προβλέπεται
δυνατότητα της πιστώτριας Τράπεζας αρχικά να καταγγείλει το δάνειο με εξώδικη
γνωστοποίηση που σας κοινοποιεί και ακολούθως να προβεί σε αίτηση έκδοσης διαταγής
πληρωμής.
Στην περίπτωση αυτή η διαταγή πληρωμής δεν θα αφορά μόνο στο ποσό των δόσεων που
βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά όλο το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό του δανείου.
5. Κανένας δεν με κάλεσε, ούτε ειδοποιήθηκα ότι έχει κατατεθεί εναντίον μου αίτηση για
έκδοση Διαταγής Πληρωμής. Πληροφορήθηκα την ύπαρξή της όταν μου επιδόθηκε από
τον δικαστικό επιμελητή καλώντας με να πληρώσω. Είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία;
Ναι. Σε αντίθεση με την τακτική αγωγή, η οποία επιδίδεται στον εναγόμενο μετά την
κατάθεσή της και πριν από την συζήτησή της , καλώντας τον να καταθέσεις το δικόγραφο
των προτάσεών του και τα έγγραφα που στηρίζουν τις απόψεις του μέσα σε εκατό (100)
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η διαταγή πληρωμής εκδικάζεται από τον Δικαστή
χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και χωρίς να προηγηθεί
κλήση ή ενημέρωση του οφειλέτη, ο οποίος πρακτικά λαμβάνει γνώση μόνο μετά την
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έκδοση και την επίδοσή της σε αυτόν από τον πιστωτή – δηλ. αυτόν που ζητά την έκδοση
της Διαταγής Πληρωμής.
6. Υπάρχει κάποιο κατώτατο ή ανώτατο όριο για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής; Αν το
ποσό της οφειλής είναι μικρό, δεν κινδυνεύω;
Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο ποσό για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής. Η μόνη
διαφοροποίηση αναφορικά με το ποσό οφειλής αφορά στο δικαστήριο στο οποίο θα
απευθύνεται η σχετική αίτηση. Για οφειλές έως 20.000 ευρώ αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο,
ενώ για οφειλές από 20.000 ευρώ και πάνω, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.
Περαιτέρω, επειδή τα σχετικά δικαστικά έξοδα για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής δεν
είναι υψηλά, είναι σύνηθες να υποβάλλονται αιτήσεις για απαιτήσεις οι οποίες εκ πρώτοις
μπορεί να φαίνονται μικρές και η αναζήτησή τους μέσω τακτικής αγωγής θα ήταν
ασύμφορη.
7. Μου επιδόθηκε χθες Διαταγή Πληρωμής για μια οφειλή μου. Τι μπορώ να κάνω για να
αμυνθώ και πόσο χρόνο έχω;
Σε περίπτωση επίδοσης Διαταγής Πληρωμής, ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα
σε Δικηγόρο καθώς από την επόμενη της επίδοσής της τάσσεται προθεσμία δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή
περιέχει τους ισχυρισμούς που προτείνει από την πλευρά του ο οφειλέτης προς
υπεράσπισή του, με τους οποίους ζητεί την εν μέρει ή εν συνόλω ακύρωση της Διαταγής
Πληρωμής. Η ανακοπή κατατίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη σχετική
Διαταγή Πληρωμής.
Επιπλέον προκειμένου η Τράπεζα να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση (δηλαδή
κατάσχεση – πλειστηριασμό) θα πρέπει να καταστήσει τη διαταγή πληρωμής τελεσίδικη.
Τελεσίδικη γίνεται μία δικαστική απόφαση όταν δεν μπορεί να ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο
εναντίον της είτε γιατί χάθηκε η προθεσμία είτε γιατί ασκήθηκε κάποιο ένδικο μέσο κι
απορρίφθηκε. Τα ένδικα μέσα, δηλαδή οι τρόποι άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής
είναι η ανακοπή και τα ασφαλιστικά μέτρα.
8. Η κατάθεση της ανακοπής παρέχει προστασία από ενδεχόμενη εκτέλεσή της κατά της
περιουσίας του οφειλέτη;
Η ανακοπή από μόνη της δεν αναστέλλει τη δυνατότητα εκτέλεσης, δηλαδή την κατάσχεση
και τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη, από την πλευρά του δανειστή δυνάμει
της Διαταγής Πληρωμής που έχει στα χέρια του. Προκειμένου ο οφειλέτης να προστατευτεί
από πιθανή εκτέλεση θα πρέπει να καταθέσει παράλληλα αίτηση αναστολής με τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα την αναστολή της εκτέλεσης της Διαταγής
Πληρωμής και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής.
Περαιτέρω και επειδή κατά συνήθη τακτική των δικαστηρίων η αίτηση αναστολής λαμβάνει
δικάσιμο ίδια με αυτή της ανακοπής, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση αναστολής
ειδικό αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία εκδικάζεται μέσα σε λίγες ημέρες
και απαγορεύει εκτέλεση κατά της περιουσίας του οφειλέτη για το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής και την έκδοση απόφασης επί της
ανακοπής.
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9. Λόγω αμέλειας παρέλειψα να συμβουλευτώ το δικηγόρο μου άμεσα. Πλέον έχει
περάσει η προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Διαταγής
Πληρωμής. Ποιες είναι οι συνέπειες;
Σε περίπτωση που παρέλθει η αρχική προθεσμία των 15 εργασίμων ημερών από την
επομένη της επίδοσης, ο δανειστής επιδίδει εκ νέου τη Διαταγή Πληρωμής στον οφειλέτη,
ο οποίος έχει πλέον προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών για την άσκηση
ανακοπής (στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης και αίτησης
αναστολής προκειμένου να αποτραπεί πιθανή εκτέλεση κατά της περιουσίας του). Εάν και
η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε η Διαταγή Πληρωμής αποκτά ισχύ
δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο με το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης για πολύ
ειδικούς λόγους.
10. Βρίσκομαι σε μεγάλη οικονομική αδυναμία αυτή τη στιγμή αλλά ευελπιστώ ότι στο
άμεσο μέλλον θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα μπορέσω να εξοφλήσω την οφειλή μου
ή να έρθω σε συνεννόηση με τους πιστωτές μου, αρκεί να μου δοθεί κάποιο χρονικό
περιθώριο. Σε ποιες ενέργειες μπορώ να προχωρήσω;
Ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία νομικής «άμυνας» από την εκτέλεση Διαταγής
Πληρωμής που έχει εκδοθεί, έχετε τη δυνατότητα να καθυστερήσετε πιθανή εκτέλεση κατά
της περιουσίας σας και να κερδίσετε χρόνο, η διάρκεια του οποίου συνήθως φτάνει στα
δύο έτη.
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3.

Ύψος οφειλόμενου ποσού βάσει Διαταγή Πληρωμής

1.Πού φαίνεται το συνολικό οφειλόμενο ποσό πάνω στη διαταγή πληρωμής που μου
επιδόθηκε;
Στην τελευταία σελίδα από το σύνολο των εγγράφων που σας επιδόθηκε, υπάρχει η
επονομαζόμενη «επιταγή προς πληρωμή» ή «επιταγή προς εκτέλεση». Συνήθως αρχίζει με
την φράση «Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός
επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον.....». Ακολουθεί ανάλυση του
κεφαλαίου, των τόκων και των επιμέρους κονδυλίων που πρέπει να αποπληρωθούν και
τέλος αναγράφεται το συνολικό ποσό.
2.Πώς γίνεται το ποσό που τελικά ζητείται να αποπληρωθεί να είναι κατά πολύ
υψηλότερο από το ποσό του αρχικού δανείου;
Όπως προαναφέρθηκε στην τελευταία σελίδα του συνόλου των εγγράφων που επιδόθηκαν,
στην επιταγή προς εκτέλεση, αναφέρεται το αρχικό κεφάλαιο προσαυξανόμενο με τους
τόκους που έπρεπε αλλά δεν έχουν αποπληρωθεί, και επιπλέον τα έξοδα για την έκδοση
της διαταγής πληρωμής, την επίδοσή της και άλλα τέλη και αμοιβή του συντάξαντος την
επιταγή δικηγόρου. Κατά αυτό τον τρόπο προκύπτει το τελικό οφειλόμενο ποσό.
3. Πότε πρέπει να τα πληρώσω;
Θα πρέπει να τα πληρώσετε άμεσα, δηλαδή εντός τριών εργασίμων ημερών από τότε που ο
Δικαστικός Επιμελητής σας επέδωσε τη διαταγή πληρωμής.
4. Αν δεν μπορώ ή αν δεν θέλω να τα πληρώσω, τι συνέπειες θα έχω;
Τότε, ύστερα από τρεις εργάσιμες ημέρες από τότε που θα σας επιδώσει ο Δικαστικός
Επιμελητής τη διαταγή πληρωμής, έχει δυνατότητα ο δανειστής, να προβεί σε κατάσχεση
κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας σας.
5. Δυστυχώς δεν έχω να πληρώσω άμεσα. Τι μπορώ να κάνω;
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το δικηγόρο που συνέταξε την επιταγή. Η επιταγή
είναι το τελευταίο φύλλο από το σύνολο των εγγράφων που παραλάβατε. Συνίσταται να
του εκδηλώσετε την πρόθεσή σας να πληρώσετε έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να
διακανονισθεί η οφειλή σας, και να μην υπάρχει πρόβλημα.
6. Εάν θεωρώ ότι το ποσό που αναγράφεται στη διαταγή πληρωμής δεν είναι ακριβές;
Εάν θεωρείτε ότι το ποσό που αναγράφει η διαταγή πληρωμής δεν είναι ακριβές, ο νόμος
σας δίνει το δικαίωμα να ασκήσετε «Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής» εντός της
νόμιμης προθεσμίας, προκειμένου αυτή να ακυρωθεί ολικά ή μερικά. Για το σκοπό αυτό,
θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, ο οποίος συντάσσει και καταθέτει δικόγραφο το
οποίο επιδίδεται σε αυτόν που έχει εκδώσει σε βάρος σας τη διαταγή πληρωμής. Στο
Δικαστήριο που θα ακολουθήσει θα μπορέσετε να αποδείξετε ότι δε χρωστάτε το ποσό που
σας ζητείται να πληρωθεί με τη Διαταγή Πληρωμής.
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι για να προστατευθείτε και να μη γίνει
κατάσχεση στην περιουσία σας, θα πρέπει να ασκηθεί και αίτηση αναστολής κατά της
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διαταγής πληρωμής με αίτημα προσωρινής διαταγής. Μόνο η άσκηση ανακοπής δε σας
προστατεύει, καθώς ο δανειστής – που με αίτησή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής –
μπορεί παρά την άσκηση ανακοπής να προβεί σε κατάσχεση κινητής και ακίνητης
περιουσίας σας
7. Αφού δεν έχω τίποτα στο όνομά μου, τι μπορεί να συμβεί με τη διαταγή πληρωμής;
Με τη διαταγή πληρωμής μπορεί να κατασχεθούν όχι μόνο τα «ακίνητα» αλλά και τα
«κινητά» πράγματα του οφειλέτη, όπως χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, οχήματα και
άλλα αντικείμενα ιδιοκτησίας του οφειλέτη.
Επιπλέον, οι διαταγές πληρωμής καταχωρούνται στη μαύρη λίστα του Τειρεσία που
πρακτικά σημαίνει ότι εάν επιθυμείτε να πάρετε κάποιο δάνειο από μία τράπεζα, ή κάποια
πιστωτική κάρτα, δεν θα μπορέσετε, διότι η τράπεζα θα θεωρήσει, βλέποντας τη δυσμενή
καταχώρηση στη λίστα του Τειρεσία, ότι είστε «κακοπληρωτής» και θα σας αρνηθεί την
χορήγηση δανείου ή την έκδοση πιστωτικής κάρτας.
8. Για πόσο καιρό θα μπορεί να γίνει κατάσχεση στην περιουσία μου με βάση τη διαταγή
πληρωμής που εκδόθηκε σε βάρος μου;
Η διαταγή πληρωμής, εφόσον τελεσιδικήσει, μπορεί να εκτελεστεί για 20 χρόνια από τότε
που εκδόθηκε.
9. Συμφωνώ με το ποσό της διαταγής πληρωμής. Τι πρέπει να κάνω;
Αρχικά θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο που συνέταξε την επιταγή, στο τελευταίο
φύλλο του πακέτου που σας επιδόθηκε, υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του. Αν δεν
έχετε όλο το οφειλόμενο ποσό, μπορείτε να ζητήσετε ένα διακανονισμό, αίτημα που
ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι εάν δεν είστε
συνεργάσιμοι, διατρέχετε τον κίνδυνο κατάσχεσης περιουσιακών σας στοιχείων κι
εγγραφής σας στη μαύρη λίστα του Τειρεσία.
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