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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ  

ΣΜΗΜΑ Γ  

Σατ. Δ/νζη     : Πανεπιζηημίοσ 20             

Σατ. Κωδ.      :  106 72 ΑΘΗΝΑ                                 

Πληροθορίες  : Δ. Κούλοσ 

Σηλέθωνο       :  210 3613274, 3636489 

FΑΥ               :  210 3635077   

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Α΄  

Σατ. Δ/νζη     : ίνα 2-4   

Σατ. Κωδ.      :  106 72 ΑΘΗΝΑ                                 

Πληροθορίες  :  

Σηλέθωνο       :  210 3642922 

FΑΥ               :  210 3642251 

                                       

ΘΕΜΑ: «Προχποκζςεισ και διαδικαςία εκχϊρθςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο απαιτιςεων υπό 

εκκακάριςθ ποδοςφαιρικϊν ανωνφμων εταιρειϊν (Π.Α.Ε.) ζναντι τρίτων λθξιπρόκεςμων 

χρεϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Αϋ)» 

 

ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 4224/2013 «Κυβερνθτικό υμβοφλιο 

Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, Ελλθνικό Επενδυτικό Σαμείο Αξιοποίθςθσ Περιουςίασ του 

Δθμοςίου και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ»  (ΦΕΚ Αϋ288/31-12-2013), με τίτλο «Ρυκμίςεισ ςχετικά 

με τισ Π.Α.Ε.», το οποίο προβλζπει τθ δυνατότθτα εκχϊρθςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο απαιτιςεων 

υπό εκκακάριςθ ποδοςφαιρικϊν ανωνφμων εταιρειϊν (Π.Α.Ε.) ζναντι τρίτων και κακορίηει τθ 

διαδικαςία και τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ και παρζχουμε τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ για τθν ενιαία 

εφαρμογι των κοινοποιοφμενων διατάξεων.  

Επιςθμαίνεται ότι με τισ εν λόγω διατάξεισ προβλζπεται θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

εκχϊρθςθσ εντόσ οριςμζνου ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ (30 θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 

αίτθςθσ για τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από το Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, 30 

θμζρεσ από τθ δθμοςίευςθ αυτισ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ για τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ) και για το λόγο αυτό απαιτείται θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν 

υποκζςεων από τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ.   

 

 

 

Αθήνα, 21 Μαρηίοσ 2014 

 

 

ΠΟΛ : 1083 

 

 

 

ΠΡΟ : Ω Π.Δ. 
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Α. Προχποκζςεισ: 

1. Εκχωρθτισ: Οι διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 4224/2013 εφαρμόηονται μόνο για τθν 

εκχϊρθςθ ςτο Δθμόςιο απαιτιςεων από ποδοςφαιρικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Π.Α.Ε.) που 

βρίςκονται ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ κατ’ εφαρμογι ειδικϊν διατάξεων (όπωσ του άρκρου 111 

του ν. 2725/1999, όπωσ ιςχφει).Η εκχωριτρια Π.Α.Ε. πρζπει να ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ 

το Δθμόςιο, για τθν εξόφλθςθ των οποίων δεν διακζτει επαρκι περιουςιακά ςτοιχεία, κινθτά ι 

ακίνθτα. 

2. Εκχωροφμενεσ απαιτιςεισ: φμφωνα με το νόμο, το Δθμόςιο δφναται να αποδζχεται 

τθν εκχϊρθςθ απαιτιςεων των ανωτζρω Π.Α.Ε. κατά τρίτων, από ςφμβαςθ ι αδικοπραξία, μόνο 

όταν αυτζσ ζχουν αναγνωριςτεί με τελεςίδικεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ. 

 

 

Β. Σθρθτζα διαδικαςία: 

1.Για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 

εκχωριτριασ Π.Α.Ε. τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: 

 

α. Τποβολι αίτθςθσ: Η αίτθςθ υποβάλλεται από τον εκκακαριςτι τθσ εκχωριτριασ Π.Α.Ε. 

ςτθ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία αυτι υπάγεται φορολογικά.  

Η αίτθςθ ςυνοδεφεται κατά νόμο απαραίτθτα από:  

i. επικυρωμζνο αντίγραφο των εκδοκειςϊν δικαςτικϊν αποφάςεων, 

ii. πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τουσ και  

iii. ζκκεςθ ορκωτϊν ελεγκτϊν από τθν οποία προκφπτει θ ζλλειψθ ακίνθτθσ ι κινθτισ περιουςίασ 

του υπό ειδικι εκκακάριςθ νομικοφ προςϊπου για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του 

Δθμοςίου.  

Εκτόσ από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, τθν αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφουν τα ςτοιχεία από 

τα οποία προκφπτει ότι θ αιτοφςα Π.Α.Ε. ζχει τεκεί ςε εκκακάριςθ, θ οποία δεν ζχει λιξει και ότι 

ο υπογράφων τθν αίτθςθ ζχει οριςτεί εκκακαριςτισ και δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά 

του (τουλάχιςτον ςχετικό ΦΕΚ τεφχοσ Α.Ε. & Ε.Π.Ε., βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ Αρχισ ςχετικά 

με τισ μεταβολζσ τθσ εταιρείασ), εκτόσ αν τα ςτοιχεία αυτά ζχουν γνωςτοποιθκεί και είναι ιδθ 

διακζςιμα ςτθ Δ.Ο.Τ. 

 

ε περίπτωςθ που θ Δ.Ο.Τ. φορολογίασ τθσ Π.Α.Ε. δεν ταυτίηεται με τθν Τπθρεςία ςτθν 

οποία είναι βεβαιωμζνεσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τθσ (ι τυχόν άλλθ Τπθρεςία που είναι 

αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ αυτϊν) και θ αίτθςθ υποβλθκεί ςτθ δεφτερθ, θ τελευταία 

οφείλει να διαβιβάςει ςτθν πρϊτθ τθν αίτθςθ με τα ςυνθμμζνα ςε αυτι δικαιολογθτικά, αφοφ 

ςυμπλθρϊςει το φάκελο, κατά τα κατωτζρω αναφερόμενα.  

 

 

β. χθματιςμόσ φακζλου από τθ Δ.Ο.Τ. - Διαβίβαςθ φακζλου ςτθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ 

Ειςπράξεων: 

Η Δ.Ο.Τ., αμζςωσ μόλισ παραλάβει τθν αίτθςθ με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά, εξετάηει 

το νομότυπο και τθν πλθρότθτα αυτϊν και διαβιβάηει το φάκελο χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ 
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Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων του Τπουργείου Οικονομικϊν (Πανεπιςτθμίου 20, Ακινα, Σ.Κ. 

10672), προκειμζνου να εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ από το Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων, αφοφ ςυμπλθρϊςει το φάκελο με τα απαραίτθτα ςτοιχεία αναφορικά με τισ 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τθσ ΠΑΕ (πίνακα χρεϊν, τυχόν υπαγωγι αυτϊν ςε ρφκμιςθ τμθματικισ 

καταβολισ, ςυμφωνία εξυγίανςθσ κατ’ άρκρα 99 επ. του Πτωχευτικοφ Κϊδικα ι πιςτωτϊν-

επιχείρθςθσ κατ’ άρκρο 44 του ν. 1892/1990 κ.ο.κ.) 

 

 

γ. Ζκδοςθ απόφαςθσ από το Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων :  

Εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου, ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων 

δφναται να αποδεχτεί τθν αίτθςθ τθσ οφειλζτριασ Π.Α.Ε. για εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν τθσ ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο. Η ςχετικι απόφαςθ εκδίδεται κατά νόμο εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν από 

τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ, δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ τεφχοσ Βϋ) και 

διαβιβάηεται από τθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων ςτθ Δ.Ο.Τ. φορολογίασ τθσ Π.Α.Ε., 

προκειμζνου να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ.   

 

2. φναψθ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ:  

 

Αμζςωσ μόλισ παραλάβει τθν απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, θ 

Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία υπάγεται θ Π.Α.Ε. προςκαλεί τον εκκακαριςτι να υπογράψει τθ ςφμβαςθ 

εκχϊρθςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ ορίηεται ςτο νόμο ςφντομθ 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ 

απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. Για το λόγο αυτό πρζπει να λαμβάνεται 

μζριμνα για τθν ζγκαιρθ και χωρίσ κακυςτζρθςθ πρόςκλθςθ του εκκακαριςτι και επεξεργαςία 

του κειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ελζγχεται εκ νζου από 

τθ Δ.Ο.Τ. θ νομιμοποίθςθ του υπογράφοντοσ εκκακαριςτι, ότι δθλαδι δεν ζχει μεςολαβιςει 

αντικατάςταςι του ι απαλλαγι από τα κακικοντά του ι λιξθ τθσ εκκακάριςθσ. 

Για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο υπόδειγμα 

ςφμβαςθσ («Παράρτθμα»), το οποίο ςυμπλθρϊνεται κάκε φορά ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του 

Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ αίτθςθσ και υπογράφεται 

αφενόσ μεν ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Π.Α.Ε. («εκχωρθτισ») από τον εκκακαριςτι (ι τουσ 

εκκακαριςτζσ) αυτισ, αφετζρου δε ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

(«εκδοχζασ») από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. Κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθρεί από ζνα 

όμοιο πρωτότυπο τθσ ςφμβαςθσ, από ζνα επιδίδεται ςε κάκε οφειλζτθ τθσ εκχωροφμενθσ 

απαίτθςθσ (τρίτο), προκειμζνου να λάβει χϊρα αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, κατά τα αμζςωσ 

κατωτζρω αναφερόμενα, και ζνα αντίγραφο διαβιβάηεται ςτθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που, κατά τθν κρίςθ του Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ 

Δ.Ο.Τ., απαιτείται, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ, ςυνδρομι του Νομικοφ 

υμβουλίου του Κράτουσ για τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ (π.χ. για τθν προςαρμογι / 

διόρκωςθ όρων του υποδείγματοσ ι τθν προςκικθ ςε αυτό ςυμβατικϊν όρων με ςκοπό τθν 

καλφτερθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου), ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. απευκφνει 
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ςχετικό ζγγραφο, ωσ εξαιρετικά επείγον (με επιςιμανςθ τθσ ςχετικισ νόμιμθσ προκεςμίασ) ςτθν 

Κεντρικι Τπθρεςία του Ν..Κ., το οποίο κοινοποιεί και ςτο αρμόδιο Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου 

(ι Δικαςτικό Γραφείο) για τθν επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ, προκειμζνου να του παραςχεκοφν 

οδθγίεσ.  

 

 Διευκρινίηεται ότι τα οφειλόμενα τζλθ χαρτοςιμου για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

εκχϊρθςθσ (3 %, πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ  Ο.Γ.Α. επί των τελϊν χαρτοςιμου), ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 1δ του άρκρου 13 του Κϊδικα Σελϊν Χαρτοςιμου (ΦΕΚ 239 Αϋ/28-7-1931),  

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπολογίηονται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ των εκχωροφμενων 

απαιτιςεων και καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εκχωρθτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 37 του ίδιου Κϊδικα. 

 

 

3. Αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ ςτον οφειλζτθ/τουσ οφειλζτεσ των εκχωροφμενων απαιτιςεων: 

 

Για να επζλκουν τα αποτελζςματα τθσ εκχϊρθςθσ (βλ. κατωτζρω) και να καταςτεί το 

Δθμόςιο δικαιοφχοσ των εκχωροφμενων απαιτιςεων, πρζπει πρϊτα να λάβει χϊρα αναγγελία τθσ 

εκχϊρθςθσ. Όπωσ προκφπτει από το ςυνθμμζνο υπόδειγμα ςφμβαςθσ («Παράρτθμα»), θ 

υποχρζωςθ αναγγελίασ βαρφνει τον εκδοχζα (Δθμόςιο).  

Για το λόγο αυτό, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. οφείλει αμζςωσ μετά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ να μεριμνιςει για τθν χωρίσ κακυςτζρθςθ αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, ανακζτοντασ ςε 

δικαςτικό επιμελθτι τθ ςχετικι επίδοςθ ςτον οφειλζτθ ι τουσ οφειλζτεσ τθσ εκχωρθκείςασ 

απαίτθςθσ. 

Αμζςωσ μετά τθν παραλαβι από τθ Δ.Ο.Τ. του αποδεικτικοφ/των αποδεικτικϊν επίδοςθσ, 

αυτά διαβιβάηονται ςε αντίγραφο μαηί με τθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ 

Ειςπράξεων του Τπουργείου Οικονομικϊν. 

 

4. Καταχϊριςθ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων («βεβαίωςθ»): 

 

Αμζςωσ μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, οι εκχωρθκείςεσ απαιτιςεισ κακίςτανται 

δθμόςιο ζςοδο, για τθν είςπραξθ του οποίου απαιτείται θ ςυγκρότθςθ νόμιμου τίτλου κατά του 

τρίτου/τρίτων (οφειλζτθ/οφειλετϊν των απαιτιςεων αυτϊν) και θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων 

αυτοφ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 2 

του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφει.  

τοιχεία απαραίτθτα για τθ δθμιουργία του νόμιμου τίτλου αποτελοφν: 

i. Ο πίνακασ χρεϊν, όπου αναφζρονται οι τίτλοι είςπραξθσ των βεβαιωμζνων ςτο όνομα τθσ 

εκχωριτριασ Π.Α.Ε. οφειλϊν, για τθν εξόφλθςθ των οποίων ςυνιφκθ θ ςφμβαςθ 

εκχϊρθςθσ, 

ii. θ αίτθςθ τθσ Π.Α.Ε., με τα κατά νόμο απαραίτθτα δικαιολογθτικά,  

iii. θ απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, 

iv. θ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ, 

v. θ αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ και το αποδεικτικό επίδοςθσ τθσ αναγγελίασ. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφει.  

 

Επιςθμαίνεται ότι θ καταβολι εκ μζρουσ του τρίτου / τρίτων του οφειλόμενου ποςοφ βάςει 

του νζου τίτλου είςπραξθσ οδθγεί ςε πίςτωςθ αυτοφ με αντίςτοιχθ ιςόποςθ διαγραφι από τθν 

οφειλι τθσ εκχωριτριασ Π.Α.Ε. 

 

 

Γ. Αποτελζςματα εκχϊρθςθσ – Ενζργειεσ Δθμοςίου: 

Μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ ςτον/ςτουσ τρίτο/τρίτουσ οφειλζτθ/οφειλζτεσ των 

εκχωροφμενων απαιτιςεων, το Δθμόςιο, όπωσ προαναφζρκθκε, κακίςταται δικαιοφχοσ αυτϊν 

και υπειςζρχεται αυτοδίκαια ςτα ςχετικά δικαιϊματα τθσ εκχωριτριασ Π.Α.Ε. (π.χ. παρεπόμενα 

δικαιϊματα που αςφαλίηουν τισ εκχωρθκείςεσ απαιτιςεισ, όπωσ τυχόν ενζχυρα, εγγυιςεισ κ.ο.κ. 

βλ. και ΑΚ 458). Επίςθσ, ςφμφωνα με ρθτι διάταξθ του νόμου, το Δθμόςιο δφναται να 

παρίςταται και ωσ πολιτικϊσ ενάγον ςε κάκε ποινικι δίκθ, θ οποία άρχεται μετά τθν αναγγελία 

τθσ εκχϊρθςθσ και ςχετίηεται με αδίκθμα με το οποίο ςυνδζονται οι εκχωρθκείςεσ απαιτιςεισ, 

κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ νόμου.  

Όπωσ ρθτά ορίηεται ςτο νόμο, θ εκχϊρθςθ δεν επθρεάηει τθν προβλεπόμενθ από γενικζσ 

ι ειδικζσ διατάξεισ ευκφνθ τθσ υπό ειδικι εκκακάριςθ Π.Α.Ε. κακϊσ και τθν προςωπικι ευκφνθ 

κάκε τρίτου ςυνυπόχρεου με αυτι ζναντι του Δθμοςίου για τισ ςχετικζσ με τθν εκχϊρθςθ οφειλζσ 

οφτε οποιαδιποτε άλλθ προβλεπόμενθ από κάκε διάταξθ ευκφνθ τουσ. Επομζνωσ, τόςο θ 

πρωτοφειλζτιδα Π.Α.Ε. όςο και τα ςυνυπεφκυνα/ςυνυπόχρεα με αυτιν πρόςωπα, κατά το 

μζτρο τθσ αςτικισ ευκφνθσ τουσ ςφμφωνα με τισ οικείεσ φορολογικζσ ι άλλεσ διατάξεισ, 

εξακολουκοφν να είναι οφειλζτεσ του Δθμοςίου, ενϊ εξακολουκεί να υφίςταται και θ ποινικι 

ευκφνθ των διοικοφντων τθν Π.Α.Ε., κατά τισ ιςχφουςεσ ποινικζσ διατάξεισ. φμφωνα με ρθτι 

διάταξθ του νόμου, το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει αναγκαςτικά μζτρα τόςο 

ςε βάροσ τθσ Π.Α.Ε. και των ςυνυπεφκυνων/ςυνυπόχρεων με αυτιν προςϊπων για τθν 

είςπραξθ τθσ αρχικισ οφειλισ όςο και ςε βάροσ του τρίτου/τρίτων για τθν είςπραξθ τθσ νζασ 

οφειλισ.  

Λόγω όμωσ του νόμιμου ςκοποφ τθσ εκχϊρθςθσ (εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 

τθσ υπό εκκακάριςθ Π.Α.Ε.), θ είςπραξθ από τον τρίτο/τρίτουσ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ νζασ 

οφειλισ κα οδθγεί ςε αντίςτοιχθ ιςόποςθ διαγραφι από τθν οφειλι τθσ εκχωριτριασ Π.Α.Ε. 

(αρχικι οφειλι). Επιςθμαίνεται όμωσ ότι, ςε περίπτωςθ που ο τρίτοσ/οφειλζτθσ τθσ 

εκχωρθκείςασ απαίτθςθσ ζχει ατομικζσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο, τα ειςπραττόμενα από αυτόν 

ποςά πιςτϊνονται κατά προτεραιότθτα ςε αυτζσ, ζωσ τθν πλιρθ εξόφλθςι τουσ, και ςτθ ςυνζχεια 

πιςτϊνεται το τυχόν υπόλοιπο ι άλλο περαιτζρω ειςπραττόμενο ποςό ςτθν εκχωρθκείςα 

απαίτθςθ, με αντίςτοιχθ ιςόποςθ διαγραφι από τθν οφειλι τθσ εκχωριτριασ Π.Α.Ε. 

 

Οι υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ απευκφνεται προσ ενζργεια θ παροφςα εγκφκλιοσ 

παρακαλοφνται για τθν ακριβι τιρθςθ τθσ προεκτικζμενθσ διαδικαςίασ και τθν ζγκαιρθ και 

αποτελεςματικι αξιοποίθςθ όλων των μζςων είςπραξθσ (ι άλλων) που παρζχονται από τισ 

κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ του ειςπρακτικοφ αποτελζςματοσ και τθ 

διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου.  
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υνθμμζνα: 

α) υπόδειγμα ςχζδιο ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ (Παράρτθμα) 

β) οι διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Αϋ) 

 

 

Ακριβζσ αντίγραφο 

Θ Προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ                     Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων  

ΘΕΟΧΑΡΘ ΘΕΟΧΑΡΘ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Όλεσ οι Δ.Ο.Τ. 
2. Όλα τα Σελωνεία και τα Σοπικά Σελωνειακά Γραφεία αυτϊν 
3. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 
4. Διεφκυνςθ Παρακολοφκθςθσ Νομικϊν Τποκζςεων Ελζγχου και Αναγκαςτικισ 

Είςπραξθσ 
5. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικά υναλλαςςομζνων (e-υπθρεςίεσ) 

(και με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.) 
1. Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ – Γενικι Διεφκυνςθ Θθςαυροφυλακίου και 

Προχπολογιςμοφ – Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ  
2. Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ (Ν..Κ.) 
6. Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου Τπουργείου Οικονομικϊν 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

3. Αποδζκτεσ πίνακα Αϋ ζωσ και Γϋ (εκτόσ των Δ.Ο.Τ., των Σελωνείων και των Σοπικϊν 
Σελωνειακϊν Γραφείων αυτϊν) 

4. Όλεσ οι Οικονομικζσ Επικεωριςεισ 
5. Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ – Γενικι Γραμματεία Εμπορίου- Γενικι 

Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Εμπορίου - Διεφκυνςθ Α.Ε. & Πίςτεωσ 
6. Ζνωςθ Επαγγελματικοφ Ποδοςφαίρου Β’ & Γ’ Εκνικισ Κατθγορίασ  

Θεμιςτοκλζουσ 42- Σ.Κ. 106 78 Ακινα 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ   
4. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
6. Γραφείο κ. Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικϊν Ελζγχων & 

Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 
7. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ 
8. Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία, Κλιμάκιο ςτο ΚΕΠΤΟ 

9. Διεφκυνςθ Σελϊν και Ειδικϊν Φορολογιϊν  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

 

ΤΜΒΑΘ ΕΚΧΩΡΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ 

(άρκρ. 10 ν. 4224/2013) 

 

 

           τθν ……………………. ςιμερα τθν ……………………………………………………                                                 

μεταξφ των  ςυμβαλλομζνων :  

α)  τθσ υπό εκκακάριςθ κατά τισ ειδικζσ διατάξεισ του ν. …………………………………………      (ΦΕΚ 

…………..Αϋ) τελοφςασ ποδοςφαιρικισ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 

……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

αποκαλοφμενθσ εφεξισ «εκχωρθτισ», θ οποία εδρεφει ςτ…………………………………….,                                  

με ΑΦΜ ……………………………………….. (ΔΟΤ …………….), τθσ οποίασ το καταςτατικό ζχει καταρτιςκεί 

με τθν υπ’ αρικ. ……………………………………………….                                                 πράξθ του 

υμβολαιογράφου Ακθνϊν ………………………………………………………………..                      (ΦΕΚ Σ.Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε.…………………………..), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα και θ οποία νόμιμα 

εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δυνάμει τθσ από …………………………….. 

απόφαςθσ τθσ …………….. Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων αυτισ, περίλθψθ τθσ οποίασ 

καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο  (Γ.Ε.Μ.Η.)  με  κωδικό καταχϊριςθσ 

………………………..  και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Σ.ΑΕ & ΕΠΕ  ………………………., από τον εκκακαριςτι 

τθσ …………………………………………………………………………., κάτοικο ……………………………….., με ΑΔΣ 

…………………………… και ΑΦΜ …………………………………………………. (ΔΟΤ ………………………) 

β) του  Ελλθνικοφ Δθμοςίου, νόμιμα εκπροςωποφμενου εν προκειμζνω από τον Προϊςτάμενο τθσ 

Δθμόςιασ Οικονομικισ Τπθρεςίασ (Δ.Ο.Τ.) ……………………………….., αποκαλοφμενου εφεξισ 

«εκδοχζασ», 

 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα κάτωκι:                                          

            

Α) Ο εκχωρθτισ ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και θ παροφςα ςφμβαςθ 

καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Αϋ) ςε 

εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικ. …………………………………..           απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων, θ οποία ζκανε δεκτι τθν υπ’ αρικ. …………………………………………….. αίτθςθ του 

«εκχωρθτι». 

 

B) Ο εκχωρθτισ ζχει  επιτφχει τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. …………………………………………. απόφαςθσ 

του …………………………………………., που εκδόκθκε επί τθσ από ………………………… (αρ. κατακ. 

………………………) αγωγισ του.  Με τθν απόφαςθ αυτι αναγνωρίςτθκε ότι ….. 

εναγόμεν………………………………………………………………………………..      

οφείλ …..    ςτον ενάγοντα εκχωρθτι το ςυνολικό ποςό των …………………………………                      

ευρϊ με το νόμιμο τόκο από τ………………………………………………. Η αναγνωριςκείςα απαίτθςθ 

προζρχεται από ……………………………………………………. Η εν λόγω απόφαςθ ζχει καταςτεί τελεςίδικθ, 

όπωσ προκφπτει από το …………………………….. πιςτοποιθτικό του Πρωτοδικείου 

……………………………….. (Σμιμα Πολιτικϊν Ενδίκων Μζςων). 
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Γ) Ήδθ με τθν παροφςα ο εκχωρθτισ, όπωσ ϊδε παρίςταται και εκπροςωπείται, εκχωρεί ςιμερα, 

κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 10  του ν. 4224/2013, τθν προαναφερόμενθ απαίτθςθ 

που ζχει, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. ………………                   απόφαςθσ του 

…………………………………………………………………………………………………………… 

κατά τ…….    οφειλετ…….. αυτισ (παραπάνω εναγομζν……), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 

455 επ. του ΑΚ, ποςοφ ……………………. ευρϊ, πλζον τόκων επ’ αυτισ από τθσ επομζνθσ τθσ 

………………………………………………………., ποςοφ ………………………….. ευρϊ, ιτοι ςυνολικά εκχωρείται 

απαίτθςθ ποςοφ ………………………………………. ευρϊ. 

 

Δ) Μετά τθν αναγγελία τθσ παροφςασ εκχϊρθςθσ ςτ… οφειλζτ… αυτισ, (παραπάνω εναγόμ……..), 

ο εκδοχζασ υπειςζρχεται  και υποκακίςταται πλιρωσ και αυτοδικαίωσ ςτα δικαιϊματα του 

εκχωρθτι και δφναται να παρίςταται και ωσ πολιτικϊσ ενάγων ςε κάκε ποινικι δίκθ, θ οποία 

άρχεται μετά το χρόνο αυτό, ςχετικι με αδίκθμα με το οποίο ςυνδζονται … εκχωρθκείς…. 

απαιτθς…., κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ νόμου. 

 

Ε) Η ανωτζρω εκχϊρθςθ δεν επθρεάηει τθν προβλεπόμενθ από γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ 

ευκφνθ του εκχωρθτι κακϊσ και τθν προςωπικι ευκφνθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ποινικισ 

ευκφνθσ, κάκε τρίτου ςυνυπόχρεου με αυτόν, ζναντι του εκδοχζα, για τισ ςχετικζσ με τθν 

εκχϊρθςθ οφειλζσ, οφτε οποιαδιποτε άλλθ προβλεπόμενθ από κάκε διάταξθ ευκφνθ τουσ. Ο 

εκδοχζασ και μετά τθν εκχϊρθςθ δεν κωλφεται να λάβει οποιοδιποτε προβλεπόμενο από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ μζτρο αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ για τθν είςπραξθ οφειλισ κατά των 

προαναφερόμενων προςϊπων. 

              

Σ) Ο  εκχωρθτισ υπόςχεται τθν εκχωροφμενθ απαίτθςθ ιςχυρά και νόμιμθ. Ο εκχωρθτισ 

υποχρεοφται να παράςχει ςτον εκδοχζα κάκε ςυνδρομι και κάκε αναγκαίο ςτοιχείο και 

πλθροφορία, ωσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν είςπραξθ τθσ εκχωροφμενθσ απαίτθςθσ. Ο 

εκχωρθτισ υποχρεοφται επίςθσ να παράςχει ςτον εκδοχζα πλιρθ δικογραφία αςτικϊν και 

ποινικϊν υποκζςεων που αφοροφν τθν εκχωροφμενθ απαίτθςθ. Με τθν παροφςα επίςθσ ο 

εκχωρθτισ δθλϊνει ότι  δεν κα προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμφωνία ι ενζργεια, θ οποία δφναται 

τυχόν να δυςχεράνει ι  να ματαιϊςει τθν παροφςα εκχϊρθςθ ι τθν είςπραξθ τθσ εκχωροφμενθσ 

απαίτθςθσ από τον εκδοχζα.  Προςζτι ο εκχωρθτισ δθλϊνει ότι θ παροφςα εκχϊρθςθ είναι 

ανζκκλθτθ, ότι παραιτείται από τθν διάρρθξι τθσ ι για οποιοδιποτε λόγο ακφρωςι τθσ και ειδικά 

για τουσ λόγουσ των άρκρων 140 επ., 147 επ., 150 επ., 178, 179  και 388 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

 

Η) Οι όροι τθσ παροφςασ, τουσ οποίουσ οι ςυμβαλλόμενοι ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν 

όλουσ ωσ ουςιϊδεισ, τροποποιοφνται μόνο ρθτά και εγγράφωσ. Οπωςδιποτε και ανεξάρτθτα από 

τουσ οριςμοφσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, ανταπόδειξθ κατά των όρων τθσ παροφςασ ι για τθν 

φπαρξθ προςκζτου ςυμφϊνου ι για τθν φπαρξθ και το φψοσ τθσ εκχωροφμενθσ απαίτθςθσ 

επιτρζπεται μόνο εγγράφωσ και αποκλείεται κάκε άλλο αποδεικτικό μζςο και αυτόσ ακόμα ο 

όρκοσ.  Ο εκδοχζασ κα αςκιςει τα δικαιϊματά του για τθν είςπραξθ τθσ εκχωροφμενθσ 

απαίτθςθσ, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν είςπραξθ δθμοςίων εςόδων, 

εγγράφοντασ εμπράγματεσ αςφάλειεσ όπου δφναται εκ του νόμου και γενικά αςκϊντασ όλα τα 
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δικαιϊματά του που του χορθγεί ο νόμοσ για τθν είςπραξθ των απαιτιςεϊν του. Η παράλειψθ 

του εκδοχζα ι θ κακυςτζρθςθ να αςκιςει τα εκ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ δικαιϊματά 

του δεν κα μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να ερμθνευκεί ωσ εκ μζρουσ του παραίτθςθ από αυτά. 

Ρθτά δε ςυνομολογείται ότι ο εκδοχζασ διατθρεί τθν ευχζρεια να αςκεί όλα τα δικαιϊματά του 

από τθν παροφςα ςφμβαςθ κατά του εκχωρθτι και τ… οφειλζτ… τθσ εκχωροφμενθσ απαίτθςθσ 

και από κάκε άλλθ προςωπικι ι εμπράγματθ αςφάλεια  που ζχει δοκεί ι μπορεί να δοκεί 

αναφορικά με αυτιν, ειςπράττοντασ τθν εκχωροφμενθ απαίτθςθ από οποιαδιποτε πθγι κρίνει 

προςφορότερθ. ε περίπτωςθ δε που τυχόν … ανωτζρω οφειλζτ… τθσ εκχωροφμενθσ απαίτθςθσ 

ζχ… και ατομικά χρζθ προσ το Δθμόςιο, αν τυχόν ειςπραχκεί από το Δθμόςιο οποιοδιποτε ποςό 

από αυτ… και εξ οιαςδιποτε αιτίασ, τότε το ποςό αυτό κα προαφαιρεκεί από το οφειλόμενο απ’ 

αυτ.. ατομικό χρζοσ μζχρισ τθσ πλιρουσ εξοφλιςεωσ αυτοφ και ςτθ ςυνζχεια κα αφαιρεκεί τυχόν 

υπόλοιπο αυτοφ ι άλλο περαιτζρω ειςπραχκζν ποςό από τθν εκχωροφμενθ απαίτθςθ. 

                 

Θ) Κάκε  τζλοσ, φόροσ ι ζξοδο που βαρφνει τθ ςφναψθ, εξόφλθςθ ι κατάργθςθ τθσ παροφςασ και 

ενδεικτικά τα τζλθ χαρτοςιμου, τα οποία επιβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1δ του 

άρκρου 13 του Κϊδικα Σελϊν Χαρτοςιμου, καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εκχωρθτι, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του ίδιου Κϊδικα. 

 

Θ) Η παροφςα λφεται με τθν πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςθ τθσ εκχωροφμενθσ απαίτθςθσ, τα δε 

ςυμβαλλόμενα μζρθ παραιτοφνται ρθτά και ανεπιφφλακτα από κάκε προςβολι τθσ παροφςασ 

για οποιονδιποτε τυπικό ι ουςιαςτικό λόγο ι αιτία. 

 

Ι) υμφωνείται επίςθσ ότι θ παροφςα ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ είναι  κακόλα ζγκυρθ και νόμιμθ. Σα 

μζρθ δεςμεφονται να υπογράψουν τα πρωτότυπα τθσ παροφςασ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω. 

 

ΙΑ) Η παροφςα  ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ κα κοινοποιθκεί από τον εκδοχζα 

ςτ…………………………………………………………………………………………….. και θ κοινοποίθςθ αυτι κα επζχει 

κζςθ Αναγγελίασ Εκχϊρθςθσ. 

 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε  θ παροφςα από τουσ ςυμβαλλομζνουσ και υπογράφεται 

ςε ……………………………. όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφοφ αναγνϊςκθκαν και βεβαιϊκθκαν, 

υπογράφθκαν από όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ, όπωσ παρίςτανται παραπάνω και 

εκπροςωποφνται και ζλαβε ο κακζνασ από ζνα, τα δε υπόλοιπα προορίηονται για επίδοςθ προσ 

τ… …………………………………………………..    

 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΕΚΧΩΡΘΣΘ                                                                     Ο ΕΚΔΟΧΕΑ 
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Αρμόδιοσ Δικαςτικόσ Επιμελθτισ, με τθν επιφφλαξθ παντόσ εν γζνει νομίμου δικαιϊματόσ μασ,  

να επιδϊςει  τθν παροφςα  προσ τουσ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………                

 προσ γνϊςθ τουσ και για τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ, αντιγράφων ολόκλθρο  το κείμενο τθσ παροφςασ 

ςτθν Ζκκεςθ Επίδοςθσ. 

                  

         ………………………………. 

           Ο ΕΚΔΟΧΕΑ 
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