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ΘΕΜΑ:   Αναγγελίες Ο.Α.Ε.Δ. ως πτωχευτικού δανειστή ή δανειστή ειδικώς 

   εκκαθαριζόμενης επιχείρησης 

 
  Όπως είναι γνωστό, με την αριθ.1016784/1299-25/0016/07.02.97 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 120/97 τ.Β ανατέθηκε η είσπραξη εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. στις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 
  Κατά τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 91 Κ.Ε.Δ.Ε.: «Σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται 
στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικών 
προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος..». 
  Κατά τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 άρθρου 2 Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρου 11 ν.2362/1995 ΦΕΚ 
247/Α/95 και σε συνδυασμό με τις ανωτέρω διατάξεις άρθρου 91 Κ.Ε.Δ.Ε. και η είσπραξη 
εσόδων τρίτων από τις Δ.Ο.Υ. ενεργείται δυνάμει νόμιμου τίτλου, νόμιμος τίτλος δε είναι τα 
παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και από τα οποία προκύπτει ο 
οφειλέτης του τρίτου, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό. 
  Η διαδικασία προσδιορισμού από τις αρμόδιες κατά νόμο αρχές της χρηματικής 
απαίτησης, του είδους, της αιτίας για την οποία οφείλεται, το έτος που αφορά και τον 
υπόχρεο προς πληρωμή, αποτελεί τη βεβαίωση του εσόδου με την ευρεία του όρου έννοια. 
  Η βεβαίωση όμως αυτή δεν παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να επιδιώξει την 
είσπραξη του εσόδου από τον υπόχρεο για λογαριασμό τρίτου, κατά τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε., αφού αυτό δεν έχει αποκτήσει τίτλο εκτελεστό. Για να επιδιωχθεί η είσπραξη πρέπει 
το έσοδο τρίτου να βεβαιωθεί με τη στενή του όρου έννοια, δηλ. να βεβαιωθεί ταμειακά 
(άρθρα 49-56 Π.Δ.16/89 ΦΕΚ 6 τ.Α 1989). 
  Η ταμειακή βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται με την σύνταξη από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
χρηματικού καταλόγου, με βάση το νόμιμο τίτλο είσπραξης που έχει αποκτήσει και την 
αποστολή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, οπότε η Δ.Ο.Υ. τον καταχωρεί στο βιβλίο 
παραλαβής εισπρακτέων εσόδων, αποδίδει τον αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης και 
ημερομηνία βεβαίωσης, οπότε ολοκληρώνεται η ταμειακή βεβαίωση και αποστέλλεται ατομική 
ειδοποίηση για την πληρωμή στον οφειλέτη. 
  Για όσες απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ο 
προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται, όπως ακριβώς και για τα δημόσια έσοδα, να λαμβάνει 
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, αλλά και να αναγγέλλεται στον σύνδικο της πτώχευσης ή στον 
οριζόμενο ειδικό εκκαθαριστή, για την ικανοποίηση των αναγγελλομένων απαιτήσεων. Όμως 
για τις λοιπές απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που δεν τηρήθηκε η παραπάνω διαδικασία, αλλά 
επιχειρείται η είσπραξή τους απ’ ευθείας από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., δεν νομιμοποιείται ο 
Ο.Α.Ε.Δ. να αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. για να κοινοποιούν τις αναγγελίες στο σύνδικο της 
πτώχευσης ή τον  ειδικό εκκαθαριστή, αφού τη διαδικασία αυτή πρέπει να την 
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διεκπεραιώνουν οι υπηρεσίες του ή οι δικαστικοί επιμελητές που θα έχουν την ειδική εντολή 
του Ο.Α.Ε.Δ. για τον σκοπό αυτό. 
  Για το λόγο αυτό οι Δ.Ο.Υ., όταν τους κοινοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναγγελίες 
με την εντολή να τις επιδώσουν στον σύνδικο πτώχευσης ή στον ειδικό εκκαθαριστή για 
απαιτήσεις που δεν έχει ανατεθεί η είσπραξή τους στις Δ.Ο.Υ. (με τη διαδικασία που 
αναφέρθηκε), πρέπει να επιστρέφονται αυθημερόν στον Ο.Α.Ε.Δ., με έγγραφο συστημένο με 
απόδειξη. 
  Αντίθετα για τις απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που έχει ανατεθεί η είσπραξή τους στις 
Δ.Ο.Υ., με την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρθηκε, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να 
αναγγέλλονται στον σύνδικο πτώχευσης ή τον ειδικό εκκαθαριστή από μόνες τους ή και μετά 
από υπόμνηση του Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τον 
Κ.Ε.Δ.Ε., για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. 
 
  Ακριβές Αντίγραφο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 
Α. Αποδέκτες για ενέργεια
1. Ο.Α.Ε.Δ. 
2. ΄Ολες τις Δ.Ο.Υ. 
3. ΕΘΕΚ 
4. Π.Ε.Κ. 
5. Τ.Ε.Κ. 
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση 

1. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 
2. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ 
3. Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ., Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση  
Γ.  Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληρ. Συστημάτων 
5. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ 
6. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 
7. Δ/νσεις 12η, 13η, 14η, 15η, Τελών & Ειδ. Φορ/γιών (από 15 αντ.) 
8. Δ/νση Ελέγχου – Τμήματα Α’, Β’, Γ’ (από 5 αντ.) 
9. Δ/νση 16η  - Τμήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Κλιμάκιο (από 15 αντ.) 
10. Δ/νση 19η Τελ. Διαδικασιών 
11. Δ/νση 6η Οργάνωσης 
12. Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 


