
            ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
  ΑΡΘΡΟ  904
   ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, 904 1.

     -  Τα ασφαλιστικά μέτρα, 904 4.

 -  Ο τίτλος στην κατάσχεση των  ειδικών περιουσιακών στοιχείων,  904 5.

 -  Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, 904 9.

  -  Ο εκτελεστός τίτλος στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 904 10.

 -   Η εκτελεστότητα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 904 3..
 -  Οι προσωρινές διαταγές, 904 11.
   
 - Το συμβολαιογραφικό έγγραφο ως εκτελεστός τίτλος, 904 12. 

 -   Η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης., 904 13.
 -   Η διαταγή πληρωμής ως τίτλος για εγγραφή υποθήκης., 904 14.
 - Ο τίτλος του προσημειούχου – Η διαταγή πληρωμής, καθώς και η οριστική απόφαση, ως τίτλοι για εγγραφή προσημείωσης
και  συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρ. 724 ΚΠολΔ), 904 15.
      Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  ΑΡΘΡΟ 905
 -  Η έννοια του «αλλοδαπού δικαστηρίου». 903-905 Ι 1.
 -  Οι αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας αλλοδαπού δικαστηρίου. 903-905 ΙΙ Δ.
 -  Η ισχύς των έννομων συνεπειών της αλλοδαπής απόφασης  κατ’άρθρ. 780 ΚΠολΔ: 903-905 ΙΙ Δ β.
 -    Η  κήρυξη  της  εκτελεστότητας  των  αλλοδαπών  δημόσιων  εγγράφων  σύμφωνα με  το  άρθρ.  50  της  σύμβασης  των
Βρυξελλών, 903-905 ΙΙΙ..
 -  O Κανονισμός  του Συμβουλίου  της  Ε.Ε.  «περί  της  διεθνούς δικαιοδοσίας  αναγνώρισης και  εκτέλεσης  αποφάσεων σε
γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας».
ΑΡΘΡΟ 906
 -  Κήρυξη αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης ως εκτελεστής.  – Προϋποθέσεις., 906 1. 
 -  Έγκυρη διαιτητική συμφωνία, 906 2.. 
  - Προϋποθέσεις κήρυξης εκτελεστότητας. 906 5.
   - Η δυνατότητα απόρριψης της αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, 906 7.
  - Η αρμοδιότητα για προσβολή του κύρους της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, 906 10.
ΑΡΘΡΑ 907-908-909
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-  Προϋποθέσεις, 907-908-909 3.

 - Αίτημα, 4.

- Διαφοροποίηση από τα ασφαλιστικά μέτρα, 5.

 - Δυνητική κατά κανόνα η κήρυξη για το δικαστήριο,  11.

Ενδεικτική η απαρίθμηση στο άρθρ. 908: 12.

-  Προσωρινή εκτέλεση της απόφασης του άρθρ. 949 αποκλείεται

  -  Προσωρινή καταδίκη  σε δήλωση βούλησης με βάση απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν είναι δυνατή, 14.

   - Δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ως προς τη διάταξή της για τη δικαστική δαπάνη, 15.

  -  Η αναστολή της εκτελεστότητας – Αρμόδιο δικαστήριο, 20.

ΑΡΘΡΟ 911 - ΆΡΘΡΟ  912

 - Οι προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής, 912 2..

-  Αυτοδίκαιη αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας αν η εκτέλεση πρόκειται να γίνει εναντίον τρίτων (519 § 2 και
521§2),   5 β).

 - Αίτημα αναστολής από τον ηττώμενο διάδικο, 912 ΙΙΙ 1.

 -  Εξουσίες του δικαστηρίου, ΙΙΙ 4.

 -  Το αποτέλεσμα χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης, ΙΙΙ 6.

 -  Περιεχόμενο της απόφασης, ΙΙΙ  6.

 -  Αρμοδιότητα, ΙΙΙ 7.

ΑΡΘΡΟ 913
 -  Η υποβολή της αίτησης, 913 1.
 -  Η  εκκρεμοδικία ως προϋπόθεση εφαρμογής  της διάταξης,  913 2.



 -  Αρμοδιότητα – διαδικασία, 913 3.
 -  Η μεταρρυθμιζόμενη απόφαση, 913 3 ζ.
 -  Η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης, 913 3 η.
Αίτημα των διαδίκων (ηττηθέντος – αιτηθέντος νικητή), 913 4.
ΑΡΘΡΟ 914
 - Προϋποθέσεις, 914 ΙΙ.
 - Ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ένδικου μέσου, 914 ΙΙ δ).  
 - Περιεχόμενο της αίτησης, 914 ΙΙΙ α.
 -  Η αξίωση για επαναφορά ειδικότερα, 914 ΙV. 
 -   Aξίωση για επαναφορά   - Αδικαιολόγητος πλουτισμός, V.
 -  Επαναφορά και αποζημίωση, VI.
 - Tίτλος εκτέλεσης, VII.
 -  Η άσκηση της αγωγής  (για επαναφορά) μετά τη λήξη της εκκρεμοδικίας από την άσκηση του ένδικου μέσου, VIII.
 - Επαναφορά των πραγμάτων και αποζημίωση σε περίπτωση εξαφάνισης της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης του
άρθρ. 949, VIII 3.
ΑΡΘΡΟ 940 (τίθεται μετά το άρθρ. 914 λόγω συνάφειας).

- σε περίπτωση αμετάκλητης ακύρωσης της τελεσίδικης απόφασης του άρθρ. 949 ΚΠολΔ, 940 16 (βλ. εκτενώς και στο
ευρετήριο).

- Διατάσσεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του κατασχόντος, 940 17.
   ΑΡΘΡΑ 915- 916-917-918
     ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ Ι 1.
 - Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για έκδοση απογράφου, ΙΙ.
 - Τέλη απογράφων, ΙΙΙ.
 -  Μπορεί να εκδοθεί από το συμβολαιογράφο δεύτερο απόγραφο; IV.
 -  Τα όρια της δικαιοδοτικής εξουσίας του συμβολαιογράφου για την έκδοση απογράφου, V. 
 -   Η  βεβαία  απαίτηση  στα  πωλητήρια  συμβόλαια  ακινήτων  ως  προϋπόθεση  έκδοσης  απογράφου  εκτελεστού  από  το
συμβολαιογράφο, VI. 
 -  Πώληση ακινήτου - Συνομολόγηση τιμήματος σε δόσεις, VI 3.
 -   Πώληση ακινήτου  με  πίστωση του  τιμήματος  -  συνάρτηση  των  δόσεων  με  αντίστοιχη  αποπεράτωση των  σταδίων
κατασκευής, VI 4.
 -  Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, VI 4.
   Ν. 1497/1984   (Αpostill)
ΑΡΘΡΟ 919
 -  Τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας αποφάσεων, 919 II.
 -  Η νομιμοποίηση σε εκτέλεση άλλων τίτλων, 919 II 3.
ΑΡΘΡΟ 920
 -  Περιεχόμενο επιταγής στον ομόρρυθμο εταίρο, 920 9.
ΑΡΘΡΟ 921
-  Εκτέλεση κατά κληρονόμου, 921 I 1.
 -  Εκτέλεση απαιτήσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, 921 II.
ΑΡΘΡΑ 924-925
 -  Η επιταγή προς εκτέλεση – Προϋποθέσεις κύρους, I 1.
 -  Διορισμός αντικλήτου, II.
 -  Έννομες συνέπειες από την επίδοση της επιταγής, III.
 -  Η παραίτηση από την επιταγή, IV.
 -  Οι επιδόσεις από τον καθολικό ή ειδικό διάδοχο του δικαιούχου (925), V.
 -  Οι επιδόσεις στον κληρονόμο ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας του υπόχρεου – καθού, VI.
ΑΡΘΡΑ 926-927
 -  Η εντολή (τύπος-ανάκληση-Τύπος παραίτησης), II.
 - Διορισμός αντικλήτου, ΙΙ.
 -  Ακυρότητα της εκτελεστικής διαδικασίας από έλλειψη εντολής, ΙΙ 5.
 -  Παραίτηση από την κατάσχεση και ανάκληση της εντολής, ως καταργητικοί λόγοι της εκτελεστικής διαδικασίας, ΙV.  
ΑΡΘΡΑ 928 -932

- Η εξουσία του δικαστικού επιμελητή να δέχεται καταβολή και να δίνει γραπτή εξοφλητική απόδειξη, 928 2.

- Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να δέχεται και μερική καταβολή, 928 4.

- Δυνατότητα καταβολής στον πληρεξούσιο δικηγόρο, 928 5.

- Εξουσίες του δικαστικού επιμελητή κατά τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, 929 1 επ.

- Εξαιρετέες ημέρες για διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης, 929 2.

- Δυνατότητα συνδρομής της αρμόδιας αρχής, 929 6.

- Νομιμοποίηση του αποβαλλόμενου από το ακίνητο

- Η άδεια του Ειρηνοδίκη, 929 7.
ΑΡΘΡΟ 932
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  (βλ. ερμ. άρθρ. 974, 975 (V)

   ΑΡΘΡΟ 933
 -   Η ανακοπή του άρθρ. 933 ως ένδικο βοήθημα κατά των άκυρων ή ελαττωματικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης,
933 ΙΙ. 
 -  Αντικείμενο προσβολής – Διαδικασία, 933 ΙΙ 2.



 -  Άσκηση της ανακοπής – Διαδικασία - Άμυνα του ανακόπτοντος, 933 ΙΙΙ.
 -  Απαράδεκτο προβολής ενστάσεων λόγω δεδικασμένου, 933 ΙΙΙ 3.
 -  Η απόδειξη των  ισχυρισμών, 933 ΙΙΙ 4.
 -  Υλική αρμοδιότητα - Τοπική αρμοδιότητα, 933 IV, V.
 -  Ενεργητική  - Παθητική νομιμοποίηση, 933 VI.
 -  Η άσκηση των ένδικων μέσων κατά της απόφασης επί της  ανακοπής,, VIII.
 -   Η άσκηση των ένδικων μέσων κατά της απόφασης επί της  ανακοπής, VIII.   
 -  Σχέση ανακοπής άρθρ. 632 με εκείνη  άρθρ. 933 ΚΠολΔ, IX.
 -  Υλική αρμοδιότητα, IX 7.
 -  Η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, IX 8.
ΑΡΘΡΟ 934
 -  Πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας προσβαλλόμενες με ανακοπή στην προθεσμία  της παρ. 1 α, 934 II.
 -  Η προθεσμία σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου (βλ. στην ερμηνεία των άρθρ. 982), 934.
 -  Πράξεις (ενδεικτικά παρατιθέμενες) της εκτελεστικής διαδικασίας, εμπίπτουσες στην προθεσμία της παρ. 1 β’, 934 IV. 
 -  Οι προβαλλόμενοι στην  προθεσμία της παρ. 1 β΄ του άρθρ. 934 λόγοι ανακοπής, 934 IV 8.
 -  Το  σύστημα της σταδιακής προσβολής  με την ανακοπή του άρθρ. 933:  934 V.
 -  Φύση της δικαστικής απόφασης που δέχεται την ανακοπή, 934 VI.
 -  Το δεδικασμένο, 934 VII.
 -  Απόφαση απορριπτική, VII 4.
ΑΡΘΡΟ 936
 -  Φύση της ανακοπής  - Αίτημα, 936 II.
 -  Αντικείμενο της ανακοπής – Προϋποθέσεις, III.
 -  Η  προστασία του τρίτου, V.
 -  Προσβαλλόμενα δικαιώματα του τρίτου στο κατασχεμένο αντικείμενο (Κυριότητα – Άλλο εμπράγματο δικαίωμα  τρίτου –
Δικαίωμα ενοχικό – Δικαίωμα προσδοκίας, VII. 
 – Σε πλειστηριασμό ακινήτου εκμισθωμένου από μη κύριο) - Νομιμοποίηση VII E.
-  Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του καθού, VIII.   
 -  Το απρόθεσμο της άσκησης ανακοπής, IX.
 -  Αρμοδιότητα, X.
ΑΡΘΡΟ 937
 -  Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας  (και πλειστηριασμού) κατ’άρθρ. 937 & 1β’, 927 II.
 -  Προθεσμίες αναίρεσης, III.
 -  Αρμοδιότητα, IV.
 -  Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολή, V.
ΑΡΘΡΟ 941

- Βεβαιωτικός όρκος, 941 4.

- έμμεση εκτέλεση με την απειλή προσωπικής κράτησης, για την περίπτωση της μη δόσης του όρκου, καθώς και καταδίκης για
ψευδορκία στην περίπτωση  δόσης ψευδούς όρκου (224 ΠΚ), 941 4  γ..
ΑΡΘΡΟ 942

- Αναπληρωματική εκτέλεση, 942 4.

- Περίπτωση αδύνατης εκτέλεσης, 942  6.
ΑΡΘΡΟ 943
 -  Προσδιορισμός του ακινήτου στον εκτελούμενο τίτλο, 943 5.
 -  Απώλεια της νομής, 943 6.
 -  Άμυνα του αποβληθέντος, 943 7.  
 -  Η περίληψη κατακυρωτικής ως τίτλο εκτελεστός,  ο οποίος στηρίζει νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με την οποία
ο  υπερθεματιστής  επιδιώκει  να  αποκτήσει,  πέρα  από  την  κυριότητα  του  πράγματος  που  έχει  ήδη  αποκτήσει  με  τη
μεταγραφή, και την εγκατάστασή του στο ακίνητο, 943  7 β).
 -  Η έκθεση του επιμελητή, 943 8.
 -  Εκτέλεση κατά τρίτου νομέα ή κατόχου, 943 10.
 -  Η σώρευση της διεκδικητικής αγωγής με την αγωγή αποζημίωσης και in natura αξίωση για επαναφορά των πραγμάτων
στην πρότερη κατάσταση, 943 14.  
 -  Η αξίωση απόδοσης της συννομής, σε περίπτωση διεκδικητικής αγωγής από το συγκύριο, 943 15.
 -  Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, 943 17.
 -  Σε καταδίκη σε δήλωση βούλησης, 943 18.
ΑΡΘΡΑ 944-945
 -  Αναπληρωματική εκτέλεση με δαπάνες του οφειλέτη, 944-945 1.
 -  Η αποκατάσταση της έγγαμης συμβίωσης δεν υπόκειται σε άμεση εκτέλεση, 944-945 2.
 -  Ο εκτελεστός τίτλος και για το ποσό της δαπάνης και εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις για ικανοποίηση χρηματικών
απαιτήσεων, 944-945  3.
 -  Στην προκείμενη διαδικασία δεν επιτρέπεται  να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, όπως αντίθετα
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 946: 944-945 6.
ΑΡΘΡΟ 946
 -  Καταδίκη του οφειλέτη σε αυτοπρόσωπη επιχείρηση της οφειλόμενης παροχής (υλικής πράξης)  και (υπό την αίρεση
αυτή ) σε χρηματική  ποινή και προσωπική κράτηση, 946 1.
- Δεν απαιτείται βεβαίωση της παράβασης της απόφασης με νέα απόφαση και καταδίκη σε χρηματική ποινή και προσωπική
κράτηση, 946 6.
 -     Έναρξη εκτέλεσης, 946 9.
    -   Μη δυνατότητα  επέκτασης των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας, 946 8 ε).



  -   Δεν υπάρχει στάδιο παρεμπίπτουσας βεβαίωσης της παράβασης με νέα απόφαση, 946 8 στ). 
  -   Υποχρεώσεις από εργασιακές  συμβάσεις, 946 10.
ΑΡΘΡΟ 947
 -  Αξίωση για  παράλειψη  ή ανοχή, 947 ΙΙ.
 -  Η προϋπόθεση του κινδύνου  επανάληψης της προσβολής στο μέλλον, 947 ΙΙ 7.
 -  Επανειλημμένη παράβαση – Εξειδίκευση εκάστης παράβασης , 947 ΙΙ 8. 
 -  Στάδια διαδικασίας- Η επιβολή των ποινών και η νομική φύση αυτών, 947 ΙΙΙ.
 -  Η εκτελεστότητα των δυο αποφάσεων, 947 ΙΙΙ 6.
 -  Αρμοδιότητα, 947 ΙΙΙ 7.
 -  Η διαδικασία ειδικότερα της δίκης στο δεύτερο στάδιο, 947 ΙΙΙ 8.
 -  Η αντικειμενική υπόσταση της απείθειας (παράβασης), 947 ΙΙΙ 9.
 -  Η άρση του ασφαλιστικού μέτρου που διέταξε τη χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, 947 ΙΙΙ 10.
 -  Βάρος απόδειξης, 947 ΙΙΙΙ 11.
 -  Παραδεκτό αίτημα – Επιδόσεις σε Νομικά Πρόσωπα, 947 ΙV, IV 9. 
 -  Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου της  παρ. 1 εδ. γ’ του άρθρου 947:  947 V.
 -  Εφαρμογή του άρθρου και στα ασφαλιστικά μέτρα, 947 V 5.
 -  Έναρξη και λήξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, VI.
    ΑΡΘΡΟ 948

- Η δυνατότητα αποζημίωσης κατ’άρθρ. 941 έως 947: 948 γ.

- Οι προϋποθέσεις ευθύνης του οφειλέτη για αποζημίωση, 948 α.

- Η απόκτηση τίτλου εκτελεστού κατά του οφειλέτη ως προϋπόθεση για την πραγμάτωση του δικαιώματος μετά από νέα 
δίκη , 948 δ.

    ΑΡΘΡΟ 949
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
 -  Εισαγωγή, Ι.
 -  Προϋποθέσεις, ΙΙ.
 -  Η υποχρέωση του οφειλέτη, ΙΙΙ.
 -  Δικονομικά, IV.
 -  Επιτρεπτές σωρεύσεις, IV 4.
 -  Η ανακοπή του άρθρ. 933 από τον καταδικασθέντα, IV 6.
 - Υλική αρμοδιότητα, IV 6 α.
 - Κατά τόπο αρμοδιότητα, IV 6 β.
 - Διαδικασία, IV 6 γ.
 -  Η δικαστική απόφαση, IV 7.
 -  Η δέσμευση των συμβαλλομένων από το προσύμφωνο, V.
 -  Σε περίπτωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης, V1.
 -  Η δέσμευση από το προσύμφωνο με χαριστική αιτία, V 3.
 -  Προσύμφωνο υπέρ τρίτου, V 4.
 -  Κατάσχεση ακινήτου μεταγενέστερη του συναφθέντος προσυμφώνου, VI.
 -  Η κατ’άρθρ. 1017 ΚΠολΔ αξίωση του υπερθεματιστή, VII.
 -  Ανάκληση δωρεάς στη ζωή  - Παθητική νομιμοποίηση του δωρεοδόχου, VIII.
 -  Η εφαρμογή της ΚΠολΔ 949 σε διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, IX.
 -  Η εφαρμογή της ΚΠολΔ 949 στη σύμβαση έργου με το σύστημα της αντιπαροχής, X.
 - Δικαιώματα του αγοραστή κατά του οικοπεδούχου και εργολάβου που συνέπραξαν στο προσύμφωνο, X 1.
 -  Δικαιώματα του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου που συνέπραξε στο προσύμφωνο, X 2.
 -   Δικαιώματα  του  εργολάβου  κατά  του  οικοπεδούχου  που  δεν  συνέπραξε  στο  προσύμφωνο  όταν  το  εργολαβικό
χαρακτηρίζεται ως μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, X 3.
 -   Δικαιώματα  του  αγοραστή  κατά  του  οικοπεδούχου  που  δεν  συνέπραξε  στο  προσύμφωνο,  όταν  το  εργολαβικό
χαρακτηρίζεται ως γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, X 4.
 -  Πλαγιαστική αγωγή, X 5.
 -  Οι έννομες συνέπειες από την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, X 6.
ΑΡΘΡΟ 950
ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

- Απαγγέλλεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του αιτούντος
την απόδοση ή παράδοση και προσωπική κράτηση έως ένα έτος., 950 1.

- Η έμμεση εκτέλεση, 950 3.

- Η διαδικασία δόσης βεβαιωτικού όρκου για την ανεύρεση του τέκνου, 950 3 η.

- Μη εφαρμογή του άρθρ. 947 στην προκείμενη διαδικασία, 950 3 κ.
ΑΡΘΡΟ 951

- Αναγκαστική εκτέλεση σε περίπτωση χρηματικής απαίτησης, 951 1 επ.

- Οι μορφές  παρεχόμενων μέσων  αναγκαστικής εκτέλεσης, 951 1 επ.

-   Η επιλογή του μέσο, 951 2.

-  Ο περιορισμός της χρήσης του αναγκαστικού μέσου από το δανειστή, 951 3.

- Η αναγκαστική εκτέλεση, με εξαίρεση την προσωπική κράτηση, ως βίαιη επέμβαση στην περιουσιακή σφαίρα του
οφειλέτη

- Τα αντικειμενιικά όρια της κατάσχεσης, 951 7.



- Ο περιορισμός των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας, 951 8.
ΑΡΘΡΟ 952

-   Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων, 952 1.

- Η δικαστική προστασία του δανειστή στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης με την καθιέρωση ένδικου βοηθήματος,
952 1.

-  Ο βεβαιωτικός όρκος ως ρυθμιστικό μέτρο για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, 952 3.

-  Αρμόδιο δικαστήριο, 952 6.

-  Οι συνέπειες μη δόσης του όρκου, 952 8.

- Επιτρεπτή σώρευση αίτησης προσωπικής κράτησης και αίτησης δόσης όρκου, 952 9.
  ΑΡΘΡΟ 953
    ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
 - Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη Ι.
 -  Εξουσία προς διάθεση, ΙΙ.
 - Κατάσχεση εμπράγματου δικαιώματος  του οφειλέτη πάνω σε ξένο πράγμα, ΙΙΙ.
  -  Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας , ΙV.
 -  Κατηγορίες ακατάσχετων, V.
 -  Ακατάσχετα από τη φύση των πραγμάτων και τη σχέση τους προς τον καθού η εκτέλεση, VI.
 -  Ακατάσχετα ως σχετιζόμενα με το επάγγελμα του καθού η εκτέλεση, VII.
 -  Κατάσχεση ασφαλισμένων πραγμάτων, IX.
ΑΡΘΡΟ 954

- Τρόπος κατάσχεσης, 954 α επ.

- Η κατασχετήρια έκθεση – Κατάργηση της περίληψης, 954 γ.

- Η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης, 954 ε.

- Η ειδική ανακοπή του άρθρ. 954 & 4: 954 δ.

- Η ανάρτηση της απόφασης επί της ανακοπής, 954 στ.

- Κύρος ανακοπής από ορισμένες τυπικές παραλείψεις, 954 ζ.
ΑΡΘΡΟ 955

- Επιδόσεις, 955 α επ.

- Προθεσμία, 955 α επ.

- Η κατάθεση των διαδικαστικών εγγράφων της αναγκαστικής κατάσχεσης, επιδοτηρίων, εκτελεστού τίτλου κ.λπ στον
υπάλληλο του πλειστηριασμού – Προθεσμία, 955 δ.

- Η σύνταξη της οικείας πράξης από το συμβολαιογράφο, 955 ε.

- Το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης μετά την κατάργηση του άρθρ. 960: 955 στ.
ΑΡΘΡΟ 956

-  Φύση της  μεσεγγύησης – Διαφορές από συναφείς έννοιες, 956 5.

-  Ευθύνη του μεσεγγυούχου, 956 6.

- Δικαιώματα – εξουσίες, 956 7.

- Η δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης στο κατασχεμένο και υπό μεσεγγύηση κινητό, 956 11.   

- Προστασία του μεσεγγυούχου, 956 15.  

- Κατάσχεση ασφαλισμένων πραγμάτων, 956 18.
ΑΡΘΡΟ 957

- Η διαδικασία αυτοτελούς κατάσχεσης ημεδαπού χρήματος ή αλλοδαπών χαρτονομισμάτων, 957 2.

- Η υποχρέωση από το δικαστικό επιμελητή δημόσιας κατάθεσή τους στο  ΤΠΚΔ, προκειμένου να επακολουθήσει  η
διαδικασία κατάταξης των δανειστών, ρευστοποίηση, 957 2.

-  Απόλυτη δικονομική ακυρότητα από την παράλειψη παρακατάθεσης στο ΤΠΚΔ, 957 2.

- Η μετατροπή των αλλοδαπών χρημάτων σε ελληνικό χρήμα, 957 3.
ΑΡΘΡΟ 958

- (Για τη δυνατότητα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων βλ.  ερμηνεία άρθρ. 997 ΙΙΙ, αριθ. 13 και άρθρ. 1011)

- Χρονικό σημείο έναρξης της απαγόρευσης διάθεσης, 958 7.
ΑΡΘΡΟ 959 (βλ. άρθρο  998)
ΑΡΘΡΟ 959 Α
Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Υποχρέωση καταβολής του πλειστηριάσματος σε πλειστηριασμό κινητών, άρθρ. 13 του σχ. ΠΔ.

- Υποχρέωση καταβολής του πλειστηριάσματος σε πλειστηριασμό ακινήτων, άρθρ. 14 του σχ. ΠΔ.
ΑΡΘΡΟ 962

- Η  άμεση  πλειστηρίαση  των  υποκείμενων  σε  φθορά  πραγμάτων  δεν  απαιτεί  την  προδικασία  του  αναγκαστικού
πλειστηριασμού, 962 1 επ.

- Έννοια πραγμάτων υποκείμενων σε φθορά, 962 3.



- Η εξασφάλιση της δημοσιότητας της διαδικασίας του πλειστηριασμού κατά την κρίση του συμβολαιογράφου, 962 3.
ΑΡΘΡΟ 964

- Η διάταξη του άρθρου ως ειδικότερη εφαρμογή της αρχής της εύνοιας στον οφειλέτη, 964.

- Δικαίωμα του  οφειλέτη  να  ορίσει  ο  ίδιος  τη  σειρά  με  την  οποία  θα  γίνει  η  κατακύρωση των  κατασχεμένων  και
πλειστηριαζόμενων συγχρόνως  κινητών, 964.

- Αν  απουσιάζει  ο  καθού,,  η  σειρά  της  κατακύρωσης  θα  προσδιοριστεί  από  τον  υπάλληλο  του  πλειστηριασμού,  με
ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 1001.ΙΙ 2: 964 .

    ΑΡΘΡΟ 965
Ο ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ 

- Εισαγωγή, Ι.

- Πρόσκληση  από  τον  υπάλληλο  του  πλειστηριασμού  του  επομένου  (ή  επομένων)  πλειοδότη  για  καταβολή  του
προσφερθέντος πλειστηριάσματος, ΙΙ.

- Παράδειγμα συμπλήρωσης του πλειστηριάσματος από τον μη καταβαλόντα υπερθεματιστή κατά την & 5 του άρθρ.
965: 965 ΙΙ 4.

- Επίσπευση αναπλειστηριασμού, ΙΙΙ.

- Η προδικασία, ΙΙΙ 7.

- Η ευθύνη του υπερθεματιστή, IV.

-  Παράδειγμα, IV 4.

- Η νομιμοποίηση για επίσπευση του αναπλειστηριασμού, V.

- Παθητική νομιμοποίηση στη διαδικασία του αναπλειστηριασμού, VI.

- Η ενεργητική νομιμοποίηση του υπερθεματιστή (  βλ.  σε ερμ.  άρθρ.  1017 «Η δυνατότητα ανακοπής  του  άρθρ.  933
ΚΠολΔ από τον υπερθεματιστή»).VII.

- Η νομιμοποίηση του υπάλληλου του πλειστηριασμού στην εκτελεστική διαδικασία, VIII.
ΑΡΘΡΑ 966, 967, 968 (άνευ  τίτλου).

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 972
 -  Νομική φύση της αναγγελίας -  Εξώδικη διαδικαστική πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας, 1  γ.
 -  Προθεσμία αναγγελίας πέντε ημερών πριν από τον πλειστηριασμό, Ι β, η.
 -  Περιεχόμενο αναγγελίας – Η εξειδίκευση του τίτλου και του προνομίου Ι γ, δ, ε.
 -   Εισαγωγή στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, Ι λ.
  -  Πράξη του υπάλληλου του πλειστηριασμού, Ι μ.
  -   Η δυνατότητα παράλληλης αναγγελίας με το νέο καθεστώς των πολλαπλών κατασχέσεων, Ι ο. 
  -   Έννομες συνέπειες της αναγγελίας κατ’άρθρ.  972 & 2 εδ. 2: ΙΙ.
ΑΡΘΡΟ 973
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ (ΝΕΟΥ) ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 -  Εισαγωγή
 -  Η θέση του επισπεύδοντος έναντι των άλλων δανειστών, 973 Ι 3.
 -  Επίσπευση και υποκατάσταση, Ι 4.
 -  Επίσπευση από τον ίδιο τον επισπεύδοντα αλλά για άλλη απαίτηση, Ι 5.
 -  Η πράξη δήλωσης υποκατάστασης, ΙΙ.
 -  Συνέπειες της υποκατάστασης , ΙΙ 5.  
 -  Προϋποθέσεις υποκατάστασης με δήλωση του δανειστή, ΙΙΙ.
 -  Αναγγελία με ισχύ κατάσχεσης και  δήλωση υποκατάστασης, ΙIV.
 -  Η παραίτηση από την κατάσχεση μετά τη συντέλεση της υποκατάστασης, V.
 -   Η δυνατότητα υποκατάστασης  κατά  ΚΕΔΕ και   Ν.Δ.,  αντίστοιχα,   της  17.7/13/8/1923 «περί  ειδικών  διατάξεων  επί
ανωνύμων εταιριών»,  VI.
 -  Η δέσμευση για υποκατάσταση με βάση  συναινετική αναστολή του πλειστηριασμού, VII.
 -  Η δέσμευση για υποκατάσταση με βάση δικαστική απόφαση, VIII.
 -  Η δικαστική υποκατάσταση κατ’άρθρ. 973 & 4, IX.
 -  Νομιμοποίηση του αιτούντος δανειστή για δικαστική υποκατάσταση, IX 5.
 -  Η δήλωση υποκατάστασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, IX 6.
 -  Συρροή πολλών δανειστών που έχουν τα προσόντα να υποκατασταθούν με δικαστική απόφαση είτε με απλή δήλωση
υποκατάστασης, X.
 -  Η προδικασία του  (νέου) πλειστηριασμού  με βάση τη δήλωση υποκατάστασης, XI.
 -  Αντιρρήσεις κατά της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού (άρθρ. 973 & 6)q  XII.
       ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, XIII.
 - Η υποκατάσταση στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων σε πλοίο (βλ. κεφ. «Η πολλαπλότητα κατασχέσεων σε πλοίο»),
XIV.
ΑΡΘΡΟ 971
 -  Διανομή του πλειστηριάσματος χωρίς πίνακα, 971 I.
 -  Απαιτήσεις τυχαίες ή αμφίβολες - Η αξιολόγηση της αναγγελλόμενης απαίτησης από το συμβολαιογράφο, 971 I 3.
 -  Ειδική και αιτιολογημένη πράξη του συμβολαιογράφου, 971 I 4.
  -  Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ανακοπής, 971 I 7.
 -  -  Η ανακοπή του άρθρ. 971 & 2q 971 I 8.
 -  Χρόνος διανομής του πλειστηριάσματος που αρκεί, 971 II.



 -  Έννοια και χαρακτήρας του πίνακα κατάταξης, 971 III.
 -  Η προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης από το πλειστηρίασμα, 971 IV.
ΑΡΘΡΑ 974-975-976-977
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ
 -  Διανομή όταν δεν επαρκεί το πλειστηρίασμα, I.
 -  Έννοια των εξόδων εκτέλεσης και η προαφαίρεσή τους από το πλειστηρίασμα, II.
 -  Η κατάταξη των απαιτήσεων του άρθρ. 975q  III.
 -  Κατάταξη  Δημοσίου, ΙΙΙ 3.
-  Η κατάταξη των απαιτήσεων των δικηγόρων, ΙΙΙ 4.
 - Κατάταξη δανειστών - Η σύγκρουση των προνομίων και το σύστημα χωρισμού του πλειστηριάσματος με το ν. 4335/2015:
IV.
 - Σχετικά με την κατάταξη των υπό αίρεση και τυχαία κατατασσόμενων απαιτήσεων  κατ’άρθρ. 978: ΙV 4 ζ).
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΆ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
 -  Εισαγωγή, Ι.
 -  Οι απαιτήσεις των εργαζομένων, ΙΙ.
 -  Οι απαιτήσεις του Δημοσίου μετά την ισχύ του Πτ.Κώδ, ΙΙΙ.
 -  Διανομές προς τους πιστωτές -  Πίνακας διανομής
 -  Γενικά προνόμια
 -  Οι απαιτήσεις του Δημοσίου μετά την ισχύ του Πτ.Κώδ
 -  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ – ΣΥΡΡΟΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
 -  Η νομική θέση των ειδικών προνομιούχων πιστωτών με το καθεστώς του Πτ.Κώδ., 1.
  -  Η εγγραφή του τίτλου της υποθήκης με το καθεστώς του Πτ.Κώδ., 1 ε.
 -  Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με το καθεστώς του  Πτ.Κώδ., 1 στ.
ΑΡΘΡΟ 161 (Πτ.ΚΩΔ.)
 -  Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής, 1 επ.
ΑΡΘΡΟ 978
 - Η κατάταξη των τυχαίων απαιτήσεων, 1 επ.
 -  Η   άμεση  ικανοποίηση  του  δανειστή  με  την  προσκόμιση  στον  υπάλληλο  του  πλειστηριασμού  ισόποσης  εγγυητικής
επιστολής, 1 επ.
 - Παράδειγμα διανομής πλειστηριάσματος σε συρροή προνομίων, 5.
ΑΡΘΡΑ 979-980
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ
 -  Γνωστοποίηση του πίνακα – Άσκηση ανακοπής, 979-980 Ι.
 -  Το δικόγραφο της ανακοπής - Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί και ενστάσεις, ΙΙ.
 -  Η καθύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα -   Διαδικασία, ΙΙΙ.
 -  Η  αρχή  της  σχετικότητας  της  ενέργειας  της  ανακοπής-Δεδικασμένο· απόδειξη  των  καταλυτικών  ή  αποσβεστικών
ενστάσεων, IV.
 -  Η  κατάταξη   του  νικητή  –  ανακόπτοντος   στο  μεταρρυθμισμένο  πίνακα  -  Ανακόπτων  συνδανειστής  (αναγκαστικός
ομόδικος), V.
  -  Παράδειγμα, V.
 -  Η αποβολή του καθού από το προνόμιο ενεργεί υποκειμενικά έναντι του νικητή ανακόπτοντος, V 3.
 -  Ο υποκειμενικός χαρακτήρας της μεταβολής της υποθηκικής σειράς και της  διεύρυνσης του προνομίου από την απόφαση
επί της ανακοπής, V 4.
 -  Έννομο συμφέρον, VI.
 -  Νομιμοποίηση (ενεργητική) του καθού η εκτέλεση, VI 5.
 -  Το έννομο συμφέρον του εγχειρόγραφου δανειστή, VI 6.
 -  Το έννομο συμφέρον του υπερθεματιστή, VI 7.
 -   Οι αναγγελθέντες δανειστές ως τρίτοι στη δίκη της ανακοπής, VI 8.
- Παθητική νομιμοποίηση του καθού η εκτέλεση, καθώς και του υπάλληλου του πλειστηριασμού, VII.
 -  Αναγκαία ομοδικία, ενεργητική και παθητική, στην άσκηση της ανακοπής, VIII.
 -  Η αναστολή της εκτελεστότητας του πίνακα ως συνέπεια της ασκημένης ανακοπής, IX.
 -  Το απρόσβλητο του πίνακα, X.
-  Η αναμόρφωση του πίνακα, XII.
 -  Πότε συντάσσεται συμπληρωματικός πίνακας κατάταξης; , XIII.
 -  Παράδειγμα  γενικής εφαρμογής, XIII.
-  Απόδοση στο δημόσιο του ποσού για το οποίο έχει καταταγεί, XIV.
 -  Η προθεσμία ανακοπής από το Δημόσιο, XV.
 -  Η γνωστοποίηση του πίνακα κατάταξης στο Δημόσιο, XVI.
  ΑΡΘΡΑ 982 - 983 
   ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
 -  Η απαίτηση του δανειστή, 982-983 4.  
 -  Η απαίτηση του καθού κατά του τρίτου, 5.
 -  Περιαφή – Κοινοποίηση, 6.
 -  Κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων, 7.
 -  Κατάσχεση άϋλων μετοχών (βλ. ερμ. άρθρ. 991 Α – βλ. και λήμμα, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 7 α..
 -  Τρόπος κατάσχεσης – Επιδόσεις, 8.
 -  Περιεχόμενο του κατασχετηρίου, 9.
 -   Ο διορισμός αντικλήτου, 10.
 -  Ακριβής περιγραφή της απαίτησης, 11.



 -  Παθητική ομοδικία σε άσκηση ανακοπής, 12.
 -  Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου  με το Ν.Δ. του 1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών", 13.
 -  Κατάσχεση χρηματικής απαίτησης   εις χείρας του τρίτου από το Δημόσιο και η δήλωση του τρίτου, 14.  
 -  Οι ιδιωτικού χαρακτήρα οφειλές στο Δημόσιο και ο τρόπος είσπραξής τους κατά ΚΕΔΕ, 15.
 -  Η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο, 16.
 -  Η κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, 17.
 - Η δυνατότητα κατάσχεσης του χρηματικού ποσού που καλύπτει η εγγυητική επιστολή  Τράπεζας, 18.
 -  Η κατάσχεση σε κοινό Τραπεζικό  λογαριασμό, 19.
 -  Κατάσχεση της δημόσιας κατάθεσης, 20.
 -  Ακατάσχετες απαιτήσεις σε χείρας τρίτου, 21.
 -  Η εταιρική μερίδα στις προσωπικές εταιρείες, 21 α.
 -  Οι απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και οι απαιτήσεις για
συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας. 21 β.
 -  Οι απαιτήσεις από μισθούς, ασφαλιστικά  βοηθήματα και εφάπαξ καταβαλλόμενα ομοίως βοηθήματα από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα, 21 γ.
 -  Συμψηφισμός ανταπαίτησης κατά του Δημοσίου, 21 γ  10 α.
  ΑΡΘΡΟ 984
 -  Η έννοια της διαθετικής δικαιοπραξίας, 984  Ι 7.  
 -  Η δυνατότητα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων, 984 Ι 8.
 -  Οι προθεσμίες του άρθρ. 934 στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 984 ΙΙ 5.
 -  Έναρξη προθεσμίας της παρ. 1 α’ άρθρ. 934 στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 984 ΙΙ 7.
 -  Λήξη της προθεσμίας  στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 984 ΙΙ 8.
 -  Νομιμοποίηση και ενστάσεις του καθού η εκτέλεση οφειλέτη  σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου  (βλ. ερμ. άρθρ. 986), 984 ΙΙ
9.
 -  Νομιμοποίηση των δανειστών, 984 ΙΙ 10.
 - Νομιμοποίηση του υπερθεματιστή (βλ. Νομιμοποίηση του υπερθεματιστή στον αναπλειστηριασμό), 984 ΙΙ 11.
 ΑΡΘΡΑ 985-986-987
 -  Η  δήλωση του τρίτου, Ι 1.
 -  Περιεχόμενο δήλωσης, ΙΙ.
 -  Η καταφατική δήλωση του τρίτου ως τίτλος εκτελεστός  (βλ. ερμ. άρθρ. 989-990), ΙΙΙ.
 -  Έννομες συνέπειες από την καταφατική ή αρνητική δήλωση του τρίτου,  IV.
 -  Η ανακοπή του άρθρ. 986, V.
 -  Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, V9.
 -  Στοιχεία της βάσης της αγωγής αποζημίωσης  του άρθρ. 985 & 2q V 11.
 -  Ενστάσεις του καθού  (τρίτου) κατά της ανακοπής, V 13.
 -  Η έννομη θέση του καθού η κατάσχεση οφειλέτη·   (βλ. και ερμ. άρθρ. 934), V 14.
 -  Δικαιοδοσία των δικαστηρίων, V 15.
 -  Η δικαιοδοσία κατά ΚΕΔΕ, V 16.
   ΑΡΘΡΟ 988

- Η υποχρέωση του τρίτου σε περίπτωση επάρκειας της κατασχεμένης απαίτησης, 988 I.

- H αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεμένης απαίτησης, II.

- Η διανομή της κατασχεμένης απαίτησης, III.

- Ο πλειστηριασμός κινητού κατά την & 1 του άρθρ. 988, IV.

- Περιεχόμενο του κατασχετηρίου,, IV 3. 

- Οι επιδόσεις - Η κατάθεση στο συμβολαιογράφο, IV 4, 5.
ΑΡΘΡΟ 992
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Η ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
 -   Πεδίο εφαρμογής, 992 I 1.
 -  Σύσταση επικαρπίας μετά την εγγραφή της υποθήκης – Κατάσχεση του ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή, 992 II. 
 -  Κατάσχεση από τον εγχειρόγραφο δανειστή της ψιλής κυριότητας του ήδη υποθηκευμένου ακινήτου σε ολόκληρη την
κυριότητα, 992 III. 
 - Υποθήκη στην ψιλή κυριότητα και την επικαρπία – Κατάσχεση από τους ενυπόθηκους δανειστές, 992  IV.
 -  Η κατάσχεση σε περίπτωση διάρρηξης  καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (άρθρ. 992 & 1 εδ. β’), 992 V.
 -  Κατάσχεση της ψιλής κυριότητας – Θάνατος του επικαρπωτή – Επάνοδος της επικαρπίας  στην ψιλή κυριότητα, VI.
 -  Η επέκταση της κατάσχεσης στα συστατικά  και παραρτήματα (άρθρ. 992 & 2), VII.
ΑΡΘΡΟ 993
Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΥΠΟΘΗΚΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 993 2.

- Αίτημα, 993 4.

- Η εμπορική αξία του κατασχεμένου ακινήτου, 995.
ΑΡΘΡΟ 994
 ΑΡΘΡΟ 995
Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

- Η ακυρότητα του πλειστηριασμού, 995 2.

- Η ακυρότητα της επίδοσης, 995 3.

- Επίδοση σε νομικό πρόσωπο, 995 4.

- Η ακυρότητα από ελαττώματα της κατασχετήριας έκθεσης ως ενδιάμεσης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας, 995 5.



- Επιδόσεις, 995 7.

- Η κατάθεση στο συμβολαιογράφο, 995 8.
ΑΡΘΡΟ 996

          ΑΡΘΡΟ 997

- Η εκμίσθωση του ακινήτου πριν  από την κατάσχεση, 997  II A).

- Εκμίσθωση μετά την κατάσχεση, 997 II B).

- Η σχετική ακυρότητα  διάθεσης του κατασχεμένου, III 1.

- Έναρξη ακυρότητας, III 2.

- Το επιτρεπτό της επιβολής και άλλης κατάσχεσης (ν. 4335/2015), III 13.

- Η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη που έγινε μετά την εγγραφή της κατάσχεσης, III 14.

- Σύμπτωση εγγραφής υποθήκης και κατάσχεσης την ίδια ημέρα, III 15.

- Εγγραφή της υποθήκης ή προσημείωσης μετά την κατάσχεση, III 16.

- Η εγγραφή του τίτλου της υποθήκης  κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα (βλ. κεφ. Η διανομή του πλειστηριάσματος κατά
τον Πτωχευτικό Κώδικα»)

    ΑΡΘΡΟ 998

- Η Ειρηνοδικειακή περιφέρεια του συμβολαιογράφου ως τόπος διεξαγωγής του πλειστηριασμού, 998 Ι 1.

- Η πλειοδοσία – Ακυρότητα του πλειστηριασμού, 998 ΙΙ.

- Ο θεσμός της ταυτόχρονης και κατά τμήματα πλειστηρίασης του ακινήτου, 998 ΙΙΙ.
     ΑΡΘΡΟ 1000
    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

- Η απόφαση της αναστολής ως διαδικαστική πράξη, 1000 6.

- Αποτελέσματα αναστολής, 1000  Ι2.

- Η δυνατότητα υποκατάστασης  στη διάρκεια της αναστολής, 1000  13.

- Ως προς τη δυνατότητα αυτοτελούς κατάσχεσης, 1000 14.

- Συναινετική αναστολή (βλ. άρθρ.  973 VI για τη δυνατότητα υποκατάστασης), 1000 15.

- Νέα ημέρα πλειστηριασμού, 1000 16.
ΑΡΘΡΟ 1001 – 1001 Α
ΑΡΘΡΑ 1002 – 1003
   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
 -  Νομική φύση του πλειστηριασμού, 1002-1003 ΙΙ.
 -  Σύνταξη έκθεσης κατακύρωσης, ΙΙΙ.
 -  Φύση της κατακυρωτικής έκθεσης, ΙV.
 -  Προσαρτώμενα, V.
 -  Η ακυρότητα της κατακύρωσης, VI.
 -  Ματαίωση του πλειστηριασμού με πρωτοβουλία του καθού η εκτέλεση, VII.
 -  Η ματαίωση του πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα ειδικότερα, VIII.
 -  Η ανάκληση της εντολής του επισπεύδοντος, VIII 3.
 -  Η έννομη θέση των αναγγελθέντων δανειστών που απέκτησαν τίτλο εκτελεστό, VIII 4.
  -  Έννομες συνέπειες  από τη ματαίωση της κατακύρωσης, IX.
 -  Η προσβολή του αναγκαστικού πλειστηριασμού για ακυρότητα της κατακύρωσης, X.
 -  Επιτρεπτή σώρευση, X 3.
  ΑΡΘΡΟ 1004
 -  Σχετικά με τη μη καταβολή του πλειστηριάσματος εξολοκλήρου από τον υπερθεματιστή, 1003 2.
 - Η θέση της νομολογίας  ως προς τη μη πλήρη ή μη προσήκουσα καταβολή του πλειστηριάσματος, 1004 3.
 -  Η κατάταξη του προσημειούχου δανειστή χωρίς τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησής του, 1004 7.
 - Σύμφωνα με το άρθρ. 61 Ν.Δ. 12-7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών»….., 1004 8.
ΑΡΘΡΟ 1005
 -  Η χορήγηση της περίληψης στον υπερθεματιστή, 1005 1.
 -  Έννομα αποτελέσματα από τη μεταγραφή/εγγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, 1005 2.
 -  Η εκτελεστότητα της περίληψης – Εγκατάσταση του υπερθεματιστή στο ακίνητο, 1005 3. 
 -  Έννομες συνέπειες από την ακύρωση του πλειστηριασμού (βλ. και ερμ. άρθρ. 1018), 1005 4.
ΑΡΘΡΟ 1009

- Έννοια και χαρακτήρας της μισθωτικής σχέσης, 1009 1.

- H ακραιφνής εμπορική μίσθωση  και όχι γενικά η προστατευόμενη μίσθωση του π.δ. 34/1995 και άρθρ. 13 ν. 4242/2014,
καταγγέλλεται πλέον και χωρίς αποζημίωση, με βάση τη διάταξη του άρθρου 1009 και όχι με τις προϋποθέσεις του
αντίστοιχου  997 & 1 β’, σε οποιοδήποτε χρόνο και αν συνάφθηκε, είτε δηλ. πριν είτε μετά την κατάσχεση,   1009 3 β).

ΑΡΘΡΟ 1011
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
 -  Η κατάσχεση του πλοίου, 1011 Ι 1.
 -  Η προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, 1011 Ι 2, 3, 5.
 -  Στοιχεία έκθεσης κατάσχεσης, 1011 Ι 14.
 -  Αντικείμενο της κατάσχεσης, 1011 ΙΙ. 
 -  Συνέπειες της κατάσχεσης, 1011 ΙΙΙ.



 -  Η εκτέλεση σε βάρος της συμπλοιοκτησίας, 1011 ΙV.
 -  Η συμβατική και μονομερής εκποίηση της ιδανικής  μερίδας του συμπλοιοκτήτη, 1011 V.
 -  Η μονομερής εκποίηση της μερίδας, 1011 V 4.
 -  Η κατάσχεση με βάση το άρθρ. 57 ν.δ/τος  της 17-7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», VI.
 -  Η απαγόρευση απόπλου του πλοίου, 1011 VII.
 -  Η ευθύνη του ιδιοκτήτη του πλοίου, 1011 VIII.
 -  Η ευθύνη του πλοιοκτήτη και εφοπλιστή – Ο περιορισμός της ευθύνης, 1011 IX.
 -  Απλή και προτιμώμενη  υποθήκη, 1011 X.
 -  Ο  προτιμώμενος  ενυπόθηκος  δανειστής (άρθρ. 1 Ν.Δ.  3899/58), 1011 X 2.
 -  Η ανάληψη της διαχείρισης ειδικότερα, 1011 X 3.
 -  Η πολλαπλότητα των κατασχέσεων σε πλοίο, 1011 XI.
 -  Η πολλαπλότητα των κατασχέσεων κατά το άρθρ. 58 Ν.Δ. της 17.7/13/8/1923, 1011 XII.
ΑΡΘΡΟ 1011 Α

- Ρυθμίσεις, με απόκλιση, των αντίστοιχων του πλειστηριασµού κινητών και ακινήτων, 1011 A.

- Προθεσμία ανακοπής άρθρ. 933, 1011 A.
ΑΡΘΡΟ 1012
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΜΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

- Ο πλειστηριασμός του κατασχεμένου πλοίου, 1012.

- Ο πλειστηριασμός του κατασχεμένου ενυπόθηκου πλοίου, 1012.

- Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Ι.Ν.Δ. 

-        ΑΡΘΡΟ 205 (Περί Ναυτικών προνομίων)

- Τα ναυτικά προνόμια και οι μεταξύ τους σχέσεις, 1.

- Αντικείμενο των ναυτικών προνομίων, 4., 11.

- Η προτεραιότητα στην κατάταξη των προνομίων, 9.

- Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ 

-   Οι συναφείς με τη ναυσιπλοία φόροι, A 1. 

-   Τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν το πλοίο, A 2.

-   Τα  εκ  της  ναυτολογήσεως  των  ναυτικών  δικαιώματα  του  Ναυτικού  Απομαχικού  Ταμείου  και  τα  πρόστιμα  που
επιβλήθηκαν  ή  επιβάλλονται  από  το  Γραφείο  Ευρέσεως  Ναυτικής  Εργασίας  υπέρ  του  Κεφαλαίου  Ανεργίας  και
Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), A 2 γ.

-   Οι απαιτήσεις  του πλοιάρχου και του πληρώματος από τη σύμβαση εργασίας, Β 1.

-   Τα έξοδα συντήρησης και φύλαξης του πλοίου, καθώς και τα έξοδα και αι αμοιβές από επιθαλάσσια αρωγή, διάσωση
και ναυαγιαίρεση, Β 2. 

-  Οι αποζημιώσεις που οφείλονται  στα πλοία, τους επιβάτες και τα φορτία, από σύγκρουση ή πρόσκρουση πλοίων, Δ.

-   Η επιθαλάσσια αρωγή, Γ.

-  -  Ναυαγιαίρεση (wrecking), Γ.
ΑΡΘΡΟ 1013
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΛΟΙΟ, 1013 1 επ.

- Η δικαιοδοσία  για διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων της εκτέλεσης, 1013 1 επ.

- Η διεθνής  δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για λύση των κατά την εκτέλεση  διαφορών, 1013 1 επ.
ΑΡΘΡΟ 1014
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 1015
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 1016
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΞΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΆΦΟΥΣ

    ΑΡΘΡΟ 1017
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 -  Η ευθύνη του επισπεύδοντος για νομικά ελαττώματα του πλειστηριασμένου ακινήτου, 1017 6.
 -  Δικαιώματα του υπερθεματιστή πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος, 1017 7.
 -  Νομιμοποίηση του υπερθεματιστή μετά τη διανομή του πλειστηριάσματος, 1017 8.
 -  Νομιμοποίηση παθητική του καθού η εκτέλεση, 1017 9.
 -  Η δυνατότητα ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ από τον υπερθεματιστή, 1017 10. 
 -  Παθητική νομιμοποίηση του συμβολαιογράφου και των δανειστών πριν από τη διανομή του πλειστηριάσματος, 1017 13.
ΑΡΘΡΟ 1018
ΤΥΧΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

- Προστασία του υπερθεματιστή, 1018 1.

- Προϋποθέσεις εφαρμογής, 1018 4.

- Επάνοδος της κυριότητας, 1018 6.

- Επισπεύδων- πλειοδότης -  υπερθεματιστής -  Όταν  ο επισπεύδων είναι συγχρόνως και πλειοδότης, 1018 7.

- Εάν είχε καταβληθεί, αλλά δεν είχε διανεμηθεί το πλειστηρίασμα, 1018 8.

- Δυνατότητα επίσπευσης νέου πλειστηριασμού από άλλο  δανειστή, 1018 8.



ΑΡΘΡΟ 1019
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
 -  Προϋποθέσεις, 1019 ΙΙ.
 -  Προθεσμία, 1019 ΙΙΙ.
 -  Έννομες συνέπειες, 1019 ΙV.
 -  Νομιμοποίηση – Απόφαση, 1019 V.
ΑΡΘΡΟ 1020

- Νομιμοποίηση υπερθεματιστή, 1020 1.

- Προθεσμία άσκησης της αγωγής, 1020 2.

- Συνέπειες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, 1020 3.

- Η απώλεια ή μη της κυριότητας από τον αληθινό κύριο 1020 3 β.

- Οι ενστάσεις του υπερθεματιστή κατά της εγειρόμενης σε βάρος του διεκδικητικής αγωγής 1020  3 γ.

- Η δυνατότητα μετάστασης της κυριότητας στον υπερθεματιστή με τα προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας
1020  4.

ΑΡΘΡΟ 1021
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
 -    μορφή – διαδικασία, 1021 1.
 -  τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτούσια διανομή, 1021 12.
 - πώληση διανεμητέου ακινήτου με πλειστηριασμό ο οποίος διατάσσεται με δικαστική απόφαση, 1021 13.
 - υποχρεωτική προσεπίκληση, 1021 13 κ.
 -  τύχη των περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων, 1021 13 ν.
 ΑΡΘΡΑ 1022 – 1023
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 -  Αντικείμενο κατάσχεσης, 1022-1023 ΙΙ.
 -  Η  υποβολή της αίτησης, ΙΙΙ.
 -  Εξουσίες του δικαστηρίου, ΙV.
 -  Αρμόδιο δικαστήριο, IV 8.
 -  Ένδικα μέσα, IV 9.
ΑΡΘΡΟ 1024
 -   Η κατάσχεση της απαίτησης του από το προσύμφωνο αγοραστή κατά του πωλητή, 1024 2.
 -  Η κατάσχεση του δικαιώματος προσδοκίας του αγοραστή κατ’άρθρ. 532 ΑΚ, 1024 3.
 -  Η κατάσχεση της απαίτησης του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου με το σύστημα της αντιπαροχής, 1024 4.
 -  Η κατάσχεση της απαίτησης που εξαρτάται από αντιπαροχή, 1024 5.
 -  Η εξουσία διάθεσης ως προϋπόθεση κατάσχεσης του εργολαβικού ανταλλάγματος, 1024 5 γ.
 -  Διορισμός διαχειριστή, 1024 6.
    ΑΡΘΡΑ 1025 - 1026

- Η διαδικασία κατάσχεσης των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, 1025-1026 1 επ.

- Συνέπειες της κατάσχεσης – απαγόρευση διάθεσης, 1025-1026 6.

- Η δυνατότητα πολλαπλών κατασχέσεων, 1025-1026 8.

- Ο προβληματισμός στη δυνατότητα επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης, 1025-1026 9.
ΑΡΘΡΑ 1027 – 1028 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Διορισμός και εξουσίες διαχειριστή, 1027-1028 1 επ.

- ΑΡΘΡΟ 1029

- Αντικατάσταση διαχειριστή, 1029.

- Αρμοδιότητες δικαστηρίου, 1029.
    ΑΡΘΡΑ 1030-1031

- Δικαίωμα αποζημίωσης του διαχειριστή, 1030-1031 1.

- Αρμόδιο δικαστήριο, 1030-1031 2.

- Η δυνατότητα αναγγελίας άλλων δανειστών, 1030-1031 3.

- Η κατάταξη των απαιτήσεων του άρθρ. 975 ΚΠολΔ, 1030-1031 4.

- Η ανακοπή κατά της αναγγελίας, 1030-1031 6.
ΑΡΘΡΑ 1032-1033

- Υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχειριστή
  ΑΡΘΡΑ 1034-1035

- Η αναγκαστική  διαχείριση ως  μέσο αναγκαστικής  εκτέλεσης  για  την  ικανοποίηση  της  χρηματικής  απαίτησης  του
δανειστή, 1034-1035 1.

- Αντικείμενο, 4.

- Δίκη περί την εκτέλεση, 4.

-  Εκδίκαση της αίτησης, 7.

- Προϋποθέσεις επιβολής της αναγκαστικής διαχείρισης, 9.
ΑΡΘΡΟ 1036



- Εγγραφή απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης στα δημόσια βιβλία και παύση αναγκαστικής διαχείρισης, 1036 1.

-  Ο καθού οφειλέτης δεν στερείται την κυριότητα και την εξουσία διάθεσης του ακινήτου του, 1036 2.

- Οι κοινοποιήσεις, 1036 4.
ΑΡΘΡΑ 1037-1038 - 1039

- Διορισμός διαχειριστή ως επόπτη, 1037-1038 - 1039 1.

- Επίδοση αποφάσεως περί διαχειρίσεως και συνέπειες, 

- Η αναγκαστική διαχείριση της επιχείρησης δεν εμποδίζει τη συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης, 1037-1038-1039 4.

- Εξουσίες και προστασία του διαχειριστή, 1037-1038-1039 1.

- ΑΡΘΡΑ 1040-1041-1042-1043

- Αντικατάσταση διαχειριστή ή επόπτη και διαφορές ως προς τη διαχείριση , 1.

- Αποζημίωση διαχειριστή και έξοδα διατροφής οφειλέτη,  2.

- Εξόφληση εξόδων διαχειρίσεως, 3.

- Ικανοποίηση επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών και πίνακας διανομής, 3, 4.

- ΑΡΘΡΟ 1044

- Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας ή του πίνακα. 1.

- Στην αναγκαστική διαχείριση ακινήτου ή επιχείρησης παρέχεται κατ’εεαίρεση το δικαίωμα άσκησης ανακοπής τόσο
κατά της αναγγελίας όσο και κατά του πίνακα διανομής. 2.

- Νομιμοποιούμενοι σε άσκηση ανακοπής, 1.

- Αρμόδιο δικαστήριο, 1.

-  Η άσκηση ανακοπής κατά της αναγγελίας ή κατά του πίνακα διανομής αναστέλλει την καταβολή στο δανειστή, κατά
του οποίου στρέφεται η ανακοπή, ώσπου να γίνει τελεσίδικη (άρθρ. 1044 & 1 εδ. β’ ΚΠολΔ), από οποιονδήποτε και αν
ασκείται η ανακοπή, 2.

- ΑΡΘΡΟ 1045 - 1046
-

- Λογοδοσία διαχειριστή, δικαιώματα επόπτη και ευθύνη διαχειριστή και επόπτη, 1.

- Παύση αναγκαστικής διαχειρίσεως, 2.
                          ΑΡΘΡΟ 1047

                           ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
            Κατά ποίων και πως διατάσσεται , 1047  Ι 1 επ.

- Οι προϋποθέσεις προσωπικής κράτησης,  ΙΙ.

- Η υποχρεωτική απαγγελία της προσωπικής κράτησης στις εμπορικές διαφορές, ΙΙΙ.

- Η παθητική νομιμοποίηση του πτωχού, ΙV.

- Προσωπική κράτηση των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, V.

- Η ευθύνη του διαχειριστή ΕΠΕ από αδικοπραξία, VI.

- Η ευθύνη εκπροσώπου ΑΕ από αδικοπραξία, VII.

- Η επιβολή της προσωπικής κράτησης από αδικοπραξία, VIII.

- Η αυτοτελής αγωγή για την απαγγελία της προσωπικής κράτησης, IX.

- Aντικείμενο της δίκης, ΙΧ 5.

- Αρμόδιο δικαστήριο, ΙΧ 1.
ΑΡΘΡΑ 1048-1049

- Τελεσίδικη απόφαση ως προϋπόθεση εκτέλεσης, 1048-1049 1.

- Ακυρότητα, 4.

- Πρώτη μετά την επιταγή πράξη, 5.
ΑΡΘΡΟ 1050

- Άμυνα συλλαμβανόμενου, 1.

- Δυνατότητα προσφυγής στον Πρόεδρο Πρωτοδικών κατά τη σύλληψη, 3.

- Η απόλυση δεν εμποδίζει την εκ νέου σύλληψη, 7.

- ΑΡΘΡΟ 1051

- Άμυνα του οφειλέτη με την ανακοπή άρθρ. 933: 1051 , 1.

- Λόγοι ανακοπής, 2.

- Αίτημα ανακοπής, 3.

- ΑΡΘΡΟ 1053

- Αίτηση για απελευθέρωση σε περίπτωση ασθένειας, 1053.

- ΑΡΘΡΟ 1054



- Προσφυγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, 3.

- Με την προσφυγή ανοίγεται δίκη περί την εκτέλεση, 4.

- Καθύλη αρμοδιότητα, 5.

- Κατά τόπο αρμοδιότητα, 6.

                 


