
Με αφορμή το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει για την καθυστέρηση της πληρωμής των 
δαπανών  εξόδων διοικητικής εκτέλεσης των συναδέλφων και έπειτα από τουλάχιστον 
τέσσερις συναντήσεις με τους συναδέλφους που συνεργάζονται με φορείς του Ελληνικού  
Δημοσίου , με τον Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης , αλλά και με 
προϊσταμένους δικαστικών τμημάτων διαφόρων Δ.Ο.Υ. Νομού Θεσσαλονίκης, προκύπτει  
το συμπέρασμα ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ  των αρμοδίων για την πληρωμή των εξόδων 
διοικητικής εκτέλεσης φορέων όσον αφορά την ερμηνεία του Π.Δ. 113/2010 .

Στο ανωτέρω Π.Δ. 113/2010 (άρθρο 9 παρ.2 ) δεν αναφέρεται ρητώς ότι οι δαπάνες   των  
εξόδων διοικητικής εκτέλεσης καθώς οι δαπάνες για τις επιδόσεις δικογράφων, εγγράφων, 
καταλογιστικών  πράξεων  φορολογικών ή τελωνειακών αρχών οι οποίες διενεργούνται για 
λογαριασμό και κατόπιν έγγραφης και ρητής εντολής της Διοίκησης  συμπεριλαμβάνονται 
στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010 (στις οποίες όμως 
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων) .

Επειδή η αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ κατά οφειλετών του 
Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης και οι  επιδόσεις δικογράφων, εγγράφων, 
καταλογιστικών  πράξεων  φορολογικών ή τελωνειακών αρχών οι οποίες διενεργούνται για 
λογαριασμό και κατόπιν έγγραφης και ρητής εντολής της Διοίκησης, είναι σαφώς πράξεις οι 
οποίες λόγω της φύσης τους δεν μπορεί να τηρηθεί η προβλεπόμενη για την δέσμευση των 
σχετικών πιστώσεων διαδικασία καθώς ο οικείος φορέας (εντολέας) λαμβάνει γνώση για το 
ύψος των δαπανών αυτών μετά την πραγματοποίηση τους , πρέπει  σαφώς και  να 
υπαχθούν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010 (όπως έχουν υπαχθεί 
οι δαπάνες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων).

Στο από 4/7/20102 με αριθ. πρωτ. : 2/41801/0026, Σχετ: 2/36656/0026 έγγραφο με θέμα 
«ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΨΕΩΝ» της 26ης Δ/νσης  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, το οποίο υπογράφει ο προϊστάμενος αυτής κος 
Ευάγγελος  Βεκρής αναφέρονται όλα τα ανωτέρω ακόμη και ο τρόπος  με τον οποίο είναι 
δυνατόν να πληρωθούν τυχών οφειλές προηγούμενων ετών.

Κατά την άποψη μου τα μόνα που πρέπει να γίνουν για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα 
είναι: α)  να υπαχθούν ρητώς οι δαπάνες   των  εξόδων διοικητικής εκτέλεσης καθώς οι 
δαπάνες για τις επιδόσεις δικογράφων, εγγράφων, καταλογιστικών  πράξεων  φορολογικών 
ή τελωνειακών αρχών οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό και κατόπιν έγγραφης και 
ρητής εντολής της Διοίκησης από Δικαστικό Επιμελητή    στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010 .και β) οι αρμόδιοι φορείς να αποστέλλουν σωστούς 
υπολογισμούς των ανωτέρω εξόδων αφού τα συγκεντρώσουν στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού  έτους ( με μικρή παρέκκλιση για τα έξοδα της τελευταίας ώρας) , για να 
υπαχθούν στο προϋπολογισμό του επόμενου ημερολογιακού έτους, έτσι ώστε   να μην 
δημιουργείτε  πρόβλημα και με τον κρατικό  προϋπολογισμό .
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