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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4110
(ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013)
Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Κλίµακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών
Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης
1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε, ν. 2238/1994, Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Υπολογισµός και καταβολή του φόρου
1. α) Το εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε έκδοση τιµολογίου ή απόδειξης για
παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Σύνολο
Κλιµάκιο
Φορολογικός Φόρος Εισοδήµατος Φόρου
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
%
(ευρώ)
25.000
22%
5.500
25.000
5.500
17.000
32%
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42%

β) Το εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση,
εκτός της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελµα, υποβάλλεται
σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

Σύνολο
Κλιµάκιο
Φορολογικός Φόρος Εισοδήµατος Φόρου
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
%
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%

Για νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή
νέους ελεύθερους επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης
της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιµακίου της παραπάνω
κλίµακας µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) και µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδηµα.
γ) Το εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδηµα από ατοµική γεωργική επιχείρηση εφαρµόζεται αυτοτελώς η κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων.
δ) Τα εισοδήµατα από µισθώσεις ακινήτων,
καθώς και τα εισοδήµατα από κινητές αξίες,
εκτός από τις περιπτώσεις που µε την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της
παρακάτω κλίµακας:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις
Σύνολο
Κλιµάκιο
Φορολογικός Φόρος Εισοδήµατος Φόρου
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
%
(ευρώ)
12.000
10%
1.200
12.000
1.200
Υπερβάλλον
33%

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή ενάµισι τοις εκατό
(1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούµενου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%),
εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα
τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα ή πρόκειται
για επαγγελµατική µίσθωση.
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2. Ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών και συνταξιούχων της παραγράφου 1 µειώνεται:
α) Για εισόδηµα µέχρι και είκοσι µία χιλιάδες
(21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό
µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδηµα πάνω από είκοσι µία χιλιάδες
(21.000) ευρώ το ποσό µείωσης της περίπτωσης
α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια
(1.000) ευρώ εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100)
ευρώ. Προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το
ποσό της µείωσης του φόρου, ο φορολογούµενος απαιτείται να προσκοµίσει αποδείξεις που
έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς
αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που
τους βαρύνουν. Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στις
οµάδες 1, 2, 3, 4 (µόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας), 5, 7 (µόνο
µεταφορές πραγµάτων, συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτου-µοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, µίσθωση ταξί,
καύσιµα οχήµατος), 9 (εκτός από εισφορές ΕΡΤ
και συνδροµητικής τηλεόρασης), 10 (µόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών), 11 και
12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης), όπως ορίζονται στη σχετική ταξινόµηση για το Γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Σε καµία
περίπτωση δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η καταβαλλόµενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες
για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούµενου
και φορολογούµενου µε την κλίµακα της παραγράφου αυτής ατοµικού εισοδήµατος. Το ποσό
των αποδείξεων που προσκοµίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια
(10.500) ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί γίνονται αποδεκτές µόνον εφόσον
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έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση,
λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους
και επιµερίζονται µεταξύ τους ανάλογα µε το
δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε
την κλίµακα της παραγράφου αυτής ατοµικό εισόδηµα.
Στην περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το
απαιτούµενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο
φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά
µεταξύ του απαιτούµενου ποσού αποδείξεων,
µε ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια
(10.500) ευρώ και του προσκοµισθέντος ποσού
αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης
προσκόµισης αποδείξεων οι δηµόσιοι υπάλληλοι
που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του
ΚΦΕ, όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήµατα και οι φυλακισµένοι.
3. Το ποσό του φόρου που προκύπτει σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και
την παράγραφο 2 µειώνεται κατά ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) για κάθε καταβαλλόµενη από
τις ακόλουθες δαπάνες:
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογούµενου εισοδήµατος. Το ποσό της µείωσης δεν
µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται:
αα) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς
και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι
αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική,
ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται
σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές,
καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για
διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γγ) τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη
γενικά,
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δδ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά
τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο
σπίτι,
εε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών
του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του
ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για
τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού,
στστ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης
των τέκνων µε ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) και άνω µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για
δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά
τα τέκνα, σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια,
ζζ) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%)
της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις
περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν
νόµιµα.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής
περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται
στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών
του ΚΕΠΑ και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα
πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό,
φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. Στις δαπάνες αυτές
περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες
που αφορούν τα τέκνα που ορίζονται στο άρθρο
7 στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης
µε τον άλλο γονέα.
Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης

917

αυτής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για
τους δύο συζυγούς, µειώνει το φόρο, µόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το
ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε
και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα. Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί
να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
γ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς
προς:
αα) τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το
Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς
ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων,
την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αλβανίας, τα δηµοτικά νοσοκοµεία και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ) τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες,
τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που
διέπονται από το ν. 1514/1985 (Α΄ 13) και τα
ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γγ) τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και
διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντή-
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ρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων,
όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών
και λαογραφικών.
Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Τουρισµού καθορίζονται τα νοµικά πρόσωπα
που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς
και οι διαδικασίες ελέγχου τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού.
Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών της
περίπτωσης γ΄ λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του
νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για
το σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυµα που νόµιµα
λειτουργεί στην Ελλάδα.
Το γραµµάτιο είσπραξης του πιστωτικού
ιδρύµατος που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα
στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής
του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού,
κατά περίπτωση.
δ) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και
των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που
αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις.
Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των
δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα
εκατό (100) ευρώ.
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και
χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση
άλλη διάταξη του παρόντος.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄
εφαρµόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων
κρατικών φορέων και νοµικών προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ. Το ποσό των δω-
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ρεών που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και σε πιστωτικό ίδρυµα στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.
4. Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µειώνεται
κατά διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που
συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω µε βάση τη γνωµάτευση
των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). ∆εν
λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί ή οπλίτες, οι
οποίοι µε την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν
σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο ή αξιωµατικοί οι
οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας ή αξιωµατικοί που εξαιτίας πολεµικού τραύµατος ή νοσήµατος που επήλθε λόγω
κακουχιών σε πολεµική περίοδο, βρίσκονται σε
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950
(Α΄ 286) και του ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84).
γ) Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα πολέµου
κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα
που λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική αιτία. Με
τα θύµατα πολέµου εξοµοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως µέλη οικογενειών αξιωµατικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την
εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας σε ειρηνική
περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο
ταµείο.
δ) Παίρνουν σύνταξη από το δηµόσιο ταµείο
ως ανάπηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου πολέµου σύµφωνα µε τις διατάξεις των
νόµων 1543/1985 (Α΄ 73) και 1863/1985 (Α΄
204), όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 1976/1991
(Α΄ 184).
5. Για τη σύζυγο, η οποία έχει εισόδηµα από
το οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, και δ΄ της παραγράφου 3 και
της παραγράφου 4 που αφορούν την ίδια, της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 που αφορούν
τα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, τα χωρίς
γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλι-
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κους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται
από το δικό της φόρο που προκύπτει µε βάση
την κλίµακα.
Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο
εισόδηµα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος
από το άθροισµα των µειώσεων των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά
που προκύπτει δεν µειώνει το φόρο του άλλου
συζύγου.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των
µειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και
των λοιπών προσώπων που συνοικούν µαζί του
και τον βαρύνουν.
Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή
αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο από το
άθροισµα των µειώσεων της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον
βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των µειώσεων των
περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει
µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται.
Το ποσό που αποµένει ύστερα από τις µειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του φορολογούµενου.
6. Τα πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου
της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε.
7. Το ποσό που προκύπτει από την άθροιση
των ποσών φόρου των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί το συνολικό φόρο του υπόχρεου.
8. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι
αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε
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εµπορικά πλοία, υπολογίζεται µε αναλογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τους
αξιωµατικούς και δέκα τοις εκατό (10%) για το
κατώτερο πλήρωµα στις αµοιβές που αποκτώνται
από το ηµερολογιακό έτος 2013 και επόµενα.
9. Από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις κλίµακες της παραγράφου 1
εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
52 και 54 έως 58 στο εισόδηµα που υπόκειται σε
φόρο µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος. Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο
φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε
σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε
ισχύ Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας
του Εισοδήµατος και του Κεφαλαίου (Σ.Α.∆.Φ.)
για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το
εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος
που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις
διατάξεις της Σ.Α.∆.Φ..
10. Ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή το υπόλοιπο που αποµένει µετά τις εκπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από
τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του
φόρου και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου οικονοµικού
έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από
τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του
φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιµη,
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου
µήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος
βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
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υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τη
βεβαίωση του φόρου. Αν το συνολικό ποσό της
οφειλής, η οποία προκύπτει µε βάση την αρχική
δήλωση του υπόχρεου, είναι µέχρι το ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά λαµβανόµενο, τούτο θα καταβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µεθεπόµενου
µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την
εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου
και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν
οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται
έκπτωση ποσοστού ενάµισι τοις εκατό (1,5%)
στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι µικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος
κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόµοιας έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην προθεσµία
της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής
που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και µισό τοις εκατό (98,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.
11. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα από πηγή που βρίσκεται στην
Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις
εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.
12. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδροµής των προϋποθέσεων για
τη µείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο
αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
13. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας.»
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2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως
εξής:
«Επίσης, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουµένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Έχουν έγγραφη σύµβαση µε τα φυσικά
ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία λαµβάνουν τις
υπηρεσίες τους, και
ββ) Τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία
λαµβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα
τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτόν, ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήµατος από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν τις υπηρεσίες
αυτές.»
3. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη
του φορολογούµενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους
που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα.»
Άρθρο 2
Εισόδηµα από κινητές αξίες και µεταβιβάσεις
µετοχών
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων
που προκύπτουν µε συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων
του άρθρου 2, καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολο-
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γίας Εισοδήµατος προστίθεται νέο εδάφιο που
έχει ως εξής:
«Στους τόκους που αποκτά φυσικό πρόσωπο
κάτοικος Ελλάδας από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται
σε αυτή και παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος υποχρεούται να αποδίδει τον οφειλόµενο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) µε την
υποβολή δήλωσης στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι και την 31η Ιανουαρίου
του επόµενου από την καταβολή ή πίστωση
έτους, προσκοµίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού
οργανισµού, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό
των τόκων που καταβλήθηκε ή µε το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασµός του στην αλλοδαπή κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης.
Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί και πρέπει να αποδοθεί, εκπίπτει ο φόρος
που αποδεδειγµένα έχει παρακρατηθεί από τα
φυσικά πρόσωπα σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα
που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του
φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην
Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε
στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της
Σ.Α.∆.Φ..»
4. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό των τόκων
που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους από
την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά, ακόµα και αν
προέρχονται από τίτλους που έχουν ανανεωθεί.»
5. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου
8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων
του άρθρου 2, καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του
άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
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«Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) όταν δικαιούχος είναι φυσικό και µε
συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%) όταν
δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή
είκοσι τοις εκατό (20%) η υπεραξία που προκύπτει από τη µεταβίβαση µετοχών ηµεδαπών
ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισµό της υπεραξίας του προηγούµενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των µεταβιβαζόµενων µετοχών από την κατώτατη πραγµατική αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της
µεταβίβασης.
Η κατώτατη πραγµατική αξία των µετοχών
που µεταβιβάζονται, εξευρίσκεται ως εξής:
α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εµφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη µεταβίβαση
επίσηµο ισολογισµό και όπως αυτά διαµορφώνονται µετά από αύξηση ή µείωση που έχει
πραγµατοποιηθεί µέχρι και την προηγούµενη
ηµέρα της µεταβίβασης, προσαυξάνονται µε την
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη
µεταβίβαση. Στο αποτέλεσµα που προκύπτει
προστίθεται και η υφιστάµενη διαφορά µεταξύ
της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της µεταβίβασης στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και
της εµφανιζόµενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι µικρότερη της πρώτης.
Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο πάνω, διαιρούµενο διά του αριθµού των υφιστάµενων κατά το χρόνο µεταβίβασης µετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγµατική αξία της
κάθε µετοχής, η οποία λαµβάνεται υπόψη για
τον προσδιορισµό της αξίας των µετοχών που
µεταβιβάζονται.
β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαµβάνεται
ο λόγος του µέσου όρου των ολικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε
(5) τελευταίων, πριν από τη µεταβίβαση, ισολο-
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γισµών και του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση
που νόµιµα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισµοί, λαµβάνονται υπόψη τα
στοιχεία των ισολογισµών αυτών. Αν το άθροισµα των ολικών αποτελεσµάτων είναι αρνητικό,
δεν λαµβάνεται υπόψη καµία απόδοση.
γ) Όταν η εταιρεία της οποίας µεταβιβάζονται οι µετοχές έχει προέλθει από µετατροπή ή
συγχώνευση άλλων ανωνύµων εταιρειών ή άλλων µορφών επιχειρήσεων και η µεταβίβαση
λαµβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη τριών ισολογισµών, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της
προηγούµενης περίπτωσης, που προκύπτουν
και από τους ισολογισµούς των επιχειρήσεων
που έχουν µετασχηµατισθεί, εφόσον τηρούσαν
βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο, ώστε να
λαµβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισµών συνολικά.
δ) Σε περίπτωση που από το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει ως πραγµατική αξία µεταβίβασης µετοχών
µεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως γ΄, λαµβάνεται υπόψη η συµφωνηθείσα.
Ως κόστος απόκτησης των µεταβιβαζόµενων
µετοχών λαµβάνεται αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 1.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για µεταβιβάσεις µετοχών αλλοδαπών
ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων σε διεθνώς
αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό από
ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Για τον υπολογισµό της υπεραξίας, που προκύπτει από τη
µεταβίβαση µετοχών αλλοδαπής ανώνυµης εταιρίας αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους από
τη συµφωνηθείσα αξία πώλησης των µετοχών.
Για την καταβολή του φόρου αυτού και την
υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και επί εισφοράς
των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόµενης,
ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάµενης. Ως κατώτατη
πραγµατική αξία των µετοχών που εισφέρονται
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για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ηµεδαπής εταιρείας, λαµβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Όταν δικαιούχοι των
εισοδηµάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 101, µε την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
των δικαιούχων αλλά τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις.»
8. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήµατος δεν είναι εταιρεία
επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005
(Α΄ 178) ή ΟΣΕΚΑ ή πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό
ίδρυµα. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α΄
195), καθώς και αυτά που καθορίζονται µε πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο χρηµατοοικονοµικό προϊόν θεωρείται
και κάθε σύµβαση SWAP επί συναλλάγµατος,
ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί µέρους συµβάσεων.
Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
νοούνται και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, κατ’ εφαρµογή
προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, η απόδοση των οποίων
συνδέεται µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ρήτρες Α.Ε.Π.). Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος των προϊόντων της περίπτωσης αυτής είναι
κάτοικος αλλοδαπής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
το εισόδηµα αυτό αποτελεί εισόδηµα από κινητές αξίες.»
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία µε την
απλογραφική ή διπλογραφική µέθοδο από την
πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή
ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, φορολο-
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γούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά. Ο
φόρος βαρύνει τον πωλητή των µετοχών και
αποδίδεται από την «Ελληνικά Χρηµατιστήρια
Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.)» εφάπαξ µε δήλωση που υποβάλλεται στην αρµόδια για τη φορολογία της
∆.Ο.Υ. µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού διµήνου για τις πωλήσεις µετοχών που ενεργήθηκαν µέσα σε κάθε δίµηνο. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του Κ.Φ.Ε., του ν. 4125/1960 (Α΄ 205)
και του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) εφαρµόζονται
ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του φόρου, ο
τύπος και το περιεχόµενο της υποβαλλόµενης
από τον υπόχρεο δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής.
Αν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο µε τη
φορολογία που προβλέπεται στην παράγραφο
αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση αυτού, ενώ αν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο το
εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει
ο φόρος που καταβλήθηκε.
Για τον υπολογισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαµβάνεται η πραγµατική τιµή
πώλησης των µετοχών στο Χ.Α., όπως αυτή
αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυµα που µεσολαβεί.
Όταν η πώληση των µετοχών πραγµατοποιείται
εξωχρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων, ως τιµή πώλησης
λαµβάνεται αυτή που δηλώνεται στην Ε.Χ.Α.Ε.
για το διακανονισµό της συναλλαγής και αν δεν
δηλωθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής κατά
την ηµέρα της συναλλαγής.
Για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης
των µετοχών ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Όταν η απόκτηση των µετοχών έχει γίνει
σταδιακά, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης των πωλούµενων µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών.
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β) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω
κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για
τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται η αξία που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποιήθηκε,
η δηλωθείσα αξία.
γ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν
µετά από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, δεν
επηρεάζεται το κόστος κτήσης του συνόλου
των µετοχών. Τα ίδια ισχύουν κατά τη µεταβολή
του αριθµού των µετοχών µε αύξηση ή µείωση
της ονοµαστικής τους αξίας (split - reverse split).
δ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από
την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον
υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται
υπόψη η τιµή εισαγωγής τους σε αυτό.
ε) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο
πλαίσιο προγράµµατος χορήγησης µετοχών
(stock option plan), ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η
χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος.
στ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί ως µέρισµα (αντί µετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών
λαµβάνεται το ποσό του µερίσµατος που θα
λάµβανε ο κάθε µέτοχος αν η διανοµή γινόταν
σε χρήµα.
ζ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο
πλαίσιο επίτευξης της αναγκαίας διασποράς εν
όψει της εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης λαµβάνεται
υπόψη η τιµή µε την οποία αποκτήθηκαν.
η) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί κατά
την εκκαθάριση εισηγµένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί µετοχών µε παράδοση της
υποκείµενης αξίας έναντι τιµήµατος, για τον
υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται
υπόψη η τελική τιµή εκκαθάρισης για τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και η τιµή κλεισίµατος της υποκείµενης µετοχής στο Χ.Α. κατά
την ηµέρα άσκησης του δικαιώµατος για τα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών.
θ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά µεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί σε
οργανωµένη αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 88
του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) για τον υπολογισµό
του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή
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κλεισίµατος των υποκείµενων µετοχών στο Χ.Α.
κατά την ηµέρα της εξαγοράς.
Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η ζηµία
που προκύπτει µέσα στο ίδιο έτος από την ίδια
αιτία. Αν από το συµψηφισµό προκύπτει ζηµία,
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 4.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω, οι Ανώνυµες
Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή
τα πιστωτικά ιδρύµατα, που χειρίζονται τις µετοχές των πελατών τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων, χορηγούν,
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζηµιών που προέκυψαν κατά το
προηγούµενο έτος από τις πωλήσεις µετοχών
κάθε εταιρείας διακεκριµένα και συνολικά, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου.
Χρόνος που προκύπτει το εισόδηµα είναι ο
χρόνος διακανονισµού της πώλησης των µετοχών, χωρίς να ασκεί επιρροή η τιµή στην οποία
έχει λάβει χώρα η πώληση. Όταν πραγµατοποιείται ανοιχτή πώληση, το εισόδηµα προκύπτει
κατά το χρόνο διακανονισµού της αγοράς των
απαιτούµενων µετοχών ή της µεταφοράς µετοχών στο λογαριασµό του επενδυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται
µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε
αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καταργείται και
οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 αναριθµούνται σε 4,
5, 6 και 7, αντίστοιχα.
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του
άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη
παράγραφο, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατοµικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται
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στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι
τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο από
συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24
του Κ.Φ.Ε., που διαπραγµατεύονται στην αγορά
παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε
αλλοδαπό χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη
οργανωµένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.»
Άρθρο 3
Εισόδηµα από επιχειρήσεις
Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων
1. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
εξής:
«Το συνολικό καθαρό εισόδηµα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τις
διατάξεις αυτού του Κώδικα, µετά την αφαίρεση
των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το
φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και
των κερδών τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών και των κερδών από µερίδια ηµεδαπής
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως
εξής:
Προκειµένου για οµόρρυθµες εταιρείες
(Ο.Ε.), ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.), κοινωνίες
αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές ή µη κερδοσκοπικές εταιρείες,
συµµετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες, µε την ακόλουθη κλίµακα:
Σύνολο
Κλιµάκιο
Φορολογικός Φόρος Εισοδήµατος Φόρου
εισοδήµατος συντελεστής κλιµακίου
(ευρώ)
(ευρώ)
(ευρώ)
%
(ευρώ)
50.000
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδηµά
τους υποβάλλεται σε φόρο µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).
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Σε περίπτωση διανοµής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους,
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου
55.
Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόµενα.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «ή κοινότητας» διαγράφονται.
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 28 οι λέξεις
«από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σε εταίρους της» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από τα
λοιπά νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 101 σε εταίρους ή διαχειριστές τους».
5. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης
ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίστανται ως εξής:
«Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση
ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της
πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το
φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα
εµφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο φορολογείται, σε
περίπτωση διανοµής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύµβασης ή
υποκατάστασης του µισθωτή από νέο πρόσωπο,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον
προσδιορισµό της υπεραξίας, ως τιµή πώλησης
λαµβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύµβαση. Οι
διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν
εφαρµόζονται για συµβάσεις αγοράς ακινήτων
στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι
κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική
έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µη συνεργάσιµο. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για συναλλαγές στις
οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή νοµι-
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κό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή
είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µε προνοµιακό
φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε
σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.»
6. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
7. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 4
του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
εξής:
«4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήµατα και
κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν µε τη
µορφή οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης, περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και συνεταιρισµών θεωρείται ότι αποκτήθηκαν:
α) Στις περιπτώσεις της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης, περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή µέλος, για το
ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη
συµµετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία. Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που
τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο, θεωρείται ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών
στον δικαιούχο, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία µε την απλογραφική µέθοδο, θεωρείται η
ηµεροµηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση και
προκειµένου για τα κέρδη που διανέµουν οι
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρίες, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη συνέλευση των εταίρων.
Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, το εισόδηµα λογίζεται ότι αποκτάται από αυτούς που
έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία
της λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής, κατά
περίπτωση.»
8. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
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«Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον
έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται
από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών.»
9. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 29 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη διπλογραφική µέθοδο».
10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη διπλογραφική µέθοδο».
11. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου
30 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
δεν εφαρµόζονται για συναλλαγές στις οποίες
αντισυµβαλλόµενος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή
έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι
εγκατεστηµένος σε κράτος που υπόκειται σε
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, και ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι πρόκειται για πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές που δεν έχουν
ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή
ή φοροδιαφυγή.»
12. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 20
του παρόντος άρθρου» διαγράφονται.
13. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. µετά τη λέξη «οργανισµού» προστίθενται οι λέξεις «µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης που προβλέπεται από
την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000.»
14. Στο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης
αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «σταδιακή» διαγράφεται.
15. Στο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις «εταιριών πε-
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ριορισµένης ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις
«και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών».
16. Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «οριζόµενου από
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. φορολογικού» αντικαθίστανται µε τη λέξη «προβλεπόµενου».
17. α. Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «Πολιτισµού»
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
β. Στο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης
γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Οικονοµίας και»
διαγράφονται και η λέξη «Πολιτισµού» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
γ. Στο δέκατο ένατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «Πολιτισµού»
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
18. Το εικοστό εδάφιο της υποπερίπτωσης
γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της υποπερίπτωσης λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασµό του
νοµικού προσώπου που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυµα.»
19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι
λέξεις «και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «µε την απλογραφική µέθοδο».
20. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιι΄ ως εξής:
«ιι) ο φόρος του παρόντος.»
21. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φόροι επαναχρεώνονται στην αντισυµβαλλόµενη επιχείρηση, εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης
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που τους επαναχρεώνει εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτήν. Ειδικά η
έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.
4093/2012 (Α΄ 222) εκπίπτει ισόποσα µέσα σε
µία πενταετία. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν.
4093/2012.»
22. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώµατα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας.
αα) Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο
είναι το λειτουργικό ή µη λειτουργικό, ενσώµατο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονοµική µονάδα και έχει ωφέλιµη διάρκεια ζωής
περιορισµένη, αλλά µεγαλύτερη από ένα έτος.
ββ) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονοµικές µονάδες,
οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιµοποιούν, τα εκµισθώνουν ή τα εκµεταλλεύονται µε οποιοδήποτε τρόπο.
γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο
σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης
µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων.
Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση
NACE rev2, έχουν ως εξής:
01. Για όλους τους κλάδους:
Εδαφικές εκτάσεις:

0%

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες:

4%

Βιοµηχανοστάσια, αποθήκες σταθµοί,
µη κτιριακές εγκαταστάσεις:

4%

Μηχανήµατα:

10%

Εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού):

10%

Εξοπλισµός Η/Υ και λογισµικό:

20%

Μέσα µεταφοράς ατόµων:

10%

Μέσα µεταφοράς φορτίων:

12%

Άϋλα στοιχεία και δικαιώµατα:

10%

Λοιπά πάγια στοιχεία:

10%

02. Κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω ισχύουν τα εξής:
Εδαφικές εκτάσεις:
για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατοµεία), πλην του Β.09
(Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).

5%
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Μέσα µεταφοράς ατόµων:

12%

Για τους τοµείς Ν77.11 (Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και
ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων) και 085 (Εκπαίδευση)
Μέσα µεταφοράς φορτίων:

16%

Για τον τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών)
Λοιπά µέσα µεταφοράς:

5%

Για τους τοµείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές
επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων),
Η50 (Πλωτές µεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές µεταφορές)-Για
τραίνα, πλοία και αεροπλάνα, αντιστοίχως
Άϋλα στοιχεία και δικαιώµατα:

100%

Για τον τοµέα Ρ90 (∆ηµιουργικές δραστηριότητες,
τέχνες και διασκέδαση)

50%

Για τον τοµέα 159.1 (Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων)
Λοιπά πάγια στοιχεία:

50%

Για τον τοµέα Ν77.2 (Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών προσωπικής
ή οικιακής χρήσης) Μόνο για τα εκµισθούµενα είδη.

30%

Για τον τοµέα Ν 77.3 (Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών)-Μόνο για τα εκµισθούµενα είδη.

δδ) Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται
σε ετήσια βάση. ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά
αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών
χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία
η απόσβεση αρχίζει από το µήνα κατά τον οποίο
αυτά άρχισαν να χρησιµοποιούνται ή τέθηκαν
σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
εε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρµοσµένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι µέχρι χίλια
πεντακόσια (1.500) ευρώ, µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την
οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος
της παρούσης διάταξης, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και σε ποσοστό που δεν
θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Παραγωγού στη
Βιοµηχανία (Κλάδος 055 - «Ενδιάµεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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στστ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που µέχρι
31.12.2012 χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο π.δ.
299/2003 (Α΄ 255) και κατά την ως άνω ηµεροµηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της
αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να µεταβούν στο νέο σύστηµα
που ορίζεται στον παρόντα νόµο. Στις υπόλοιπες
περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος,
µέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το
50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές µεταβαίνουν στη µέθοδο του
εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής
αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν
τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii),
πολλαπλασιαζόµενους µε συντελεστή δύο (2).
ζζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για
τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους να
διενεργούν αποσβέσεις µε µηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα
παραπάνω εφαρµόζονται και για τη δαπάνη που
καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή µη
ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι
το δίκτυο της ∆.Ε.Η..
ηη) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκµισθώνουν
κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά µε δαπάνες του µισθωτή εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις
που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.»
23. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «επιτηδευµατίες»
αντικαθίσταται µε τη λέξη «επιχειρήσεις».
24. Στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε. η λέξη «Κ.Β.Σ.» αντικαθίσταται µε τις
λέξεις «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».
25. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι
λέξεις «και κοινότητες» διαγράφεται.
26. Στο έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης θ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι
λέξεις «ή κοινότητες» διαγράφονται.
27. Στο δωδέκατο εδάφιο της περίπτωσης θ΄
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της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι
λέξεις «20 του π.δ.186/1992 (Α΄ 84)» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».
28. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες της παραγράφου 1 του
άρθρου 48 ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.»
29. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που
αφορούν πάγιο εξοπλισµό, προκειµένου να προσαυξηθούν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, κατανέµονται ισόποσα στα επόµενα τρία (3)
έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των πιο πάνω
δαπανών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα
µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στην περίπτωση
αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 έχουν εφαρµογή για το υπόλοιπο ζηµιών
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ως άνω
ποσοστού.
Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής
της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγµατοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των
δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού
διαστήµατος έξι (6) µηνών. Μετά την άπρακτη
παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας θεωρείται
ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε
περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
ενηµερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονοµικών
σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο
προεδρικό διάταγµα.»
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30. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ιβ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
31. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
32. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
33. Στην περίπτωση ν΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «µέσα στην
επιχείρηση» διαγράφονται.
34. Στο τέλος της περίπτωσης ο΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εφόσον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνοµα της επιχείρησης και στην αιτιολογία αναγράφονται τα στοιχεία του τέκνου».
35. Η περίπτωση χ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«χ) Οι παροχές σε χρήµα ή σε είδος προς
τους εργαζοµένους για επιβράβευση της απόδοσης τους εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης που προβλέπεται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000
(Α΄ 285) και εφόσον φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.»
36. Στην περίπτωση ψ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις «κινητής τηλεφωνίας» προστίθενται οι λέξεις «και
πρόσβασης στο διαδίκτυο».
37. Η περίπτωση ω΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ω) Οι δαπάνες οργάνωσης ενηµερωτικών
ηµερίδων και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή πελάτες της. Ειδικά για αυτές που πραγµατοποιούνται εκτός του νοµού που εδρεύει η
επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστηµα της οι
δαπάνες αυτές εκπίπτουν µέχρι του ποσού των
τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα στην
εκδήλωση.»
38. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης» διαγράφονται.
39. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του
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άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή επιτηδευµατίες» διαγράφονται.
40. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή σε τρίτους» διαγράφονται.
41. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις «τα πρόστιµα» προστίθενται οι λέξεις «, οι πρόσθετοι φόροι, οι προσαυξήσεις».
42. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Οικονοµίας και» διαγράφονται
και οι λέξεις «δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «µε την απλογραφική µέθοδο».
43. Η παράγραφος 20 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
44. Οι Α.Υ.Ο. που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της καταργηθείσας παραγράφου 20
του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
45. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται νέα υποπερίπτωση εε΄ ως
εξής:
«εε. Του ποσού της δαπάνης των εισφορών
που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το
νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων
εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.»
Άρθρο 4
Προσδιορισµός εισοδηµάτων από επιχειρήσεις
1. Το άρθρο 32 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 32
Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού
εισοδήµατος από επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε αντικειµενικό τρόπο
1. Ο προσδιορισµός του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών
προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται µε αντικειµενικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοι-
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χεία και τα λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά
έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία
συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται µετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις
τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούµενα
βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά
προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς
και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών εκτός
εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών µε αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.
2. Για τους υπόχρεους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 1:
α) Το ακαθάριστο εισόδηµα προσδιορίζεται
µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
διαθέτει η ελεγκτική αρχή για την έκταση της
συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή
λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και
το µικτό κέρδος που εµφανίζει η επιχείρηση, το
µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο προσωπικό, το
ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό
των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των
εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε
επαγγελµατική δαπάνη.
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
για τον προσδιορισµό του ακαθαρίστου εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλµατος, ο τόπος που
ασκείται αυτό, η ειδικότητα, ο επιστηµονικός
τίτλος, ο κύκλος των εργασιών, το ύψος της
αµοιβής που εισπράττεται κατά περίπτωση, το
προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα µέσα που
διαθέτονται, η πελατεία, το ύψος των επαγγελµατικών δαπανών και γενικά κάθε άλλο στοιχείο
που προσδιορίζει την επαγγελµατική δραστηριότητα και απόδοση αυτών. Η κρίση της ελεγκτικής αρχής για τον προσδιορισµό του ακαθαρίστου εισοδήµατος πρέπει να βασίζεται στα δεδοµένα της κοινής πείρας.
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β) Το καθαρό εισόδηµα προσδιορίζεται µε
πολλαπλασιασµό του ακαθαρίστου εισοδήµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση α΄ µε το µοναδικό
συντελεστή καθαρού κέρδους που περιλαµβάνεται σε ειδικό πίνακα ο οποίος καταρτίζεται µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
προσαυξηµένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Στην περίπτωση που για κάποια δραστηριότητα
δεν έχει προβλεφθεί µοναδικός συντελεστής
καθαρού κέρδους στον ανωτέρω πίνακα, θα έχει
εφαρµογή ο µέσος όρος των συντελεστών της
κατηγορίας του πίνακα στην οποία θα εντασσόταν η δραστηριότητα αυτή προσαυξηµένος κατά
πενήντα τοις εκατό (50%).
Στα κατά τα ανωτέρω ακαθάριστα έσοδα δεν
συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα ποσά εσόδων:
αα) Οι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις, µε
εξαίρεση τους τόκους της περίπτωσης η΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 28, που αποτελούν
εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
ββ) Η αυτόµατη υπερτίµηση κεφαλαίου της
επιχείρησης.
γγ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν αποσβεστεί,
εφόσον είχαν γίνει δεκτές από τον προϊστάµενο
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον
προσδιορισµό του φορολογούµενου εισοδήµατος.
δδ) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από φόρους, τέλη και εισφορές της επιχείρησης, εφόσον είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως και είχαν
γίνει δεκτά από τον προϊστάµενο της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό
του φορολογούµενου εισοδήµατος.
Τα ποσά των πιο πάνω υποπεριπτώσεων αα΄
έως δδ΄ προστίθενται στο καθαρό κέρδος της
επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.
Αν από τα στοιχεία που προσκοµίζει ο φορολογούµενος προκύπτει αποδεδειγµένα, ότι, από
γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγµατικό κέρδος
είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται µε
την εφαρµογή του µοναδικού συντελεστή καθα-
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ρού κέρδους, το κέρδος αυτό µπορεί να καθορίζεται µε χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι
όµως κατώτερου από το µηδέν.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις µερικής ή ολικής
καταστροφής της επιχείρησης και των βιβλίων
και στοιχείων από πυρκαγιά, σεισµό, πληµµύρα
ή θεοµηνία, µπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός
συντελεστής µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί των ακαθάριστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων, το σχετικό
αίτηµα της επιχείρησης κρίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 88, εφαρµοζοµένων ανάλογα των οριζόµενων στις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ίδιου άρθρου.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1η Ιανουαρίου 2014.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 5
Κέρδη από µεταβιβάσεις ακινήτων
1. Το άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 33
Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν
από τη µεταβίβαση ακινήτων
1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή
εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού που αποκτάται µε οποιαδήποτε αιτία µετά την 1.1.2013 και µετά την κτήση
του µεταβιβάζεται περαιτέρω µε επαχθή αιτία, ο
µεταβιβάζων υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης αυτού
και της τιµής πώλησης του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η µε άλλη αιτία κτήση του,
ανεξάρτητα από τη µεταγραφή της.
2. Στην έννοια του όρου µεταβίβαση για την
εφαρµογή του παρόντος περιλαµβάνονται:
α) η µεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, καθώς και η µεταβίβαση υπό αναβλητική
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ή διαλυτική αίρεση ή µε τον όρο της εξώνησης,
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης
δουλείας των άρθρων 1188 έως 1191 του Αστικού Κώδικα,
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή
από εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου,
δ) η σύσταση, η απόσβεση ή η µεταβίβαση
µαζί µε το δεσπόζον ακίνητο πραγµατικής δουλείας των άρθρων 1118 έως 1141 του Αστικού
Κώδικα,
ε) η µεταβίβαση του τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης,
στ) η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου,
ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης, η οποία έχει
συντελεστεί υπέρ προσώπου υποκείµενου στο
φόρο του παρόντος άρθρου,
η) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή
δικαστικού πλειστηριασµού.
3. ∆εν υπάγονται σε φόρο:
α) οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (Α΄
245),
β) η επικύρωση ανώµαλων δικαιοπραξιών,
γ) η αυτούσια διανοµή ή συνένωση ακινήτων.
4. Ως τιµή κτήσης του ακινήτου ή του εµπράγµατου επ’ αυτού δικαιώµατος λαµβάνεται η αξία
αυτού κατά το χρόνο απόκτησής του, όπως
προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3
εδάφιο α΄ και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982 (Α΄
42), όπου εφαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού, και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο.
5. Ως τιµή πώλησης του ακινήτου ή του εµπράγµατου επ’ αυτού δικαιώµατος λαµβάνεται η αξία
αυτού κατά το χρόνο µεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη µεταγραφή της πράξης µεταβίβασης,
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1,
2, 3 εδάφιο α΄ και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982 (Α΄ 42),
όπου εφαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού
προσδιορισµού και στην παράγραφο 2 του άρθρου
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3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το
αναγραφόµενο στο συµβόλαιο τίµηµα εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο. Σε περίπτωση µεταβίβασης
ακινήτου ή εµπράγµατου επ’ αυτού δικαιώµατος,
το οποίο µετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας του,
ως τιµή πώλησης λαµβάνεται η αξία που προσδιορίζεται µε βάση το σύστηµα αυτό ή το δηλούµενο
τίµηµα, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο.
6. Η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της
τιµής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαµβάνεται αποπληθωρισµένη µε
την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας:
Έτη διακράτησης
Από 1 έως 5
Πάνω από 5 έως 10
Πάνω από 10 έως 15
Πάνω από 15 έως 20
Πάνω από 20 έως 25
Πάνω από 25

Συντελεστής παλαιότητας
0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

7. Σε περιπτώσεις κτήσης του ακινήτου αιτία
θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, ως χρόνος απόκτησης για τον προσδιορισµό του φόρου
θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονοµίας
ή ο χρόνος κατάρτισης του συµβολαίου δωρεάς
ή γονικής παροχής, έστω και αν συντρέχει νόµιµος λόγος µετάθεσης του χρόνου γένεσης της
φορολογικής ενοχής.
8. Για τον καθορισµό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης, της περιορισµένης προσωπικής δουλείας ή της πραγµατικής δουλείας επί ακινήτου εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 15,16 και της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2961/2001 (Α΄ 266).
9. Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη µεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
10. Στο φόρο του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται:

α) Το κέρδος που πραγµατοποιείται από εµπορική δραστηριότητα αγοροπωλησίας ακινήτων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και οι
υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 34.
β) Το κέρδος που πραγµατοποιείται από την
πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νοµικού προσώπου το οποίο φορολογείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 10.
γ) Το κέρδος µέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ που πραγµατοποιείται από µεταβίβαση ακινήτου και εφόσον το ακίνητο αυτό
έχει διακρατηθεί, για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εξαίρεση του προηγουµένου
εδαφίου δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα
οποία πραγµατοποιούν πέραν της µίας (1) µεταβίβασης εντός της ως άνω περιόδου διακράτησης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται τα έντυπα προσδιορισµού των
αξιών και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του
άρθρου αυτού.»
Άρθρο 6
Παρακράτηση φόρου
1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 9
του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. παρατείνεται µέχρι
και το οικονοµικό έτος 2014.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα µερίσµατα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα
και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη
µορφή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές.
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο
πάνω εισοδήµατα.
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Όταν ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία προβαίνει
σε διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο
νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου
101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που ορίζεται από
τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54,
αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από την ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. Οι διατάξεις
του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται όταν τα
κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
οποίας η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία είναι θυγατρική, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.
2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε
βάρος του νοµικού προσώπου του προηγούµενου εδαφίου επιστρέφεται σε αυτό κατά το µέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέµει σε
εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου. Επίσης, επιστρέφεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε
βάρος της ανώνυµης εταιρείας κατά το µέρος
που αναλογεί στα µερίσµατα που διανέµει προς
το ∆ηµόσιο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη προηγουµένων χρήσεων.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό
πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή
ανώνυµη εταιρεία ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με
την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω
εισοδήµατα.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στα εισοδήµατα της περίπτωσης η΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκα-
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τό (20%). Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
υπόχρεων του άρθρου 2, καθώς και των υπόχρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»
5. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, για αµοιβές µελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους
και προνοµιούχες µετοχές, που καταβάλλονται
από 1.1.2009 και µετά και εκπίπτουν σύµφωνα
µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήµατα
των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, ενεργείται παρακράτηση µε συντελεστή σαράντα
τοις εκατό (40%).
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζονται και για τις αµοιβές ή τα ποσοστά
κερδών που διανέµονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες σε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε µορφή (bonus).»
β. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν µεσολαβεί ηµεδαπό
πιστωτικό ίδρυµα, ο δικαιούχος του εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόµενο φόρο εφάπαξ µε υποβολή δήλωσης, µέσα στον επόµενο
µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην
αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση.»
6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28
µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).»
7. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί
ή οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης
ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα

934

τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Για την απόδοση του φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54.
Όταν συνεταιρισµός ή ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα
έσοδα της περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4
του άρθρου 2 που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, από το
φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα
οποία προέρχονται από τις συµµετοχές τους αυτές. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική, η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος
που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης επιστρέφεται σε αυτήν
κατά το µέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη προηγουµένων χρήσεων.»
8. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε.αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα
πιο πάνω εισοδήµατα. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα
την καταβολή τους. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας,
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από αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
και τα οποία παραµένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος του εισοδήµατος αποδίδει ο ίδιος τον
οφειλόµενο φόρο εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης, µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν
εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή πίστωση.»
9. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1
του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
εξής:
«Στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθέριου
επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου
µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο
φόρος παρακρατείται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και
ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό
τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που τηρούν απλογραφικά
και διπλογραφικά βιβλία, κατά την καταβολή
των αµοιβών, ανεξαρτήτως του εκδιδόµενου
στοιχείου που ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούµενου εδαφίου, όταν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, προµήθειες, µεσιτείες,
αµοιβές ή κάθε είδους άλλες παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, εφόσον σε
αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών η
έκδοση στοιχείου από το δικαιούχο των αµοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την
καταβολή της αµοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)
στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τα φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης
συναλλαγών κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012).»
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10. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες».
11. Ο συντελεστής που προβλέπεται από τις
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. µειώνεται από
σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα τρία τοις
εκατό (33%).
12. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου
114 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από κινητές αξίες, µε εξαίρεση τα µερίσµατα, είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος αλλοδαπής, η παρακράτηση φόρου ενεργείται µε συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%).»
13. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«της παραγράφου αυτής».
14. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών» και «στο άρθρο
αυτό» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Υπουργού
Οικονοµικών» και «στην παράγραφο αυτή»,
αντίστοιχα.
15. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με βάση την κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων της παραγράφου 1 και την παράγραφο 2
του άρθρου 9, στους αµειβόµενους µε µηνιαίο
µισθό, τους συνταξιούχους και τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από
ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, µετά από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή
του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που ορίζεται µε
άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα.»
16. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί και πρέπει να αποδοθεί, εκπίπτει ο φόρος
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που αποδεδειγµένα έχει παρακρατηθεί από τα
φυσικά πρόσωπα σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα
που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του
φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην
Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε
στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της
Σ.Α.∆.Φ..»
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος
1. Στις περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1
και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. διαγράφονται οι λέξεις
«από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.
διαγράφονται οι λέξεις «από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία».
3. α. Στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το µέρος που αντιστοιχεί
στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων
συµβολαίων ζωής του προσωπικού της, διενεργείται παρακράτηση φόρου ως εξής:
αα) µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για
εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά µέχρι και σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,
ββ) µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)
για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά κατά το µέρος
που υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ,
γγ) µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη παροχή.
β. Οι συντελεστές των υποπεριπτώσεων αα΄,
ββ΄ και γγ΄ αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση
είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης
εξαγοράς. ∆εν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε
καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο
ο οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
γ. Ο φόρος που προκύπτει από τις διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων παρακρατείται
κατά την πληρωµή από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρ-
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µόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Κ.Φ.Ε.. Με την παρακράτηση αυτού
του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων
για τα ποσά αυτά.
4. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό
προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου
11 του άρθρου 4 του ν. 4038/ 2012 (Α΄ 14), παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του
2012.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διαφορά του εισοδήµατος που δηλώθηκε από τον φορολογούµενο, τη σύζυγό του και
τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας
δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονοµικό
έτος, του φορολογούµενου ή της συζύγου του
της πηγής από την οποία δηλώνονται τα µεγαλύτερα εισοδήµατα και, αν δεν δηλώνεται εισόδηµα από καµία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.»
6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου
ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων
τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά µήνα για κάθε
εξαρτώµενο τέκνο.»
7. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώµενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδοµα
τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε
πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδηµα είναι µέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα
φορολογουµένων - υπηρεσιών
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει
υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της
ηλικίας του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 5. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής
δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι’ αυτό εγγράφως από τον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Στην
περίπτωση αυτή ο καλούµενος υποχρεούται να
υποβάλει τις οικείες δηλώσεις µέσα στην προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι
δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα
που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις
διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει µέχρι
το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζηµία που προέκυψε στο ίδιο οικονοµικό έτος, του στερεί το δικαίωµα συµψηφισµού, που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4.
Αν ο φορολογούµενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί
επιχείρηση ή επάγγελµα, καθώς και από κάθε
άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο λογιστή στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας,
που είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 63.
Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονοµικού έτους και µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών της
επόµενης µέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας.»
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3. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ µε τις υποπεριπτώσεις, δ΄ µε τις υποπεριπτώσεις, οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 62 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως
εξής:
«Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα εισοδήµατα του υπόχρεου
ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους,
καθώς και τα απαλλασσόµενα από το φόρο εισοδήµατα. Για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο
φορολογούµενα εισοδήµατα αναγράφεται και ο
παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση
φόρος.»
5. Στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέες
παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 ως εξής:
«10. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιµη για τον υπόχρεο ώρα, να
λαµβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα
τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(Κ.Φ.Α.Σ.) ή άλλους νόµους, καθώς και αυτά που
τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να
λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου,
εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού
στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική
εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν γίνεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στην έδρα της
∆.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής υπηρεσίας µετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταµένου αυτής.
11. Αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, στοιχείων ή
εγγράφων, επίσηµων ή ανεπίσηµων, από τα
οποία είναι ενδεχόµενο να προκύπτει απόκρυψη
φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον
υπάλληλο που ενεργεί το φορολογικό έλεγχο
και παραδίδονται στον αρµόδιο προϊστάµενο
της ∆.Ο.Υ., ο οποίος εφόσον µε βάση αυτά
ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει
µέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για τις κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδα-
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φίων της επόµενης παραγράφου.
12. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ή ο αρµόδιος
Επιθεωρητής, στις περιπτώσεις που υπάρχουν
βάσιµες υπόνοιες ότι στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα
οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται
βιβλία, έγγραφα, εµπορεύµατα ή άλλα στοιχεία,
τα οποία ασκούν επιρροή στον ακριβή προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, µπορεί, µε έγγραφό του να ζητήσει από τον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών και, αν δεν υπάρχει αυτός,
από τον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας, όπου υπάγεται η επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή το κατάστηµα άλλου υπόχρεου, τη
συνδροµή ανακριτικού υπαλλήλου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων ή εγγράφων ή
εµπορευµάτων ή άλλων στοιχείων, µε τη σύµπραξη φοροτεχνικών υπαλλήλων, που ορίζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή τον αρµόδιο Επιθεωρητή.
Η έρευνα ενεργείται σε οποιαδήποτε για τον
υπόχρεο εργάσιµη ώρα. Τα βιβλία, έγγραφα και
λοιπά στοιχεία που βρίσκονται, κατάσχονται και
παραδίδονται στον αρµόδιο προϊστάµενο
∆.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον µε βάση αυτά ενεργεί
φορολογική εγγραφή, τα φυλάσσει µέχρι την
τελεσιδικία αυτής.
Για την έρευνα και την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς
που ενεργούν την κατάσχεση και τον επιτηδευµατία ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του
ελέγχου εταίρο ή µέλος ή συγγενικό προς τους
ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που µετέχει στη
διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της
επιχείρησης.
Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον
υπόχρεο ή στο παριστάµενο, κατά τις διακρίσεις
του προηγούµενου εδαφίου, πρόσωπο.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να
υπογράψουν, εφαρµόζονται οι σχετικές µε τις
κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας. Ο ελεγχόµενος δικαιούται να λάβει
αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων
βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, µε δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατά-
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σχεσης σε αυτόν, µε την προϋπόθεση ότι στην
έκθεση ελέγχου, που επισυνάπτεται στην απόφαση επιβολής προστίµου σε βάρος του τρίτου,
επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής έκθεσης
κατάσχεσης ή απόσπασµα αυτής.
13. Τα δικαιώµατα του αρµόδιου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. που ορίζονται από τις διατάξεις των
παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού ενασκούνται παράλληλα και από τους Γενικούς ∆ιευθυντές Φορολογίας, Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους προϊσταµένους του
Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
(Σ.∆.Ο.Ε.).»
6. Στο άρθρο 67Β του Κ.Φ.Ε. η παράγραφος 4
αναριθµείται σε παράγραφο 5 και προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για όλες τις εκκρεµείς χρήσεις για τις
οποίες υφίσταται φορολογική υποχρέωση.»
7. Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουµένων,
υπηρεσιών, νοµικών προσώπων και οργανώσεων γενικά»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία,
που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο
του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες,
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε
υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων,
υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.»
9. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου
82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση:
«Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/ 22.7.2011.»
10. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του
Κ.Φ.Ε., οι περιπτώσεις ιγ΄ («Η χορήγηση στοιχείων...») και ιδ΄ αναριθµούνται σε ιδ΄ και ιε΄,
αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση ιστ΄
ως εξής:
«ιστ) Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο β΄ του ν. 1756/ 1988, η οποία περιλαµβάνει
αιτιολόγηση του παραγγέλλοντος εισαγγελικού
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λειτουργού περί µη συνδροµής φορολογικού
απορρήτου.»
11. Στο άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. οι παράγραφοι 6,
7, 8 και 9 αναριθµούνται σε 7, 8, 9 και 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, καµία άλλη, πλην του προϊσταµένου της
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και των άλλων
συναρµόδιων αρχών που εξοµοιώνονται µε αυτόν, δηµόσια αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου ή οργανισµός δεν δικαιούται να λαµβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς έγκριση
του Υπουργού Οικονοµικών, να έχουν πρόσβαση και να λαµβάνουν γνώση του σχετικού περιεχοµένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν, οι διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο,
µε αιτιολογηµένη πράξη τους, καθώς και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης για διεκδίκηση πόρων,
ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων έννοµων δικαιωµάτων τους.
Σε καµία, όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται
στις αρχές αυτές να αφαιρούν ή να κατάσχουν
τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία.»
Άρθρο 9
Φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σε ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή
ή αλλοδαπή. Τα διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που αποµένει
µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Επίσης, επί ηµεδαπών ανώνυµων
εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι οποίες
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος βάσει
ειδικών διατάξεων νόµων, αντικείµενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα µε
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οποιαδήποτε µορφή κέρδη, µετά την αναγωγή
αυτών σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήµατος. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε οποιαδήποτε περίπτωση
κεφαλαιοποίησης ή διανοµής κερδών για τα
οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος.
Πέραν του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο
προηγούµενα εδάφια, στα κέρδη που διανέµονται από την ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία ενεργείται και παρακράτηση φόρου
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή
την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση.
Κατ’ εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδηµα
ή κέρδος των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης,
που συστήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 29 του ν. 588/1977 (Α΄ 148), δεν υπόκειται σε φόρο στο όνοµα του νοµικού προσώπου,
αλλά στο όνοµα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη
συµµετοχή του στην εταιρεία.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις
και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»
4. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. µετά από τις λέξεις
«ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες,» προστίθενται
οι λέξεις «ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες,».
5. Οι περιπτώσεις θ΄ και ιδ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
6. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151 - Κ.Φ.Ε.)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Τα κέρδη που εισπράττουν ηµεδαπές
ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα
τους σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις οποίες συµµετέχουν κατά την έν-
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νοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.
2578/1998 (Α΄ 30) απαλλάσσονται της φορολογίας. Το απαλλασσόµενο ποσό εµφανίζεται σε
λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών ή όχι. Αν διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεµατικό αυτό
ή µέρος αυτού, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55,
κατά περίπτωση, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 4
του άρθρου 106. Από το ποσό του φόρου που
οφείλεται σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε
στην αλλοδαπή ως φόρος εισοδήµατος νοµικού
προσώπου ή παρακρατήθηκε ως φόρος επί των
διανεµηθέντων κερδών. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται. Τα πιο πάνω δεν έχουν
εφαρµογή όταν το αποθεµατικό διανέµεται σε
µητρική εταιρεία άλλου κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998.»
7. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), επιφυλασσοµένων
των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 114.»
8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαχειριστική περίοδος, για τα νοµικά
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101
που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο.»
9. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. η λέξη «Εµπορίου» αντικαθίσταται µε την λέξη «Ανάπτυξης».
10. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «η οποία
καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο επισυµβασών ζηµιών, που προβλέπεται από την περίπτωση ια΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ.
186/1992» διαγράφονται.
11. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 105 του
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Κ.Φ.Ε. στο πρώτο εδάφιο µετά τη λέξη «ποσοστό»
προστίθενται οι λέξεις «ένα τοις εκατό (1%)» και
τα τέσσερα τελευταία εδάφια καταργούνται.
13. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «27 του ν.
2076/1992 (Α΄ 130)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «88 του ν. 3601/2007 (Α΄ 178)».
14. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12
του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., οι λέξεις «κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε µε τη
σταθερή µέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «είτε µε τους συντελεστές της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31».
15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε
βάρος των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30)
ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης από
τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η
ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το
χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ
της ονοµαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης
των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που
µετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζηµία από την αποτίµηση τους η οποία δεν
έχει συµψηφιστεί µε αποθεµατικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 38, λαµβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.»
16. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 14
του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «πενήντα
τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)» και προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά
ως προς το Άγιο Όρος το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται σε εκατό τοις εκατό
(100%)».
17. Η παράγραφος 16 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
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18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Σε περίπτωση όµως, που στα καθαρά κέρδη
ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συνεταιρισµού, συµπεριλαµβάνονται,
εκτός από τα µερίσµατα και τα κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, που αναφέρονται πιο
πάνω, και αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω
λαµβάνει χώρα διανοµή κερδών, για τον προσδιορισµό των διανεµόµενων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήµατα, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, λαµβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους
ισολογισµούς των νοµικών αυτών προσώπων.»
19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «και ηµεδαπών
ανώνυµων εταιρειών, πλην τραπεζικών και
ασφαλιστικών,» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«,ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και ηµεδαπών ανώνυµων εταιρειών».
20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 και 11 αναριθµούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
και 10, αντίστοιχα.
21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθµήθηκε µε
την προηγούµενη παράγραφο, µετά τις λέξεις
«εταιρειών περιορισµένης ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών».
22. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε., όπως αναριθµήθηκε
µε την παράγραφο 22 µετά τις λέξεις «εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις
«ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.».
23. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 106, όπως αναριθµήθηκε
µε την παράγραφο 22, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω ποσό που λαµβάνουν οι µέτοχοι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε βάση
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54.
Επίσης, σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο
έχει, µέσα στη διαχειριστική περίοδο που λαµβάνει χώρα η απόσβεση ή µείωση του κεφαλαίου, εισοδήµατα απαλλασσόµενα της φορολο-
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γίας, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
24. Η παράγραφος 12 του άρθρου 106 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
25. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε.
οι λέξεις «Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τη διπλογραφική µέθοδο.».
26. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «άρθρου 86» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«άρθρου 1 του ν. 2523/1997».
27. Στο πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. η
λέξη «Φορολογικής» αντικαθίσταται µε τη λέξη
«∆ιοικητικής».
28. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του
Κ.Φ.Ε. η λέξη «τέταρτου» αντικαθίστανται µε τη
λέξη «πέµπτου» και οι λέξεις «και της περίπτωσης ι΄» διαγράφονται.
29. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 του
Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «ή κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» διαγράφονται
και οι λέξεις «των παραγράφων 2 και 3» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της παραγράφου 2».
30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά τους.»
31. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τα ηµεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος
υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).»
32. Η παράγραφος 4 του άρθρου 109 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που
αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και του
συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55,
111 και 114 του παρόντος, στο εισόδηµα που
υπόκειται σε φόρο.
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β) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε
στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε
σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος
αυτός σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί
για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί
εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας σύµφωνα µε τις Σ.Α.∆.Φ..
Ειδικά για τα µερίσµατα ή κέρδη που εισπράττει
ηµεδαπή µητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998
εκπίπτει το άθροισµα των ποσών του φόρου που
τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος.»
33. Η παράγραφος 3 του άρθρου 111 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο
φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται µε βάση τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 2578/1998,
3943/2011, 3986/2011, 4019/2011
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του ν.
3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν
σχηµατισθεί ή σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), του ν.
2601/1998 (Α΄ 81), του ν. 1262/1982 (Α΄ 70), καθώς και µε οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόµο, πλην του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) όπως ισχύει,
λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται,
προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο µέσα
στην οποία έγινε η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεµατικού. Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

942

55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τα
πιο πάνω αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13
του ν. 1473/1984 (Α΄ 127) ή του άρθρου 101 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011
(Α΄ 216) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 10 και το τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 καταργούνται.
4. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 τροποποιούνται και προστίθεται νέες περιπτώσεις γ΄ και δ΄
ως εξής:
α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική
επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό
έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε
οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.
β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική
επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις
µε πληθυσµό πάνω από διακόσιες χιλιάδες
(200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.
γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.
δ) Για κάθε υποκατάστηµα σε εξακόσια (600)
ευρώ ετησίως.
Ειδικά για τις Αστικές µη Κερδοσκοπικές
Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που
το εισόδηµά τους προέρχεται από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα και έχουν έγγραφη σύµβαση µε µέχρι
τρία (3) φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, ή το
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/και νοµικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους
επιτηδεύµατος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως
επιβλήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2012.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α΄
72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε
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αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς
αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, κατά
περίπτωση, οι οποίες αποκτώνται από την 1η
Ιουλίου 2013 και µετά.
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε.
όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9), αναστέλλεται
για τις δηλώσεις οικονοµικού έτους 2012 και
2013 (χρήσεις 2011 και 2012).
7. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 74
του Κ.Φ.Ε. όπως τέθηκε µε την παράγραφο 16α
του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αναστέλλεται για τις δηλώσεις οικονοµικών ετών 2011,
2012 και 2013 και για το χρονικό διάστηµα αυτό
εφαρµόζεται όπως ίσχυε πριν την κατάργησή
της.
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
(Α΄ 31), ισχύουν και για µεταβιβάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, καθώς και
των αδειών κυκλοφορίας τους που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και
την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄ 98),
όπως αυτή ισχύει σήµερα, παρατείνεται έως την
31η ∆εκεµβρίου 2013 για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόµου.
Άρθρο 11
Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών
1. Το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 39
∆ιόρθωση κερδών τιµολογήσεων µεταξύ
συνδεδεµένων επιχειρήσεων
1. Όταν µεταξύ συνδεδεµένων, κατά την έννοια
της επόµενης παραγράφου, επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε οικονοµικούς
όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και τρίτων, τα κέρδη
τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν
πραγµατοποιηθεί από την ηµεδαπή επιχείρηση,
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αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των
διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν τα καθαρά
κέρδη της επιχείρησης ή µειώνουν τη ζηµία που
προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται το
κύρος αυτών. Οι διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και για συναλλαγές µεταξύ µόνιµης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα µε το κεντρικό
και µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και µόνιµης
εγκατάστασής της στην αλλοδαπή.
2. Ως συνδεδεµένες νοούνται οι επιχειρήσεις
µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής
εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συµµετοχής
της µίας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης
ή λόγω συµµετοχής των ιδίων προσώπων στο
κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε µία από τις συνδεδεµένες τα ανωτέρω
δικαιώµατα ή δυνατότητες επιρροής.
3. Ειδικά για τις συµβάσεις δανείου που συνάπτονται µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων
κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου δεν εκπίπτουν οι δεδουλευµένοι τόκοι που
καταβάλλονται ή πιστώνονται, κατά το µέρος
που το συνολικό ύψος δανείων της δανειοδοτούµενης από τις δανειοδότριες υπερβαίνει κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το
τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της δανειοδοτούµενης. Στην έννοια των τόκων της παραγράφου αυτής εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών
δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από
συνδεδεµένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα
οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές,
καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί
οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από τις πιο πάνω συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για τις
ανώνυµες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
του ν. 1665/1986 (Α΄ 183), τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν.
1905/1990 (Α΄ 147), τις εταιρίες ειδικού σκοπού
του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) και του ν. 3601/2007
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(Α΄ 178) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρίες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (Α΄ 169), τις
Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/ 2007 (Α΄ 195),
καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
4. Τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειµένου να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό
των οφειλόµενων φόρων, τελών και εισφορών
στις λοιπές φορολογίες.
5. Ο έλεγχος διενεργείται από τη ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των
διατάξεων της παραγράφου 1, λαµβάνοντας
υπόψη τις «κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ
περί ενδοοµιλικών τιµολογήσεων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές»,
όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής και τον
καθορισµό της καθ’ ύλην αρµοδιότητας.»
2. Το άρθρο 39Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 39Α
Τεκµηρίωση τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών
1. Ηµεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται µε άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου
2 του άρθρου 39, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους. Ειδικά οι εµποροβιοµηχανικές εταιρίες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µε
τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132) απαλλάσσονται από την υποχρέωση τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους. Επίσης, εξαιρούνται συναλλαγές µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις η αξία των οποίων δεν
υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
αθροιστικά, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της
διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεµένων δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια
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ευρώ ή η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το
σύνολο των συνδεδεµένων υπερβαίνει τα πέντε
εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και για τις συναλλαγές του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 39.
3. Ο «φάκελος τεκµηρίωσης» της παραγράφου 1 αποτελείται από:
α. Το «βασικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρίες του οµίλου
και περιέχει κοινές τυποποιηµένες πληροφορίες
για όλες τις συνδεδεµένες εταιρίες και τα υποκαταστήµατα του οµίλου.
β. Τον «ελληνικό φάκελο τεκµηρίωσης», ο
οποίος συµπληρώνει το «βασικό φάκελο» της
προηγούµενης περίπτωσης και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις ελληνικές
επιχειρήσεις του οµίλου, τις µόνιµες εγκαταστάσεις της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή τις µόνιµες εγκαταστάσεις της ελληνικής
επιχείρησης στην αλλοδαπή.
4. Ο φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται πριν
την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού της
παραγράφου 5 του άρθρου 82 και σε κάθε περίπτωση εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της διαχειριστικής περιόδου.
Συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών,
ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών µέσα στην ίδια προθεσµία, για ισολογισµούς που κλείνουν µετά τις
30.12.2012, και περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης,
όπως τον όµιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαµβάνει, καθώς και κατάλογο µε τις ενδοοµιλικές
συναλλαγές προς τεκµηρίωση, οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντοµη περιγραφή της µεθόδου τεκµηρίωσης που εφαρµόζεται. Ο φάκελος τεκµηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια
ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες.
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5. Ο φάκελος τεκµηρίωσης, όπως ισχύει για
κάθε διαχειριστική περίοδο, διατηρείται όσο
διαρκεί ο εκάστοτε οριζόµενος από τις φορολογικές διατάξεις χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την επιβολή
φόρου. Επίσης, διατηρείται οπωσδήποτε όσο
χρόνο εκκρεµεί η σχετική υπόθεση ενώπιον ∆ικαστηρίου.
6. Σε περίπτωση επιγενόµενης µεταβολής
των συνθηκών της αγοράς που επιφέρουν αλλαγές στα στοιχεία του φακέλου τεκµηρίωσης, η
επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει σε επικαιροποίησή του, µέχρι το τέλος της διαχειριστικής
περιόδου εντός της οποίας µεταβάλλονται οι
πιο πάνω συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει τον συνοπτικό πίνακα που ορίζεται από την παράγραφο 5
στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία κλεισίµατος της διαχειριστικής περιόδου εντός της
οποίας πραγµατοποιήθηκε η επικαιροποίηση.
7. Όσοι λαµβάνουν γνώση του φακέλου τεκµηρίωσης του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται
να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο
αυτού, κατά τις κείµενες διατάξεις.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή
των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων και συγκεκριµένα, το υποχρεωτικό περιεχόµενο του Φακέλου Τεκµηρίωσης της παραγράφου 3, το περιεχόµενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι µέθοδοι, τρόποι
και διαδικασίες προσδιορισµού των τιµών των
συναλλαγών αυτών, η διαδικασία επικαιροποίησης των φακέλων τεκµηρίωσης, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
3. Μετά το άρθρο 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προστίθεται νέο άρθρο 39Β
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 39Β
Προσδιορισµός µη τεκµηριωµένων τιµών
ενδοοµιλικών συναλλαγών
1. Οι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών κρίνονται
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µη τεκµηριωµένες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) µη τήρησης ή µη διάθεσης του φακέλου
τεκµηρίωσης στην αρµόδια ελεγκτική αρχή,
β) τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκµηρίωσης, εφόσον προκύπτει αδυναµία
ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας υπολογισµού ή τεκµηρίωσης των τιµών ενδοοµιλικών
συναλλαγών, η οποία δεν θεραπεύεται από τις
πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στον
έλεγχο,
γ) µη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον προκύπτει αδυναµία ελεγκτικής επαλήθευσης των
τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών.
2. Οι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών που
κρίνονται µη τεκµηριωµένες προσδιορίζονται
από την αρµόδια ελεγκτική αρχή µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από κάθε πηγή.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει ένα εύρος
τιµών ή κέρδους, το οποίο γίνεται δεκτό από τη
φορολογική αρχή, οι τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε τιµή ή
ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους.
Αν το εύρος που προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, αυτή προσδιορίζει
τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών στην τιµή
της διαµέσου.
3. Σε περίπτωση που από την εφαρµογή των
διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου προκύπτει παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997.»
4. Μετά το άρθρο 39Β του Κ.Φ.Ε προστίθεται
νέο άρθρο 39Γ που έχει ως εξής:
«Άρθρο 39Γ
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής
Τιµολόγησης
1. Οι ηµεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 δύνανται να υποβάλουν αίτηση προέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συγκεκριµένων µελλοντικών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στη Γενική
∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης
∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συστή-
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νεται Επιτροπή για τον επανέλεγχο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των υποθέσεων των οποίων η
µεθοδολογία έχει τύχει προέγκρισης.
2. Αντικείµενο της προέγκρισης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγµένο
σύνολο κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον
καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών
κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής
περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης,
τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρµογές, καθώς και τις κρίσιµες παραδοχές για τις µελλοντικές συνθήκες.
Αντικείµενο της προέγκρισης µπορεί επίσης
να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα που αφορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο
της προέγκρισης:
α) ορισµένη τιµή συναλλαγής µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων,
β) ορισµένο ποσοστό του περιθωρίου µικτού
ή καθαρού κέρδους από συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
3. Η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων εκδίδει
σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα
δύο (2) έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται
να ανατρέχει σε διαχειριστική περίοδο που έχει
ολοκληρωθεί κατά τη στιγµή της υποβολής της
αίτησης προέγκρισης. Από την απόφαση προέγκρισης δεν απορρέουν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για άλλους φορολογούµενους πέραν της
αιτούσας.
4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών
της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η απόφαση
προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν
από αυτές που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ
ανεξάρτητων επιχειρήσεων και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
39, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα στην απόφαση αυτή.
Η επιχείρηση υποχρεούται να περιλαµβάνει
στους τηρούµενους φακέλους τεκµηρίωσης του
άρθρου 39Α τα στοιχεία που απαιτούνται για την
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παρακολούθηση και επαλήθευση της εφαρµογής της απόφασης προέγκρισης.
Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών µε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιορίζεται στην
επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην
απόφαση προέγκρισης και ότι εξακολουθούν να
ισχύουν οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες αυτή
βασίστηκε.
Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται από άλλες
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία
τεκµηρίωσης που αφορούν την απόφαση προέγκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του
αντίστοιχου φακέλου τεκµηρίωσης.
Η έκδοση απόφασης προέγκρισης δεν εµποδίζει τη µεταγενέστερη διενέργεια της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε
εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών
συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογούµενου. Σε µια τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της
επόµενης παραγράφου για την αναθεώρηση της
απόφασης προέγκρισης.
5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε
κατόπιν αίτησης από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση είτε αυτεπάγγελτα από την αρµόδια υπηρεσία, στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν οι κρίσιµες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν
εσφαλµένες χωρίς ευθύνη της αιτούσας,
β) εάν επήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην απόφαση
προέγκρισης χωρίς ευθύνη της αιτούσας,
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας
αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή της
διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε
περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές
του ίδιου φορολογούµενου.
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Ειδικά για την αυτεπάγγελτη αναθεώρηση
της αρχικής απόφασης προέγκρισης η αρµόδια
υπηρεσία εκδίδει απόφαση, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία και έχει τα αποτελέσµατα που ορίζονται στην παράγραφο 4, αρχής
γενοµένης από την έκδοσή της.
6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από την αρµόδια υπηρεσία οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες παραδοχές στα οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης ήταν ανακριβή,
β. εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν
τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που
ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα και
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από την αρµόδια υπηρεσία οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης
µεταβολή των κρίσιµων παραδοχών ή συνθηκών
στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης,
β. εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν
τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που
ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
γ. εφόσον επέλθει ουσιώδης µεταβολή των
εφαρµοστέων φορολογικών διατάξεων.
∆εν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης
προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρησή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.
Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό σηµείο
που ορίζεται µε την απόφαση ακύρωσης.
8.Ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης
επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο
µέχρι τη λήξη της ισχύος της απόφασης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, δύναται να ανανεώνεται µέχρι δύο φορές η
ισχύς της απόφασης προέγκρισης χωρίς αλλαγή
των όρων της.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της
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αίτησης ανανέωσης είναι να αποδειχθεί ότι δεν
επήλθε ουσιώδης µεταβολή των στοιχείων στα
οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης.
Η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση επί της
αίτησης ανανέωσης, η οποία κοινοποιείται στην
αιτούσα εταιρεία. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή
η αίτηση, η απόφαση ανανέωσης έχει τα αποτελέσµατα που ορίζονται στην παράγραφο 4.
Η διάρκεια ισχύος της απόφασης ανανέωσης
δεν δύναται κάθε φορά να υπερβαίνει τα δύο (2)
έτη.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα οποία είναι
αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των
προηγούµενων παραγράφων και ειδικότερα η
διαδικασία για την προέγκριση µεθοδολογίας
ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση,
την ανανέωσή της και την ανάκλησή της, το ειδικότερο περιεχόµενο της αίτησης προέγκρισης
και της αίτησης ανανέωσης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες
αρχές άλλων εµπλεκοµένων κρατών, ο τύπος
και το περιεχόµενο των αποφάσεων της αρµόδιας υπηρεσίας.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997
(Α΄ 179) αναριθµείται και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής
του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό
1/1000 των δηλούµενων ακαθάριστων εσόδων
της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο
των χιλίων (1000) ευρώ και µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιµο αυτό
καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόµενου µήνα
από τη βεβαίωσή του. Τυχόν άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωσή του.
Το πρόστιµο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο φάκελος τεκµηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας
ελεγκτικής αρχής µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 39Α του
Κ.Φ.Ε..
Όταν η εκπρόθεσµη υποβολή του συνοπτικού

947

πίνακα πληροφοριών οφείλεται σε γεγονός
ανωτέρας βίας, το οποίο επικαλείται και αποδεικνύει η επιχείρηση και ο πίνακας αυτός υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του
γεγονότος αυτού, δεν επιβάλλεται πρόστιµο.
6. Σε περίπτωση µη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή µη διάθεσης του φακέλου τεκµηρίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε. στην αρµόδια ελεγκτική
αρχή, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο υπολογιζόµενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των
δηλουµένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ και µεγαλύτερο των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.»
6. Μετά το δωδέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος προστίθεται νέο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Ειδικά για µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή, εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
7. Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικά για µεταβιβάσεις µετοχών που πραγµατοποιούνται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης
και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου
25 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για συµβάσεις δανείου που συνάπτονται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
9. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης
ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για µεταβιβάσεις ακινήτων που πραγµατοποιούνται µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεµένων µε αυτή, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.»
10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «επαρκή και
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ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «βιβλία µε την απλογραφική ή διπλογραφική µέθοδο» και στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 οι λέξεις «του άρθρου 51Β» µε τις λέξεις «των άρθρων 39, 39Α και 51Β».
11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 39 και
39Α».
12. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
13. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου
51Β του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο που έχει ως
εξής:
«Εξαιρετικά οι δαπάνες αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία
δαπάνης η οποία προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, από
εταιρείες µε έδρα σε µη συνεργάσιµα κράτη ή
κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς δεν
εµπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις όταν καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους
στην αλλοδαπή, για τις οποίες προβλέπεται η
τήρηση ειδικών φακέλων τεκµηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών.»
15. Η παράγραφος 10 του άρθρου 105 του
Κ.Φ.Ε. καταργείται.
16. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 26 του ν. 3728/2008, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων.
Οι φάκελοι τεκµηρίωσης που έχουν προσκοµιστεί στη ∆ιεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
και αφορούν τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012
παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία για τον
έλεγχο των ενδοοµιλικών συναλλαγών του
Υπουργείου Οικονοµικών και συντάσσεται προς
τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και πα-
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ραλαβής. Η ∆ιεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στους ως
άνω φακέλους τεκµηρίωσης για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς. Κατ’ εξαίρεση, οι φάκελοι τεκµηρίωσης για τις χρήσεις 2008 και 2009
υπόκεινται σε έλεγχο από την ανωτέρω ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή,
που ολοκληρώνεται από αυτήν κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008. Ως έναρξη
του ελέγχου νοείται η πρώτη πράξη της ∆ιοίκησης προς περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου
τεκµηρίωσης ή/ και προσκόµισης συµπληρωµατικών εγγράφων, πέραν της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόµιση του φακέλου τεκµηρίωσης.
Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσµης υποβολής
της κατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για τις
οποίες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν
έχει βεβαιωθεί το προβλεπόµενο πρόστιµο της
παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται το
αυτοτελές πρόστιµο που ορίζεται στην παρ. 5
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιείται µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του παρόντος.
Αρµόδια για την περαίωση των υποθέσεων αυτών είναι η ∆ιεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η
οποία οφείλει εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος να εισηγηθεί σχετικά στο Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, ο οποίος είναι αρµόδιος για την επιβολή του προστίµου. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται κατά τις διατάξεις των
παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης Α2-8092/31.12.2008 (Β΄ 2709).
17.«Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και
5 εφαρµόζονται για ενδοοµιλικές συναλλαγές
που πραγµατοποιούνται, σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και µετά. Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο 2012, ο
φάκελος τεκµηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται µέχρι τις 10
Μαΐου 2013.
Για συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν
στις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011,
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λαµβάνεται υπόψη ο φάκελος τεκµηρίωσης που
ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
3728/2008. Ο έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια φορολογική αρχή, η οποία προσδιορίζει
και τις τιµές ενδοοµιλικών συναλλαγών σε περίπτωση µη τήρησης ή µη διάθεσης ή τήρησης
ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκµηρίωσης, καταργούµενης της παραγράφου 6 του άρθρου 39, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του
από τον παρόντα νόµο.
18. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και
15 εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το οικονοµικό έτος 2013 και µετά.
19. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν
από 1ης Ιανουαρίου 2014.
20. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορήγηση στοιχείων σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 39 και 39Α σε ειδικά
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 12
Συµπλήρωση διατάξεων για την Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών
αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων,
επιπέδου ∆ιεύθυνσης, υπαγόµενη απευθείας
στον Υπουργό Οικονοµικών, η οποία ονοµάζεται
«∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµικών» και έχει έδρα τον Νοµό Αττικής. Ως παράρτηµα αυτής λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας, µε τίτλο «Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονοµικών» και έχει έδρα
την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις
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διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει
ως αποστολή τη διερεύνηση και εξιχνίαση σε
όλη την Επικράτεια των ποινικών αδικηµάτων
και πειθαρχικών παραπτωµάτων, που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά υπάλληλοι του
Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό Νοµικών Προσώπων και συγκεκριµένα:
α) Των ποινικών αδικηµάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 216 - 218,
220, 222, 235 - 237, 239 - 244, 252, 254 - 259 και
261 του Ποινικού Κώδικα, της Φορολογικής, ∆ηµοσιονοµικής και Τελωνειακής νοµοθεσίας και
το Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
β) Των πειθαρχικών παραπτωµάτων σε περιπτώσεις φαινοµένων χρηµατισµού, µετά από
αυτόφωρη σύλληψη ή από συλλογή εµπεριστατωµένων καταγγελιών και σοβαρών υποθέσεων
που έχουν ως συνέπεια απώλεια εσόδων του
κράτους.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε τις
διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 55 του ν.
4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί ελέγχους του «πόθεν έσχες» (δηλαδή
της περιουσιακής κατάστασης) των υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό Νοµικών Προσώπων ως εξής:
α) Στοχευµένους ελέγχους ή δειγµατοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι πραγµατοποιούνται σε
ετήσια βάση, σύµφωνα µε κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η επιλογή των κριτηρίων για τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, ο προσδιορισµός του
δείγµατος τους και η διαδικασία διενέργειάς
τους.
β) Σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων,
οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει στοιχεία
που δύνανται να προκαλέσουν βάσιµες υπόνοιες αδικαιολόγητης µεταβολής της υφιστάµενης
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περιουσιακής κατάστασής τους.
γ) Σε υπαλλήλους για τους οποίους, διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.∆.Ε. από την Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων, προς διερεύνηση αδικηµάτων της
παραγράφου 2 και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
δ) Μετά το πέρας του ελέγχου εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του νόµου και συντρέχει
περίπτωση καταλογισµού κατά το άρθρο 12 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν
ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρµόδιο για την άσκηση
ποινικής δίωξης όργανο. Εφόσον διαπιστωθεί
ανάγκη διερεύνησης θεµάτων που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής,
η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή. Κατά
τη διάρκεια του ελέγχου, µπορεί να καλείται ο
ελεγχόµενος για να δώσει διευκρινίσεις ή να
προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία, εντός
ρητής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, η οποία
µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, για ισόχρονο διάστηµα.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011
αντικαθίσταται και ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 8, 19, 21
και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253)
και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995
(Α΄ 211) ισχύουν και για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εικοσιτετράωρη βάση, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
5. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών και από υπαλλήλους που τους ανατίθενται
καθήκοντα Οικονοµικού Επιθεωρητή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 του ν.
2343/1995.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
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Οικονοµικών και για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών, δύναται να αποσπασθούν στη ∆ιεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, υπάλληλοι του προηγουµένου εδαφίου.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η χρονική
διάρκεια της απόσπασης, µε την λήξη της οποίας ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδίκαια στην θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.
Για την συνδροµή του έργου της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων, δύνανται να ανατίθενται συγκεκριµένα καθήκοντα σε υπαλλήλους
των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι για το σκοπό αυτόν αποσπώνται
στη ∆ιεύθυνση ή την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων.»
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3943/2011 προστίθενται
παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17
ως εξής:
«9. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά,
συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες
και στοιχεία που αφορούν τη διάπραξη αδικηµάτων της παραγράφου 2, ενεργεί και αυτεπαγγέλτως προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας για τη βεβαίωσή τους και παραπέµπει τους
υπαιτίους στην αρµόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική αρχή ή τον αρµόδιο
πειθαρχικό προϊστάµενο. Κατά την εκτέλεση
των ανωτέρω καθηκόντων της, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από
αυτό Νοµικών Προσώπων και των άλλων αρχών
ή υπηρεσιών του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα
όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε από τις σχετικές διατάξεις. Ακόµη µπορεί να ζητεί στοιχεία
και πληροφορίες από δικαστικές υπηρεσίες.
10. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τη ∆ιεύθυνση και την
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Οικονοµικών, διενεργείται κατόπιν
Παραγγελίας Εισαγγελικού Λειτουργού, ο οποίος εποπτεύει το προδικαστικό έργο των υπηρετούντων στη ∆ιεύθυνση και Υποδιεύθυνση
υπαλλήλων, από τους οποίους ενηµερώνεται επί
των στοιχείων των καταγγελιών και της πορείας
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των σχετικών ελέγχων. Κατά την ενέργεια των
προδικαστικών ελέγχων οι αρµόδιοι προς τούτο
υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης
θεωρούνται ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι.
11. Στις περιπτώσεις που ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, για αδικήµατα
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν
ισχύει το φορολογικό απόρρητο, το δε τραπεζικό και χρηµατιστηριακό απόρρητο αίρεται µε
σχετική διάταξη του αρµόδιου εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου 10, αν κριθεί ότι η άρση επιβάλλεται από τις ανάγκες της έρευνας.
12. Οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προς διαπίστωση διαπράξεως πειθαρχικών παραπτωµάτων, δύνανται να προβαίνουν σε λήψη ενόρκων
µαρτυρικών καταθέσεων επί της προκαταρκτικής εξετάσεως, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
αντιστοίχων διατάξεων του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και των διατάξεων του Κώδικα Καταστάσεως ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και
Ν.Π.∆.∆..
13. Όταν άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ενεργεί προκαταρκτική εξέταση ή
προανάκριση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ή προκαταρκτική εξέταση Ε.∆.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για τα αδικήµατα της παραγράφου
2, υποχρεούται να παραπέµψει τη σχετική υπόθεση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
14. Μέχρι το τέλος του µηνός Φεβρουαρίου
κάθε έτους, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου
και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.
15. Οι αποφάσεις µεταθέσεων, µετακινήσεων
και αποσπάσεων των υπαλλήλων στη ∆/νση και
Υποδ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών και οι αποφάσεις µετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση της υπηρεσίας,
δεν γνωστοποιούνται και δεν αναρτώνται στο
διαδίκτυο, µε εξαίρεση τις πραγµατοποιούµενες
δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις οι
οποίες γνωστοποιούνται µετά την ολοκλήρωση
της υπόθεσης.
16. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η
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οργάνωση, η διάρθρωση, ο κανονισµός λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων,
καθώς των καθηκόντων του προσωπικού της.»
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2343/1995 για
την Οικονοµική Επιθεώρηση
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 2343/1995 (Α΄ 211), αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Οι θέσεις των Οικονοµικών Επιθεωρητών,
πληρούνται µε µετατάξεις εκ των υπηρετούντων στο Υπουργείο Οικονοµικών υπαλλήλων,
κατηγορίας ΠΕ, µε δωδεκαετή τουλάχιστον
πραγµατική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονοµικών».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Οικονοµικής Επιθεώρησης, οι αρχές και η µεθοδολογία
άσκησης του έργου της, καθώς και τα δικαιώµατα και καθήκοντα των Οικονοµικών Επιθεωρητών.»
3. Μετά την παρ. 22 του άρθρου 2 του ν.
2343/1995 (Α΄ 211), όπως αυτή προστέθηκε µε
την παρ. 17 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄
180), προστίθεται νέα παράγραφος 23, που έχει
ως εξής:
«23. α) Συστήνεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης µη αµειβόµενη Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται
από:
αα) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, ως Πρόεδρο, µε
αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Προσωπικού Επιθεώρησης,
ββ) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου,
γγ) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,
δδ) έναν Εσωτερικό Ελεγκτή, µε τον αναπληρωτή του, µέλη του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι
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υποδεικνύονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών και
εε) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, µόνιµο ή µετακλητό, κατηγορίας ΠΕ, µε
γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών και εσωτερικού
ελέγχου, µε τον αναπληρωτή του.
β) Η θητεία του προέδρου και των µελών της
Επιτροπής είναι τριετής.
γ) Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου:
αα) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα εσωτερικών ελέγχων και παρακολουθεί την εκτέλεσή
του.
ββ) Εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα
του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία
από την πρόοδο της υλοποίησης των προτάσεών του.
γγ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονοµικών προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου και της µεθοδολογίας του.
δ) Η συγκρότηση της Επιτροπής Εσωτερικού
Ελέγχου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως
Γραµµατέας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, από αυτούς που υπηρετούν στην Οικονοµική Επιθεώρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται τα ειδικά θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής.»

«Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων
επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης που προβλέπονται
στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίοι επιλέγονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν.
3839/2010 (Α΄ 51), υπογράφουν µε την ανάληψη
των καθηκόντων τους συµβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών».

Άρθρο 14
Συµβόλαιο αποδοτικότητας

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002

1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8
του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν και τοποθετηθούν σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,
υπογράφουν µε την ανάληψη των καθηκόντων
τους συµβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό
διάστηµα δώδεκα µηνών.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 4 του
ν. 3943/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 15
Υποστήριξη Γενικών Γραµµατέων
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Για την υποβοήθηση των Γενικών Γραµµατέων
του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, συνιστώνται σε κάθε
αντίστοιχη θέση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 13 έως 16 του άρθρου 55
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), τρεις επιπλέον θέσεις
ειδικών συνεργατών, χωρίς αµοιβή και χωρίς
ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά
οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη
αξίωση κατά του ∆ηµοσίου ή ασφαλιστικού φορέα.
2. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου
πληρούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα, η ισχύς της οποίας παύει αυτοδικαίως µε
την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας
του Γενικού Γραµµατέα. Τα πρόσωπα που τοποθετούνται στις θέσεις αυτές πρέπει να είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε αποδεδειγµένη
εµπειρία, και να είναι ασφαλισµένοι σε φορέα
κύριας ασφάλισης από άλλη ιδιότητά τους.

«Αρµοδιότητες
1. Στην αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ανήκει η νοµική υποστήριξη του Κράτους.
Στην υποστήριξη αυτή περιλαµβάνονται,
ιδίως:
α) η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση
του ∆ηµοσίου,
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β) η έκδοση γνωµοδοτήσεων σε ερωτήµατα
της ∆ιοίκησης,
γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου,
δ) ο δικαστικός και εξώδικος συµβιβασµός
του ∆ηµοσίου,
ε) η γνωµοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του ∆ηµοσίου σε διαιτησία και ο ορισµός διαιτητών του.
στ) η νοµική υποστήριξη της ∆ιοίκησης κατά
την κατάρτιση των συµβάσεων,
ζ) η νοµική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων,
η) η νοµοτεχνική υποστήριξη της ∆ιοίκησης
κατά την κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών πράξεων,
θ) η εισήγηση προς τους αρµόδιους υπουργούς για λήψη νοµοθετικών µέτρων αναγκαίων
για την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος
και
ι) η εκπροσώπηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.∆.∆.Α.) και της
Επιτροπής των Υπουργών του Συµβουλίου της
Ευρώπης.
2. α. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους είναι
αποκλειστικά αρµόδιο για το χειρισµό ενώπιον
των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
υποθέσεων: α) αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών και των εποπτευόµενων από αυτό
φορέων, β) αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των αρµοδιοτήτων που περιλαµβάνονται στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.
2227/1994 (Α΄ 129) και στην παρ. 2 του άρθρου
17 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, γ) αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δ) αρµοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ε) αρµοδιότητας άλλων
Υπουργείων, τις οποίες έχουν χειρισθεί µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ενώπιον
των εθνικών δικαστηρίων, ενώπιον του Ε.∆.∆.Α.
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και των άλλων οργάνων του Συµβουλίου της Ευρώπης, στ) υποθέσεις που αφορούν δηµόσιες
συµβάσεις και ζ) υποθέσεις που του ανατίθενται
από τον Υπουργό Εξωτερικών.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ύλην αρµοδίου Υπουργού
ανατίθενται και άλλες κατηγορίες υποθέσεων
στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Ν.Σ.Κ..
3. Το Νοµικό Συµβούλιο ασκεί τις ανωτέρω
αρµοδιότητες µε την Ολοµέλεια, τακτική και
πλήρη, τα Τµήµατα, τους καθ’ ύλην Σχηµατισµούς που συνιστώνται µε απόφαση του Προέδρου στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη οργανική µονάδα του Ν.Σ.Κ., τα Γραφεία Νοµικών Συµβούλων και τα ∆ικαστικά Γραφεία».
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3086/
2002 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες αφορούν συµβάσεις που καταρτίζονται µε το
∆ηµόσιο ή µε κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συγκροτούνται και
λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δηµοσίου
συµφέροντος, διαιτητής εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή του κρατικού νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν
ενεργεία λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε
αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
παριστάµενων µελών της Ολοµέλειας, διαιτητής
ορίζεται επίτιµος λειτουργός του Ν.Σ.Κ.. Πρόσωπο µη λειτουργός του Ν.Σ.Κ. µπορεί να διοριστεί διαιτητής µόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται
από τη φύση της υπό κρίση διαφοράς και προβλέπεται ρητά στη σχετική ρήτρα διαιτησίας, η
οποία πρέπει, σε αυτήν την περίπτωση, να προσυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 προστίθεται η
φράση: «και συγκροτεί Σχηµατισµούς σε Γραφεία Νοµικών Συµβούλων ή στην Κεντρική Υπηρεσία για το χειρισµό υποθέσεων ορισµένου
αντικειµένου».
4. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3086/
2002 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Σχηµατισµός αποκρατικοποιήσεων».
β. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 12
προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
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«3Α. α) Στην αρµοδιότητα του Σχηµατισµού
Αποκρατικοποιήσεων ανήκει, ιδίως, η νοµική
υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, προεχόντως, σε θέµατα που
αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας αποκρατικοποιήσεων από το ∆ηµόσιο,
ν.π.δ.δ. και κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆).
β) Σχέδια νόµων που αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις και τους φορείς που τις διεκπεραιώνουν τίθενται, πριν την υπογραφή τους, από
τους αρµόδιους Υπουργούς, υπόψη του Σχηµατισµού προς νοµοτεχνική επεξεργασία.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Προέδρου
του Ν.Σ.Κ., καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των προηγούµενων
περιπτώσεων.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου
43 του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. χορηγείται
άδεια ανατροφής τέκνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ Φ.Π.Α.,
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ, ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων Φ.Π.Α.
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 2859/ 2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. δ) i. Η εκµίσθωση βιοµηχανοστασίων και
χρηµατοθυρίδων.
ii. Η εκµίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας σε µισθωτή υποκείµενο
στο φόρο, αυτοτελώς ή στα πλαίσια µικτών συµβάσεων, εφόσον ο εκµισθωτής το επιθυµεί και
υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης.
Η επιλογή φορολόγησης πραγµατοποιείται

µε υποβολή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., σχετικής αίτησης από τον εκµισθωτή.
Η αίτηση επιλογής φορολόγησης µπορεί να
υποβληθεί είτε πριν την έναρξη χρησιµοποίησης
του ακινήτου ή εντός τριάντα (30) ηµερών από
την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, σε περίπτωση που η επιλογή πραγµατοποιείται σε
χρόνο µεταγενέστερο, και ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την
πρώτη εφαρµογή, η αίτηση επιλογής φορολόγησης µπορεί να υποβληθεί µέχρι την 30ή Ιουνίου
2013, µε έναρξη εφαρµογής από 1.1.2013, µε
την προϋπόθεση ότι, µέχρι την 31η Ιουλίου 2013
θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστηµα από 1.1.2013 µέχρι 30.6.2013.
Η επιλογή φορολόγησης µπορεί να αφορά το
σύνολο ή µέρος του οικοδοµικού συγκροτήµατος. Με την αίτηση προσδιορίζονται οι χώροι για
τους οποίους γίνεται επιλογή φορολόγησης.
Η επιλογή φορολόγησης µπορεί να ανακληθεί µε υποβολή σχετικής αίτησης που υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από
την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων, οι
οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση επιλογής φορολόγησης και είχαν λάβει σχετική βεβαίωση υπαγωγής στο φόρο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου 2012, χωρίς να εξετάζεται
η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της προϊσχύουσας
διάταξης. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης επιλογής φορολόγησης.
Επίσης οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για
επιχειρήσεις που έχουν επιβάλλει Φ.Π.Α. στις
πράξεις που καλύπτονται από το πρώτο εδάφιο
πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και, κατά συνέπεια
οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα έκπτωσης για τις προηγούµενες χρήσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί Φ.Π.Α., εκτός από την περίπτωση που έχουν εκδοθεί πράξεις προσδιορισµού του φόρου οι οποίες έχουν καταστεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο οριστικές. Στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης επιλογής
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φορολόγησης, µέχρι 30.6.2013.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000
αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
και οι λεπτοµέρειες άσκησης της επιλογής της
περίπτωσης δ΄ (ϋ) της παραγράφου 2, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου αυτού.» 3. Η παρ. 3 του
άρθρου 33 του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιµοποίησης
αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειµένου για
ακίνητα της παραγράφου 2, ενεργείται εφάπαξ
διακανονισµός µέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά
αυτά θεωρούνται, για τα έτη που αποµένουν, ότι
χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο:
α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο
και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή
είναι τουλάχιστον ίσος µε το φόρο που αναλογεί στα εναποµένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισµού,
ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που
αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται µε νόµιµα
παραστατικά,
γγ) για παράδοση ακινήτων µε σύµβαση πώλησης και επαναµίσθωσης (sale and lease back),
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄
της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986.
δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθµών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το
δίκτυο της ∆.Ε.Η. Α.Ε. ή του ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999 (Α΄ 286)
όπως ισχύει.
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις
λοιπές περιπτώσεις.
Εάν εντός της περιόδου διακανονισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγµατοποίηση της δαπάνης για
απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών
δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιµοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και
µόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται
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εφάπαξ διακανονισµός µε την εκκαθαριστική
δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισµού της πενταετίας η πραγµατοποίηση της δαπάνης, για
την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών
αγαθών από οργανισµούς, επιχειρήσεις και
εταιρίες κοινής ωφέλειας.»
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3
ισχύουν για πράξεις που πραγµατοποιούνται
από 1.1.2013.
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1798/1988 και
της υπ’ αριθµ. ∆. 697/35/20.3.1990 ΑΥΟ
1. α. Η περίπτωση Α της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 1798/1988 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και
πολίτες των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, οι
οποίοι:».
β. Η περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 1798/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον
έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση, µε ποσοστό αναπηρίας 100%».
γ. Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 1798/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των
άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:».
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του
ν.1798/1988 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων
υγειονοµικών επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α. και δεν
γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές
γνωµατεύσεις άλλων επιτροπών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο µε τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το Κ.Ε.Π.Α.. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρό-
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πο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α..»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθµ. ∆.
697/35/20.3.1990 ΑΥΟ (Β΄ 190) που έχει κυρωθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
1884/1990 (Α΄ 81), όπως η παράγραφος αυτή
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 6 του άρθρου
26 του ν. 3156/ 2003 (Α΄ 157) και ισχύει, καταργείται.
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4021/2011
και του ν. 3427/2005
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 53
του ν. 4021/2011 καταργείται και τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της ίδιας παραγράφου αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτησή του προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.,
οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.ΕΤ.Η.∆.Ε. από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος
και τη βεβαίωση αυτού στη ∆.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν
ληξιπρόθεσµες δόσεις έτους 2012, και, σε περίπτωση επίκλησης αδυναµίας καταβολής αυτών,
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για την αλλαγή
προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος απαιτείται η
προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ότι
ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από τον
κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον µισθωτή ή
από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί
ειδικά προς τούτο.»
2.α. Μετά το τέλος του τέταρτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄
312) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την
1.1.2013 έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά µέχρι
30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση,
όπως αυτή εµφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, προκειµένου να τη συµπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε
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ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων µέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαµβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως
είναι διαµορφωµένη κατά την 1.1.2013.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
48 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, το
πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για
συµβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται
από την 1η Ιανουαρίου 2014.»
Άρθρο 20
Συµπλήρωση διατάξεων για το
τέλος ταξινόµησης
1. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), όπως τροποποιείται µε την υποπαράγραφο β΄ της παρούσης
παραγράφου και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011 (Α΄ 66) παρατείνεται µέχρι το τέλος
του 2013.
β. Το στοιχείο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται µετά από δέκα (10) ηµέρες από
την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης
περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2013.»
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 3943/2011, εφαρµόζονται για αυτοκίνητα που
θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι και
31.12.2013.»
δ. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄
εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2000 και
για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η
διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων προηγούµενων ετών.»
ε. Η προτελευταία υποπαράγραφος της παρ.
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5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για
αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2013, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι
31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί
τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.»
στ) Η προθεσµία που προβλέπεται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011,
όπως ισχύει βάσει της υποπαραγράφου γ΄ της
παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται και για τα
αυτοκίνητα που υπάγονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 20 του ν. 4002/2011.
ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής
κατατίθεται µέσα σε διάστηµα τριών µηνών από
την ταξινόµηση του οχήµατος και το αργότερο
ως και τις 31.12.2014».
2. Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (Α΄
15) µετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και στους
γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι
γονείς κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75).»
Άρθρο 21
Φόρος πολυτελείας µεταχειρισµένων
αυτοκινήτων
Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειµένου για µεταχειρισµένα όµοια
αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται,
σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1,
ανάλογα µε την αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα προβλεπόµενα στην περίπτωση
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν.
2960/2001.»
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Άρθρο 22
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.)
1. Στο άρθρο 41 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), µετά
την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. Η δηµοσίευση των περιλήψεων των προγραµµάτων πλειστηριασµού µπορεί να διενεργείται και σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου, τηρούµενης της προθεσµίας της προηγουµένης παραγράφου. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
Τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο
ισχύουν αναλόγως και για τη δηµοσιότητα προγράµµατος πλειστηριασµού κινητών».
2. Στο άρθρο 41 του ν.δ. 356/1974 η υφιστάµενη παράγραφος 7 αναριθµείται σε 8.
Άρθρο 23
Κατάργηση διατάξεων του ν. 4002/2011
και λοιπές ρυθµίσεις
1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180) καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Ειδικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα που έχουν εκδοθεί σύµφωνα
µε τις καταργούµενες διατάξεις και έχουν κοινοποιηθεί στους φορολογούµενους µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος περαιώνονται εντός της
προβλεπόµενης από αυτές προθεσµίες.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών (ν. 4093/2012) οι λέξεις «δέκα χιλιάδες (10.000)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί επιτηδευµατιών που
παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελµατική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών ή µη». Η διάταξη της παραγράφου
3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως τροποποιείται µε το
παρόν, εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013.
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3. α. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε.7 της παρ.
Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η προθεσµία για τη
θέση των οχηµάτων σε ακινησία».
β. Η υπ’ αριθµ. 1229/31.12.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών «Παράταση προθεσµίας
για την εµπρόθεσµη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και για τη θέση των οχηµάτων
σε ακινησία» ισχύει από την έκδοσή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 27/1975
ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 814/1978 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 27/1975
1. Το άρθρο 26 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Φορολογία πλοίων υπό ξένη σηµαία
1. Επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου φόρος στα πλοία υπό ξένη σηµαία, των
οποίων η διαχείριση γίνεται από ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του
παρόντος νόµου. Η επιβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως εκάστοτε ισχύει, που προβλέπουν την
υπαγωγή σε φόρο εισοδήµατος των κερδών που
προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκµετάλλευση πλοίων υπό ξένη σηµαία, καθώς και των σχετικών διατάξεων των Συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου και των ∆ιµερών Ναυτιλιακών Συµβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα µε άλλα κράτη.
2. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία
υπό ξένη σηµαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη
διαχείριση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι
οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλ-

ληλέγγυα υπόχρεες µε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η διαχείριση
του πλοίου γίνεται από περισσότερες της µίας
διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρον για
την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει
αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της υπό ξένη σηµαία, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την
καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση
του συγκεκριµένου πλοίου.
Σε περίπτωση εκούσιας µεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου υπό ξένη σηµαία, το οποίο
µετά τη µεταβίβαση παραµένει υπό τη διαχείριση ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστηµένης στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, ο φόρος
του παρόντος άρθρου βαρύνει το νέο πλοιοκτήτη από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, ενώ ο
νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος µε τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου που
βαρύνει το πλοίο µέχρι το χρόνο της µεταβίβασης.
3. Ο φόρος υπολογίζεται µε τα ίδια κριτήρια,
συντελεστές και κλιµάκια που ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τις
εκδιδόµενες δυνάµει του άρθρου 13 του ν.
2687/1953 πράξεις, για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σηµαία κατά το προηγούµενο έτος από το έτος επιβολής του φόρου του
παρόντος άρθρου.
4. Για σκοπούς υπολογισµού του φόρου, οι
ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία υπό ξένη σηµαία και είναι
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου
έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως,
εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη ∆.Ο.Υ. Πλοίων, µε κοινοποίηση
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην
οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνοµα, η ση-
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µαία, το ∆ιεθνές ∆ιακριτικό Σήµα (∆.∆.Σ.), ο
αριθµός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία
των πλοίων υπό ξένη σηµαία που διαχειρίζονται
κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην
οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων. Σε περίπτωση που η
διαχείριση πλοίου υπό ξένη σηµαία ανατίθεται
στη διαχειρίστρια εταιρεία µετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συµπληρωµατική
δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, εντός
µηνός από την ανάληψη της διαχείρισης. Οι
ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986.
5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του
παρόντος άρθρου γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο για
το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σηµαία. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σηµαία ανατεθεί σε διαχειρίστρια
εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου µετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την επόµενη ηµέρα της ανάθεσης
της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι µήνες µέχρι το τέλος του έτους. Η δήλωση και καταβολή του φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια εταιρεία στο όνοµα και για λογαριασµό
της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Από το ποσό του φόρου του παρόντος άρθρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage
tax) ή οποιαδήποτε παρόµοια επιβάρυνση που
αποδεδειγµένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό
ξένη σηµαία και µέχρι του ποσού του φόρου που
οφείλεται στην Ελλάδα.
6. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου του παρόντος άρθρου αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. Πλοίων.
Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο του παρόντος άρθρου ενεργείται
στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία.
7. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και
προστίµων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
2523/1997, όπως ισχύουν.
8. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για τη βεβαίωση
του, κατά το παρόν άρθρο, φόρου παραγράφεται µετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη
του έτους στο οποίο ο φόρος αναφέρεται.
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9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος
και το περιεχόµενο της δήλωσης του φόρου του
παρόντος άρθρου, η διαδικασία επιβολής του
φόρου στο όνοµα της πλοιοκτήτριας εταιρείας
και καταβολής αυτού, και η µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της
ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης και των συµπληρωµατικών δηλώσεων της διαχειρίστριας
εταιρείας στη ∆.Ο.Υ. Πλοίων µε κοινοποίηση
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων
1 - 8 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η
Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σηµαία των
οποίων κατά την ηµεροµηνία αυτή η διαχείριση
γίνεται από ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι
οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου.
11. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβαλλόµενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου υπό ξένη σηµαία, το οποίο τελεί
υπό την εκµετάλλευση ή διαχείριση ηµεδαπής ή
αλλοδαπής εταιρείας, εγκατεστηµένης στην
Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25
του παρόντος νόµου, έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδηµα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκµετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια.
Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση ισχύει και για τους µετόχους ή
εταίρους των ως άνω εταιρειών, µέχρι φυσικού
προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτούν µε τη
µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του
αριθµού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται µεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού µετόχου ή εταίρου. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή µεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία µετοχών ή µεριδίων
ηµεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς
και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding compa-
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nies) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, τις µετοχές ή τα µερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών
εταιρειών. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο
τα κέρδη ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979 (Α΄
192), καθώς και τα µερίσµατα που διανέµει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου και εκµεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο µε ελληνική ή ξένη σηµαία».
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά απαλλάσσονται από το φόρο
κληρονοµιών οι µεταβιβάσεις πλοίων, µετοχών
ή µεριδίων ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών
που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σηµαία άνω των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) κόρων ολικής χωρητικότητας καθώς και
των µετοχών ή µεριδίων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άµεσα ή
µέσω ενδιάµεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις
µετοχές ή τα µερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών
εταιρειών.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 814/1978
Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 (Α΄144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Απαλλαγή εισοδήµατος κτώµενου
από εταιρία χαρτοφυλακίου
Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά
ή κράτηση το εισόδηµα που αποκτάται από εταίρους ή µετόχους Εταιρειών Χαρτοφυλακίου
(holding companies), οι οποίες έχουν αποκλειστικά, άµεσα ή έµµεσα, µετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων µε ελληνική σηµαία ή ξένη
σηµαία, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι
συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο ή η εκµετάλλευση ή διαχείριση των πλοίων
τους γίνεται από ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µε βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύει. Το
ότι οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding
Companies) κατέχουν αποκλειστικά µετοχές
πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων µε ελληνική ή
ξένη σηµαία αποδεικνύεται:

(α) µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της καταστατικής έδρας των εταιρειών, στο οποίο θα πρέπει
να αναφέρονται η επωνυµία κάθε πλοιοκτήτριας
εταιρείας, στην οποία µετέχουν οι Εταιρείες
Χαρτοφυλακίου (holding companies), όπως και
το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των
πλοίων που ανήκουν σε κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η αρµοδιότητα της αλλοδαπής δηµόσιας
αρχής για την έκδοση των πιστοποιητικών βεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την
Ελληνική Προξενική Αρχή, είτε (β) µε την προσκόµιση πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτει ότι οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding
companies) είναι σε ισχύ (good standing), καθώς
και αντίγραφο πρακτικού των ∆.Σ. των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου, από το οποίο πρακτικό να
προκύπτει η επωνυµία των πλοιοκτητριών εταιρειών, στις οποίες µετέχουν, το όνοµα, η σηµαία
και ο λιµένας νηολόγησης του πλοίου ή των
πλοίων, και το οποίο πρακτικό θα πρέπει να είναι
θεωρηµένο από την οικεία Προξενική Αρχή της
χώρας της καταστατικής έδρας των Εταιρειών
Χαρτοφυλακίου (holding companies) που εδρεύει στην Ελλάδα.
Ειδικά οι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων
µε ξένη σηµαία υποχρεούνται να προσκοµίζουν
και πιστοποιητικό του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα ως
άνω πλοία τους είναι συµβεβληµένα µε αυτό».
Άρθρο 26
Ρύθµιση για τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.
4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ηµεροµηνία, µετά την οποία η τοποθέτηση του ατοµικού ενσωµατωµένου ειδικού απαραβίαστου φορολογικού µηχανισµού καθίσταται
υποχρεωτική, καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)».
Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2731/1999
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12, του ν.
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2731/1999 (Α΄138) προστίθενται παράγραφοι 3,
4 και 5 ως εξής, ενώ οι παράγραφοι 3, 4 και 5
του άρθρου 12 αναριθµούνται σε παραγράφους
6, 7 και 8:
«3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες, Ν.Π.Ι.∆. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και
από οποιονδήποτε φορέα του ∆ηµοσίου και αν
προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή ειδικής έκθεσης του αρµόδιου
Υπουργού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νοµιµότητα της δαπάνης. Στην
ειδική έκθεση θα µνηµονεύονται απαραιτήτως
όλα τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νοµικών προσώπων, καθώς
και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης.
β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του Υπουργού
Οικονοµικών, παρεχοµένης σε αυτόν της δυνατότητας αποµείωσης του ύψους της προτεινόµενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η
δηµοσιονοµική κατάσταση του Κράτους δεν την
καθιστά εφικτή.
γ) Η απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών µε το σχετικό φάκελο κοινοποιείται
στην Οικονοµική Αστυνοµία και στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών.
Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση
των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για
τους δηµόσιους λειτουργούς απιστία σχετική µε
την υπηρεσία που τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 256 Π.Κ..
4. Για τις ήδη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις
του Υπουργείου Εξωτερικών προς Μ.Κ.Ο ορίζεται ότι:
4α. Η διάρκεια των συµβάσεων της Υ.∆.Α.Σ.
µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
που συνήφθησαν από το 2002 έως το 2009 και
για τις οποίες εκκρεµεί η διαδικασία εκκαθάρισης από τις αρµόδιες υπηρεσίες παρατείνεται
αυτοδικαίως από τη συµβατική λήξη τους µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος για τον σκοπό της
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ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισής
τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο
της σύµβασης µέχρι την κατάθεση του παρόντος.
αβ) Έχει υποβληθεί από την Μ.Κ.Ο. αρµοδίως
και εµπροθέσµως αίτηµα παράτασης του συµβατικού χρόνου ή αίτηµα τροποποίησης του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, ή µετά την εκπνοή του συµβατικού χρόνου υπεβλήθη ανάλογο αίτηµα που έγινε δεκτό από την υπηρεσία, ή
υπεγράφη τροποποιητική σύµβαση.
4 β. Για το σύνολο των εκκρεµών συµβάσεων
της παραγράφου 4α θα συνταχθεί από την
Υ.∆.Α.Σ. και την Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονοµικών κοινό πόρισµα σχετικά µε την υπαγωγή τους ή όχι
στις ρυθµίσεις της παραγράφου 4. Με το ίδιο πόρισµα θα προσδιορίζεται το ποσό πληρωµής για
κάθε σύµβαση, θα ολοκληρώνεται δε η διαδικασία εκκαθάρισης µε την παραποµπή των φακέλων στον προβλεπόµενο από την κείµενη νοµοθεσία δηµοσιονοµικό έλεγχο σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι υπαχθείσες στην παράγραφο 4α περιπτώσεις, θεωρούνται οριστικά εκκαθαρισµένες και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αµφισβήτηση του παραπάνω ποσού από την υπαχθείσα στην ρύθµιση
Μ.Κ.Ο..
5. Για τις τυχόν ανειληµµένες συµβατικές
υποχρεώσεις των υπολοίπων Υπουργείων προς
Μ.Κ.Ο., σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρείες, ν.π.ι.δ. ή φυσικά πρόσωπα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4β από τις
οικονοµικές υπηρεσίες των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργείων.»
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει: α) Των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 2 και 8), 3
(παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 21, 28, 29, 30,
32, 33, 35, 36, 37, 40 και 45), 4, 6 (παράγραφοι 3,
4, 5, 6, 8 και 15), 7 (παράγραφοι 1, 2, 5 και 7) και
9 (παράγραφοι 1, 2,11,12,16, 24, 30 και 31) για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες
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που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από
το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά.
β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την
1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
γ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και των
παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 6 για τόκους
ή εισοδήµατα που καταβάλλονται ή πιστώνονται
από 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
δ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 2 για κέρδη
από πωλήσεις µετοχών οι οποίες αποκτώνται
από την 1η Ιουλίου 2013 και µετά.
ε) Της παραγράφου 7 του άρθρου 3 για κέρδη
επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία µε τη διπλογραφική µέθοδο, που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
στ) Της παραγράφου 11 του άρθρου 3 και της
παραγράφου 5 του άρθρου 9 για εισοδήµατα
που αποκτώνται από το οικονοµικό έτος 2013
και µετά.
ζ) Της παραγράφου 22 του άρθρου 3 από την
1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.
η) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
θ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 6 για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρµόδια
όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
ι) Των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8
και παραγράφου 4 του άρθρου 10, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012)
και επόµενα.
ια) Του άρθρου 5, για ακίνητα που αποκτώνται από 1.1.2013.
ιβ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 8 για ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30ή ∆εκεµβρίου 2012.
ιγ) Της παραγράφου 14 του άρθρου 9 για
συµβάσεις που συνάπτονται από 1η Ιανουαρίου
2013 και µετά.
ιδ) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 από την
έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012 ( Α΄ 28).
ιε) Της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 για ισολογισµούς
που κλείνουν µετά την 30ή ∆εκεµβρίου 2012.
ιστ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 22 από
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την 1η Ιανουαρίου 2013.
2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων
και άρθρων πλην των οριζοµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί
µέρους διατάξεις.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους,
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4117
(ΦΕΚ Α΄ 29/05.02.2013)
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της
παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος
τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)» και
λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από
31 Οκτωβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις
(Α΄ 249)», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 211
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του
ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’ 249)».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
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2. Τις διατάξεις των παραγράφων 15 και 16
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν.
4014/2011 (Α΄ 209).
4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθµιστούν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στη
σύνταξη συµβολαίων, καθώς και στην είσπραξη
των εκ του νόµου σηµαντικών εσόδων του κράτους από την αναστολή της λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
5. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 16 του άρθρου 49 του ν.
4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι βεβαιώσεις των µηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011
έχουν ισχύ δύο (2) µηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό, που
αφορά στο ακίνητο. Στα συµβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου.
Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας
του πληροφοριακού συστήµατος, που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 23 του ν. 4014/2011, να
υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράµµατα της
προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συµβολαίων, στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και
προσαρτώνται στα συµβόλαια. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση του προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Οι διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1
του ν. 4014/2011 εφαρµόζονται και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, που δεν µπορεί να
υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.
4014/2011.
2. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των
υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήµατος του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, οι βεβαιώσεις
των µηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23
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παρ. 4 του ν. 4014/2011, ως τροποποιήθηκε και
ισχύει, εκδίδονται και υπογράφονται από τον αρµόδιο Μηχανικό, χωρίς µοναδικό αριθµό και κατά
παρέκκλιση, από κάθε άλλη σχετική διάταξη και
προσαρτώνται στα συµβόλαια.
3. Στη σχετική βεβαίωση σηµειώνεται και µονογράφεται η επισήµανση «Εκδίδεται από το
Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των
υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήµατος του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Τα στοιχεία
της βεβαίωσης θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστηµα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, εντός προθεσµίας 2
µηνών από την έκδοση». Για τη συγκεκριµένη
επισήµανση γίνεται ειδική µνεία στη συµβολαιογραφική πράξη.
4. Η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από
τη σχετική ανακοίνωση του αρµοδίου οργάνου
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, η οποία
αναρτάται υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος µε ευθύνη των
αρµοδίων υπηρεσιών.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευση της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012
Άρθρο δεύτερο
Ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων, Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού και συναφών θεµάτων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 24
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου
ειδικού προστίµου ή την εξόφληση ποσοστού
30% του συνολικού ποσού προστίµου έως
31.5.2013, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα, κατ’ εξαίρεση, η µεταβίβαση ή η σύσταση
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εµπράγµατου δικαιώµατος συµπεριλαµβανοµένης της αρχικής ή της τροποποιητικής σύστασης
οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών στο ακίνητο
στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση,
σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 περίπτωση
στ΄ του άρθρου 23.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούµενο
κτίριο ή τµήµα αυτού, µπορεί να γίνεται µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του
ενιαίου ειδικού προστίµου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου
έως 31.5.2013, χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιµο.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες
έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή
έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.5.2013, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται κατά
παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση µεταποιητικών ή συναφών
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), σε
κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), απαιτείται αντί της οικοδοµικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού
προστίµου έως 31.5.2013 από το πληροφοριακό
σύστηµα του Τ.Ε.Ε.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν.
4014/2011 (Α΄ 209) προσκοµίζεται η βεβαίωση
περαίωσης της διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Β΄ 2167), ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως
την 31.5.2013 από το πληροφοριακό σύστηµα
του Τ.Ε.Ε.».
6. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν.
4014/2011 και για τις οποίες έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου
έως 31.5.2013, προσκοµίζεται η βεβαίωση της
καταχώρισης που προβλέπεται στην παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4014/2011.»
7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150
του ν. 4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Άδεια δόµησης, η οποία εκδίδεται από
την υπηρεσία δόµησης του οικείου Ο.Τ.Α. ή άλλη αρµόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5
και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) προσκοµίζεται
αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις
που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του άρθρου
24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προσκοµίζεται η
βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύµφωνα
µε το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης
των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως
31.5.2013 από το πληροφοριακό σύστηµα του
Τ.Ε.Ε.».
8. Σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση
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της χρονικής περιόδου υποχρεωτικής καταβολής του συνόλου του ειδικού προστίµου οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες
έχει πραγµατοποιηθεί δήλωση υπαγωγής στο ν.
4014/2011 (Α΄ 209), καθίστανται αυτοδικαίως
αυθαίρετες. Από το πληροφοριακό σύστηµα του
Τ.Ε.Ε. εκδίδεται ειδική σχετική έκθεση που περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία περιγραφής της αυθαίρετης κατασκευής µε βάση τα
οποία η αρµόδια Υ∆ΟΜ υπολογίζει τα πρόστιµα
ανέγερσης και διατήρησης και βεβαιώνει αυτό
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
9. Στις περιπτώσεις εξόφλησης ποσοστού
30% του συνολικού ποσού προστίµου έως
31.5.2013, η σχετική βεβαίωση εξόφλησης του
ως άνω ποσοστού, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα του Τ.Ε.Ε., επισυνάπτεται
υποχρεωτικά σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή της
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 και γίνεται ειδική µνεία αυτής στη βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στη διάταξη αυτή.
10. Παρατείνεται από την λήξη της η προθεσµία καταβολής όλων των δόσεων του ειδικού
προστίµου πράξεων υπαγωγής στο ν. 3843/2010
έως 31.5.2013, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη.
11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5δ΄ του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν.
4014/2011 µετά το εδάφιο: «Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, διαγράφονται» προστίθενται εδάφια τα οποία έχουν ως
εξής:
«Για τη διαγραφή των προστίµων µετά την
ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία συνοδεύεται από: 1) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και 2) υπεύθυνη δήλωση
ότι τα πρόστιµα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του παρόντος.»
12. Στις περιπτώσεις βεβαίωσης εξόφλησης
ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου
έως 31.5.2013 από το πληροφοριακό σύστηµα
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του Τ.Ε.Ε., η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού
30% και η βεβαίωση του Μηχανικού κατά την
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
περιέχει σαφή αναφορά για την οποία γίνεται ειδική µνεία σε κάθε δικαιοπραξία.
Άρθρο τρίτο
Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν.
3983/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση της έγκρισης και της άδειας δόµησης του
γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II αποτελεί η έκδοση άδειας κατεδάφισης
των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων
στην Περιοχή Ανάπλασης Ι.
Β. Η άδεια κατεδάφισης, κατ’ εξαίρεση από
κάθε άλλη διάταξη, έχει ισχύ µέχρι την ολοκλήρωση των εκτελούµενων εργασιών στο γήπεδο
ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II σύµφωνα µε τη σχετική άδεια δόµησης και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν των πέντε (5) ετών από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Με την επιφύλαξη της ανωτέρω προθεσµίας,
η κατεδάφιση δεν συντελείται πριν την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδόµησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Περιοχή Ανάπλασης II.
Γ. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του
γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή Ανάπλασης II, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011 των
υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην
Περιοχή Ανάπλασης Ι.
∆. Την εκτέλεση των εργασιών και τα λοιπά
έξοδα κατεδάφισης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι
δύναται να αναλάβει οποιοσδήποτε εκ των φορέων υλοποίησης του Προγράµµατος, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Ε. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι τους που έχουν
ανεγερθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου χωρίς την κατά νόµο οικοδοµική άδεια
στην Περιοχή Ανάπλασης Ι, θεωρούνται νοµίµως
υφιστάµενες, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής
τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήµερα. Η
νοµιµότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται µε σχετική απόφαση του Γενικού
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Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ΣΤ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούµενης περίπτωσης, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νοµιµοποίησης, µπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση για χρονικό διάστηµα
πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά την υπαγωγή αυτών στο ν.
4014/2011, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δοµήσιµους χώρους και
ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική
άποψη και δεν παραβλάπτουν το άµεσο ή ευρύτερο περιβάλλον µε τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος, µετά από εισήγηση
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.
4014/2011, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης µελετών που εφαρµόζονται για την έκδοση αδειών
δόµησης και οι απαιτούµενοι έλεγχοι ακολουθούν τους κανονισµούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαιρέτων ή µη κτιρίων. Με
την παραπάνω απόφαση µπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ή στους έλκοντες εξ αυτών δικαιώµατα, πρόσθετοι όροι που
αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή µορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος κτίσµατος.
Ζ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης
εξαίρεσης από την κατεδάφιση επιτρέπεται η
έκδοση αδειών δόµησης για τη βελτίωση, την
επισκευή, τη µετασκευή, τη στατική ενίσχυση
και τον εκσυγχρονισµό των παραπάνω εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση του όγκου των συνολικών εγκαταστάσεων, από το Τµήµα Οικοδοµικού
Κανονισµού της ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και
Κτιριακών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

Αλλαγής µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
ηµέρα υποβολής σε αυτό αίτησης του χρήστη
της εγκατάστασης.
Η. Υπό την προϋπόθεση έκδοσης των ανωτέρω αδειών το υφιστάµενο γήπεδο ποδοσφαίρου
στην Περιοχή Ανάπλασης Ι δύναται να λειτουργεί νοµίµως µέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Περιοχή Ανάπλασης II και την κατεδάφιση αυτού
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε (5)
ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Θ. Το τµήµα Οικοδοµικού Κανονισµού της ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι
αρµόδιο και για την αναθεώρηση της άδειας δόµησης του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιοχή
Ανάπλασης II.»
Άρθρο τέταρτο
Ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων
1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23
του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ή
η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.5.2013, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 6 του επόµενου άρθρου και για
το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο».
2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209) η περίπτωση στ΄ αντικαθίσταται ως
εξής:
«στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού
30% του συνολικού ποσού προστίµου έως
31.5.2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόµενες προς εξόφληση δόσεις κατανέµονται αντιστοίχως.»
Άρθρο πέµπτο
Θέµατα τιµολογιακής πολιτικής των υδάτων
και λοιπές διατάξεις
1) Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 3199/2003
(Α΄ 280):
α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α΄
280) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
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«Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων νοείται στο εξής Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, η οποία συνεστήθη µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 24/2010
(Α΄ 56). Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων σχεδιάζει
και αξιολογεί την εθνική στρατηγική για την
προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εφαρµογή
της. Ειδικότερα η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:».
β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.
3199/2003 (Α΄ 280), µετά το εδάφιο δ΄ προστίθεται νέο εδάφιο ε΄, οπότε τα υπόλοιπα εδάφια
µετονοµάζονται σε στ΄, ζ΄, η΄κ΄, θ΄, ι΄, ια΄ και
ιβ΄ αντίστοιχα.
Το νέο εδάφιο ε΄ έχει ως εξής:
«ε) ∆ιαµορφώνει την πολιτική τιµολόγησης
των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα µε τη χρήση
τους σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο εξειδίκευσης
των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης των υδάτων, καθώς και της οικονοµικής ανάλυσης της χρήσης τους, σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 και 12 του νόµου και τα άρθρα 5, 7 και
8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), εποπτεύει, αξιολογεί
και συντονίζει την εφαρµογή της πολιτικής αυτής και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τη θέσπιση των αναγκαίων νοµοθετικών µέτρων.»
γ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό γίνεται
και µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού
που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε άλλα
υπουργεία ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
1256/1982, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η
απόσπαση ή µετάταξη πραγµατοποιείται ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόµενου µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδιου
Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή
ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώµη
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του υπηρεσιακού συµβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θεωρείται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του
φορέα προέλευσής τους. Για το προσωπικό που
αποσπάται έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 του ίδιου νόµου. Το προσωπικό που µετατάσσεται µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µετατάσσεται µε ταυτόχρονη µεταφορά της οργανικής του θέσης και
την ίδια σχέση εργασίας και υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για µια πενταετία. Για το µετατασσόµενο προσωπικό
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 2
του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).»
δ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του ν. 3199/2003 (Α΄ 280), η τελευταία φράση
διαµορφώνεται ως εξής:
«...την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 1.»
ε) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 3199/2003 (Α΄ 280), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό γίνεται
και µε αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού
που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε άλλα
υπουργεία ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
1256/1982, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η
απόσπαση ή µετάταξη πραγµατοποιείται ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόµενου µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδιου
Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή
ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θεωρείται ως χρόνος
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πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του
φορέα προέλευσής τους. Για το προσωπικό που
αποσπάται έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 του ίδιου νόµου. Το προσωπικό που µετατάσσεται µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µετατάσσεται µε ταυτόχρονη µεταφορά της οργανικής του θέσης και
την ίδια σχέση εργασίας και υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για µια πενταετία. Για το µετατασσόµενο προσωπικό
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 2
του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).»
στ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3199/2003 (Α΄
280) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται Περιφέρεια νοείται στο εξής Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, όπου αναφέρεται Περιφερειακό Συµβούλιο
Υδάτων νοείται στο εξής Συµβούλιο Υδάτων της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και όπου αναφέρεται Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας νοείται
στο εξής Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης».
ζ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.
3199/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης καταρτίζεται από
την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και εγκρίνεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ύστερα από γνώµη του τέως Περιφερειακού Συµβουλίου Υδάτων και νυν Συµβουλίου
Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του άρθρου 6 και σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων.
2.1. Ύστερα από αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης είναι δυνατόν το Σχέδιο ∆ιαχείρισης να καταρτίζεται, να
αναθεωρείται ή να ενηµερώνεται από την Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Στην περίπτωση αυτή το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων µε-
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τά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, εφόσον προηγουµένως τηρηθεί η διαδικασία δηµοσιοποίησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 2.2. Κατά την κατάρτιση, τελική επεξεργασία, αναθεώρηση ή
ενηµέρωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης η Ειδική
Γραµµατεία Υδάτων συνεργάζεται µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, καθώς και µε τα συναρµόδια
Υπουργεία που εκπροσωπούνται στην Εθνική
Επιτροπή Υδάτων.
2.2. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων µεριµνά για
την ουσιαστική συµµετοχή του ενδιαφερόµενου
κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών κατά τη διαδικασία εκπόνησης, αναθεώρησης ή ενηµέρωσης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης. Για το σκοπό αυτόν προβαίνει σε δηµόσια διαβούλευση του προσχεδίου ∆ιαχείρισης θέτοντας στη διάθεση του
εν λόγω κοινού και των φορέων όλα τα σχετικά
στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει. Ειδικότερα:
α) Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων προβαίνει σε
ηλεκτρονική ανάρτηση του προσχεδίου ∆ιαχείρισης απευθύνοντας πρόσκληση προς το ενδιαφερόµενο κοινό και τους φορείς εκπροσώπησής
του για να λάβουν γνώση του περιεχοµένου του
προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους
και να υποβάλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις
παρατηρήσεις τους. Η δηµοσιοποίηση του προσχεδίου ∆ιαχείρισης µπορεί να γίνεται και σε
συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, χρησιµοποιώντας κάθε άλλο επιπλέον πρόσφορο µέσο.
β) Για τη διατύπωση και υποβολή παρατηρήσεων και απόψεων παρέχεται προθεσµία τουλάχιστον έξι (6) µηνών από τη δηµοσιοποίησή του.
Οι παρατηρήσεις του κοινού και των φορέων
λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία έγκρισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης.»
2) Τροποποίηση του άρθρου 8 του π.δ.
51/2007 (Α΄ 54).
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του π.δ.
51/2007 (Α΄ 54) προστίθεται νέα παράγραφος 3,
οπότε οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθµούνται
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σε 4, 5, 6 και 7. Η νέα παράγραφος 3 έχει ως
εξής:
«3. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής διαµορφώνει, εποπτεύει, αξιολογεί και
συντονίζει την πολιτική, τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4
(παρ. 1 εδάφιο ε΄ και παράγραφος 4) του ν.
3199/2003. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και, εφόσον απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της
ΕΓΥ, είναι δυνατόν να θεσπίζονται κανόνες και
µέτρα που θα εξειδικεύουν την τιµολογιακή πολιτική των υδάτων.»
3) Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν.
2744/1999 (Α΄ 222) µε το οποίο τροποποιήθηκε
το άρθρο 19 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190):
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.
2744/1999 (Α΄ 222), µε την οποία αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του
ν. 1068/1980 (Α΄ 190), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες
καταναλωτών και χρηστών καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο
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εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3
του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54). Οι αποφάσεις αυτές
έχουν πενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.
2744/1999 (Α΄ 222) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό υπουργική απόφαση εκδίδεται από τους Υπουργούς
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
στο πλαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54).»
Άρθρο έκτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους
διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2013
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Κ2-828
(ΦΕΚ Β΄ 216/05/02/2013)
Προτυποποιηµένα καταστατικά.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πρώτο υποπαρ. Η1 περίπτωση 10
του νόµου 4093/2012 (Α΄ 222) µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 του νόµου 3853/2010
(Α’ 90).
2 Του Π.∆. 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει.
3. Του Π.∆. 27/1996 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εµπορίου, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης».
4. Του Π.∆. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισµός των αρµοδιοτήτων της».
5. Του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «... συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας... ».
6. Του Π.∆. 36/2000 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α΄ 29) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «∆ιορισµός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.∆. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθµ. 30376/∆106721/05-07-2012
(ΦΕΚ 2094/2012, τεύχος Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Αθανάσιο
Σκορδά».
9. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Ι. Όπως το ελάχιστο περιεχόµενο των προτυποποιηµένων καταστατικών της Ανωνύµου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης,
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (IKE),
της Οµορρύθµου Εταιρείας και της Ετερορρύθµου Εταιρείας το οποίο συµπληρώνεται από την
Υπηρεσία Μιας Στάσης (συµβολαιογράφο), αν
πρόκειται για ανώνυµη εταιρία, εταιρία περιορισµένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ή από τους ιδρυτές αν πρόκειται για
οµόρρυθµη εταιρία, ετερόρρυθµη εταιρία και
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία µόνο ως προς
τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία
από άλλες διαφορετικού εταιρικού τύπου και θα
είναι προσπελάσιµο από τον διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ. είναι το εξής ανά εταιρικό τύπο:
Α. Προτυποποιηµένο καταστατικό
Ανώνυµης Εταιρείας

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται µε το παρόν συµβόλαιο Ανώνυµη
Εταιρεία µε την επωνυµία «... (στην επωνυµία
πρέπει να περιέχονται οι λέξεις: Ανώνυµη Εταιρεία)».
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Άρθρο 3
Ε∆ΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος...
Άρθρο 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε... έτη και
αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της ∆ιοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για
την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης
του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη
ηµεροµηνία µετά την πάροδο των... ετών.
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Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε ...
(0.000) χιλιάδες ευρώ διαιρούµενο σε... χιλιάδες (0.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας (Χ) ευρώ εκάστης.
Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι... (αναγράφεται το είδος των µετοχών).
Άρθρο 7
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
των µετόχων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέµα
αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύµφωνα µε
το νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
γίνονται όπως ο νόµος ορίζει.
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από... ( ) έως... ( ) µέλη.
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων
της εταιρείας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όµως
δεν µπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη.
Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την
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εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον
αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών
µελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους.
Άρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου, οι Σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο
της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου
περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, έτσι
ώστε να συµπληρωθεί το όριο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Άρθρο 12
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας
και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου
έτους/30 Ιουνίου του επόµενου έτους.
Άρθρο 13
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά από το νόµο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε
φορά στο νόµο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται
µε τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το
σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως
ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για
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το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα
τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δηµιουργία αυτού του αποθεµατικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεµατικού σε σχέση µε το κεφάλαιο της εταιρείας.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του µερίσµατος, που
προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967
(ΦΕΚ173 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το
υπόλοιπο.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 14
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το προβλεπόµενο στο άρθρο 5 του παρόντος
καταστατικού αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, εκ χιλιάδων (000.000) ευρώ θα καλυφθεί ως εξής:
Άρθρο 16
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της ∆ιοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και
έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την...
Άρθρο 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει
την εταιρεία µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:
1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου

ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος
γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας,
Α.Φ.Μ.), Πρόεδρο.
2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος
γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας,
Α.Φ.Μ.), Αναπληρωτή πρόεδρο.
3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος
γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας,
Α.Φ.Μ.), Μέλος.
4)...
Άρθρο 18
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης
ορίζεται/ορίζονται...
Άρθρο 19
ΕΥΘΥΝΗ
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει µε το όνοµα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις
πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο.
Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρεία για τις πράξεις
που έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό
στάδιο, εάν µέσα σε τρεις µήνες από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η ανώνυµη εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συµβολαιογράφος) του Ν.
3853/2010 εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται κάτι διαφορετικό.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας,
η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία.
3. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της ανωνύµου εται-
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ρείας ενώ η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν
µπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών
(0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100)
ευρώ.
4. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί και
από ένα µόνο πρόσωπο ή να καταστεί µονοπρόσωπη οπότε στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία
του µοναδικού της εταίρου δηµοσιεύονται στο
Γ.Ε.ΜΗ.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστο από τρία µέλη, ενώ µέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο
υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για
την άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου.
6. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας
µπορεί να ορίζει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσµίες πρόσκλησης για τη σύγκληση
του διοικητικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση
αυτών που προβλέπονται στο νόµο.
7. Στο καταστατικό µπορεί να ορίζεται κατ’
εξαίρεση και άλλος τόπος στην ηµεδαπή ή στην
αλλοδαπή πέραν της έδρας στον οποίο µπορεί
να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συµβούλιο.
8. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό το
διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε
τηλεδιάσκεψη µε παρόντα ή όλα τα µέλη του.
9. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλο
πρόσωπο πέραν του Προέδρου που υπογράφει
τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου και
αντίγραφα εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά
χωρίς να απαιτείται επιπλέον υπογραφή.
10. Τα καταστατικό µπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύµου εταιρείας το διορισµό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος
συµβούλου ή πρόσωπα µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο
µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό.
11. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και
την έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών.
12. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και
την εκλογή αναπληρωµατικών µελών στο διοικητικό συµβούλιο.
13. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα επέκτασης εφαρµογής του άρθρου
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23 παρ. 5 και σε άλλα πρόσωπα πέραν αυτών
που ορίζονται στο νόµο.
14. Το καταστατικό σε περίπτωση ύπαρξης
προνοµιούχων µετοχών πρέπει να ορίζει µε σαφήνεια το προνόµιο ενώ µπορεί να προβλέπει
άλλο χρόνο µετατροπής από το χρόνο λήψης
της σχετικής δήλωσης όταν οι προνοµιούχες
µετοχές είναι µετατρέψιµες σε κοινές.
15. Το καταστατικό µπορεί να απαλλάσσει
την ανώνυµη εταιρεία από την υποχρέωση έκδοσης µετοχικών τίτλων οπότε θα πρέπει να ορίζει
πώς αποδεικνύεται η µετοχική ιδιότητα.
16. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 6
έτη.
Β. Προτυποποιηµένο καταστατικό
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΕ
Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυµία
Συνιστάται Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε
την επωνυµία «... Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ...».
Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος...
Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Άρθρο 4
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε...(Χ) χρόνια
και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρικής
σύµβασης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.)
Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά µερίδια
Άρθρο 5
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε... ( ) ευ-
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ρώ που διαιρείται σε... ( ) εταιρικά µερίδια
από...( ) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς
καταβεβληµένα κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης. Η κάλυψη των µεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:
1. Ο από τους εταίρους... του... κατέβαλε ως
κεφάλαιο το ποσό των ευρώ... και ανέλαβε ...
εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ...
εκάστου, τα οποία αποτελούν τη µερίδα συµµετοχής του.
2. Ο από τους εταίρους... του..., κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσόν των ευρώ... και ανέλαβε ... εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας ευρώ... εκάστου, τα
οποία αποτελούν τη µερίδα συµµετοχής του.
3. ...
Οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο
πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήµερα εξ ολοκλήρου.
Άρθρο 6
Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
των εταίρων και ο διαχειριστής.
Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέµα
αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύµφωνα µε
το νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ενώ οι προσκλήσεις για
τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται µε
συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση που σηµειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ηµέρες
τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαµβάνουν την ηµέρα,
την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Άρθρο 8
∆ιαχείριση και εκπροσώπηση
Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων

και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της
εταιρείας ανατίθεται µε το παρόν Καταστατικό
για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον/ στους
(όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ..., κάτοχος ∆ΑΤ....
και Α.Φ.Μ.), ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί για λογαριασµό και το όνοµα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση
ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί/ούν και δεσµεύει/ουν την εταιρεία νόµιµα υπογράφοντας από κοινού/µεµονωµένα
κάτω από την εταιρική επωνυµία.
Άρθρο 9
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας
και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου
έτους /30 Ιουνίου του εποµένου έτους.
Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης
της εταιρείας στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, και
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου/30ή Ιουνίου...
Άρθρο 10
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Έλεγχος αυτών - ∆ιάθεση κερδών
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από τον διαχειριστή και δηµοσιεύονται µε
επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε
φορά από το νόµο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε
φορά στο νόµο.
Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέµονται καθορίζετε κάθε φορά
µε απόφαση από την Γενική Συνέλευση των
εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε
τρεις µήνες από τη λήξη της χρήσης, µε την
πλειοψηφία που ορίζεται από το νόµο.
Άρθρο 11
Για κάθε άλλο θέµα που δεν ρυθµίζεται από το
παρόν Καταστατικό εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΕ
1. Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συµβολαιογράφος) ενώ τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων που λαµβάνεται διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθµού
των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα
του όλου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου.
2. Στην περίπτωση σύστασης µονοπρόσωπης
ΕΠΕ στην επωνυµία συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
3. Έδρα της εταιρείας µπορεί να ορίζεται και
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα οποιουδήποτε ∆ήµου της
χώρας.
4. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ
ανέρχεται σε 2.400 ευρώ ενώ η αξία κάθε εταιρικού µεριδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
τριάντα (30) ευρώ.
5. Εάν στο καταστατικό δεν ορίσθηκε διαφορετικά, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε
όλους τους εταίρους που δρουν συλλογικά
6. Στο καταστατικό µπορεί να συµπεριληφθούν διατάξεις για τον έλεγχο των διαχειριστών.
7. Όπου ο νόµος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δηµοσιότητας η δηµοσιότητα
αυτή πραγµατοποιείται µέσω του Γ.Ε.ΜΗ.
8. Η λύση της εταιρείας για λόγο µη προβλεπόµενο από το νόµο είναι ισχυρή εφόσον ο λόγος αυτός συµπεριλήφθηκε στη συστατική πράξη της εταιρείας.
9. Συµφωνίες µεταξύ των εταίρων για συµπληρωµατικές εισφορές, περί άλλων παρεποµένων παροχών που δεν αποτελούν εισφορά εις
χρήµα ή εις είδος κατά την έννοια του άρθρου 5
παρ. 1 του ν. 3190/1955, περί απαγόρευσης εις
τους εταίρους του ανταγωνισµού, περί απαγόρευσης της µεταβίβασης ή της µεταβίβασης υπό
ορισµένες περιπτώσεις του εταιρικού µεριδίου
περί εξόδων των εταίρων είναι ισχυρές εφόσον
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συµπεριελήφθησαν στην συστατική πράξη της
εταιρείας.
Γ. Προτυποποιηµένο καταστατικό
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.
Στ... σήµερα στις... του µηνός... του έτους δύο
χιλιάδες ... (201...) ηµέρα... οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 1) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ..., κάτοχος
∆ΑΤ.... και Α.Φ.Μ ...{ηλεκτρονική διεύθυνση (email)}*... 2) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού... αρ..., κάτοχος ∆.ΑΤ.... και Α.Φ.Μ. ..{ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail)} 3) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ..., κάτοχος ∆ΑΤ.... και Α.Φ.Μ.... {ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail)}... και 4) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο,
µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος ∆.ΑΤ... και Α.Φ.Μ. ...{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} όλοι... υπηκοότητας**, συστήνουν µε το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - Ι∆ΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται µε το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία µε την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά
αυτής της εταιρικής µορφής, της οποίας η επωνυµία είναι «... Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος...
Άρθρο 3
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε... έτη και
αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην
αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 4
Σκοπός
Σκοπός της συνιστώµενης µε το παρόν Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: ...
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Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρω, διαιρούµενο σε (...) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιπροσωπεύουν
κεφαλαιακές εισφορές ύψους x ευρώ.
2 Ο συνολικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε Ψ εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιστοιχούν σε (...) εταιρικά µερίδια κεφαλαιακών
εισφορών, σε (...) εταιρικά µερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (...) εταιρικά µερίδια εγγυητικών εισφορών ονοµαστικής αξίας (Ζ) το
κάθε εταιρικό µερίδιο.
Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών µεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:
α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας
Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (...) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Ο εταίρος Ι κατέβαλε ποσό χ ευρώ µετρητά
στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε α1 εταιρικά
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο,
ii) Ο εταίρος II κατέβαλε ποσό χ ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε α2 εταιρικά
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο,
iii) Ο εταίρος III κατέβαλε ποσό χ ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε α3 εταιρικά
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων,
των οποίων η αξία αποτιµήθηκε σε Ψ ευρώ, από
τους εταίρους αντιστοιχούν σε (...) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Με παροχή εργασίας (τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας) από τον εταίρο III,
για µια πενταετία από τη νόµιµη σύσταση της
εταιρείας και η οποία αποτιµήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχούν σε β1 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής
αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
ii) Με παροχή έργου... από τον εταίρο IV, για

µια τριετία από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας
και το οποίο αποτιµήθηκε από τους λοιπούς
εταίρους συνολικά σε ψ2 ευρώ και αντιστοιχούν
σε β2 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ν ευρώ που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας µέχρι του ποσού των Ν ευρώ, αντιστοιχούν
σε (...) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ)
έκαστο, καλύφθηκαν ως ακολούθως:
i) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για
χρέη της εταιρείας από τον εταίρο III, ύψους v1
ευρώ διαιρούµενη σε γ1 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
ii) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για
χρέη της εταιρείας από τον εταίρο IV, ύψους ν2
ευρώ, διαιρούµενη σε γ2 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
Άρθρο 6
∆ιαχειριστές - Ορισµός διαχειριστών
∆ιαχειριστής διά του παρόντος ορίζεται ο (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού... αρ..., κάτοχος ∆.Α.Τ. ... και
ΑΦ.Μ.)
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και
ενεργεί στο όνοµά της κάθε πράξη που αφορά
στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της
περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του
σκοπού της.
Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε εταίρους ή
τρίτους*.
Άρθρο 7
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012
όπως εκάστοτε ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

Εταιρείας γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης µε το καταστατικό της και τις τροποποιήσεις
του να γίνονται µε ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν
από ειδικές διατάξεις νόµου απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο.
2. Η Ι.Κ.Ε. µπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται µονοπρόσωπη οπότε τα
στοιχεία του µοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δηµοσιότητα µέσω του Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω η
εταιρία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία της
περιλαµβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή «Μονοπρόσωπη
Ι.Κ.Ε.»
3. Η επωνυµία της Ι.Κ.Ε. µπορεί να είναι και
φανταστική αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει
στην επωνυµία να περιέχονται ολογράφως οι
λέξεις «ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε
συντοµογραφία Ι.Κ.Ε.». Επίσης η επωνυµία της
εταιρίας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη µε λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company»
ή την ένδειξη «Ρ.C» και αν είναι µονοπρόσωπη
τις λέξεις «Single Member Private Company» ή
«Single Member P.C»
4. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου
χρόνου και αν δεν ορίζεται χρόνος, η διάρκειά
της είναι δώδεκα έτη από τη σύστασή της.
5. Ο διαχειριστής της εταιρείας µέσα σε ένα
µήνα από τη σύστασή της οφείλει να βεβαιώσει
την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου µε πράξη
που καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Υπάρχει αποσύνδεση της εταιρικής συµµετοχής και των εταιρικών µεριδίων από το κεφάλαιο της εταιρείας καθότι ο αριθµός των εταιρικών µεριδίων δεν ισούται πάντα µε το κεφάλαιο
της εταιρείας διότι όταν υπάρχουν πέραν των
κεφαλαιακών εισφορών και εξωκεφαλαιακές ή
εγγυητικές εισφορές ο αριθµός των εταιρικών
µεριδίων εκφράζει το σύνολο των εταιρικών εισφορών.
7. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε.
καθώς και η ελάχιστη ονοµαστική αξία κάθε
εταιρικού µεριδίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα ευρώ ανεξάρτητα από το είδος των
εισφορών στην οποία αντιστοιχούν.
8. Κατά τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. πρέπει να
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υπάρχει πάντα ένα εταιρικό µερίδιο που αντιπροσωπεύει κεφαλαιακή εισφορά και σε κάθε
περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να εµφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών.
9. Στις περιπτώσεις εισφοράς σε είδος που
είναι δεκτική αποτίµησης, δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίµησης της εισφοράς αυτής κατά την
έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί
ανωνύµων εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόµενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ
αλλά αυτό θα λογιστικοποιείται στην αξία την
οποία δηλώνουν τα συµβαλλόµενα µέρη στο καταστατικό.
Επίσης στην εισφορά εξωκεφαλαιακής εισφοράς που συνίσταται σε παροχές που δεν
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίµησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» αλλά η αξία της εισφοράς αυτής καθορίζεται στο καταστατικό από τους συµβαλλόµενους.
Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και ο αριθµός των εταιρικών
µεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτές δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης
που ορίζεται επίσης στο καταστατικό για τα
χρέη της εταιρείας έναντι των τρίτων ενώ στην
περίπτωση παροχής της εγγυητικής εισφοράς, ο
εταίρος που κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει
δικαίωµα αναγωγής κατά της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρουµε εδώ ότι εάν το ποσό
της ευθύνης είναι εκατό ευρώ τότε η αξία της
εγγυητικής εισφοράς που θα καθορίζεται στο
καταστατικό και η αξία των εκδιδοµένων εταιρικών µεριδίων θα είναι µέχρι το εβδοµήντα πέντε.
Η επιστροφή εισφορών επιτρέπεται µόνο για
τις κεφαλαιακές εισφορές µέσω της διαδικασίας
µείωσης του κεφαλαίου ενώ για τις λοιπές απαγορεύεται η επιστροφή τους και επιτρέπεται µόνο η εξαγορά τους από τον εταίρο που τις οφείλει ως δικλείδα απεµπλοκής του εταίρου από
την υποχρέωση που ανέλαβε αλλά δεν µπορεί
να την τηρεί στο διηνεκές.
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10. Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. µπορεί να είναι είτε νόµιµη είτε καταστατική και η πρώτη είναι
εκείνη που υπάρχει όταν δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη.
Σε κάθε περίπτωση διαχειριστής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε εταίρος ή µη αλλά µόνο φυσικό πρόσωπο ενώ το νοµικό πρόσωπο εταίρος
δεν µπορεί να είναι διαχειριστής πράγµα που
σηµαίνει ότι αν εκλεγεί νοµικό πρόσωπο ως διαχειριστής η εκλογή είναι άκυρη και στην περίπτωση που η εταιρεία έχει «νόµιµη διαχείριση»
το νοµικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει για λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο διαχειριστής.
Τονίζεται εδώ ότι στην περίπτωση της νόµιµης διαχείρισης υπάρχει υποχρέωση εγγραφής
στα ασφαλιστικά ταµεία για όλους τους εταίρους ενώ στην περίπτωση της καταστατικής διαχείρισης µόνο γι’ αυτόν που έχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι για του λοιπούς εταίρους.
11. Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και ο έλεγχος αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί
ανωνύµων εταιρειών» και εγκρίνονται από τους
εταίρους που εγκρίνουν επίσης και τη διανοµή
των κερδών µε τη συµµετοχή τους να είναι ανάλογη του αριθµού µεριδίων που κατέχει κάθε
εταίρος.
Το καταστατικό όµως µπορεί να προβλέπει
ότι για ορισµένο χρόνο που δεν υπερβαίνει τη
δεκαετία κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν µετέχουν ή µετέχουν περιορισµένα στα κέρδη ή στο
προϊόν της εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωµα
λήψης πρόσθετων κερδών.
12. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρµόζονται αναλόγως
και στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
∆. Προτυποποιηµένο καταστατικό
Οµόρρυθµης Εταιρείας

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στ... σήµερα την 20.. µεταξύ 1) του (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώ-
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νυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.) και 2) του (πλήρη
στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
Συνιστούν µεταξύ τους οµόρρυθµη εµπορική
εταιρεία µε τους κάτωθι όρους και συµφωνίες:
1 . Σ Υ Σ ΤΑ Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ
Η συνιστάµενη µε το παρόν εταιρεία είναι
οµόρρυθµη, επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα
χρέη αυτής ευθύνονται, παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
2 . Ε ∆ ΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται... και η διεύθυνσή της είναι επί της οδού... , αρ. ...
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυµία της εταιρείας έχει ως ακολούθως «... Ο.Ε.».
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου το
όνοµα του οποίου περιέχεται στην επωνυµία
απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόµων του για την διατήρηση της επωνυµίας.
4. ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α)...
β)...
Υ)...
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε... (Χ)
έτη, αρχόµενη από την καταχώριση της εταιρίας
στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους...
6 . Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ω Ν Κ Α Ι Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η
Σ Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α , Σ ΤΑ Κ Ε Ρ∆ Η Κ Α Ι Τ Ι Σ Ζ Η Μ Ι Ε Σ
Οι εταίροι µετέχουν στην εταιρία µε τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:
ο πρώτος εταίρος µε ποσοστό Χ%,
ο δεύτερος εταίρος µε ποσοστό Ψ%, τα
οποία αναλογούν στην αξία της εισφοράς εκάστου.
Η συµµετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις
ζηµίες της εταιρίας είναι ανάλογη µε την συµµετοχή κάθε εταίρου στην εταιρία.
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7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
∆ιαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας
ορίζονται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, είτε καθένας
χωριστά και έκαστος δύναται να ενεργεί κάθε
πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να δεσµεύει την εταιρεία έναντι
κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, ενώπιον των ∆ικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής.
8 . Ε Ξ Ο ∆ Ο Σ Ε ΤΑ Ι Ρ ΟΥ
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε
δικαστική συµπαράσταση εταίρου δεν επιφέρουν τη λύση της εταιρείας αλλά την έξοδο αυτού από την εταιρία.
2. Κάθε εταίρος µπορεί µε έγγραφη δήλωση
του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους
να εξέλθει από την εταιρία.
3. Σε περίπτωση που µε την αποχώρηση εταίρου παραµένει µόνο ένας εταίρος η εταιρία λύνεται εφόσον µέσα σε δύο µήνες δεν δηµοσιευθεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.
9 . ∆ Ι Α Ν Ο Μ Η Κ Ε Ρ∆ Ω Ν
Κάθε ηµερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασµός και διανέµονται τα κέρδη της εταιρείας.
Με κοινή συµφωνία των εταίρων κέρδη δύνανται να διανεµηθούν και πριν το τέλος του
έτους, εφόσον υφίστανται µε βάση προσωρινό
λογαριασµό.
1 0 . ΛΥ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η
1. Η εταιρία λύνεται: α) µε την πάροδο του
χρόνου διάρκειάς της, β) µε απόφαση όλων των
εταίρων, γ) µε την κήρυξή της σε κατάσταση
πτώχευσης και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα
από αίτηση εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος
λόγος.
2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση και εκκαθαριστές διορίζονται οι εταίροι.
Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα
προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το υπόλοιπο διανέµεται µεταξύ των εταίρων.
1 1 . Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ ∆ Ι ΑΤΑ Ξ Ε Ι Σ
Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/20-
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12 (άρθρα 249-280) και οι σχετικές διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν
εις ...πλούν και υπογράφηκε από όλους τους
εταίρους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα και
ήθελε µε τη σύµπραξή των καταχωρηθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Ε ΤΑ Ι Ρ Ο Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η οµόρρυθµος εταιρεία συστήνεται από την
Υπηρεσία µίας στάσης, πλην ειδικών περιπτώσεων, και αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την
καταχώριση της εταιρικής σύµβασης στο
ΓΕ.ΜΗ. στο οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόµος.
2 Η επωνυµία της οµορρύθµου εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις µε την προσθήκη των λέξεων «Οµόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως ή µε τη σύντµηση «Ο.Ε.».
3. Η διάρκεια της Ο.Ε. µπορεί να είναι είτε
ορισµένου χρόνου που ορίζεται στην εταιρική
σύµβαση είτε αορίστου χρόνου και αρχίζει από
την καταχώριση της εταιρικής σύµβασης στο
Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον επιλέγεται αόριστη διάρκεια
της εταιρίας το άρθρο περί διάρκειας (άρθρο 5
του πρότυπου καταστατικού) παραλείπεται.
4. Αν η Ο.Ε. αρχίσει την εµπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώριση της εταιρικής
σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του
έβδοµου µέρους του ν. 4072/2012.
5. Εάν στην εταιρική σύµβαση δεν ορίστηκε
διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει
σε όλους τους εταίρους.
6. Στην εταιρική σύµβαση είναι δυνατόν να
προβλέπεται ότι διανέµονται κέρδη και πριν το
τέλος της εταιρικής χρήσης µε βάση προσωρινό
λογαριασµό.
7. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της εταιρίας µε τον επιζώντα
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εταίρο και τους από τη διαθήκη ή εξ αδιαθέτου
κληρονόµους του θανόντος εταίρου. Στην περίπτωση αυτή κάθε κληρονόµος µπορεί να εξαρτήσει την παραµονή του στην εταιρεία από το αν
θα λάβει τη θέση ετερόρρυθµου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση ο
κληρονόµος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, ενώ τα ανωτέρω δικαιώµατα ο κληρονόµος
µπορεί να ασκήσει µέσα σε προθεσµία τριάντα
ηµερών από την αποδοχή της κληρονοµιάς ή
την απώλεια του δικαιώµατος για την αποποίησή της.
8. Η Ο.Ε. µπορεί να καταστεί µονοπρόσωπη
για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µηνών αν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραµείνει µόνο ένας εταίρος εφόσον δεν δηµοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου, άλλως η εταιρεία λύεται.
Ε. Προτυποποιηµένο καταστατικό
Ετερόρρυθµης Εταιρείας

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στ... σήµερα την... 20.. µεταξύ 1) του Χ (πλήρη
στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης,
πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), 2) του Ψ
(πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.) και 3)
του Ζ (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος
γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ),
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά
τα κάτωθι:
Συνιστούν µεταξύ τους ετερόρρυθµη εµπορική εταιρεία µε τους κάτωθι όρους και συµφωνίες:
1 . Σ Υ Σ ΤΑ Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ
Συνίσταται µε το παρόν ετερόρρυθµη εταιρία
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µε οµόρρυθµο µέλος τον Χ και ετερόρρυθµα µέλη τον Ψ και τον Ζ. Για τα χρέη αυτής έναντι τρίτων ευθύνεται ο οµόρρυθµος εταίρος αυτής Χ,
εις ολόκληρον και απεριόριστα. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι Ψ και Ζ ευθύνονται µόνο στις περιπτώσεις που ορίζεται ρητώς στο παρόν καταστατικό ή στον Νόµο.
2 . Ε ∆ ΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται... και η διεύθυνσή της είναι επί της οδού..., αρ. ...
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυµία της εταιρείας έχει ως ακολούθως «...Ε.Ε.».
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου το
όνοµα του οποίου περιέχεται στην επωνυµία
απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόµων του για την διατήρηση της επωνυµίας.
4. ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α)...
β)...
γ)...
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε... (Χ)
έτη, αρχόµενη από την καταχώριση της εταιρίας
στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους...
6 . Ε Ι ΣΦ Ο ΡΑ Τ ΟΥ Ε Τ Ε Ρ Ο Ρ Ρ ΥΘ Μ ΟΥ Ε ΤΑ Ι Ρ ΟΥ
1. Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθµου
εταίρου Ψ ανήλθε σε Χ ευρώ και καλύφθηκε ως
εξής:...
2. Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθµου
εταίρου Ζ ανήλθε σε Χ ευρώ και καλύφθηκε ως
εξής: ...
7 . Σ Υ Μ Μ Ε Τ ΟΧ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α Σ ΤΑ
Κ Ε Ρ∆ Η Κ Α Ι Τ Ι Σ Ζ Η Μ Ι Ε Σ
Οι εταίροι µετέχουν στην εταιρία µε τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:
ο εταίρος Χ µε ποσοστό Χ%,
ο εταίρος Ψ µε ποσοστό Ψ%,
ο εταίρος Ζ µε ποσοστό Ζ%, τα οποία αναλογούν στην αξία της εισφοράς εκάστου.
Η συµµετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις
ζηµίες της εταιρίας είναι ανάλογη µε την συµµετοχή κάθε εταίρου στην εταιρία.
8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
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∆ιαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας
ορίζεται το οµόρρυθµο µέλος Χ, το οποίο ασκεί
την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας,
δυνάµενος να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως
προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να δεσµεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού
ή νοµικού προσώπου, ενώπιον των ∆ικαστηρίων
και γενικά κάθε αρχής.
9 . Ε Ξ Ο ∆ Ο Σ Ε ΤΑ Ι Ρ ΟΥ
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε
δικαστική συµπαράσταση εταίρου δεν επιφέρουν τη λύση της εταιρείας αλλά την έξοδο αυτού από την εταιρία.
2. Επίσης κάθε εταίρος µπορεί µε έγγραφη
δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς
εταίρους να εξέλθει από την εταιρία.
3. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου Χ, η
ετερόρρυθµη εταιρία λύνεται, εκτός αν µε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, που πρέπει
να καταχωρισθεί µέσα σε δύο µήνες στο
Γ.Ε.ΜΗ, ένας από τους ετερόρρυθµους εταίρους Ψ και Ζ καταστεί οµόρρυθµος εταίρος ή αν
εισέλθει στην εταιρία νέος εταίρος ως οµόρρυθµος.
1 0 . Ε Τ Ε Ρ Ο Ρ Ρ ΥΘ Μ Ο Ι Ε ΤΑ Ι Ρ Ο Ι
1. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν συµµετέχουν
στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε
στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την
διαχείριση της εταιρίας.
2. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εναντίωσης σε πράξη που ενεργεί ο διαχειριστής εταίρος, εκτός αν η πράξη υπερβαίνει τη
συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία περίπτωση ο
διαχειριστής οφείλει να µην τελέσει την πράξη
αυτή.
3. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι έχουν δικαίωµα
ελέγχου των εταιρικών λογαριασµών και των βιβλίων της εταιρείας.
4. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας.
5. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι, που έχουν καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά τους, δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας. Σε αντίθετη
περίπτωση ευθύνονται προσωπικά µέχρι του ποσού της εισφοράς τους.
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1 1 . ∆ Ι Α Ν Ο Μ Η Κ Ε Ρ∆ Ω Ν
Κάθε ηµερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασµός και διανέµονται τα κέρδη της εταιρείας.
Με κοινή συµφωνία των εταίρων κέρδη δύνανται να διανεµηθούν και πριν το τέλος του
έτους, εφόσον υφίστανται µε βάση προσωρινό
λογαριασµό.
1 2 . ΛΥ Σ Η - Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η
1. Η εταιρία λύνεται: α) µε την πάροδο του
χρόνου διάρκειάς της σύµφωνα µε το άρθρο 5
(«∆ιάρκεια») του παρόντος β) µε απόφαση όλων
των εταίρων γ) µε την κήρυξή της σε κατάσταση
πτώχευσης και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα
από αίτηση εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος
λόγος.
2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση και εκκαθαριστές διορίζονται οι εταίροι.
Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα
προς τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το υπόλοιπο διανέµεται µεταξύ των εταίρων.
1 3 . Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ ∆ Ι ΑΤΑ Ξ Ε Ι Σ
Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 249-280) και οι σχετικές διατάξεις
του Αστικού Κώδικα.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν
εις ...πλούν και υπογράφηκε από όλους τους
εταίρους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα και
ήθελε µε τη σύµπραξή των καταχωρηθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Ε ΤΑ Ι Ρ Ο Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η ετερόρρυθµη εταιρεία συστήνεται από την
Υπηρεσία µίας στάσης, πλην ειδικών περιπτώσεων και αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώριση της εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
στο οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόµος.
2. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας
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σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσοτέρων οµόρρυθµων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις
µε την προσθήκη των λέξεων «Ετερόρρυθµη
εταιρεία», ολογράφως είτε µε τη σύντµηση
«Ε.Ε.». Παρόλα αυτά, αν στην επωνυµία ετερόρρυθµης εταιρίας περιληφθεί το όνοµα ετερόρρυθµου εταίρου, αυτό έχει ως συνέπεια την
απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που
συναλλάχθηκε µε την εταιρεία γνώριζε ότι είναι
ετερόρρυθµος εταίρος.
3. Η διάρκεια της εταιρίας µπορεί να είναι
ορισµένου χρόνου είτε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον επιλέγεται αόριστη
διάρκεια της εταιρίας, το άρθρο περί διάρκειας
(άρθρο 5 του πρότυπου καταστατικού) παραλείπεται.
4. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν συµµετέχει
στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας
ούτε στη λήψη των αποφάσεων των εταίρων
εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά στην εταιρική
σύµβαση.
5. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι ο ετερόρρυθµος εταίρος συµµετέχει
στις ζηµιές της εταιρίας και µε ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που συµµετέχει στην εταιρία.
6. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της
εταιρίας πριν από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ
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κάθε ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα
χρέη της εταιρίας που δηµιουργήθηκαν κατά το
διάστηµα αυτό ως οµόρρυθµος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην εταιρία ως
ετερόρρυθµος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο
ετερόρρυθµος εταίρος εισήλθε στην εταιρία µετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από
την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ
7. Καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθµος εταίρος εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση.
8. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού ετερόρρυθµου εταίρου η
εταιρία συνεχίζει ως οµόρρυθµη εταιρία.
9. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου, η
εταιρία λύνεται, εκτός αν µε τροποποίηση της
εταιρικής σύµβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί µέσα σε δύο µήνες στο Γ.Ε.ΜΗ, ένας από
τους ετερόρρυθµους καταστεί οµόρρυθµος
εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρία νέος εταίρος
ως οµόρρυθµος.
10. Η ετερόρρυθµη εταιρία µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη εταιρία µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1003
2-1-2013/Υπ. Οικ.
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 48 του
ν. 3842/2010 (58 Α΄) ως προς τα φυσικά πρόσωπα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27-50 του ν.
3842/2010 και ειδικότερα της παραγράφου 3
του άρθρου 48.
2. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών ΥΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ
(ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
3. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων οι οποίες
συντίθενται µηχανογραφικά από το Υπουργείο
Οικονοµικών δεν έχουν συντεθεί και εκκαθαριστεί για τα έτη 2011 και 2012 µέχρι σήµερα.
4. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Κατά τη κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων µετά την 1η Ιανουαρίου 2013, µε τα
οποία µεταβιβάζονται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα από φυσικά πρόσωπα, δεν
απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του
άρθρου 48 του ν. 3842/2010. Αντί αυτού επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, στο
οποίο περιγράφεται το ακίνητο.
2. Στις περιπτώσεις που το µεταβιβαζόµενο
ακίνητο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου
2009, αντί του εκκαθαριστικού σηµειώµατος
Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε
την οποία το φυσικό πρόσωπο που µεταβιβάζει,
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δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου µε
συνηµµένη τη φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του
ακινήτου.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
σε δύο αντίγραφα στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ. του φυσικού προσώπου
και το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρηµένο
σε αυτό, προκειµένου να επισυναφθεί στο οικείο συµβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Κατά τη µεταγραφή των συµβολαιογραφικών εγγράφων των προηγούµενων παραγράφων που καταρτίζονται µετά την 1η Ιανουαρίου
2013, ελέγχεται από τους φύλακες µεταγραφών και τους προϊσταµένους των κτηµατολογικών γραφείων η επισύναψη, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή της υπεύθυνης δήλωσης που
ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους.
4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1025
13-2-2013/Υπ. Οικ.
∆ικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµίζονται στο συµβολαιογράφο κατά τη σύνταξη
τροποποιητικού συµβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
Σας κοινοποιούµε την αριθ. 355/2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.
Με τη γνωµοδότηση αυτή διατυπώθηκε η
γνώµη ότι, επειδή ο περιορισµός της χρήσης
των λοιπών οροφοκτητών επί κοινοχρήστου χώρου υπέρ συνιδιοκτήτη επί οικοδοµής, όπου
ισχύει το καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας,
έχει µεν χαρακτήρα δουλείας, όχι όµως πραγµατικής δουλείας, µε την έννοια των άρθρων
του ΑΚ ή άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται, κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάµενης σύστασης
οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειµένου να καθορι-
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στεί η αποκλειστική χρήση τµήµατος χώρου (πιλοτής, ταράτσας κ.λπ.) από ιδιοκτήτη οριζόντιας
ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδοµής, να προσκοµίζεται στο συµβολαιογράφο, κατά περίπτωση,
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 81 ή
το αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 11 του
ΚΦΕ .
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 355/18.6.2012/
Ν.Σ.Κ. (Τµ. Β΄)
Αριθµός Ερωτήµατος: υπ’ αριθ. Πρωτ. ∆12
1023712 ΕΞ 2011/11-2-2011 Υπουργείου Οικονοµικών – Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας – ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος – Τµήµα Α΄.
Περίληψη ερωτήµατος: Ερωτάται εάν, κατά τη
σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάµενης σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας, προκειµένου να παραχωρηθεί η
αποκλειστική χρήση τµήµατος χώρου (πιλοτής, ταράτσας κ.λπ.) σε ιδιοκτήτη οριζόντιας
ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδοµής, απαιτείται να
προσκοµίζεται ή όχι στο συµβολαιογράφο, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 81 ή το αντίγραφο της
δήλωσης του άρθρου 11 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ΚΦΕ).
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Τµήµα Β΄) γνωµοδότησε
ως ακολούθως:
Ι. ∆ιατάξεις

Α. Στις διατάξεις των άρθρων 11 και 81 του ν.
2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος»
(Α΄ 151), όπως ισχύουν, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 11
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος
από ακίνητα.
Επιβάλλεται αυτοτελώς φορολογία µε συντελεστή (είκοσι πέντε τοις εκατό) (25%), στον οποίο
περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος, τα τέλη
χαρτοσήµου και η εισφορά Ο.Γ.Α στο χαρτόσηµο, στο ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση
κοινόχρηστων χώρων, γενικώς, σε οικοδοµές,
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που από τον κανονισµό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρηµένων ιδιοκτησιών της.
Το ποσό του φόρου που αναλογεί αποδίδεται
από το διαχειριστή της πολυκατοικίας µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέχρι την τελευταία
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα
του µήνα ∆εκεµβρίου του οικείου έτους, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην περιφέρεια της
οποίας βρίσκεται το εκµισθούµενο ακίνητο. Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από
τα οποία το πρώτο κατατίθεται στην αρµόδια
φορολογική αρχή και τα άλλα δύο, αφού θεωρηθούν, παραδίδονται στον υπόχρεο. Τα αντίτυπα
αυτά αντικαθιστούν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από οποιαδήποτε αρχή ή ενδιαφερόµενο, για την απόδειξη της εκπλήρωσης της φορολογικής υποχρέωσης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης αυτού του φόρου και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτής
της παραγράφου».
«Άρθρο 81
Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων,
υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λπ.
1. Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και τις περιπτώσεις ε΄ της
παραγράφου 1 και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997 αν δεν προσκοµιστεί
υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου εις διπλούν,
από την οποία να προκύπτει ότι:
Α) τα µισθώµατα του ακινήτου που µεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν εµπρόθεσµα
στη φορολογία εισοδήµατος κατά την τελευταία
διετία πριν από τη µεταβίβαση, ή την εγγραφή
της υποθήκης ή ότι το γεωργικό εισόδηµα από
την εκµετάλλευση του ακινήτου που µεταβιβάζεται δηλώθηκε στο φορολογία εισοδήµατος
κατά την τελευταία διετία πριν από τη µεταβίβαση ή
Β) το µεταβιβαζόµενο ή υποθηκευόµενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδηµα κατά το χρόνο που
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ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νοµέας του και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) ετών από το χρόνο της µεταβίβασης ή της εγγραφής της υποθήκης.
Η υπεύθυνη δήλωση µνηµονεύεται στο σχετικό συµβόλαιο. Το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης
δήλωσης οφείλουν οι συµβολαιογράφοι ή οι
υποθηκοφύλακες να στέλνουν µέσα στον επόµενο µήνα από τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου ή την εγγραφή της υποθήκης
στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια
για τη φορολογία αυτού που µεταβιβάζει ακίνητο ή παραχωρεί υποθήκη.
Ειδικά, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσής των, αντί για την προσκόµιση της
πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού του προϊσταµένου της
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, από
το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα µισθώµατα του µεταβιβαζόµενου ή υποθηκευόµενου
ακινήτου την τελευταία διετία πριν από τη µεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης. ∆εν απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ή του
πιστοποιητικού, όταν η εγγραφή υποθήκης γίνεται ύστερα από δικαστική απόφαση ή από το νόµο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης και του πιστοποιητικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου…
2….3….4…
«9. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις, που
προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2, 4 και
8, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 2523/1997. Στο ίδιο πρόστιµο υπόκειται και ο υπόχρεος που θα υποβάλλει ψευδή
υπεύθυνη δήλωση.
10…11…12…19».
(Η παρ. 9 15 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την
παρ. 1 άρθρ. 26 Ν. 3220/2004, Α΄ 15).
Β. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
10 ν. 2523/1997 «∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ΄ µε τίτλο ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ορίζονται τα
εξής:
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«Άρθρο 10
Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν
το εισόδηµα από ακίνητα
1. Όσοι αποκτούν εισόδηµα από ακίνητα και είναι υπόχρεοι να υποβάλ ουν δήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994, αν δεν δηλώσουν το εισόδηµα αυτό στερούνται το δικαίωµα:
Α) Να εγείρουν αγωγή έξωσης ή να µεταβιβάσουν την κυριότητα µε οποιονδήποτε τρόπο ή
να συστήσουν εµπράγµατα δικαιώµατα, για µια
πενταετία από τη λήξη της προθεσµίας για την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα µισθώµατα.
Β) Να παραχωρήσουν υποθήκη για µια δεκαετία από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, σε
ακίνητα, για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα µισθώµατα.
2. Τα εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων ή
από δωρεάν παραχώρηση, που δηλώνονται εκπρόθεσµα, φορολογούνται αυτοτελώς, χωρίς
καµία έκπτωση ή µείωση, µε συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό, που προβλέπεται
από την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν.
2238/1994.
Για την καταβολή του φόρου αυτού ευθύνεται στο ακέραιο και ο τελευταίος, ύστερα από
σύµβαση, διακάτοχος του ακινήτου.
Για τη διαδικασία της βεβαίωσης του φόρου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν.
2238/1994».
Γ. Στις διατάξεις των άρθρων 973, και 1118 έως
112 και 1124ΑΚ, για τα εµπράγµατα δικαιώµατα
και τις πραγµατικές δουλείες ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 973
Εµπράγµατα δικαιώµατα
∆ικαιώµατα που παρέχουν εξουσία άµεση και
εναντίον όλων πάνω στο πράγµα (εµπράγµατα
δικαιώµατα) είναι η κυριότητα, οι δουλείες, το
ενέχυρο και η υποθήκη».
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«Πραγµατικές δουλείες
«Άρθρο 1118
Έννοια
Πάνω σε ακίνητο µπορεί να αποκτηθεί εµπράγµατο δικαίωµα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου
ακινήτου, που να του παρέχει κάποια ωφέλεια
(πραγµατική δουλεία).
Άρθρο 1119
Με την πραγµατική δουλεία ο κύριος του δουλεύοντος φέρει το βάρος είτε να ανέχεται κάποια χρησιµοποίηση του ακινήτου από τον κύριο
του δεσπόζοντος είτε να παραλείπει ορισµένες
πράξεις, τις οποίες θα είχε δικαίωµα να επιχειρεί ως κύριος.
Άρθρο 1120
Πραγµατικές δουλείες κατά την έννοια του
προηγούµενου άρθρου είναι ιδίως: η δουλεία
οδού, η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή
άντλησης νερού ή ποτισµού θρεµµάτων του δεσπόζοντας, ή βοσκής ή ξύλευσης, η δουλεία εκποµπής στο δουλεύον του νερού της στέγης του
δεσπόζοντος, η δουλεία εξώστη ή προστέγου
πάνω στο δουλεύον ή στήριξης της οικοδοµής
πάνω στο γειτονικό κτίριο, η δουλεία υπονόµου,
η δουλεία µη ανέργερσης, µη παρεµπόδισης του
φωτός ή της θέας του δεσπόζοντος.
Άρθρο 1121
Σύσταση
Οι πραγµατικές δουλείες συνιστώνται µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία. Οι διατάξεις για τη
χρησικτησία ακινήτων και για τη µεταβίβασή
τους µε συµφωνία εφαρµόζονται αναλόγως και
στη σύσταση των πραγµατικών δουλειών.
Άρθρο 1122
Περισσότεροι κύριοι
Αν το δεσπόζον ή το δουλεύον ακίνητο ανήκει
σε περισσότερους, για τη σύσταση δουλείας µε
δικαιοπραξία απαιτείται η Συναίνεση όλων».
«Άρθρο 1124
Έκταση της δουλείας
Το δικαίωµα της δουλείας εκτείνεται µόνο έως
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την εξυπηρετούµενη ανάγκη του δεσπόζοντος.
Νέα ανάγκες του, σε περίπτωση αµφιβολίας,
δεν συνεπάγονται διαφορετική επιβάρυνση για
τον κύριο του δουλεύοντος».
∆. Εξάλλου, µε τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου, όπως συνάγεται
από τα άρθρα 1002, 1117 του Α.Κ. και από τις
διατάξεις του ν. 3741/1929, ιδρύεται χωριστή και
αποκλειστική κυριότητα επί ορόφου οικοδοµής
ή διαµερίσµατος ορόφου αυτής, µε αναγκαστική
συγκυριότητα της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Η αναγκαστική αυτή συγκυριότητα επί του οικοπέδου αποκατάται αυτοδίκαια, κατ’ ανάλογη µερίδα και επί των µερών
του όλου ακινήτου, που χρησιµεύουν στην κοινή
χρήση όλων των οροφοκτητών. ∆ηλαδή, οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου (οικοπέδου και
κτίσµατος), που δεν ορίστηκε µε τον τίτλο σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ότι
αποτελεί αντικείµενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται στα αντικείµενα της αναγκαστικής συγκυριότητας και
θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο µέρος
του ακινήτου, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται το έδαφος, οι αυλές, οι θεµελιώσεις, η πιλοτή, η ταράτσα (δώµα) κ.λπ. Με συµφωνία
όλων των συνιδιοκτητών, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που µεταγράφεται, µπορεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 13 του ν.
3741/1929, να παραχωρηθεί η χρήση των χώρων
αυτών αποκλειστικά σ’ έναν ή ορισµένους ιδιοκτήτες ορόφου ή διαµερίσµατος, αλλά µόνο της
οικοδοµής στην οποία υπάρχουν οι χώροι αυτοί.
Ο περιορισµός της χρήσης των χώρων αυτών
από τους λοιπούς ιδιοκτήτες έχει απλώς το χαρακτήρα δουλείας σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 13 του ν. 3741/29, χωρίς όµως να
είναι πραγµατική δουλεία µε την έννοια των άρθρων 1118 και 1119 του Α.Κ., δεδοµένου ότι χωρίς ποσοστό συµµετοχής επί του οικοπέδου, δεν
µπορούν να υπάρξουν ως ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και εποµένως να πάρουν χαρακτήρα «δουλεύοντος» ακινήτου, όπως προϋποθέτει η έννοια της πραγµατικής δουλείας. Συνεπώς, οι χώροι αυτοί δεν µπορούν να µεταβιβαστούν µόνοι
τους, αλλά αποτελούν πάντοτε παρακολούθηµα
ή αναπόσπαστο µέρος µιας οριζόντιας ή κάθε-
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της ιδιοκτησίας προς ωφέλεια του εκάστοτε κυρίου αυτής (περί των ανωτέρω βλ. ΟλΑΠ 5/1991,
Ελλ∆/νη 32,750, ΑΠ 448/1996, ΑΠ 396/1997, ΑΠ
395/1999, ΟλΑΠ 23/2000, ΑΠ 1311/2001, ΑΠ
1305/2002, ΑΠ 818/2003, ΑΠ 792/2006, ΑΠ
2117/2007 κ.ά.)
ΙΙ. Ερµηνεία

Από τις ανωτέρω διατάξεις και πάγιες νοµολογιακές παραδοχές, αυτοτελώς και σε συνδυασµό ερµηνευόµενες, συνάγονται τα ακόλουθα:
α) Επί των µισθωµάτων που εισπράττονται
από την εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων οικοδοµών, όπου ισχύει το σύστηµα της οριζόντιας
ιδιοκτησίας, επιβάλλεται αυτοτελώς φόρος σε
ποσοστό 25%, στο οποίο περιλαµβάνονται ο φόρος εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο χαρτόσηµο, ο οποίος αποδίδεται στην οικεία φορολογική αρχή µε δήλωση σε τρία (3) αντίγραφα του διαχειριστή της οικοδοµής µέχρι το τέλος του ∆εκεµβρίου του οικείου έτους, εκ των οποίων τα δύο (2) παραδίδονται στο διαχειριστή, ως πιστοποιητικά εκπλήρωσης της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης
των συνιδιοκτητών της οικοδοµής (συνεκµισθωτών οφειλετών του φόρου), κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στην οικεία διάταξη (άρθρο 11 ΚΦΕ).
β) Προς διασφάλιση καταβολής του φόρου
αυτού, καθορίζεται, ρητώς, ως αναγκαία προϋπόθεση σύνταξης των συµβολαιογραφικών εγγράφων τόσο για τη µεταβίβαση της κυριότητας
ακινήτων όσο για τη σύσταση επ’ αυτών
εµπράγµατων δικαιωµάτων, η υποβολή στο συµβολαιογράφο από τον οποιοδήποτε υπόχρεο καταβολής του φόρου υπεύθυνης δήλωσης είτε
περί καταβολής του είτε περί µη απόδοσης σχετικών εισοδηµάτων από εκµίσθωση του ακινήτου που µεταβιβάζεται ή επί του οποίου η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος, κατά τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται ειδικότερα
στη διάταξη του άρθρου 81 ΚΦΕ.
γ) Η υποχρέωση υποβολής της άνω δήλωσης
αφορά τη σύσταση οποιουδήποτε, κατά την έννοια όµως του αστικού δικαίου, εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου, τουτέστιν των εµπραγµάτων δικαιωµάτων περί των οποίων το άρθρο
973 ΑΚ, µεταξύ των οποίων και αυτά των πραγ-

µατικών δουλειών των άρθρων 1118 και 1119
ΑΚ, που ενδιαφέρουν εν προκειµένω.
δ) Οι ως άνω φορολογικές διατάξεις, λόγω
της φύσης τους, αλλά και της επιβολής µε αυτές
διαδικαστικών υποχρεώσεων στους φορολογούµενους (υποβολή δηλώσεων) κατά τη µεταβίβαση ακινήτων τους ή σύστασης εµπράγµατων δικαιωµάτων επ’ αυτών που συνιστούν περιορισµό της οικονοµικής τους ελευθερίας για
λόγους, βεβαίως, δηµοσίου συµφέροντος, απαγορεύσεων, κατ’ ουσίαν, σύνταξης συµβολαίων
στους συµβολαιογράφους επ’ απελή µάλιστα
κυρώσεων σε βάρος των παραβατών αυτών, είναι στενώς ερµηνευτέες, µη επιδεχόµενες διασταλτικής ερµηνείας ή ανάλογης εφαρµογής.
ε) Συνακολούθως προς τα ανωτέρω, επειδή ο
κατά τα ανωτέρω περιορισµός της χρήσεως των
λοιπών οροφοκτητών επί κοινόχρηστου χώρου
υπέρ συνιδιοκτήτη επί οικοδοµής, όπου ισχύει
το καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας, έχει
µεν χαρακτήρα δουλείας, όχι όµως πραγµατικής
δουλείας, µε την έννοια των άρθρων του ΑΚ ή
άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται, κατά τη
σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάµενης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειµένου να καθοριστεί η αποκλειστική χρήση τµήµατος χώρου (πιλοτής, ταράτσας κ.λπ.) από ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας
της ίδιας οικοδοµής, να προσκοµίζεται στο συµβολαιογράφο, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 81 ή το αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 11 του ΚΦΕ.
ΙΙΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, επί του τιθεµένου ερωτήµατος αρµόζει η απάντηση που αναφέρεται
στην προηγούµενη παράγραφο και ειδικότερα
στο υπό στοιχείο ε΄ αυτής.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα 21-6-2012
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 593/26.11.2012
Ν.Σ.Κ. (Τµ. Α΄)
Ερωτάται: 1. Εάν απαιτείται αποδεικτικό ενηµερότητας προκειµένου να µεταβιβασθεί το
εµπράγµατο δικαίωµα της ψιλής κυριότητας
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επί ακινήτων, σε εκτέλεση της υπ’ αρ.
1902/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών,
2. Σε καταφατική περίπτωση, εάν νοµιµοποιείται η ενάγουσα Β. συζ. Κ.Σ. να ζητήσει και να
λάβει αποδεικτικό ενηµερότητας των εναγοµένων, 3. ∆εδοµένου ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορηγήσεως του πιστοποιητικού αυτού, λόγω οφειλών των εναγοµένων,
νοµιµοποιείται η ενάγουσα να υποβάλει η ίδια
αίτηση χορηγήσεως ρυθµίσεως ή διευκολύνσεως τµηµατικής καταβολής για τις οφειλές
των εναγοµένων και να καταβάλει την πρώτη
δόση, προκειµένου να συντρέξουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως του αποδεικτικού, ώστε
να της χορηγηθεί αυτό για να µεταβιβασθεί η
ψιλή κυριότητα των περιγραφοµένων στην
απόφαση ακινήτων, χωρίς να καταστεί εγγυήτρια των οφειλών;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Επί των ανωτέρω ερωτηµάτων το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Α΄ Τµήµα) γνωµοδότησε
ως ακολούθως:
[…] Στο άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43,
τ. Α΄), ως ισχύει, ορίζεται:
«1. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να επιβάλλονται
κατά οφειλετών, που δεν έχουν εκπληρώσει τις
από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το
∆ηµόσιο, περιορισµοί και απαγορεύσεις, που
ανάγονται στις κάθε φύσεως συναλλαγές, πράξεις ή ενέργειες αυτών είτε µε τους ιδιώτες, είτε µε το ∆ηµόσιο, δήµους κοινότητες, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ιδρύµατα κάθε κατηγορίας, οργανισµούς, τράπεζες, επιχειρήσεις
δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικό τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται
από την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για τους
υπόχρεους υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, απόδοσης φόρου προστιθέµενης
αξίας και παρακρατούµενου φόρου µισθωτών
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υπηρεσιών.
2. Ως συναλλαγή, πράξη ή ενέργεια, κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος, νοείται ενδεικτικώς:
α) ...
β) Η από κάθε αιτία µεταβίβαση ακινήτων ή
παραχώρηση σε αυτά εµπράγµατων δικαιωµάτων,
γ) ...
δ) ...
ε) ...
3. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το
∆ηµόσιο, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, αποδεικνύεται µε αποδεικτικό ενηµερότητας που εκδίδεται από τον
προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο. Υ. και χορηγείται εφόσον ο αιτών:
α) έχει υποβάλει τις δηλώσεις που ορίζονται
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
β) έχει καταβάλει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο
τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή µε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής, που έχει χορηγηθεί από
τα κατά νόµο αρµόδια όργανα, τις µέχρι τη χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές του προς το ∆ηµόσιο.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης
αποδεικτικού ενηµερότητας από τον προϊστάµενο οποιασδήποτε ∆.Ο.Υ., µε αναγραφή στο σώµα του αποδεικτικού της αρµόδιας ∆ΟΥ. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόµενος της υποχρέωσης
προσκόµισης του εντύπου αποδεικτικού ενηµερότητας, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι
υποχρεούνται να ζητούν και να λαµβάνουν µέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας µε το πληροφορικό σύστηµα φορολογίας (TAXIS), τηλεοµοιοτυπία, µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο συναλλασσόµενος είναι φορολογικά ενήµερος. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση ΑΦΕ και αποστέλλεται
µόνο σε πιστοποιηµένες συσκευές τηλεοµοιοτυπίας. Για την έκδοση αποδεικτικού ενηµερότητας απαιτείται η εγγραφή του αιτούντος στο
γενικό µητρώο φορολογουµένων ∆.Ο. Υ. ...
4. Τα της ισχύος του αποδεικτικού, τα τηρητέα βιβλία ή έντυπα, τα του ελέγχου εφαρµογής

990

του µέτρου αυτού, οι τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόµισης του
αποδεικτικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, καθορίζονται µε τις ως άνω κανονιστικές αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών.
Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται ο χρόνος
ισχύος του αποδεικτικού ενηµερότητας, που
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την οσία
που ζητείται το αποδεικτικό...».
Στα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αρ. ΥΑ 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134, τ. Β’),
εκδοθείσης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26
του Ν. 1882/1990, ορίζονται:
«Άρθρο 1. Περιπτώσεις προσκόµισης
αποδεικτικού ενηµερότητας.
Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας στις εξής περιπτώσεις:
1. ...
2. ...
3. Για τη µεταβίβαση ακινήτων από τον µεταβιβάζοντα, για τη µεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική
παροχή ή τη δωρεά.
4. Για τη σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εµπράγµατο
δικαίωµα.
Άρθρο 2. Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα
στα οποία προσκοµίζεται το
αποδεικτικό ενηµερότητας.
Το αποδεικτικό ενηµερότητας για τα χρέη
προς το ∆ηµόσιο προσκοµίζεται, µε βάση τα
αναφερόµενα στο προηγούµενο άρθρο:
1. ...
2. ...
3. Στις περιπτώσεις 3 και 4, στο συµβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να µνηµονεύει στο κείµενο της
πράξης τη ∆ΟΥ που έχει εκδώσει το αποδεικτικό, τον αριθµό και την ηµεροµηνία αυτού.
4. ...
5. ...
Περαιτέρω, στο άρθρο 3 της ανωτέρω αποφάσεως αναφέρονται, κατά περιοριστικό τρόπο:
«Από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας απαλλάσσονται, οι περι-
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πτώσεις απαλλαγής προσκοµιδής αποδεικτικού
ενηµερότητας µεταξύ των οποίων αναφέρεται
και εκείνη των δικαιούχων ασφαλιστικών αποζηµιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται µε
δικαστική απόφαση.».
Στο άρθρο 5 της αυτής αποφάσεως ορίζεται,
µεταξύ άλλων, ότι «Για την έκδοση αποδεικτικού
ενηµερότητας απαιτείται η εγγραφή του αιτούντος στο γενικό µητρώο φορολογουµένων
∆.Ο.Υ.», στο άρθρο 6, µεταξύ άλλων, ότι «Στο
αποδεικτικό ενηµερότητας αναγράφεται η αιτία
χορήγησής του, ως ακολούθως:
α)...
β) Για µεταβίβαση ακινήτου
γ) ...».
Περαιτέρω, στο άρθρο 8 της αυτής αποφάσεως ορίζεται:
«1. α) Όταν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας
για την είσπραξη χρηµάτων, πέραν της προϋπόθεσης ενηµερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής µπορεί να τεθεί, και όρος
παρακράτησης µέρους της εισπραττόµενης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Το ποσό της παρακράτησης για τον λόγο αυτό
πρέπει να αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. από την Υπηρεσία
ή τον φορέα που παραλαµβάνει το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας εντός δέκα (10) ηµερών
οπό την πληρωµή του τίτλου, το αργότερο.
β) Το ίδιο ισχύει και για τη µεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στη περίπτωση αυτή αναγράφεται επί του
αποδεικτικού το συγκεκριµένο ακίνητο για το
οποίο ζητείται η µεταβίβαση καθώς και το ποσό
ή ποσοστό του τιµήµατος, που παρακρατείται,
το οποίο υπολογίζεται επί της πραγµατικής
αξίας ταυ ακινήτου όχι όµως σε αξία µικρότερη.
Στην περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι παρακράτησης και απόδοσης που έχουν
αναγραφεί επί του αποδεικτικού θεωρείται ότι το
συµβόλαιο µεταβίβασης καταρτίσθηκε χωρίς την
προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας και επέρχονται οι νόµιµες συνέπειες.
Επίσης στο άρθρο 9 της αυτής αποφάσεως
ορίζεται, µεταξύ άλλων:
«1. Το αποδεικτικό ενηµερότητας χορηγείται
ατελώς ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου
προς τη ∆.Ο.Υ.
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Η αίτηση αυτή περιέχει:
α) Για φυσικό Πρόσωπο: ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση επαγγέλµατος και κατοικίας, αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειµένου για αλλοδαπούς και Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου.
Με την αίτηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο εάν είναι ή όχι µέλος οµόρρυθµης εταιρίας, κοινοπραξίας ή οµόρρυθµο µέλος ετερόρρυθµης εταιρίας, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις,
αν οφείλει ή όχι σε άλλη ∆.Ο.Υ. ή τελωνεία και ο
σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του
αποδεικτικού.».
Στο άρθρο 949 Κ.Πολ.∆. ορίζεται:
«Όταν κάποιος καταδικάζεται σε δήλωση
βούλησης, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε
µόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη. ...».
Στο άρθρο 1192 του Α.Κ. ορίζεται:
«Πράξεις που µεταγράφονται. Μεταγράφονται στο γραφείο µεταγραφών της περιφέρειας
του ακινήτου:
1. Οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαµβάνονται και η αιτία θανάτου δωρεές, µε τις
οποίες συνιστάται, µετατίθεται, καταργείται
εµπράγµατο δικαίωµα (εµπράγµατες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητο.
2. ...
3. ...
4. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που
περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης για
εµπράγµατη δικαιοπραξία πάνω σε ακίνητο.
5. ...».
III. ΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ

Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι το
αποδεικτικό ενηµερότητας αποτελεί περιορισµό
του οφειλέτου να συναλλάσσεται, χορηγείται
δε εν όψει, µεταξύ άλλων, µεταβιβάσεως από
κάθε αιτία υπό του οφειλέτου ακινήτου ή
εµπραγµάτων επί του τελευταίου δικαιωµάτων.
Επίσης προκύπτει (ιδ. άρθρο 3 της ανωτέρω
υ. αποφάσεως), ότι οι περιπτώσεις απαλλαγής
προσκοµιδής αποδεικτικού ενηµερότητας αναφέρονται, κατά περιοριστικό τρόπο, µεταξύ δε
αυτών αναφέρεται εκείνη των δικαιούχων
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων από αδικοπραξία,
που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση.».
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Περαιτέρω, ιδίως από το άρ. 9 της ανωτέρω
υ.α., κατά τις διατάξεις του οποίου απαιτείται να
δηλώνονται συγκεκριµένα, προσωπικά στοιχεία
του ιδίου του αιτούντος αλλά και από το θεσπιζόµενο γνωστό φορολογικά απόρρητο, συνάγεται, ότι το αποδεικτικά αυτά δικαιούται να ζητεί
µόνον ο ενδιαφερόµενος για λογαριασµό του
ιδίου και όχι ο αντισυµβαλλόµενός του για λογαριασµό του πρώτου.
Ο ανωτέρω αναφερόµενος περιορισµός της
συναλλαγής προδήλως αναφέρεται στην εξ
ελευθέρας βουλήσεως του οφειλέτου συναλλαγή, όταν δηλαδή ο ίδιος επιλέγει να µεταβιβάσει
ακίνητο ή να παραχωρήσει επ’ αυτού εµπράγµατο δικαίωµα σε τρίτο. Όταν όµως η µεταβίβαση
του ακινήτου δεν αποτελεί προϊόν ελευθέρας
βουλήσεως τούτου αλλ’ επιβάλλεται σ’ αυτόν
αναγκαστικώς όπως διά δικαστικής αποφάσεως
η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη, τότε πρέπει
να θεωρηθεί, ότι δεν υφίσταται υποχρέωση προσκοµιδής εκ µέρους του οφειλέτου (µεταβιβάζοντος) αποδεικτικού ενηµερότητας - τούτο, διότι,
εν εναντία περιπτώσει, θα αρκούσε άρνηση του
οφειλέτου-ηττηθέντος διαδίκου να ζητήσει και
λάβει το εν λόγω αποδεικτικό ώστε να µαταιωθεί η εκτέλεση της δικαστικής αποφάσεως µαταιουµένης έτσι και της έννοµης, διά της δικαστικής οδού, προστασίας του ενάγοντος. Περαιτέρω, θα αρκούσε, ο κάθε εναγόµενος προς µεταβίβαση ακινήτου, να αφήνει πάντοτε ένα µικρό έστω χρέος προς το ∆ηµόσιο, να καθίσταται
έτσι οφειλέτης του ∆ηµοσίου και, εφ’ όσον δεν
θα χορηγείται σ’ αυτόν αποδεικτικό ενηµερότητας, να µαταιώνει, «νοµίµως», το διατακτικό της
δικαστικής αποφάσεως διά της οποίας διατάσσεται η µεταβίβαση εκ µέρους του ακινήτου.
Προς τα ανωτέρω συνάδει και η υπ’ αρ.
199/1990 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εκδοθείσα εν όψει της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
2048300/6844/19-7-1990 αποφάσεως του
Υπουργού Οικονοµικών, ως ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως της γνωµοδοτήσεως αυτής διά της
οποίος έγινε δεκτό, ότι η υποχρέωση προσκοµιδής αποδεικτικού ενηµερότητας αφορά στις
επαχθείς συµβάσεις εκποιήσεως ακινήτων, εκ
των οποίων συνηθέστερη είναι η πώληση, ότι,
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δε, επί των λοιπών δικαιοπραξιών, πλην δηλαδή
των επαχθών συµβάσεων, δεν δύναται να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή, εφ’ όσον, ως εκ της
φύσεώς τους οι σχετικές διατάξεις είναι στενώς
ερµηνευτέες. Περαιτέρω και καθ’ όσον αφορά
στον αναγκαστικό πλειστηριασµό, έγινε δεκτό,
ότι δεν δύναται να αγνοηθεί, ότι από της πλευράς του κυρίου του πλειστηριαζοµένου πράγµατος η µεταβίβαση της κυριότητας δεν καταρτίζεται στα πλαίσια ελεύθερης συναλλαγής ότι εποµένως η υποχρέωση προσκοµιδής αποδεικτικού
ενηµερότητας εκ µέρους του οφειλέτου θα έθετε ενδεχοµένως σε κίνδυνο µαταιώσεως την παρεχοµένη υπό της Πολιτείας έννοµη προστασία.
Επίσης και καθόσον αφορά στον εκούσιο πλειστηριασµό κατά την έννοια του άρθρου 1021
Κ.Πολ∆, ο οποίος διενεργείται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως έγινε δεκτό, ότι, δεδοµένου ότι
η κατά την διαδικασία αυτή διενεργουµένη πώληση δεν έχει πάντοτε τον χαρακτήρα της κατ’
ελευθέρα βούληση συναλλαγής ως προς τον κύριο του ακινήτου, δεν δύναται να θεωρηθεί, επίσης ότι υφίσταται υποχρέωση του κυρίου να
προσκοµίσει αποδεικτικό ενηµερότητας αλλ’ ότι
η υποχρέωση αυτή υφίσταται για εκείνα τα πρόσωπα (κύριοι, συγκύριοι), οι οποίοι επισπεύδουν
την διά της διαδικασίας πλειστηριασµού εκποίηση του ακινήτου.
Αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, οι περιπτώσεις
απαλλαγής από την υποχρέωση προσκοµιδής
αποδεικτικού ενηµερότητας αναφέρονται περιοριστικώς στον νόµο και εποµένως µη αναφεροµένης ρητώς της προκειµένης περιπτώσεως
ενώ επί παραδείγµατι αναφέρεται εκείνη των δικαιούχων αποζηµιώσεων επιδικασθεισών δια δικαστικής αποφάσεως επ’ αυτής δεν εξαιρείται η
υποχρέωση του οφειλέτου του ∆ηµοσίου να
προσκοµίσει το εν λόγω αποδεικτικό, ότι, περαιτέρω, θα ήταν δυνατή η διεξαγωγή εικονικής δίκης µεταξύ των διαδίκων, επί σκοπώ µεταβιβάσεως ακινήτου του οφειλέτου του ∆ηµοσίου
προς τον ενάγοντα, µε αποτέλεσµα να χάνεται
«ύλη» προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του
∆ηµοσίου έναντι του ηττηθέντος στην δίκη αυτή, πλην οφειλέτου του ∆ηµοσίου, δεν είναι δυνατόν να κρατήσει, ως προς το πρώτο µεν σκέλος της διότι, ως προανεφέρθη, βούληση του
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νοµοθέτου είναι να επιβάλει περιορισµό στην
ελεύθερη εκ µέρους του οφειλέτου συναλλαγή
και εποµένως δεν εκρίθη σκόπιµο, ως εξυπακουόµενο, να τεθεί στις εξαιρέσεις ως προς το δεύτερο δε σκέλος της διότι τελικώς θα κατέληγε
στην ανωτέρω αναλυθείσα καταστρατήγηση της
οφειλοµένης εκτελέσεως της δικαστικής αποφάσεως αφού ο καθ’ ου και οφειλέτης του ∆ηµοσίου «νοµίµως» δεν θα ήταν δυνατόν να λάβει αποδεικτικό και να χωρήσει έτσι η µεταβίβαση, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου δεν θα είχαµε «εικονική» δίκη, δεδοµένης της εν τοις
πράγµασι αδυναµίας του ∆ηµοσίου να γνωρίζει
πότε υφίσταται τοιαύτη δίκη.
Περαιτέρω, εν όψει των προαναφερθεισών
διατάξεων, ιδία εκείνης της παρ. 3 περ. β΄ του
άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, από την οποία,
στενώς ερµηνευτέα ως εκ της φύσεώς της προκύπτει ότι την τακτοποίηση, µε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής των οφειλών του ζητεί ο
αιτούµενος το αποδεικτικό ενηµερότητας καθώς και εν όψει των διατάξεων περί του φορολογικού απορρήτου, επίσης στενώς ερµηνευτέων, δεν είναι δυνατή εν προκειµένω η εκ µέρους
της εναγούσης ρύθµιση των οφειλών των εναγοµένων, ώστε να λάβει αυτή αποδεικτικό ενηµερότητας επ’ ονόµατί τους.
Εξ άλλου, εκ της προαναφερθείσης διατάξεως του άρθρου 949 Κ.Πολ.∆. προκύπτει, ότι, επί
καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως, η δήλωση αυτή θεωρείται άτι έγινε µόλις η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, εκ δε της προαναφερθείσης
διατάξεως του άρθρου 1192 Α.Κ. προκύπτει, ότι
µεταγράφεται, µε τις εκ της µεταγραφής έννοµες συνέπειες, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία περιέχει καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως για εµπράγµατη δικαιοπραξία επί ακινήτου και συνεπώς δεν τίθεται ζήτηµα εκδόσεως
διά λογαριασµό του οφειλέτου αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας.
Κατά συνέπεια, εν προκειµένω και σύµφωνα
µε το διδόµενο ιστορικό, οι γενόµενες δωρεές
κηρύχθηκαν ως έχουσες ανατραπεί υπό την έννοια, ότι, κατά τη δικαστική απόφαση, ουδέποτε
τα ακίνητα περιήλθαν, κατά νόµο, στους προς
ους οι δωρεές και εποµένως αυτοί, στην πραγµατικότητα, δεν µεταβιβάζουν το πράγµα, η δε
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δήλωση του οφειλέτου του ∆ηµοσίου-ηττηθέντος διαδίκου στη συγκεκριµένη δίκη, περί µεταβιβάσεως του αναφεροµένου στην τελεσίδικη
απόφαση ακινήτου, έχει ήδη λάβει χώρα, εκ του
νόµου, και, εποµένως δεν τίθεται ζήτηµα εκδόσεως, για λογαριασµό του, αποδεικτικού ενηµερότητας η δε αναφεροµένη στο διατακτικό της
αποφάσεως υποχρέωση των εναγοµένων να µεταβιβάσουν στην ενάγουσα διά συµβολαιογραφικού εγγράφου την ψιλή κυριότητα των περιγραφοµένων ακινήτων πρέπει να ερµηνευθεί ότι
διά του συµβολαιογραφικού εγγράφου θα δηλωθεί η αποδοχή εκ µέρους του νικήσαντος διαδίκου της ήδη λαβούσης χώραν δηλώσεως των
εναγοµένων.
Ενόψει των ανωτέρω γενοµένων αποδεκτών,
παρέλκει η απάντηση στα δεύτερο και τρίτο
ερωτήµατα.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εν όψει των προεκτεθέντων επί του τεθέντος
ερωτήµατος το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
(Α΄ Τµήµα) γνωµοδότησε οµοφώνως επί µεν
του πρώτου ερωτήµατος αρνητικά, επί δε των
λοιπών ερωτηµάτων, ότι παρέλκει η απάντηση,
εν όψει της απαντήσεως στο πρώτο ερώτηµα.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
30.1.2013/Εισ. Α.Π.
Εάν συµβολαιογράφοι µε έδρα Αθήνα και Πειραιά αντίστοιχα δύνανται να συστήσουν εταιρεία συµβολαιογράφων.
Σε απάντηση του µε αριθµό 103/16.1.2013 εγγράφου ερωτήµατός σας, περί του αν δύο ή περισσότεροι συµβολαιογράφοι, οι οποίοι εδρεύουν σε διαφορετικές περιφέρειες των Ειρηνοδικείων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν.
2830/2000 µπορούν να συστήσουν εταιρεία
συµβολαιογράφων, η γνώµη µας είναι η ακόλουθη:
I. Kατά τη διάταξη του άρθρου 4§1, 3 Ν.
2830/2000 «1. Ο συµβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισµένος, όπως κά-
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θε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται... 3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις
προηγούµενες παραγράφους οι συµβολαιογράφοι που είναι διορισµένοι στους δήµους που
υπάγονται δικαστηριακά στις περιφέρειες των
παρακάτω Ειρηνοδικείων: α) Αθηνών, β) Πειραιά, γ) Νίκαιας, δ) Καλλιθέας, ε) Νέας Ιωνίας,
στ) Περιστερίου, ζ) Χαλανδρίου, η) Αµαρουσίου,
ι) Αχαρνών, ια) Κρωπίας, ιβ) Ελευσίνας, ιγ) Μεγάρων, ιδ) Μαραθώνος, ιε) Λαυρίου, πλην της
νήσου Κέας, ιστ) Νέων Λιοσίων και ιζ) Αγίας Παρασκευής έχουν το δικαίωµα να ασκούν τα καθήκοντά τους και στις άλλες περιφέρειες των
πιο πάνω ειρηνοδικείων, αλλά µόνο εφόσον καλούνται να συντάξουν τις συµβολαιογραφικές
πράξεις στην οικία, το κατάστηµα ή το γραφείο
των δικαιοπρακτούντων ή των συµβαλλοµένων
ή το χώρο νοσηλείας αν νοσηλεύονται, όπως
και όταν συµπράττουν µε άλλο συµβολαιογράφο ή τους ανατίθεται η διενέργεια πλειστηριασµού.».
Επίσης κατά τη διάταξη του άρθρου 153 Ν.
2830/2000 «∆ύο ή περισσότεροι συµβολαιογράφοι της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας µπορούν κατά την άσκηση του λειτουργήµατός τους
να συστήνουν εταιρεία αστικού δικαίου. Με προεδρικό διάταγµα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας της εν λόγω
εταιρείας».
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 1§1,
2 Π∆ 283/1993 «1. ∆ύο ή περισσότεροι συµβολαιογράφοι, που εδρεύουν στην περιφέρεια α)
του Πρωτοδικείου Αθηνών ή του Πρωτοδικείου
Πειραιά, β) του αυτού Ειρηνοδικείου για όλες τις
άλλες περιφέρειες της χώρας, µπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελµατική Εταιρεία Συµβολαιογράφων», µε σκοπό την παροχή συµβολαιογραφικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανοµή των συνολικών καθαρών αµοιβών που θα
προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. 2.
Κατά την εφαρµογή της διάταξης αυτής, τα
Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται
µια περιφέρεια Πρωτοδικείου».
Τέλος στο άρθρο 155§1-2 Ν. 2830/2000 ορίζεται ότι: «1. Κάθε διάταξη που αντίκειται στον
Κώδικα αυτόν ή ρυθµίζει θέµατα που προβλέπονται από αυτόν καταργείται. 2. ∆ιατηρούνται σε
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ισχύ: α) οι διατάξεις του Α.Κ., β) οι διατάξεις του
Ν. 5325/1932 «περί συναλλαγµατικών και γραµµατίων εις διαταγήν, του Ν. 5960/1932 «περί
επιταγών», γ) οι διατάξεις του π.δ. 284/1993
«περί συστάσεως συµβολαιογραφικών εταιρειών», µέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος
του άρθρου 153 του παρόντος, δ) οι διατάξεις
φορολογικού περιεχοµένου».
ΙΙ. Από το συνδυασµό αυτών των διατάξεων
προκύπτει κατά τη γνώµη µας, ότι οι προβλέψεις
και οι προϋποθέσεις σύστασης Αστικής εταιρείας συµβολαιογράφων του Π∆ 283/1993 ισχύουν
καθ’ ο µέρος εναρµονίζονται και δεν αντιτίθενται προς τις διατάξεις του Ν. 2830/2000.
Και τούτο διότι αφ’ ενός µεν αν ο νοµοθέτης
ήθελε να υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής σε
Αστική εταιρεία συµβολαιογράφων µε έδρα διαφορετική Ειρηνοδικειακή περιφέρεια θα το προέβλεπε, ενώ στην προκειµένη περίπτωση περιορίζει αυτή τη δυνατότητα µόνο σε συµβολαιογράφους της ίδιας Ειρηνοδικειακής περιφέρειας
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(άρθρο 153 Ν. 2830/2000) και αφ’ ετέρου διότι η
ερµηνευτική αυτή προσέγγιση θα προκαλούσε
και ανισότητα µεταξύ των συµβολαιογράφων
αφού τα µέλη εταιρειών θα µπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε περισσότερες Ειρηνοδικειακές περιφέρειες.
Ενόψει των προεκτεθέντων, η γνώµη µας είναι ότι οι διατάξεις του Π∆ 284/93 ισχύουν µόνο
εφόσον δεν αντιτίθενται στις προβλέψεις του Ν.
2830/2000 και στα θέµατα που δεν ρυθµίζονται
από αυτόν (π.χ. προϋποθέσεις σύστασης της
εταιρείας, έγκριση καταστατικού, επωνυµία, εισφορές κ.λπ.) και κατ’ επέκταση ότι δεν είναι
επιτρεπτή η σύσταση εταιρείας συµβολαιογράφων στην οποία συµµετέχουν ως εταίροι ένας
συµβολαιογράφος µε έδρα το Ειρηνοδικείο Πειραιώς και ένας µε έδρα το Ειρηνοδικείο Αθηνών,
η οποία εταιρεία θα έχει έδρα την περιφέρεια
του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
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NOMOΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013
Kατά το άρθρο 100 του Συντάγµατος, το Α.Ε.∆.
έχει δικαιοδοσία να αίρει αµφισβήτηση που
έχει προκύψει από αντίθετες αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς
την ουσιαστική συνταγµατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόµου. Ως αποφάσεις,
κατά τις διατάξεις αυτές, νοούνται οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται
κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας που ανατέθηκε από το Σύνταγµα στα
ανωτέρω δικαστήρια και που απαγγέλλονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, σε δηµόσια συνεδρίαση. Οι αποφάσεις
του ποινικού τµήµατος του Αρείου Πάγου, οι
οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων αναιρέσεως,
που ασκούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 56
και 94 παρ. 2 του Κώδικα περί Συµβολαιογράφων (ν. 2830/2000) και εκδικάζονται κατά την
προβλεπόµενη από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας διαδικασία, αποτελούν δικαστικές αποφάσεις. Για να υπάρξει αντίθεση µεταξύ των
αποφάσεων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων ως
προς την έννοια τυπικού νόµου, για την άρση
της οποίας ιδρύεται δικαιοδοσία του Α.Ε.∆.,
πρέπει οι αποφάσεις των δύο δικαστηρίων να
αναφέρονται στο αυτό κρίσιµο νοµικό ζήτηµα
µε βάση τις αυτές νοµικές διατάξεις. Η αντίθεση πρέπει να προκύπτει από τις αναγκαίες για
τη θεµελίωση του διατακτικού των ανωτέρω
αποφάσεων αιτιολογίες τους. ∆εν συντρέχει
αντίθεση, µε την προαναφερθείσα έννοια, και
συνεπώς δεν συντρέχει δικαιοδοσία του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, όταν (α) τα ανώτατα δικαστήρια δεν ερµήνευσαν την ίδια διάταξη νόµου, αλλά διαφορετικές, έστω και αν
αυτές έχουν την ίδια διατύπωση, (β) δεν ερµήνευσαν αποκλειστικά και µόνο την ίδια διάταξη τυπικού νόµου, αλλά το ένα από αυτά την
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ερµήνευσε σε συνδυασµό και µε άλλες διατάξεις και, ως εκ τούτου, το επιλυθέν ζήτηµα δεν
είναι το ίδιο, αλλά διαφορετικό, (γ) το νοµικό
ζήτηµα που επέλυσε το ένα δικαστήριο δεν
ήταν αναγκαίο για να επιλύσει το άλλο δικαστήριο το νοµικό ζήτηµα που είχε αχθεί ενώπιόν του και (δ) γενικά, η αντίθεση δεν προκύπτει από τις αναγκαίες για τη θεµελίωση του
διατακτικού των αποφάσεων αιτιολογίες τους.
1. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση ζητείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.
1 περ. ε΄ του Συντάγµατος, 6 περ. ε΄ και 48 παρ.
1 περ. β΄ του Κώδικα «περί του κατά το άρθρον
100 του Συντάγµατος Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 345/1976 (Α΄ 141), να αρθεί η αµφισβήτηση
ως προς την έννοια των, ταυτοσήµου, κατά την
αιτούσα, περιεχοµένου, διατάξεων του άρθρου
50 του κ.ν. 5351/1932 και του άρθρου 10 του ν.
3028/2002. Η αµφισβήτηση αυτή ανέκυψε, κατά
την αιτούσα, από τις αντίθετες αποφάσεις αφενός 2386/1971, 2705/1981 και 3077/2010 του
Συµβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου
916/2012 του Αρείου Πάγου, µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναιρέσεως της αιτούσης κατά
της υπ’ αριθ. 4, 5, 6 και 7/2011 αποφάσεως του
Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών, που της είχε
επιβάλει την πειθαρχική ποινή της προσωρινής
παύσεως. Ζητεί δε η αιτούσα να αρθεί η αµφισβήτηση αυτή υπέρ της απόψεως ότι, κατά την
έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η κήρυξη χώρου ως αρχαιολογικού δεν συνεπάγεται απαγόρευση της µεταβιβάσεως της κυριότητας του οικείου ακινήτου, όπως, κατά την αιτούσα, κρίθηκε µε τις ανωτέρω αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας, αντιθέτως προς την απόφαση
του Αρείου Πάγου, µε την οποία, κατ’ αυτήν, κρίθηκε ότι η κήρυξη χώρου ως αρχαιολογικού έχει
ως συνέπεια την απαγόρευση της µεταβιβάσεώς του.
2. […]
3. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 περ. ε΄ του Συντάγµατος και 6
περ. ε΄ και 48 παρ. 1 του Κώδικα περί του Ανω-
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τάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, το εν λόγω ∆ικαστήριο έχει δικαιοδοσία να αίρει αµφισβήτηση
που έχει προκύψει από αντίθετες αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς
την ουσιαστική συνταγµατικότητα ή την έννοια
διατάξεων τυπικού νόµου. Ως αποφάσεις, κατά
τις διατάξεις αυτές, νοούνται οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατά την
άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας που ανατέθηκε από το Σύνταγµα στα ανωτέρω δικαστήρια και που απαγγέλλονται, σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, σε δηµόσια συνεδρίαση (βλ. Α.Ε.∆. 20/2005, 34/1995).
4. Επειδή, ο κυρωθείς µε το άρθρο πρώτο του ν.
2830/2000 (Α΄ 96) Κώδικας Συµβολαιογράφων
ορίζει στο άρθρο 56 ότι «1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των συµβολαιογράφων ασκείται από δικαστήρια και πειθαρχικά συµβούλια. 2. Τα δικαστήρια που ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία είναι τα
εφετεία µε πενταµελή σύνθεση. 3. …» και στο
άρθρο 94 παρ. 2 ότι «Οι πειθαρχικές αποφάσεις
των εφετείων υπόκεινται σε αναίρεση ενώπιον
του ποινικού τµήµατος του Αρείου Πάγου κατά
τους όρους και τη διαδικασία των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, που
εφαρµόζονται ανάλογα». Κατά την έννοια της
τελευταίας αυτής διατάξεως, οι αποφάσεις του
ποινικού τµήµατος του Αρείου Πάγου, οι οποίες
εκδίδονται επί αιτήσεων αναιρέσεως, που
ασκούνται κατ’ εφαρµογή της εν λόγω διατάξεως και εκδικάζονται κατά την προβλεπόµενη
από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας διαδικασία,
αποτελούν δικαστικές αποφάσεις. Εποµένως,
από τις αποφάσεις αυτές µπορεί να γεννηθεί
διαφορά ως προς την συνταγµατικότητα ή την
έννοια διατάξεως τυπικού νόµου, η οποία παραδεκτώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
100 παρ. 1 περ. ε΄ του Συντάγµατος και 6 περ.
ε΄ και 48 παρ. 1 του Κώδικα περί του Ανωτάτου
Ειδικού ∆ικαστηρίου, άγεται προς επίλυση ενώπιον του εν λόγω ∆ικαστηρίου. Ενόψει των ανωτέρω, παραδεκτώς ασκείται η κρινόµενη αίτηση,
µε την οποία προβάλλεται ότι η υπ’ αριθ.
916/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου, που εκδόθηκε επί αιτήσεως αναιρέσεως της αιτούσης,
ασκηθείσης κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω διατά-
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ξεως του άρθρου 94 παρ. 2 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, ερµήνευσε διατάξεις τυπικών νόµων κατά τρόπο διαφορετικό από το Συµβούλιο
της Επικρατείας.
5. Επειδή, η αιτούσα, συµβολαιογράφος, νοµιµοποιείται για την άσκηση της κρινοµένης αιτήσεως, εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, είχε την
ιδιότητα της αναιρεσείουσας στη δίκη ενώπιον
του Αρείου Πάγου, στην οποία εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 916/2012 απόφασή του, η φερόµενη ως
αντίθετη προς τις ανωτέρω αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
6. Επειδή, κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 100 παρ. 1 περ. ε΄
του Συντάγµατος και 6 περ. ε΄ και 48 παρ. 1 του
Κώδικα περί του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου,
για να υπάρξει αντίθεση µεταξύ των αποφάσεων
των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων ως προς την έννοια
τυπικού νόµου, για την άρση της οποίας ιδρύεται
δικαιοδοσία του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου,
πρέπει οι αποφάσεις των δύο δικαστηρίων να
αναφέρονται στο αυτό κρίσιµο νοµικό ζήτηµα µε
βάση τις αυτές νοµικές διατάξεις. Η αντίθεση
πρέπει να προκύπτει από τις αναγκαίες για τη θεµελίωση του διατακτικού των ανωτέρω αποφάσεων αιτιολογίες τους. ∆εν συντρέχει αντίθεση,
µε την προαναφερθείσα έννοια, και συνεπώς δεν
συντρέχει δικαιοδοσία του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, όταν (α) τα ανώτατα δικαστήρια δεν
ερµήνευσαν την ίδια διάταξη νόµου, αλλά διαφορετικές, έστω και αν αυτές έχουν την ίδια διατύπωση, (β) δεν ερµήνευσαν αποκλειστικά και µόνο την ίδια διάταξη τυπικού νόµου, αλλά το ένα
από αυτά την ερµήνευσε σε συνδυασµό και µε
άλλες διατάξεις και, ως εκ τούτου, το επιλυθέν
ζήτηµα δεν είναι το ίδιο, αλλά διαφορετικό, (γ)
το νοµικό ζήτηµα που επέλυσε το ένα δικαστήριο δεν ήταν αναγκαίο για να επιλύσει το άλλο
δικαστήριο το νοµικό ζήτηµα που είχε αχθεί ενώπιόν του και (δ) γενικά, η αντίθεση δεν προκύπτει
από τις αναγκαίες για τη θεµελίωση του διατακτικού των αποφάσεων αιτιολογίες τους (βλ.
Α.Ε.∆. 7, 38, 39/2011, 5, 12/2009, 1, 2/2008,
13/2007, 3/2006, 3, 8/2003, 34/2001, 4, 7, 30, 31,
32/1999, 18, 19, 79/1997, 34/1995, 44/1991, κ.ά.).
7. Επειδή, µε τις υπ’ αριθ. 2386/1971 και

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

2705/1981 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες επικαλείται η αιτούσα, κρίθηκε ότι, κατά την έννοια του άρθρου 50 του
από 5/24.8.1932 π.δ/τος «περί κωδικοποιήσεως
των διατάξεων του ν. 5351 περί αρχαιοτήτων»
(Α΄ 275), και ιδίως της παρ. 2 αυτού, ο αρµόδιος
Υπουργός δύναται µε απόφασή του να χαρακτηρίσει ορισµένο χώρο ως αρχαιολογικό, ο χαρακτηρισµός δε αυτός συνεπάγεται µόνον την
υποχρέωση των ιδιοκτητών των ακινήτων, τα
οποία κείνται εντός της χαρακτηρισθείσης περιοχής, να απευθύνονται στη ∆ιοίκηση για την
χορήγηση σχετικής αδείας, προκειµένου να
προβούν στην εκτέλεση οιουδήποτε επ’ αυτών
έργου, και δεν επάγεται, καθ’ εαυτόν, την απαγόρευση εκτελέσεως έργων εν γένει επί των
ευρισκοµένων στο χώρο αυτό κτηµάτων ούτε
έχει ως συνέπεια την επιβολή περιορισµών στην
ιδιοκτησία των εντός του χώρου αυτού ακινήτων. Με τις ανωτέρω δε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας απερρίφθησαν αιτήσεις
περί ακυρώσεως, στην περίπτωση της υπ’ αριθ.
2386/1971 αποφάσεως, υπουργικής αποφάσεως, καθ’ ο µέρος µε αυτήν καθορίσθηκαν τα όρια
αρχαιολογικού χώρου, και στην περίπτωση της
υπ’ αριθ. 2705/1981 αποφάσεως, υπουργικής
αποφάσεως, µε την οποία είχε απορριφθεί αίτηση περί αποχαρακτηρισµού ακινήτου ως αρχαιολογικού χώρου. Εξάλλου, µε την υπ’ αριθ.
3077/2010 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, την οποία επίσης επικαλείται η αιτούσα, έγιναν, µεταξύ άλλων δεκτά τα εξής: Κατά
την έννοια των άρθρων 50 και 52 του από
5/24.8.1932 π.δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των
διατάξεων του ν. 5351 περί αρχαιοτήτων», ερµηνευόµενων ενόψει του άρθρου 24 του Συντάγµατος, επιβάλλεται στη ∆ιοίκηση η λήψη
κάθε µέτρου, το οποίο κρίνεται αρµοδίως ως
πρόσφορο για την προστασία των αρχαίων και
νεωτέρων µνηµείων, και απαγορεύονται επεµβάσεις επί ακινήτου µνηµείου, οι οποίες είναι
δυνατόν να επιφέρουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη ή αλλοίωση της µορφής
του, σε κάθε δε περίπτωση για την πραγµατοποίηση επεµβάσεων σε µνηµείο, που δεν επιφέρουν τις ανωτέρω συνέπειες και, συνεπώς, δεν
εµπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση, απαιτεί-
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ται προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του οικείου συµβουλίου. Ειδικότερα, επεµβάσεις πλησίον µνηµείου
κατ’ αρχήν επιτρέπονται, αλλά µόνο κατόπιν
εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισµού, ειδικά δε
για οικοδοµικές εργασίες η έγκριση χορηγείται
εάν η απόσταση από το ακίνητο µνηµείο ή η
σχέση µε αυτό είναι τέτοια ώστε να µην κινδυνεύει να επέλθει άµεση ή έµµεση βλάβη στο
µνηµείο και τον περιβάλλοντα χώρο του. Ο
Υπουργός δε Πολιτισµού δύναται και να απαγορεύει κάθε έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να
βλάψει, αµέσως ή εµµέσως, και δη τόσο από
άποψη ασφαλείας όσο και από αισθητική άποψη,
τις αρχαιότητες ή τα νεώτερα µνηµεία, µε γνώµονα την εις το διηνεκές διατήρηση και προστασία τους και πάντοτε ενόψει αφενός του χαρακτήρα των προστατευτέων µνηµείων και αφετέρου του συγκεκριµένου έργου που πρόκειται να
επιχειρηθεί. Περαιτέρω, µε την ανωτέρω απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε
ότι, προκειµένου να εκδοθεί οικοδοµική άδεια
για ακίνητο εντός των ορίων της περιοχής που
καθορίστηκαν µε την εκδοθείσα δυνάµει του άρθρου 52 του κ.ν. 5351/1932 υπ’ αριθ. 5980/1629.10.1965 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
της Κυβερνήσεως (Β΄ 714), µε την οποία χαρακτηρίσθηκαν ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία τα
βυζαντινά και µεταβυζαντινά κτίσµατα της περιοχής της χερσονήσου του Άθω, καθώς και ο
περιβάλλων χώρος τους, απαιτείται έγκριση του
Υπουργείου Πολιτισµού, το οποίο αποφαίνεται
αιτιολογηµένα κατά πόσον το προς ανέγερση
κτίριο και η δραστηριότητα για την οποία προορίζεται συνεπάγονται δυσµενείς επιπτώσεις στη
διατήρηση, την προβολή και την εν γένει προστασία των βυζαντινών και µεταβυζαντινών
µνηµείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου.
Ενόψει των ανωτέρω, το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την προαναφερθείσα απόφασή του,
ακύρωσε, µεταξύ άλλων, την προσβαλλοµένη
στην υπόθεση εκείνη οικοδοµική άδεια και την
πράξη αναθεωρήσεώς της για την ανέγερση
camping, µε οικίσκους, περίφραξη και πισίνα,
εντός της ανωτέρω περιοχής, µεταξύ άλλων και
για το λόγο ότι οι προηγηθείσες της εκδόσεως
της αδείας εγκριτικές πράξεις υπηρεσιών του
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Υπουργείου Πολιτισµού, µε τις οποίες παρεσχέθη απλώς άδεια εκσκαφής του επιδίκου ακινήτου, δεν αποτελούσαν τις κατά νόµο απαιτούµενες εν προκειµένω εγκρίσεις του Υπουργείου
Πολιτισµού για τις κατασκευές, τις οποίες αφορούσε η προσβαλλόµενη άδεια, καθόσον δεν
απεφάνθησαν, ενόψει της φύσεως και του µεγέθους του συγκεκριµένου έργου, καθώς και των
συνθηκών που υφίστανται στην περιοχή, για τις
επιπτώσεις του έργου και της δραστηριότητας,
για την οποία αυτό προορίζεται, στη διατήρηση,
την προβολή και την εν γένει προστασία των
αναφερόµενων στην προαναφερθείσα υπ’ αριθ.
5980/16-29.10.1965 υπουργική απόφαση µνηµείων και του χώρου που τα περιβάλλει.
8. Επειδή, µε την υπ’ αριθ. 916/2012 απόφαση
του Αρείου Πάγου, αντίθεση της οποίας προς τις
προαναφερθείσες αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας επικαλείται, κατά τα ήδη εκτεθέντα, η αιτούσα, κρίθηκε ότι το Πενταµελές
Εφετείο Αθηνών, µε την υπ’ αριθ. 4, 5, 6 και
7/2011 απόφασή του, ορθώς ερµήνευσε και
εφάρµοσε τις διατάξεις του Κώδικα Συµβολαιογράφων, δεχόµενο ότι η τότε αναιρεσείουσα και
νυν αιτούσα, συµβολαιογράφος, υπέπεσε σε
πειθαρχικό παράπτωµα κατά την συνδυασµένη
εφαρµογή των άρθρων 5 παρ. 1, 42 παρ. 1 και 43
του ανωτέρω Κώδικα. Ειδικότερα, το παράπτωµα, στο οποίο υπέπεσε η ήδη αιτούσα συνίσταται, κατά την ανωτέρω απόφαση, στο ότι, κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1,
3 παρ. 1, 7 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 28 παρ. 3, 4, 5, 6,
7 και 8 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), προέβη στη
σύνταξη συµβολαίων, παρά το ότι αφορούσαν
µεταβίβαση ακινήτου, ανήκοντος στο ∆ηµόσιο,
(σε ανταλλαγή ποσοστού 23,625 τοις χιλίοις
των συνολικών λιµνιαίων εκτάσεων της λίµνης
Βιστωνίδας, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου) που ήταν νοµίµως χαρακτηρισµένο µε
την, µνηµονευόµενη στην προαναφερθείσα υπ’
αριθ. 3077/2010 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, υπ’ αριθ. 5980/16-29.10.1965 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως ως αρχαιολογικός χώρος και εντός του οποίου υπήρχαν µνηµεία χαρακτηρισµένα ως τέτοια,
τα οποία δεν εξαιρέθηκαν από τη µεταβίβαση,

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

και δεν απείχε από τη σύνταξη αυτών, όπως είχε
υποχρέωση, αφού η µεταβίβαση αυτή ήταν αντίθετη προς το νόµο, καθόσον (όπως προκύπτει
από το παρατιθέµενο στην απόφαση του Αρείου
Πάγου περιεχόµενο της αποφάσεως του Εφετείου) αφορούσε πράγµα κοινόχρηστο και, εποµένως, εκτός συναλλαγής (βλ. σελ. 40, καθώς
και σελ. 42 της αποφάσεως του Αρείου Πάγου,
σε συνδυασµό µε σελ. 41 όσον αφορά στις ερµηνευθείσες διατάξεις του ν. 3028/2002).
9. Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι µε την υπ’
αριθ. 916/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι, κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν.
3028/2002, η κήρυξη χώρου ως αρχαιολογικού
έχει ως συνέπεια την απαγόρευση της µεταβιβάσεως της κυριότητας ακινήτων ευρισκοµένων
εντός αυτού, ενώ µε τις ανωτέρω αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ακριβώς το αντίθετο, όσον αφορά στην ταυτοσήµου
περιεχοµένου διάταξη του άρθρου 50 του προηγούµενου κ.ν. 5351/1932. Ειδικότερα, κατά την
αιτούσα, από τις υπ’ αριθ. 2386/1971 και
2705/1981 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας συνάγεται ότι ο µόνος περιορισµός
της κυριότητας των εν λόγω ακινήτων είναι η
υποχρέωση λήψεως αδείας για την εκτέλεση
ορισµένων εργασιών εντός αυτών, ενώ από την
υπ’ αριθ. 3077/2010 απόφαση, η οποία αφορά σε
ακίνητο που κείται εντός της περιοχής που κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος µε την ίδια
(υπ’ αριθ. 5980/16-29.10.1965) υπουργική απόφαση, στην οποία αναφέρεται και η υπ’ αριθ.
916/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου, συνάγεται οµοίως ότι άδεια απαιτείται µόνο για την
εκτέλεση εργασιών εντός του ακινήτου και όχι
για την απόκτηση της κυριότητάς του, ενόψει
και του ότι στην απόφαση αυτή ουδόλως τίθεται
ζήτηµα κύρους της αποκτήσεως της κυριότητας
του ακινήτου.
10. Επειδή, από το παρατεθέν ανωτέρω στη σκέψη 8 περιεχόµενο της υπ’ αριθ. 916/2012 αποφάσεως του Αρείου Πάγου προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο αυτό δεν στήριξε την κρίση του στις
διατάξεις του άρθρου 50 (ή του άρθρου 52, το
οποίο επίσης µνηµονεύεται στην κρινόµενη αίτηση) του κ.ν. 5351/1932, τις οποίες έχουν ερµη-
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νεύσει οι προαναφερθείσες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, ούτε στις διατάξεις
του άρθρου 10 (ή του άρθρου 12, το οποίο επίσης µνηµονεύεται στην κρινόµενη αίτηση) του ν.
3028/2002, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα. Εξάλλου, από το περιεχόµενο της αποφάσεως του
Εφετείου, που παρατίθεται στην απόφαση του
Αρείου Πάγου, και από τις διατάξεις του ν.
3028/2002, των οποίων γίνεται επίκληση στις
αποφάσεις αυτές, ορισµένες από τις οποίες
(διατάξεις) αφορούν µνηµεία και όχι αρχαιολογικούς χώρους (βλ. άρθρο 7, 22 και 28 του ν.
3028/2002), συνάγεται ότι ο Άρειος Πάγος δεν
έκρινε ότι η κήρυξη χώρου ως αρχαιολογικού
έχει ως συνέπεια την απαγόρευση της µεταβιβάσεως της κυριότητας ακινήτων ευρισκοµένων
εντός αυτού, αλλά ότι δεν επιτρέπεται κατά νόµο η µεταβίβαση µνηµείων, όπως δε προκύπτει
από το παρατιθέµενο στην απόφαση του Αρείου
Πάγου περιεχόµενο της αποφάσεως του Εφετείου, τέτοια µνηµεία (ακίνητα) περιλαµβάνονται εντός του επιµάχου ακινήτου (τα βυζαντινά
µνηµεία της Μονής Ζυγού και ο Βυζαντινός Ναός Αγίου Νικολάου µε τους περιβάλλοντες αυτά
χώρους, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως µνηµεία, αντιστοίχως, µε τις υπουργικές αποφάσεις
υπ’ αριθ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/5222/8/7.1.1981 και
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/ Φ35/52412/ 1205/15.10.1984).
Με τα δεδοµένα αυτά δεν υφίσταται αντίθεση
της υπ’ αριθ. 916/2012 αποφάσεως του Αρείου
Πάγου προς τις προαναφερθείσες αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας, διότι τα δύο
αυτά ∆ικαστήρια ερµήνευσαν διαφορετικές διατάξεις περιεχόµενες σε διαφορετικούς νόµους,
προς επίλυση διαφορετικών νοµικών ζητηµάτων.
11. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει αντίθεση µεταξύ των υπ’ αριθ.
2386/1971, 2705/1981 και 3077/2010 αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας και της υπ’
αριθ. 916/2012 αποφάσεως του Αρείου Πάγου,
µε την κρινόµενη δε αίτηση η αιτούσα κατ’ ουσίαν βάλλει κατά της κρίσεως της τελευταίας
αυτής αποφάσεως του Αρείου Πάγου, η αίτηση
αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. […]
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3798/2011 (Τµ. Ε΄)
Χαρακτηρισµός, από τον δασάρχη, έκτασης
ως µη δασικής. Η τήρηση των διατυπώσεων
δηµοσιότητας που προβλέπονται στον νόµο
πρέπει να λαµβάνει χώρα εγκαίρως, εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση των πράξεων
µε τις οποίες τα αρµόδια όργανα, δηλ. ο δασάρχης και οι οικείες επιτροπές, διαπιστώνουν αν µια έκταση αποτελεί ή όχι, κατά τον
χρόνο ασκήσεως της αρµοδιότητάς τους, δασικό οικοσύστηµα. Μετά την ολοκλήρωση των
διατυπώσεων δηµοσιότητας, η πράξη χαρακτηρισµού ορισµένης εκτάσεως ως µη δασικής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώπιον άλλης
δηµόσιας αρχής (π.χ. της Πολεοδοµίας για χορήγηση οικοδοµικής άδειας), όπου ανακύπτει,
ως προκριµατικό, το ζήτηµα του χαρακτήρα
της εκτάσεως, µόνον όµως εάν είναι πρόσφατη, διότι αλλιώς, αν έχει µεσολαβήσει µακρό
χρονικό διάστηµα από την έκδοση της πράξεως και την τήρηση των αρχών δηµοσιότητας, η
πραγµατική κατάσταση ενδέχεται να έχει µεταβληθεί. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της
πράξης χαρακτηρισµού εκτάσεως ως µη δασικής, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την
έκδοση νέας πράξεως χαρακτηρισµού κατά
τις διατάξεις του άρθρ. 14 Ν. 998/1979.
[…] 2. […][Σ]τον ν. 998/1979 (Α΄ 289) προβλέπεται η χαρτογράφηση των δασών και των δασικών εκτάσεων και η σύνταξη δασικού χάρτη, ο
οποίος, µετά την τήρηση ορισµένης διαδικασίας,
κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
(άρθρο 12), καθώς και η τήρηση γενικού δασολογίου στην Κεντρική ∆ασική Υπηρεσία και τοπικού δασολογίου σε κάθε ∆ασαρχείο, όπου καταχωρίζονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που
αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες (άρθρο
13). Περαιτέρω, στο άρθρο 14 του νόµου αυτού
ορίζονται τα εξής: «1. Εάν δεν έχει καταρτισθεί
εισέτι δασολόγιον, ο χαρακτηρισµός περιοχής
τινός ή τµήµατος της επιφανείας της γης ως δά-
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σους ή δασικής εκτάσεως και ο καθορισµός των
ορίων τούτων διά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νόµου, ως και ο προσδιορισµός της κατηγορίας εις ην ανήκει το δάσος ή η
δασική έκτασις κατά τας εν άρθρω 4 διακρίσεις,
ενεργείται κατ’ αίτησιν οιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως διά πράξεως του κατά τόπον αρµοδίου δασάρχου.
2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον
πράξις, ερειδοµένη επί σχετικής εισηγήσεως
αρµοδίου δασολόγου και των τυχόν υφισταµένων στοιχείων φωτογραφήσεως και χαρτογραφήσεως της περιοχής ή παντός ετέρου σχετικού
στοιχείου, δέον να είναι προσηκόντως ητιολογηµένη δι’ αναφοράς εις την µορφολογίαν του
εδάφους, το είδος, την σύνθεσιν, την έκτασιν
της βλαστήσεως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, τας τυχόν επελθούσας προσφάτους
αλλοιώσεις ή καταστροφάς, ως και εις παν έτερον χρήσιµον στοιχείον προς χαρακτηρισµόν
της εκτάσεως. Η πράξις αύτη κοινοποιείται εις
τον υποβαλόντα την σχετικήν αίτησιν ιδιώτην ή
νοµικόν πρόσωπον ή δηµοσίαν υπηρεσίαν, αποστέλλεται δε εις τον οικείον δήµον ή κοινότητα
και εκτίθεται επί ένα µήνα µερίµνη του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητος εις το δηµοτικόν ή κοινοτικόν κατάστηµα. Ανακοίνωσις περί
της συντάξεως της ως άνω πράξεως και της
αποστολής αυτής εις τον οικείον δήµον ή κοινότητα µετά περιλήψεως του περιεχοµένου της
δηµοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον τοπικάς εφηµερίδας ή εις µίαν τοπικήν και µίαν εφηµερίδα
των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης.
3. Κατά της πράξεως του δασάρχου περί ης
αι προηγούµεναι παράγραφοι, επιτρέπονται
αντιρρήσεις του νοµάρχου, ως και παντός έχοντος έννοµον συµφέρον φυσικού ή νοµικού
προσώπου, εντός δύο µηνών από της κατά τα
ανωτέρω προς αυτό κοινοποιήσεως, ή, εφόσον
δεν συντρέχει περίπτωσις κοινοποιήσεως, από
της τελευταίας των κατά την προηγουµένην παράγραφον δηµοσιεύσεων, ενώπιον της κατά το
άρθρο 10 παρ. 3 επιτροπής του νοµού, εις ον ευρίσκεται η υπό αµφισβήτησιν έκτασις ή το µεγαλύτερον τµήµα αυτής. Η επιτροπή ως και η δευτεροβάθµιος τοιαύτη, λαµβάνουσα υπ’ όψιν τον
σχετικόν φάκελον και τας προτάσεις του ενδια-
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φεροµένου ως άνω ιδιώτου, νοµικού προσώπου
ή δηµοσίας υπηρεσίας, δυναµένη δε και να διενεργήσει αυτοψίαν προς µόρφωσιν ασφαλεστέρας γνώµης περί της υφισταµένης εν τη περιοχή
καταστάσεως, αποφαίνεται ητιολογηµένως
εντός τριµήνου προθεσµίας από της υποβολής
των αντιρρήσεων.
4. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον
αποφάσεις των επιτροπών, δι’ ων χαρακτηρίζονται περιοχαί τινες ή τµήµατα αυτών ως δάση ή
δασικαί εκτάσεις, λαµβάνονται υποχρεωτικώς
υπ’ όψιν κατά την µεταγενεστέραν χαρτογράφησιν και την σύνταξιν του δασολογίου της περιοχής ή κατά την συµπλήρωσιν αυτού, συµφώνως προς τα εν άρθροις 12 και 13 οριζόµενα».
3. […] [Ο]ι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998/1979 θεσπίζουν προσωρινά,
µέχρι την έγκριση του δασικού χάρτη, ειδική ενδικοφανή διαδικασία για τον χαρακτηρισµό µιας
εκτάσεως ως δασικής ή µη, µε σκοπό την επίλυση του σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο δεσµευτικό, τόσο για την ∆ιοίκηση όσο και για τους ενδιαφεροµένους ιδιώτες. Οι κρίσεις των προβλεποµένων στις ανωτέρω διατάξεις οργάνων, κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πρέπει, εν όψει
των συνεπειών του χαρακτηρισµού, να είναι
προσηκόντως αιτιολογηµένες, από πλευράς,
ιδίως, της µορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητας και των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η
αιτιολογία δε αυτή µπορεί να προκύπτει και από
τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Από τις διατάξεις εξ άλλου αυτές, ερµηνευόµενες σε συνδυασµό µε τις συνταγµατικές διατάξεις περί
προστασίας των δασών (άρθρα 24 παρ. 1 και 117
παρ. 3), συνάγονται τα ακόλουθα: Η διαδικασία
χαρακτηρισµού κινείται είτε αυτεπαγγέλτως
από τον αρµόδιο δασάρχη είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου ιδιώτη είτε ύστερα από
παραποµπή του ζητήµατος από δηµόσια αρχή.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο δασάρχης υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία του νόµου
και δεν έχει την ευχέρεια να διατυπώσει απλώς
προσωπική αντίληψη πληροφοριακού χαρακτήρα. Ο δασάρχης οφείλει, δηλαδή, να εκδώσει
προσηκόντως αιτιολογηµένη απόφαση σύµφω-
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να µε τα κριτήρια του νόµου, περαιτέρω δε υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφασή του
στον ιδιώτη ή στη δηµόσια αρχή που υπέβαλε τη
σχετική αίτηση και να τηρήσει τις διατυπώσεις
δηµοσιότητας που προβλέπονται στο νόµο. Η
απόφασή του αυτή, ήδη από την έκδοσή της και
την αποστολή της στον ενδιαφερόµενο ιδιώτη ή
τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοικήσεως,
είναι δεσµευτική για το δασάρχη. ∆ηλαδή, δεν
δικαιούται πλέον ο δασάρχης να επανέλθει στην
υπόθεση και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει,
ακόµη και για τυπικούς λόγους, την απόφασή
του, η οποία στο εξής υπόκειται σε ακύρωση ή
µεταρρύθµιση µόνο από τις αρµόδιες επιτροπές
κατά τη θεσπιζόµενη από το νόµο ενδικοφανή
διαδικασία. Οι έννοµες όµως συνέπειες της
ανωτέρω αποφάσεως ως προς τους τρίτους
αναπτύσσονται, σε σχέση µε το χαρακτηρισµό
ορισµένης εκτάσεως ως δασικής ή µη, µόνο
εφόσον και αφότου τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, οπότε γίνεται ευρύτερα
γνωστή η απόφαση του δασάρχη και καθίσταται
δυνατή η αµφισβήτησή της ενώπιον των αρµοδίων Επιτροπών (ΣΕ 2756/1994 Ολοµ). Περαιτέρω, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις, οι οποίες,
όπως προεκτέθηκε, θεσπίζουν διαδικασία για
την έγκυρη διαπίστωση ότι ορισµένη έκταση
αποτελεί ή όχι δασικό οικοσύστηµα, µετά από
εξέταση της µορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως και της πυκνότητας της
φυοµένης βλαστήσεως, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκτάσεως, των τυχόν επελθουσών αλλοιώσεων ή καταστροφών της βλαστήσεως, καθώς και κάθε άλλου χρήσιµου για τον
χαρακτηρισµό της εκτάσεως στοιχείου, µετά
δηλαδή από εξέταση της κρίσιµης για τον χαρακτηρισµό πραγµατικής καταστάσεως, συνάγεται
ότι η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας
που προβλέπονται στο νόµο πρέπει να λαµβάνει
χώρα επικαίρως, εντός ευλόγου χρόνου από την
έκδοση των πράξεων µε τις οποίες τα αρµόδια
όργανα, ήτοι ο ∆ασάρχης και οι οικείες επιτροπές διαπιστώνουν εάν µια έκταση αποτελεί ή
όχι, κατά τον χρόνο ασκήσεως της αρµοδιότητάς τους, δασικό οικοσύστηµα. Μετά δε την
ολοκλήρωση, κατά τα ανωτέρω, των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η πράξη χαρακτηρισµού ορι-
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σµένης εκτάσεως ως µη δασικής δύναται να
χρησιµοποιηθεί ενώπιον άλλης δηµόσιας αρχής,
π.χ. της πολεοδοµικής προκειµένου περί χορηγήσεως οικοδοµικής αδείας, όπου ανακύπτει,
ως προκριµατικό, το ζήτηµα του χαρακτήρα της
εκτάσεως, µόνον όµως εάν είναι πρόσφατη, διότι άλλως, εάν δηλαδή έχει µεσολαβήσει µακρό
χρονικό διάστηµα από την έκδοση της πράξεως
και την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας,
η πραγµατική κατάσταση ενδέχεται να έχει µεταβληθεί, µε την αύξηση του ποσοστού δασοκαλύψεως ορισµένης εκτάσεως ή µε την ανάπτυξη
δασικής βλαστήσεως σε έκταση η οποία είχε
στο παρελθόν µη δασικό χαρακτήρα, και η έκταση να έχει αποκτήσει δασική µορφή επιγενοµένως, µετά δηλαδή από τον χαρακτηρισµό της ως
µη δασικής. Συνεπώς, σε περίπτωση που έχει
παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της πράξεως µε την οποία ορισµένη έκταση χαρακτηρίσθηκε ως µη δασική, ο ενδιαφερόµενος να χρησιµοποιήσει την πράξη ενώπιον άλλης δηµόσιας αρχής για την έκδοση αδείας, συνεπαγόµενης επέµβαση στην έκταση αυτή, δύναται να ζητήσει την έκδοση νέας πράξεως χαρακτηρισµού κατά τις διατάξεις του άρθρου 14
του ν. 998/1979. Η επάνοδος δε του δασάρχη,
στην περίπτωση αυτή, δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη ανάκληση ή τροποποίηση της προγενέστερης πράξεώς του, εφόσον η διαπίστωση για τον
δασικό ή µη χαρακτήρα της εκτάσεως δεν γίνεται µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα του χρόνου εκδόσεως της προγενέστερης πράξεως χαρακτηρισµού, αλλά µε βάση την υφιστάµενη κατά τον χρόνο υποβολής του νέου αιτήµατος
πραγµατική κατάσταση. […]
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπ’ αριθ. 2329/2012 (Τµ. Ε΄)
Πολεοδόµηση ακινήτων εκτός σχεδίου. Η δόµηση επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και υπό
όρους, που δεν επιτρέπεται να καθιστούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε σχέση προς τους
ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές.
Ένα γήπεδο είναι οικοδοµήσιµο αν έχει πρόσωπο σε δρόµο που υφίσταται νοµίµως και είναι ήδη διανοιγµένος, κατά τρόπο που να είναι
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προσπελάσιµος. ∆εν προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας του επίµαχου γηπέδου, ενώ η πολεοδοµική δεν προέβη σε παρεµπίπτοντα
έλεγχο του αµφισβητούµενου ιδιοκτησιακού
καθεστώτος τµήµατος του επίµαχου ακινήτου.
∆εκτές η έφεση και η αίτηση ακύρωσης.
[…] 2. Επειδή, µε την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της υπ’ αριθµ. 211/2005 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η από 6.4.1999 αίτηση
ακυρώσεως του εκκαλούντος κατά της υπ’
αριθµ. πρωτ. 52/1998 οικοδοµικής άδειας του
Πολεοδοµικού Γραφείου Γυθείου της Ν.Α. Λακωνίας, µε την οποία επετράπη στους Β. και Μ.
Κ. η ανέγερση ισογείου οικοδοµής µε υπόγειο
στη θέση «Π. Η.», στην περιφέρεια του ∆ήµου
Γυθείου του Νοµού Λακωνίας.
3. Επειδή, παραδεκτώς παρεµβαίνουν, το πρώτον στην παρούσα δίκη, διά του από 27.6.2008
δικογράφου (αρ. καταθ. 628/1.7.2008) οι δικαιούχοι της προσβαλλόµενης οικοδοµικής άδειας
Β.Κ. και Μ. συζ. Β.Κ..
4. Επειδή, στο άρθρο 1 του π.δ/τος της
24/31.5.1985 «Τροποποίηση των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων
εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων
και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων
προ του έτους 1923 οικισµών» (∆΄ 270), όπως
ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της ανωτέρω οικοδοµικής άδειας, ορίζεται ότι: «1. Οι όροι και
περιορισµοί δόµησης των γηπέδων που βρίσκονται εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων πόλεων ή
εκτός των ορίων των νόµιµα υφισταµένων πριν
από το έτος 1923 οικισµών των στερουµένων
ρυµοτοµικών ρυµοτοµικού σχεδίου, που καθορίσθηκαν µε το από 6.10.1978 π.δ/γµα (ΦΕΚ 538
∆) ως ισχύει τροποποιούνται ως εξής:
1 α) ελάχιστο εµβαδόν γηπέδου 4.000 τετραγωνικά µέτρα.
β) Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε ∆ιεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές οδούς ώς και σε εγκατελειµµένα τµήµατά τους και σε σιδηροδροµικές γραµµές απαι-
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τούνται: ελάχιστο πρόσωπο: σαράντα πέντε
(45) µέτρα, ελάχιστο βάθος: πενήντα (50) µέτρα, ελάχιστο εµβαδόν: τέσσερις χιλιάδες
(4.000) τ.µ.
2. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη
παράγραφο θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα
τα γήπεδα: α) τα κείµενα εντός της ζώνης των
πόλεων, κωµών και οικισµών και είχαν την
24.4.1977, ηµέρα δηµοσίευσης του από
5.4.1977 π.δ/τος (∆΄ 133), ελάχιστο εµβαδόν
δύο χιλιάδες (2.000) τ.µ. β) τα γήπεδα που κατά
την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος π.δ/τος
έχουν πρόσωπο σε ∆ιεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές οδούς, καθώς και
σε εγκαταλειµµένα τµήµατα αυτών και σε σιδηροδροµικές γραµµές και εφόσον έχουν :
αα) τα γήπεδα που υφίστανται κατά την
12.11.1962, ηµέρα δηµοσίευσης του από
24.10.1962 β.δ. (∆΄ 142): ελάχιστο πρόσωπο:
δέκα (10) µέτρα, ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε
(15) µέτρα, ελάχιστο εµβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.µ.,
ββ) τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη
12.9.1964, ηµέρα δηµοσίευσης του από
21.7.1964 β.δ. (∆΄ 141): ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) µέτρα, ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε
(35) µέτρα, ελάχιστο εµβαδόν: χίλια διακόσια
(1.200) τ.µ.
γγ) τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη
17.10.1978, ηµέρα δηµοσίευσης του από
6.10.1978 π.δ. (∆΄ 538): ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) µέτρα, ελάχιστο βάθος: σαράντα
(40) µέτρα, ελάχιστο εµβαδόν: δύο χιλιάδες
(2.000) τ.µ.
δδ) τα γήπεδα που δηµιουργήθηκαν κατά τη
17.10.1978, ηµέρα δηµοσίευσης του από
6.10.1978 π.δ. (ΦΕΚ 538 ∆΄) µέχρι την ηµέρα
δηµοσίευσης του παρόντος π.δ/τος ελάχιστο
εµβαδόν τέσσερις 4.000 τ.µ.». Εξάλλου, κατά το
άρθρο 2 του Γ.Ο.Κ. (ν. 1577/1985, Α΄ 210), «12.
Γήπεδο είναι η συνεχόµενη έκταση γης που
αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. 13. Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο, που
βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό
σχέδιο ή µέσα στα όρια οικισµού χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο 14. ... 15. Πρόσωπο οικοπέδου ή γη-
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πέδου είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο
χώρο», ενώ, κατά άρθρα 6 και 24 του Γ.Ο.Κ., για
να είναι οικοδοµήσιµο ένα οικόπεδο πρέπει να
έχει πρόσωπο, δηλαδή όριο, προς κοινόχρηστο
χώρο.
5. Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.
2 του Συντάγµατος, µε τις οποίες επιβάλλεται η
υποχρέωση προσήκουσας διαµόρφωσης, ανάπτυξης, πολεοδόµησης και επέκτασης των πόλεων και των οικιστικών γενικώς περιοχών, µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η
ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι
καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης, συνάγεται
θεµελιώδης, από πλευράς δυνατότητας δόµησης, διαφοροποίηση µεταξύ των περιοχών που
αναπτύσσονται µε βάση οργανωµένο πολεοδοµικό σχέδιο οικισµών και των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισµό, κατ’
αρχήν, τη δόµηση (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 3135/2002
κ.ά.). Για την µεν πρώτη κατηγορία περιοχών, η
δόµηση επιτρέπεται µε µόνη προϋπόθεση την τήρηση των ορισµών του σχεδίου πόλεως και των
όρων και περιορισµών δόµησης που το συνοδεύουν. Στην δεύτερη, όµως, κατηγορία περιοχών,
ως προς τις οποίες δεν είναι δυνατόν, να εξασφαλισθεί η τήρηση των κατά τα ανωτέρω συνταγµατικών σκοπών, λόγω της έλλειψης πολεοδοµικής οργάνωσης και συγκροτηµένου κανονιστικού πλαισίου οικιστικής ανάπτυξης, προσαρµοσµένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, η δόµηση µόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυναµένη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν
µέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισµούς. Οι όροι, πάντως,
αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε
σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές. Ειδικότερα, κατά την έννοια των
ανωτέρω περιοριστικών της δόµησης διατάξεων
του π.δ/τος της 24/31.5.1985, οι οποίες αποβλέπουν, πρωτίστως, στην διαφύλαξή του κατά τα
εκτεθέντα ιδιαίτερου χαρακτήρα των εκτός σχεδίου περιοχών και στην αποφυγή καταστρατήγησης παγίων πολεοδοµικών κανόνων ορθολογικής δόµησης (ΣτΕ 2606/2005), η κατ’ εξαίρεση
επιτρεπόµενη στις περιοχές αυτές δόµηση τελεί
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται ο βασικός
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κανόνας δόµησης της εν γένει πολεοδοµικής νοµοθεσίας, κατά τον οποίο δοµήσιµα είναι τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο, κοινό όριο δηλαδή, σε
κοινόχρηστο χώρο νοµίµως υφιστάµενο, µη προκύψαντα από ιδιωτική βούληση, δοθέντος ότι µε
τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται ρητώς
εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν, αφού, µάλιστα,
υπό την αντίθετη εκδοχή, πέραν του ζητήµατος
αν τυχόν σχετική διάταξη θα ήταν σύµφωνη µε
το Σύνταγµα, θα είχε ως αποτέλεσµα να καταστεί δυνατή η δόµηση σε εκτός σχεδίου περιοχές υπό όρους ευνοϊκότερους από την ανωτέρω
άποψη, ακόµη και εκείνων που ισχύουν στις
εντός σχεδίου περιοχές (ΣτΕ 3504/2010 7µελούς). Περαιτέρω, κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων, ένα γήπεδο θεωρείται ότι έχει πρόσωπο, δηλαδή κοινό όριο σε δρόµο, που το καθιστά, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, οικοδοµήσιµο, όταν ο δρόµος αυτός, ανεξαρτήτως εάν
είναι εθνικός, επαρχιακός, δηµοτικός ή κοινοτικός, υφίσταται νοµίµως και είναι ήδη διανοιγµένος, κατά τέτοιο, µάλιστα, τρόπο ώστε να είναι
προσπελάσιµος και να παρέχει εν τοις πράγµασι
επικοινωνία µε το γήπεδο.
6. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
φακέλου, µε την υπ’ αριθµ. 52/2.4.1998 πράξη
του Προϊσταµένου του Γραφείου Πολεοδοµίας
Γυθείου της Ν.Α. Λακωνίας χορηγήθηκε στους
Β. και Μ. Κ. άδεια ανέγερσης «νέας ισογείου οικοδοµής µε υπόγειο» στη θέση «Π... Η...» του
∆ήµου Γυθείου Λακωνίας. Με την από 17.3.1999
αίτησή του προς το ανωτέρω Γραφείο (αρ. πρωτ.
ΠΓ 286/17. 3.1999), ο εκκαλών ζήτησε την ανάκληση της ανωτέρω οικοδοµικής άδειας και την
διακοπή των οικοδοµικών εργασιών, ισχυριζόµενος (α) ότι το οικόπεδο, το οποίο αφορά η άδεια
«δεν έχει άµεση επαφή µε τον επαρχιακό δρόµο
Γυθείου - Σκάλας, δηλαδή η παραπάνω άδεια εκδόθηκε βάσει ψευδούς τοπογραφικού ως προς
τα όρια και τα υψόµετρα και είναι πολύ µικρότερο των τεσσάρων στρεµµάτων», (β) ότι ο ίδιος ο
εκκαλών είναι συγκύριος οµόρου ακινήτου «επί
µέρους του οποίου γίνεται η οικοδοµή» και (γ)
ότι ο «αναγραφόµενος στο συµβόλαιο και στα
σχέδια αγροτικός δρόµος δεν είναι αγροτικός,
αλλά ιδιόκτητός µου, επί του οποίου υπάρχει
δουλεία διόδου». Στη συνέχεια, µε το υπ’ αριθµ.
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πρωτ. ΠΓ 286/7.5.1999 έγγραφο του προαναφερόµενου Γραφείου Πολεοδοµίας προς το Αστυνοµικό Τµήµα Γυθείου διατάχθηκε η διακοπή
των οικοδοµικών εργασιών στην εν λόγω οικοδοµή, λόγω υπέρβασης της ένδικης οικοδοµικής
άδειας. Εξάλλου, µε την υπ’ αριθµ. ΠΓ
594/25.5.1999 πράξη του ιδίου Προϊσταµένου
αναθεωρήθηκε η εν λόγω οικοδοµική άδεια «κατόπιν υποβολής νέων σχεδίων του Μηχ/κού
(Π.Μ.) Γε. Π. Κ. και υπό την επίβλεψη του ιδίου
µηχανικού», ορίσθηκε δε ότι η αναθεωρηθείσα
άδεια ισχύει µέχρι 1.4.2002, σύµφωνα µε το
Π.∆. της 8/13.7.1993 (∆΄ 795). Ενόψει της ανωτέρω αναθεώρησης, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
217/24. 9.1999 έγγραφό του προς το Αστυνοµικό Τµήµα Γυθείου, ο προϊστάµενος του Πολεοδοµικού Γραφείου Γυθείου επέτρεψε τη συνέχιση
των οικοδοµικών εργασιών. Εν τω µεταξύ, κατά
της ανωτέρω οικοδοµικής άδειας ο εκκαλών
άσκησε στις 8.4.1999, δηλαδή πριν από την κατά
τα ανωτέρω αναθεώρησή της, την από 6.4.1999
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, ενώπιον του οποίου κατέθεσε
και το από 21.4.2003 δικόγραφο προσθέτων λόγων (αρ. καταθ. 8/2003). Ακολούθως, ο εκκαλών,
µε νέα από 29.12.1999 αίτησή του προς το Πολεοδοµικό Γραφείο Γυθείου (αρ. πρωτ. ΠΓ
1691/29.12.1999), επανέλαβε τις προεκτεθείσες
αιτιάσεις του ότι η ένδικη οικοδοµή κτίζεται «επί
ιδικού του εδάφους», ισχυρίστηκε δε και ότι «δεν
πρόκειται για ισόγεια οικοδοµή µε υπόγειο, ως
αναφέρεται στην 52/98 άδεια, αλλά περί δι[ω]ρόφου οικοδοµής» και ζήτησε να διαταχθεί η διακοπή των οικοδοµικών εργασιών «µέχρι της εκδικάσεως της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως».
Τέλος, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει
ότι µετά τη δηµοσίευση της εκκαλούµενης απόφασης το αρµόδιο Τµήµα Πολεοδοµίας Γυθείου,
µε το υπ’ αριθµ. 1707/2.9.2008 έγγραφό του,
ενηµέρωσε τους παρεµβαίνοντες, σε απάντηση
προς αίτησή τους σχετικά µε τους όρους δόµησης που ισχύουν στο γήπεδο, το οποίο αφορά η
επίδικη οικοδοµική άδεια ότι το εν λόγω γήπεδο
βρίσκεται εντός ζώνης της πόλης του Γυθείου,
ότι για τα εντός ζώνης γήπεδα η αρτιότητα είναι
2.000,00 τ.µ. και ότι, συνεπώς, το ακίνητό τους
είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά παρέκκλιση
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σύµφωνα µε το από 24.5.1985 π.δ. Εξάλλου,
στο 998 πε/15.1.2008 έγγραφο του Τµήµατος
Πολεοδοµίας, στο οποίο περιέχονται οι απόψεις
της υπηρεσίας αυτής προς το ∆ικαστήριο, εκτίθεται ότι το ανωτέρω γήπεδο, που προϋφίσταται
του έτους 1978, είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο
κατά παρέκκλιση διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. β΄
εδ. γγ΄ του από 24.5.1985 π.δ/τος ως προς το
εµβαδόν, το βάθος και το µήκος προσώπου σε
επαρχιακή οδό και, περαιτέρω, ότι «η προσβασιµότητα ή µη στο γήπεδο δεν εξετάζεται από την
Υπηρεσία µας ούτε αποτελεί λόγο αρνήσεως
εκδόσεως οικοδοµικής άδειας και κατ’ επέκταση
ανακλήσεως εκδοθείσας διοικητικής πράξης.
Εξάλλου, ως φαίνεται από το Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της άδειας, το οποίο σας διαβιβάζουµε
σε φωτοαντίγραφο η πρόσβαση στο ακίνητο πέραν των άλλων, γίνεται και από τον αγροτικό
δρόµο. Επιπλέον θέµατα ιδιοκτησιακών διαφορών δεν αποτελούν αρµοδιότητα της Υπηρεσίας
µας αλλά των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων». Στο δε
µεταγενέστερο 52/18.1.2010 έγγραφο του ίδιου
ως άνω Τµήµατος Πολεοδοµίας προς το ∆ικαστήριο αναφέρεται, αφενός µεν ότι η προσβαλλόµενη οικοδοµική άδεια και η πράξη αναθεώρησής της εκδόθηκαν για αγροτεµάχιο άρτιο και
οικοδοµήσιµο κατά παρέκκλιση σύµφωνα µε την
παράγραφο 2β του άρθρου 1 του π.δ/τος της
24.5.1985, αφετέρου δε ότι βρίσκεται εντός της
ζώνης των 500 µ. από το σχέδιο πόλεως και είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο κατά παρέκκλιση
σύµφωνα µε την παράγραφο 2α του π.δ/τος της
24.5.1985 αφού έχει ελάχιστο εµβαδόν 2.000
τ.µ. και προϋπάρχει της 24.4.1977.
7. Επειδή, η εκκαλουµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Τριπόλεως απέρριψε την αίτηση
ακυρώσεως του εκκαλούντος, δεχόµενη, µεταξύ
άλλων, ότι εφόσον το ανωτέρω γήπεδο έχει πρόσωπο στην Εθνική οδό Σκάλας - Γυθείου πληρούνται οι προϋποθέσεις της κατά παρέκκλιση αρτιότητας του γηπέδου αυτού, µη απαιτουµένης
προς τούτο και της δυνατότητας προσπέλασης,
και ότι, εποµένως, η επίµαχη οικοδοµική άδεια
είναι νόµιµη. Η κρίση, όµως, αυτή της εκκαλούµενης απόφασης είναι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σκέψη 5, εσφαλµένη δεδοµένου ότι,
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ανεξαρτήτως του ζητήµατος αν η προσβαλλόµενη οικοδοµική άδεια εκδόθηκε δυνάµει της διάταξης του εδαφ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
από 25.5.1985 π.δ/τος ή της περ. γγ΄ του εδαφ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου π.δ/τος, ως
προς το οποίο υπάρχουν αντικρουόµενοι ισχυρισµοί της ∆ιοίκησης στα έγγραφα προς το ∆ικαστήριο, τα οποία µνηµονεύονται στη σκέψη 6, το
γήπεδο των παρεµβαινόντων για να καταστεί άρτιο και οικοδοµήσιµο τόσο κατά την πρώτη όσο
και κατά τη δεύτερη από τις διατάξεις αυτές δεν
αρκεί να έχει κοινό όριο µε κοινόχρηστο χώρο,
αλλά πρέπει να υφίσταται δυνατότητα άµεσης
πρόσβασης στον κοινόχρηστο χώρο, εν προκειµένω δε στην επαρχιακή οδό Γυθείου - Σκάλας,
στην οποία εµφανίζεται να έχει πρόσωπο το
ανωτέρω γήπεδο κατά τα διαγράµµατα, βάσει
των οποίων εκδόθηκε η επίδικη οικοδοµική
άδεια. Για τον ανωτέρω λόγο, ο οποίος προβάλλεται βασίµως, η κρινόµενη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και να εξαφανισθεί η εκκαλούµενη
απόφαση. Κατόπιν τούτου, πρέπει να εκδικασθεί
η αίτηση ακυρώσεως κατά της ανωτέρω οικοδοµικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του
π.δ/τος 18/89 (Α΄ 8). Καθ’ ερµηνεία δε του δικογράφου της αιτήσεως αυτής, πρέπει να θεωρηθεί
ως συµπροσβαλλόµενη και η προαναφερόµενη
υπ’ αριθµ. ΠΓ 594/25.5.1999 πράξη αναθεώρησης της εν λόγω οικοδοµικής άδειας.
8. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου δεν
προκύπτει ότι η ∆ιοίκηση, παρά τους ισχυρισµούς του εκκαλούντος ότι το επίδικο ακίνητο
δεν έχει πρόσωπο στον επαρχιακό δρόµο Σκάλας - Γυθείου λόγω της υφιστάµενης υψοµετρικής διαφοράς 30 -35 µ., ερεύνησε το κρίσιµο αυτό στοιχείο της προσβασιµότητας στον εν λόγω
δρόµο. Εξάλλου, κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων του π.δ/τος της 24.5.1985, για να θεωρηθεί το επίδικο ακίνητο ως άρτιο και οικοδοµήσιµο είναι αδιάφορο εάν εξασφαλίζεται πρόσβαση σε αυτό από αγροτικό δρόµο, όπως υποστηρίζουν τόσο το Τµήµα Πολεοδοµίας Γυθείου
στο ανωτέρω υπ’ αριθµ. 998 πε/15.1.2008 έγγραφό του προς το ∆ικαστήριο όσο και οι παρεµβαίνοντες. Με τα δεδοµένα αυτά δεν προκύπτει ότι πληρούνται οι οριζόµενες στο π.δ/γµα
αυτό προϋποθέσεις αρτιότητας και οικοδοµησι-

1005

µότητας του επίµαχου γηπέδου, και, συνεπώς,
είναι βάσιµος ο προβαλλόµενος σχετικός λόγος
ακυρώσεως.
9. Επειδή, περαιτέρω, εφόσον εγείρονται σοβαρές αµφισβητήσεις ή αµφιβολίες ως προς την
έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, για το οποίο ζητείται να χορηγηθεί οικοδοµική άδεια, ή ως προς την ύπαρξη εµπραγµάτων
εν γένει δικαιωµάτων που επηρεάζουν τη δόµηση του ακινήτου, η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, προκειµένου να κρίνει αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησης της οικοδοµικής αδείας, έχει υποχρέωση να εξετάσει και να κρίνει
παρεµπιπτόντως το ζήτηµα αυτό, του οποίου,
πάντως, η τελική επίλυση ανήκει στα πολιτικά
δικαστήρια. Αναλόγως δε του πορίσµατος της
παρεµπίπτουσας αυτής έρευνας, οφείλει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις, να εκδώσει την άδεια ή να αρνηθεί τη
χορήγησή της, επιτρέπεται δε, καταρχήν, να
προβεί και στην ανάκληση χορηγηθείσας αδείας
(πρβλ. Σ.τ.Ε. 2628/2010, 772/2001, 1192/2000,
4652/1997 κ.ά.). Εξάλλου, η ίδια υποχρέωση
ανακύπτει καταρχήν για την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και όταν σοβαρές αµφισβητήσεις
ή αµφιβολίες ως προς την έκταση ή την κυριότητα του οικοπέδου ή γηπέδου ή ως προς την
ύπαρξη εµπραγµάτων εν γένει δικαιωµάτων που
επηρεάζουν τη δόµηση του ακινήτου, ανακύπτουν πριν από την αναθεώρηση οικοδοµικής
αδείας, έστω και αν δεν είχαν εγερθεί πριν από
την έκδοσή της.
10. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, όπως
εκτίθεται στη σκέψη 6, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ότι ο αιτών µε την από 17.3.1999
αίτησή του προς το Πολεοδοµικό Γραφείο Γυθείου (αρ. πρωτ. ΠΓ 286/17.3.1999), ζήτησε την ανάκληση της προσβαλλόµενης οικοδοµικής άδειας
και την διακοπή των οικοδοµικών εργασιών, ισχυριζόµενος, µεταξύ άλλων, ότι είναι συγκύριος
οµόρου ακινήτου, σε τµήµα του οποίου ανεγείρεται η επίµαχη οικοδοµή. Από τα στοιχεία του φακέλου, όµως, δεν προκύπτει ότι η εν λόγω υπηρεσία προέβη σε παρεµπίπτοντα έλεγχο του αµφισβητούµενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος τµήµατος του επίµαχου ακινήτου προκειµένου να εκδώ-
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σει την συµπροσβαλλόµενη υπ’ αριθµ. ΠΓ
594/25.5.1999 πράξη της, µε την οποία αναθεωρήθηκε η οικοδοµική άδεια «κατόπιν υποβολής
νέων σχεδίων», ύστερα από διακοπή των οικοδοµικών εργασιών µε το προαναφερόµενο έγγραφο
286/7.5.1999 του ίδιου Πολεοδοµικού Γραφείου.
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, βασίµως προβάλλεται µε την κρινόµενη αίτηση ακυρώσεως ότι οι
προσβαλλόµενες πράξεις µη νοµίµως εκδόθηκαν
χωρίς να ερευνηθεί παρεµπιπτόντως από τη ∆ιοίκηση η αµφισβήτηση της κυριότητας των δικαιούχων της αδείας σε τµήµα του ακινήτου. […]
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπ’ αριθ. 572/2012 (Τµ. Ε΄)
Το ρυµοτοµικό σχέδιο εγκρίνεται και τροποποιείται µε πράξη της Πολιτείας που εκδίδεται
υπό τους προς τούτο καθοριζοµένους µε το
από 17.7.1923 ν.δ. όρους και διαδικασία, µε το
εγκρινόµενο δε ή τροποποιούµενο ρυµοτοµικό
σχέδιο διαµορφώνονται οι οικοδοµήσιµοι και
οι κοινόχρηστοι χώροι, απεικονιζόµενοι στο
οικείο διάγραµµα. Επί των χώρων αυτών που
διαρρυθµίζονται µε το εγκριθέν ρυµοτοµικό
διάγραµµα εφαρµόζονται οι διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µε τις οποίες ρυθµίζονται οι εξαρτώµενες από την ιδιότητα των
παραπάνω χώρων ως οικοδοµήσιµων ή κοινόχρηστων σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Προκειµένου να θεωρηθεί άρτιο και οικοδοµήσιµο ένα οικόπεδο πρέπει, πλην άλλων,
να έχει πρόσωπο σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο, κατ’ άρθρ. 2 παρ. 2 ΓΟΚ/1985, χώρο. Συνταγµατική προστασία υδατορευµάτων. Οριοθέτηση ρεµάτων. ∆εδοµένου ότι η οριοθεσία
του ρέµατος προφανώς επηρεάζει την τακτοποίηση των παραρεµάτιων ιδιοκτησιών, δεν
επιτρέπεται να εκδοθεί πράξη εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου, προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης αν δεν
έχει καθορισθεί προηγουµένως η οριστική
οριογραµµή του ρέµατος.
[…] 3. Επειδή, το ν.δ. της 17-7/16-8-1923 "περί
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σχεδίων πόλεων κ.λπ." (Α΄ 228) ορίζει στο άρθρο
1 παρ. 1, του οποίου το περιεχόµενο αποδίδεται
στο άρθρο 152 παρ. 1 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που εγκρίθηκε µε
το από 14/27.7.1999 π. δ/γµα (∆΄ 580), ότι: «Πάσα
πόλις ή κώµη του Κράτους δέον να διαρρυθµίζεται
και ν’ αναπτύσσεται βάσει ωρισµένου εγκεκριµένου κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος
σχεδίου, εξασφαλίζοντος την θεραπείαν των προβλεποµένων αυτής αναγκών κατά τους υπό της
υγιεινής, της ασφαλείας, της οικονοµίας και της
αισθητικής επιβαλλοµένους όρους», στο δε άρθρο 2 του ίδιου ν. δ/τος ορίζεται στην παρ. 1 - άρθρο 153 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν. - ότι: «Τα κατά το
προηγούµενο άρθρον σχέδια καθορίζουσιν αναλόγως των προβλεποµένων αναγκών, πλην των
άλλων: α) τας οδούς και πλατείας, τους κοινόχρηστους κήπους, πρασιάς και άλση και εν γένει τους
προς κοινωφελείς σκοπούς αναγκαιούντας κοινοχρήστους χώρους β) … , γ) …» και στην παρ. 3 άρθρο 153 παρ. 3 του Κ.Β.Π.Ν. - ότι: «Τα ανωτέρω
σχέδια συντάσσονται βάσει τοπογραφικού και
χωροσταθµικού χάρτου, εµφαίνοντος υπό κλίµακα την µορφήν του εδάφους και τας κατά την σύνταξιν του σχεδίου επ’ αυτού υφισταµένας οδούς,
ρεύµατα, οικοδοµάς και λοιπά αντικείµενα, και συνοδεύονται υπό των αναγκαιούντων επεξηγηµατικών πινάκων και υποµνηµάτων». Περαιτέρω, στο
άρθρο 20 του ως άνω ν. δ/τος - άρθρο 411 του
Κ.Β.Π.Ν. - του οποίου οι διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ
από 1.6.1924 µε το β.δ. της 4/16.1.1924 (Α΄ 8),
ορίζεται ότι:
«1. ∆εν επιτρέπεται οιαδήποτε µεταβίβασις
της κυριότητος µέρους ή του όλου γηπέδου, εφ’
ου ο ιδιοκτήτης εσχηµάτισεν ή ανεγνώρισε σχηµατισθέντας τυχόν άνευ της θελήσεώς του κοινοχρήστους χώρους (ιδιωτικάς οδούς και πλατείας κ.τ.τ.) ή δεν εσχηµάτισεν ουδ’ ανεγνώρισε
µεν τοιούτους, αλλ’ επιδιώκει τον σχηµατισµόν
ή την αναγνώρισίν των διά της τοιαύτης µεταβιβάσεως. Εν τη εννοία του σχηµατισµού κοινοχρήστων χώρων περιλαµβάνεται ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον ιδιωτική πρωτοβουλία ή συµφωνία
γινόµενος περιορισµός ή παραίτησις δικαιωµάτων επί των ειρηµένων γηπέδων επί τω τέλει
αµέσου ή εµµέσου σχηµατισµού των εν λόγω
χώρων. Πάσα µεταβίβασις της κυριότητος, γινο-
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µένη παρά τας ανωτέρω διατάξεις, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Η περί ακυρότητος διάταξις αύτη
ισχύει και αν ακόµη δεν εγένετο εν επισήµω τινί
πράξει σαφής µνεία περί του σχηµατισµού των
ειρηµένων κοινοχρήστων χώρων, αλλ’ εµµέσως
προκύπτη εκ των γενοµένων µεταβιβάσεων ότι
αύται εγένοντο επί τω τέλει του τοιούτου σχηµατισµού και εν γένει εφαρµογής ιδιωτικού σχεδίου ρυµοτοµίας.
2. ∆ιά τας εντός των εγκεκριµένων σχεδίων
των πόλεων, κωµών κ.τ.τ. γήπεδα επιτρέπεται,
εις ωρισµένας προϋποθέσεις και όρους, η παρέκκλισις από των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου µέχρις οιουδήποτε βαθµού. Τα
της παρεκκλίσεως και των προϋποθέσεων και
όρων αυτής κανονίζονται διά Β.∆/των, εκδιδοµένων µετά σύµφωνον γνώµην του συµβουλίου
των δηµοσίων έργων εφ’ άπαξ δι’ εκάστην πόλιν, κώµην κ.λπ. ή δι’ έκαστον αυτών τµήµα ή και
δι’ εκάστην ειδικήν περίπτωσιν.
3. Αι διατάξεις της ανωτέρω παρ. 1 δεν ισχύουσι προκειµένου περί καλλιεργουµένων γηπέδων, κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων
των πόλεων, κωµών κ.λπ. εφ’ ων σχηµατίζονται
ιδιωτικαί οδοί προς µεταφοράν των προϊόντων,
εφ’ όσον εκ των πραγµάτων προκύπτει ότι ο
σχηµατισµός αυτών την µεταφοράν ταύτην µόνον σκοπεί, ουχί δε την εφαρµογήν ιδιωτικού
σχεδίου ρυµοτοµίας και την βάσει τούτου κατάτµησιν των γηπέδων εις µικρά τµήµατα. Επίσης
δεν ισχύουσιν αι διατάξεις της αυτής παρ. 1: α)
δια πάσαν περαιτέρω µεταβίβασιν της κυριότητος γηπέδων, ων µετεβιβάσθη ήδη αύτη παρά
τας διατάξεις της εν λόγω παραγράφου προ της
ισχύος του παρόντος άρθρου, εφ’ όσον δεν
επέρχεται αύξησις της επιφανείας των προ της
ισχύος του άρθρου τούτου σχηµατισθέντων
ιδιωτική πρωτοβουλία κοινοχρήστων χώρων, και
β) ως προς τα εντός των εγκεκριµένων σχεδίων
των πόλεων κ.λπ., γήπεδα, εφ’ ων εσχηµατίσθησαν ιδιωτική πρωτοβουλία προ της ισχύος του
παρόντος άρθρου, κοινόχρηστοι χώροι (ιδιωτικαί οδοί κ.λπ.), εφ’ όσον η κυριότης τµηµάτων
των εν λόγω γηπέδων µετεβιβάσθη ήδη προ της
ισχύος του άρθρου τούτου, µετά δε την ισχύν
αυτού ουδεµία αύξησις των αρχικώς σχηµατισθέντων κοινοχρήστων χώρων έλαβε χώραν.
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4. Αρµόδιος όπως αποφανθή διά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν η
µεταβίβασις της κυριότητος επί γηπέδων εγένετο επι τω σκοπώ σχηµατισµού επ’ αυτού κοινοχρήστων χώρων και εν γένει της εφαρµογής
ιδιωτικού σχεδίου ρυµοτοµίας ή προς απλήν µεταφοράν προϊόντων, εάν επήλθεν ή ου αύξησις
της εκτάσεως των κοινοχρήστων τούτων χώρων
και οποία η θέσις και έκτασις αυτών και ειδικώτερον πότε υφίσταται περίπτωσις εφαρµογής
των εξαιρέσεων α΄ και β΄ της προηγουµένης
παραγράφου, είναι ο επί της Συγκοινωνίας
υπουργός, όστις αποφαίνεται επί πάντων των
ζητηµάτων τούτων µετά γνώµην του Συµβουλίου των δηµοσίων έργων. Εν περιπτώσει ενστάσεων των ενδιαφεροµένων κατά της αποφάσεως του υπουργού, δύναται να αναθεωρήση ούτος την αρχικήν απόφασίν του µόνον εφ’ άπαξ.
Περίληψις των ανωτέρω αποφάσεων του
υπουργού και της σχετικής γνωµοδοτήσεως του
συµβουλίου των δηµοσίων έργων δηµοσιεύεται
εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου τεθήσονται εν ισχύι δια Β.∆/τος».
4. Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι το ρυµοτοµικό σχέδιο πόλεως εγκρίνεται
και τροποποιείται µε πράξη της Πολιτείας που
εκδίδεται υπό τους προς τούτο καθοριζοµένους
µε το από 17.7.1923 ν.δ/γµα όρους και διαδικασία, µε το εγκρινόµενο δε ή τροποποιούµενο ρυµοτοµικό σχέδιο διαµορφώνονται οι οικοδοµήσιµοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, απεικονιζόµενοι
στο οικείο διάγραµµα. Επί των χώρων αυτών
που διαρρυθµίζονται µε το εγκριθέν ρυµοτοµικό
διάγραµµα εφαρµόζονται οι διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µε τις οποίες ρυθµίζονται
οι εξαρτώµενες από την ιδιότητα των παραπάνω
χώρων ως οικοδοµησίµων ή κοινοχρήστων σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις (ΣτΕ Ολ.
3724/1977). Εξάλλου, κατά τη ρητή διατύπωση
του άρθρου 20 του ως άνω ν.δ/τος ως κοινόχρηστοι χώροι αναγνωρίζονται µόνον εκείνοι που
προβλέπονται από το οικείο ρυµοτοµικό σχέδιο
και όχι όσοι έχουν σχηµατισθεί µε ιδιωτική πρωτοβουλία, παρέκκλιση δε από τον ανωτέρω κανόνα είναι δυνατή µόνον εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 3 και τηρηθεί η
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διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού
(βλ. ΣτΕ 2983/2009, 4774/1995, 2167/1985,
3190/1984, 3724/1977 Ολ.).
5. Επειδή, στο ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» (Α΄ 210) ορίζεται στο άρθρο 2
- άρθρο 242 του Κ.Β.Π.Ν. - ότι:
« 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδοµικό σχέδιο ή
πολεοδοµική µελέτη είναι το διάγραµµα µε τον
τυχόν ειδικό πολεοδοµικό κανονισµό που έχει
εγκριθεί σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και
καθορίζει τους ειδικούς όρους δόµησης τους
κοινόχρηστους και δοµήσιµους χώρους και τις
επιτρεπόµενες χρήσεις σε κάθε τµήµα ή ζώνη
του οικισµού.
2. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους
δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισµένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο
του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε
οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο…
4. ∆ρόµοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που
εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας…
7. Οικοδοµικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε
δοµήσιµη ενιαία έκταση που βρίσκεται µέσα στο
εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή µέσα στα όρια
οικισµού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους
χώρους.
8. Όρια οικοδοµικού τετραγώνου είναι οι
οριακές γραµµές που το χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους.
9. Ρυµοτοµική γραµµή είναι εκείνη που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο και χωρίζει οικοδοµικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο
χώρο του οικισµού.
10. Οικοδοµική γραµµή ή γραµµή δόµησης είναι το όριο οικοδοµικού τετραγώνου που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο προς την πλευρά
του κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται η δόµηση…
14. Όρια οικοπέδου ή γηπέδου είναι οι γραµµές που το χωρίζουν από τα όµορα οικόπεδα και
τους κοινόχρηστους χώρους. Τα όρια του οικοπέδου µε τους κοινόχρηστους χώρους συµπίπτουν µε τα όρια του οικοδοµικού τετραγώνου.
15. Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το
όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο. Εξάλλου,
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στο άρθρο 6 παρ. 1 (άρθρο 243 του Κ.Β.Π.Ν.)
ορίζεται ότι: «Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο, αν έχει τα
ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου, κατά τον
κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται στην περιοχή και αν µέσα στο οικοδοµήσιµο
τµήµα του µπορεί να εγγραφεί κάτοψη κτιρίου
µε την ελάχιστη επιφάνεια και την ελάχιστη
πλευρά εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόµησης της περιοχής». Από τις διατάξεις αυτές
συνάγεται ότι προκειµένου να θεωρηθεί άρτιο
και οικοδοµήσιµο ένα οικόπεδο πρέπει, πλην άλλων, να έχει πρόσωπο σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 του
ισχύοντος ΓΟΚ του έτους 1985, χώρο (βλ. ΣτΕ
551/2008, 2521/2000, 2901/1991 7µ., 27/1982).
6. Επειδή, όπως παγίως έχει κριθεί, ουσιώδες
στοιχείο του υπό του άρθρου 24 του Συντάγµατος προστατευόµενου φυσικού περιβάλλοντος,
και µάλιστα της γεωµορφολογίας του, αποτελούν τα υπό διάφορες ονοµασίες «ρεύµατα»,
διά των οποίων συντελείται κυρίως η απορροή
προς τη θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων
της ξηράς. Εκτός, όµως, από αυτή τη λειτουργία, τα ρεύµατα αποτελούν, επίσης, φυσικούς
αεραγωγούς, µαζί δε µε τη χλωρίδα και πανίδα
τους είναι οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερο µικροκλίµα που συµβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία
του περιβάλλοντος (ΣτΕ 899/2011 επτ.,
1801/1995, 4577/1998, 2656/1999, 2591/2005,
κ.ά.). Κατ’ ακολουθίαν, το κράτος υποχρεούται
να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύµατα
στην φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση
της λειτουργίας τους ως οικοσυστηµάτων, επιτρέπεται δε µόνον η εκτέλεση των απολύτως
αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της
κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση
της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειοµένης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης µε επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους ή τεχνική επέµβαση στα σηµεία διακλάδωσής τους
(ΣτΕ 899/2011 επτ., 4577/1998, 2315/2002,
2591/2005, 3849/2006 επτ. κ.ά.). Εξάλλου, τα
υδρορεύµατα προστατεύονται καθ’ όλη τους την
έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους,
ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση
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και να διασφαλίζεται η επιτελούµενη από αυτά
λειτουργία της απορροής των υδάτων (ΣτΕ
899/2011 επτ., 3849/2006 επτ., 319/2002,
2669/2001, 2656/1999, κ.ά., Π.Ε. Ολοµ.
262/2003). Η ένταξή τους σε πολεοδοµική ρύθµιση είναι επιτρεπτή µόνο όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδοµικού
σχεδιασµού και µόνο εφόσον διασφαλίζεται η
επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Πρωταρχικός όρος για την ένταξη των ρεµάτων σε
πολεοδοµική ρύθµιση είναι η προηγούµενη αποτύπωσή τους και ο καθορισµός της οριογραµµής
τους (ΣτΕ 899/2011 επτ., 3849/2006 επτ. κ.ά.).
7. Επειδή, στο άρθρο 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58),
όπως ίσχυε κατά την έκδοση της επίδικης οικοδοµικής αδείας - άρθρο 188 παρ. 1, 2 και 3 του
Κ.Β.Π.Ν. - ορίζεται ότι:
«1. Οι εντός ή εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου ή
εντός οικισµών στερουµένων ρυµοτοµικού σχεδίου χείµαρροι, ρύακες, ρεύµατα, αποτυπούνται
επί τοπογραφικού και υψοµετρικού διαγράµµατος υπό κατάλληλον κλίµακα, συντεταγµένου α)
υπό του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ή β) υπό
της αρµοδίας ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών
του Νοµού ή γ) υπό των ∆ήµων ή Κοινοτήτων ή
δ) υπό έχοντος αρµοδιότητα προς σύνταξιν τοιούτου διαγράµµατος ιδιώτου µηχανικού (φυσικού ή νοµικού προσώπου). Εις τας περιπτώσεις
γ΄ και δ΄ το διάγραµµα δέον µετά προηγουµένην
επαλήθευσιν της ακριβούς αποτυπώσεως υπό
της ως άνω αρµοδίας ∆ιευθύνσεως Τεχνικών
Υπηρεσιών να θεωρήται παρ’ αυτής.
2. Ο καθορισµός της οριογραµµής (όχθης)
των κατά την προηγουµένην παράγραφον ρευµάτων, χειµάρρων ή ρυάκων σηµειούται επί του
διαγράµµατος υπό του Υπουργείου ∆ηµοσίων
Έργων ή υπό της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοµού.
3. Τα ως άνω διαγράµµατα επικυρούνται διά
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων, µετά γνώµην του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητος, παρεχοµένην εντός προθεσµίας ενός µηνός από της περί
τούτου προσκλήσεώς των ή άνευ γνώµης ταύτης
µετά πάροδον απράκτου της προθεσµίας ταύτης...». Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων,
ερµηνευόµενων υπό το πρίσµα της ως άνω συ-
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νταγµατικής επιταγής περί προστασίας του περιβάλλοντος, σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του µη πλεύσιµου
ποταµού ή του ρέµατος, λαµβανοµένου υπόψη
του χαρακτήρα του αφ’ ενός ως υδρογεωλογικού στοιχείου και αφ’ ετέρου ως οικοσυστήµατος και εποµένως, η αποτύπωση αυτή δεν στηρίζεται µόνον στην πραγµατική κατάσταση της κοίτης, η οποία ενδεχοµένως έχει διαµορφωθεί και
κατόπιν αυθαιρέτων επιχώσεων ή άλλων ανθρωπίνων επεµβάσεων. Επίσης, η οριοθέτηση πρέπει
να γίνεται (α) κατόπιν ειδικής µελέτης, υδρογεωλογικής και υδραυλικής, η οποία να λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη και την λειτουργία του ρέµατος
ως οικοσυστήµατος, (β) επί τοπογραφικού και
υψοµετρικού διαγράµµατος υπό κατάλληλη κλίµακα, δηλαδή υπό κλίµακα πρόσφορη και για τον
περαιτέρω τυχόν πολεοδοµικό σχεδιασµό της
περιοχής. Προκειµένου δε να είναι εφικτός ο
έλεγχος της νοµιµότητας της οριοθέτησης αυτής, απαιτείται η σύνταξη συνοπτικής επεξηγηµατικής τεχνικής εκθέσεως, στην οποία να εκτίθενται αφ’ ενός µεν οι λόγοι για τους οποίους
χαράχθηκε η οριογραµµή και αφ’ ετέρου εάν αυτή εξυπηρετεί την επιπλέον λειτουργία του ρέµατος ως οικοσυστήµατος (ΣτΕ 899/2011 επτ.,
2591/2005, 2215/2002 και Π.Ε. 195, 246/2000). Η
οριοθέτηση γίνεται κατ’ αρχήν για το σύνολο του
υδατορέµατος. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή
τµηµατική οριοθέτηση εφόσον τούτο δικαιολογείται για ειδικούς λόγους, όπως όταν το υπόλοιπο τµήµα του ρέµατος έχει ήδη ενταχθεί σε
ρυµοτοµικό σχέδιο, και εφόσον στις οικείες µελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέµατος (βλ. ΣτΕ 3849/2006
επτ. και 899/2011 επτ.). Κατά την ως άνω προβλεπόµενη από το άρθρο 6 του ν. 880/1979 διαδικασία χωρεί η οριοθέτηση και των εντός ρυµοτοµικού σχεδίου ρεµάτων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί η δόµηση στις παραρεµάτιες περιοχές. Εξάλλου, δεδοµένου ότι η
οριοθεσία του ρέµατος προφανώς επηρεάζει την
τακτοποίηση των παραρεµάτιων ιδιοκτησιών, δεν
επιτρέπεται να εκδοθεί πράξη εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου, προσκύρωσης, τακτοποίησης
και αναλογισµού αποζηµίωσης αν δεν έχει καθορισθεί προηγουµένως η οριστική οριογραµµή του
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ρέµατος (ΣτΕ 899/2011 επτ.). Τέλος, προκειµένου να λάβουν χώρα οι τυχόν επιτρεπόµενες
επεµβάσεις στα υδρορεύµατα ή και πλησίον αυτών, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η προηγουµένη οριοθέτησή τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (ΣτΕ 899/2011 επτ.,
2591/2005, 2669/2001). […]
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπ’ αριθ. 32/2013 (Ολοµ.)
∆άση. Αίτηση ακύρωσης της ΥΑ 90532/174/2005 για το δασολόγιο. Ο Κανονισµός 2152/2003
δεν περιλαµβάνει τη σύνταξη δασολογίου στα
προγράµµατα προστασίας των δασών και δεν
έχει εφαρµογή ως προς τις έννοιες «δάσος»
και «δασική έκταση». Έννοια των όρων αυτών
κατά την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. Το δασικό οικοσύστηµα δεν παύει να υφίσταται αν δεν
δύναται να προσφέρει και δασικά προϊόντα
στον άνθρωπο, αλλά κρίσιµη είναι η οργανική
ενότητα της επ’ αυτού βλάστησης. Είναι αδιάφορο το είδος ή τα είδη αγρίων ξυλωδών φυτών από τα οποία αποτελούνται τα δάση, ούτε
απαιτείται µία αριθµητικώς προσδιορισµένη
ελάχιστη έκταση προς δασοπονική εκµετάλλευση. Αντίθετη µειοψηφία. Οι παρ. 1 έως 5
του νέου άρθρου 3 του Ν. 998/1979 και η νέα
παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 είναι
αντίθετη προς το άρθρο 24 του Συντάγµατος.
Η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων
δεσµεύει τα δασικά όργανα ως προς τα ζητήµατα της ιδιοκτησίας και το επιτρεπτό της
χρήσεως για την οποία είχε γίνει αρχικώς η
αποκατάσταση, ενώ για χαρακτηρισµό της
εκτάσεως έχει εφαρµογή η δασική νοµοθεσία.
Η ρύθµιση αυτή δεν αντίκειται στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α και στα άρθρα
17, 24 και 118 του Συντάγµατος. Αντίθετη µειοψηφία. Ακυρωτέα και η προσβαλλόµενη απόφαση. ∆εκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση
εισήχθη εκ νέου στην Ολοµέλεια µετά την υπ’
αριθµ. 3973/2009 αναβλητική απόφασή της.
1. Επειδή, µε την υπό κρίση αίτηση, όπως συ-
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µπληρώθηκε µε το από 17.4.2006 δικόγραφο
προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση της υπ’
αριθµ. 90532/174/16.3.2005 αποφάσεως του
Υπουργού Γεωργίας υπό τον τίτλο «Καθορισµός
διαδικασίας κατάρτισης, τήρησης, κωδικοποίησης και ενηµέρωσης του δασολογίου» (ΦΕΚ Β΄
370/23.3.2005).
2. Επειδή, επί της αιτήσεως αυτής δηµοσιεύτηκε
η 3973/2009 απόφαση της Ολοµέλειας του δικαστηρίου τούτου. Με οριστικές διατάξεις της εν
λόγω αποφάσεως διατάχθηκε η επιστροφή του
κατατεθέντος παραβόλου και απορρίφθηκαν οι
λόγοι ακυρώσεως ότι η προσβαλλόµενη πράξη
εκδόθηκε α) αναρµοδίως κατά χρόνο και β) κατά
παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος δηλαδή ότι µη νοµίµως εκδόθηκε ως απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και όχι ως διάταγµα
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Περαιτέρω
προβαλλόταν λόγος ακυρώσεως περί αντιθέσεως της προσβαλλόµενης στο άρθρο 24 παρ. 1
του Συντάγµατος, διότι η προβλεπόµενη από
αυτήν να διεξαχθεί εργασία καταρτίσεως του
δασολόγου γίνεται βάσει των ορισµών του δάσους και της δασικής εκτάσεως, όπως αυτοί δίνονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄), που αντικατέστησαν
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 998/1979
(ΦΕΚ 289 Α΄), αναφερόµενες (οι διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 3208/2003) εφεξής ως «νέο άρθρο 3 Ν. 998/1979», λαµβανοµένων επίσης υπόψει των οριζοµένων στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄). Σύµφωνα
δε µε τον προβαλλόµενο λόγο ακυρώσεως αυτό, οι ανωτέρω ορισµοί είναι αντίθετοι προς την
προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη διότι
αποµειώνουν την προστασία των δασών και των
δασικών εκτάσεων. Επί του λόγου αυτού το ∆ικαστήριο δεν έλαβε θέση και ανέβαλε την έκδοση οριστικής αποφάσεως. Τούτο δε εν όψει της
ήδη εχούσης δηµοσιευθεί 3559/2008 αποφάσεως του Ε΄ Τµήµατος του ∆ικαστηρίου τούτου,
µε την οποία, προκειµένης εφαρµογής των διδοµένων στο ανωτέρω νέο άρθρο 3 του Ν.
9981/1979 ορισµών του δάσους και της δασικής
εκτάσεως και δοθέντος ότι οι ορισµοί αυτοί δεν
συµπίπτουν µε τους ορισµούς του δάσους και
της δασικής εκτάσεως που δίδονται µε το άρθρο
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3 εδαφ. α) και β) του ισχύοντος από 1.1.2003
Κανονισµού 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17.11.2003 «για
την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα
"Έµφαση στα δάση"» (EE L 324), είχαν υποβληθεί στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆.Ε.Κ.) ερωτήµατα, από την απάντηση στα
οποία εξαρτάται το κύρος των ανωτέρω ορισµών που δίδονται µε το νέο άρθρο 3 του Ν.
998/1979. Ειδικότερα δε, αν οι διδόµενοι από τις
διατάξεις του ανωτέρω Κανονισµού ορισµοί
εφαρµόζονται και σε θέµατα προστασίας και
διαχειρίσεως των κατά τους ανωτέρω ορισµούς
του κανονισµού δασών και δασικών εκτάσεων
τα οποία δεν ρυθµίζονται ρητώς από αυτόν, προβλέπονται όµως από την ελληνική έννοµη τάξη.
Επί των ερωτηµάτων αυτών, µε την απόφασή
του της 22.4.2010 (C - 82/09), το ∆.Ε.Κ. αποφάνθηκε ότι οι ανωτέρω διατάξεις του Κανονισµού
2152/2003 ορίζουν τις έννοιες «δάσος» και «δασική έκταση» αποκλειστικά και µόνο για τους
σκοπούς του Κανονισµού και δεν αποκλείουν
εθνικές διατάξεις περιέχουσες διαφορετικούς
ορισµούς των εννοιών αυτών όσον αφορά προγράµµατα προστασίας των δασών που δεν διέπονται από τον Κανονισµό.
3. Επειδή, µετά την περιέλευση της αποφάσεως
αυτής του ∆.Ε.Κ. στο Συµβούλιο της Επικρατείας την 5.5.2010, η παρούσα υπόθεση συζητείται
εκ νέου στην Ολοµέλεια κατόπιν ορισµού δικασίµου της µε την από 13.12.2010 πράξη του
Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Επειδή, µετά την ανωτέρω απόφαση του
∆.Ε.Κ. και εν όψει του ότι ο Κανονισµός
2152/2003 δεν περιλαµβάνει τη σύνταξη δασολογίου στα προγράµµατα προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, τις έννοιες των
οποίων δίνει στο άρθρο 3 στοιχεία α΄ και β΄ αυτού, η νοµιµότητα της προσβαλλόµενης αποφάσεως είναι εξεταστέα εν όψει των ορισµών που
δίνει στις έννοιες αυτές η ελληνική νοµοθεσία.
5. Επειδή, µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.
3818/2010 (ΦΕΚ 17/16.2.2010) ορίζεται ότι «Η
παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
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1 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄)
καταργείται, πλην της περιπτώσεως υπό στοιχείο γ) η οποία διατηρείται σε ισχύ ως αυτοτελής παράγραφος 5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του
άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, αναριθµούνται αντιστοίχως σε παραγράφους 3 και 4»,
ενώ µε την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν.
3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄/14.10.2010) ορίζεται ότι
«Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3818/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: µετά το ανωτέρω πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του Ν. 3818/2010 «Η κατάργηση αφορά και εκκρεµείς διαδικασίες για το
χαρακτηρισµό µιας έκτασης ως δασικής ή µη,
προς το σκοπό της επίλυσης του σχετικού ζητήµατος σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται». Εν
όψει των ανωτέρω δεν συντρέχει περίπτωση καταργήσεως της παρούσας δίκης και άρθρο 32
π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄), εφ’ όσον η προσβαλλόµενη, όπως το περιεχόµενό της είχε κατά τη δηµοσίευσή της, ίσχυε κατά την πρώτη συζήτηση
της υποθέσεως, (δηλαδή την 13.6.2008) κατόπιν
της οποίας δηµοσιεύτηκε η αναφερόµενη στη
σκέψη 2 3973/2009 απόφαση (ΣτΕ Ολοµ.
693/1986, Ολοµ. 2612/1989, Ολοµ. 1993/1992,
Ολοµ. 4022/2006) εξακολουθεί δε να ισχύει (βλ.
και το 119441/687/27.11.2011 έγγραφο του
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνσεως ∆ασικών Χαρτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής).
6. Επειδή, στο άρθρο 24 του Συντάγµατος 1975
ορίζεται ότι «1. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
Το Κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα
προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα προς διαφύλαξιν αυτού. Νόµος καθορίζει τα αφορώντα εις
την προστασίαν των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων…» και στο άρθρο 117, (το οποίο
δεν τροποποιήθηκε κατά τις αναθεωρήσεις του
1985 και του 2001), ότι «1. … 2. ..… 3. ∆ηµόσια
ή ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις καταστραφείσαι ή καταστρεφόµεναι εκ πυρκαϊκάς ή άλλως πως αποψιλωθείσαι ή αποψιλούµεναι δεν
αποβάλλουν εκ του λόγου τούτου τον ον εκέκτηντο προ της καταστροφής των χαρακτήρα
και κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέαι,
αποκλειοµένης της διαθέσεως τούτων δι’ έτε-
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ρον προορισµόν. 4. …». Υπό την ισχύ των ανωτέρω συνταγµατικών διατάξεων και προς εκτέλεσή τους δηµοσιεύτηκε ο Ν. 998/1979 (ΦΕΚ
289 Α΄). Με το άρθρο 1 αυτού, ευρισκόµενο στο
υπό τον τίτλο «Γενικαί ∆ιατάξεις» πρώτο κεφάλαιό του (άρθρα 1 -5), καθορίζεται ο σκοπός του,
που είναι αφ’ ενός µεν ο καθορισµός των συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για τη διατήρηση,
ανάπτυξη και βελτίωση των δασών και των δασικών εκτάσεων, αφ’ ετέρου δε ο προσδιορισµός
των όρων και προϋποθέσεων µε τις οποίες µπορεί να µεταβληθεί η κατά τον προορισµό τους
χρήση τους ή να εξυπηρετηθεί και άλλη. Και
τούτο διότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συνιστούν εθνικό κεφάλαιο (άρθρο 2 αυτού Ν.). Με
το επόµενο άρθρο 3 δίδεται ο ορισµός του δάσους και της δασικής εκτάσεως, ενώ τα εξαγγελόµενα στο ανωτέρω άρθρο 1 µέτρα προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων περιέχονται όχι µόνο στο υπό τον τίτλο αυτό τρίτο
κεφάλαιό του (άρθρ. 11-22), όπου προβλέπονται, πλην άλλων, η σύνταξη δασικών χαρτών
και δασολογίου καθώς και η µέχρι τη σύνταξη
του δασολογίου προσωρινή επίλυση του χαρακτηρισµού µιας εκτάσεως ως δάσους ή δασικής
(άρθρα 12 - 14), αλλά και στο τέταρτο κεφάλαιο
(άρθρα 23 - 36), όπου περιέχονται ειδικότερες
ρυθµίσεις ως προς την προστασία τους από τις
πυρκαγιές καθώς και στο πέµπτο (άρθρα 37 44). Σε αυτό περιέχονται ειδικότερες ρυθµίσεις
όσον αφορά την αναδάσωση, την αναδηµιουργία δηλαδή της δασικής βλαστήσεως που έχει
κατά οποιοδήποτε τρόπο καταστραφεί ή σηµαντικώς αραιωθεί ή κατ’ άλλον τρόπο υποβαθµιστεί (άρθρ. 37 παρ. 1). Η αναδάσωση, που είναι
υποχρεωτική εάν δάσος ή δασική έκταση καταστραφεί ή αποψιλωθεί, πλην άλλων, µε παράνοµη υλοτοµία (άρθρ. 38 παρ. 1), κηρύσσεται µε διοικητική πράξη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρ. 41 παρ. 1). Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις του Ν. 998/1979 ως
προς την προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων τίθενται εν όψει του ορισµού αυτών,
που δίδεται, κατά τα ανωτέρω, µε το άρθρο 3
αυτού, κατά το οποίο «1. Ως δάσος νοείται πάσα
έκτασις της επιφανείας του εδάφους, η οποία
καλύπτεται εν όλω ή σποραδικώς υπό αγρών ξυ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

λωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, αποτελούντων ως εκ της µεταξύ των αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανικήν ενότητα, και η οποία δύναται να προσφέρη προϊόντα εκ των ως άνω φυτών εξαγόµενα ή να συµβάλη εις την διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήση την διαβίωσιν του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Ως δασική έκτασις νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, καλυπτοµένη
υπό αραιάς ή πενιχράς, υψηλής ή θαµνώδους,
ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε διαπλάσεως
και δυναµένη να εξυπηρετήση µίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουµένη παραγράφω λειτουργιών. 3. …».
7. Επειδή, όπως σαφώς προκύπτει και από την
εισηγητική έκθεση του ανωτέρω νόµου, οι δοθέντες από αυτόν ορισµοί του δάσους και της δασικής εκτάσεως, η συµφωνία των οποίων προς
το Σύνταγµα επιβεβαιώθηκε και µε την αναφερόµενη στην επόµενη σκέψη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου (Α.Ε.∆.), εκκίνησαν
από την άποψη ότι το δάσος και η δασική έκταση είναι οικοσυστήµατα που η σηµασία τους για
το επιθυµητό ποιοτικό επίπεδο ζωής υπερβαίνει
τις ωφέλειες από τη δασοπονική και µόνο διαχείρισή τους, ως πηγής παραγωγής ξυλείας,
στοιχείο δηλαδή, στο οποίο η παλαιότερη νοµοθεσία αποκλειστικώς απέβλεπε. Εν όψει δε αυτών, δεν ορίστηκαν ούτε η ελάχιστη επιφάνεια
που πρέπει να καταλαµβάνει ένα δάσος ή µία
δασική έκταση, διότι τούτο, όπως ρητώς αναφέρεται στην ανωτέρω εισηγητική έκθεση, είναι
χρήσιµο µόνο για τον καθορισµό µιας µονάδας
εκµεταλλεύσεως, δηλαδή αφορά τη δασοπονική
διαχείριση (βλ. σελ. 1 - 4 εισηγητικής εκθέσεως). ∆εν ορίστηκαν επίσης, ορισµένα µόνο είδη
άγριων ξυλωδών φυτών, η οργανική ενότητα
των οποίων µπορεί να προσδώσει την ιδιότητα
του δάσους ή της δασικής εκτάσεως στην επιφάνεια επί της οποίας φύονται, εφ’ όσον η ανωτέρω ενότητα µπορεί να δηµιουργηθεί από όλα
τα είδη των αγρίων ξυλωδών φυτών.
8. Επειδή, αίρον την αµφισβήτηση που ανέκυψε
από αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
και του Αρείου Πάγου ως προς την έννοια της
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παρατιθέµενης στη σκέψη 5 διατάξεως του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, µε την 27/1999 απόφασή του, το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (Α.Ε.∆)
δέχτηκε οµοφώνως τα ακόλουθα: «το Σύνταγµα, προστατεύοντας διά του άρθρου 24 το δάσος και τις δασικές εκτάσεις, παραπέµπει στην
επιστηµονική έννοια των εδαφικών τούτων οικοσυστηµάτων προς την οποία υποχρεούται να
συµµορφωθεί και ο νοµοθέτης, κατά την ειδικότερη οργάνωση της συνταγµατικής προστασίας.
Είναι δε, κατά την οικεία επιστήµη (δασική οικολογία), δάσος ή δασικό οικοσύστηµα, οργανικό
σύνολο αγρίων φυτών µε ξυλώδη κορµό επί της
επιφανείας εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν,
διά της αµοιβαίας αλληλεξαρτήσεως και αλληλεπιδράσεώς τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Εξ άλλου, δασική έκταση
υπάρχει όταν στο ανωτέρω σύνολο η αγρία ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι
αραιά. Κρίσιµη, εποµένως, για την έννοια του
δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότης της δασικής (δενδρώδους ή θαµνώδους) βλαστήσεως, η οποία καθιστάµενη δια
των ειρηµένων διασυνδέσεων της όλης δασογενούς χλωρίδας και πανίδας, προσδίδει µόνη σ’
αυτό την ιδιαιτέρα του ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήµατος. Νοµικώς η ενότης αυτή δύναται
να συνάγεται εκ των εις τα στοιχεία του φακέλλου περιγραφόµενων χαρακτηριστικών της, περί της εκάστοτε πρόκειται αγρίας ξυλώδους
βλαστήσεως. Πάντως, εφόσον υπάρχει η ενότητα αυτή, υφίσταται η αντικειµενική προϋπόθεση
της εννοίας του δάσους ή δασικής εκτάσεως,
τεκµαίρεται δε ως αυτονόητη και αυταπόδεικτη
η συνυπάρχουσα θεµελιώδης λειτουργία παντός δασικού οικοσυστήµατος που συµβάλλει
στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος,
ήτοι ο κύριος ρόλος του εις τον κύκλο άνθρακος
και στην παραγωγή οξυγόνου η συγκράτηση
των οµβρίων υδάτων και του χώµατος κ.ο.κ. Τοιουτρόπως δεν απαιτείται να βεβαιούται εκάστοτε ρητώς και ειδικώς κατά τον χαρακτηρισµό δάσους ή δασικής εκτάσεως η προϋπόθεση αυτή.
Κατά ταύτα, ορίζοντας το άρθρο 3 του ν.
998/1979 ότι «δάσος νοείται πάσα έκτασις της
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επιφανείας του εδάφους, η οποία καλύπτεται εν
όλω ή σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών
οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, αποτελούντων ως εκ της µεταξύ των αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανικήν ενότητα, και η οποία
δύναται να προσφέρη προϊόντα εκ των ως άνω
φυτών εξαγόµενα ή να συµβάλη εις την διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή
να εξυπηρετήση την διαβίωσιν του ανθρώπου
εντός του φυσικού περιβάλλοντος», είναι σύµφωνος µε την προεκτεθείσα επιστηµονική έννοια του δάσους, διότι, κατά την αληθή του έννοια, το άρθρο τούτο δεν θέτει δύο αθροιστικές
προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της εννοίας του δάσους, αλλά µόνον µίαν, ήτοι την οργανική ενότητα αυτού, ώστε αν αυτή υπάρχει έπεται κατ’ ανάγκην, πλεοναστικώς αναφεροµένη
εις τον νόµον, η συµβολή του δάσους στη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας και
στην εξυπηρέτησιν της διαβιώσεως του ανθρώπου ή µε τα προϊόντα της δασοπονίας». Σύµφωνα εποµένως µε τους διδόµενους και ερµηνευόµενους µε την απόφαση αυτή ορισµούς, το δασικό οικοσύστηµα, δυνάµενο να δηµιουργηθεί από
την οργανική ενότητα όλων των ειδών των
αγρίων ξυλωδών φυτών, δύναται µεν να προσφέρει και δασικά προϊόντα στον άνθρωπο πλην
δεν παύει να υφίσταται και όταν για ποικίλους
λόγους δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, οπότε συµβάλλει στη διατήρηση της φυσικής και
βιολογικής ισορροπίας ή εξυπηρετεί τη διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος.
9. Επειδή, µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001, η µεν παρ. 1 του άρθρου 24 αυτού
αντικατασταθείσα διατυπώθηκε ως εξής: «Η
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους
και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του
το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα
προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο
της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά
υποχρέωση του Κράτους..», υπό δε το άρθρο
τούτο (24) προστέθηκε η εξής ερµηνευτική δήλωση: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται
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το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη
κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η αγρία ξυλώδης βλάστηση,
υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά». Από την αντιπαραβολή της διατυπώσεως της ερµηνευτικής
αυτής δηλώσεως µε εκείνη της παρατιθέµενης
στην προηγούµενη σκέψη αποφάσεως του
Α.Ε.∆. ως προς την έννοια του δάσους και της
δασικής εκτάσεως συνάγεται ότι η µόνη διαφορά συνίσταται στην προσθήκη, στην ερµηνευτική δήλωση, της λέξεως «αναγκαία» πριν από τις
λέξεις «επιφανεία του εδάφους». Προκύπτει δε
από τις σχετικές συζητήσεις που περιέχονται
στα Πρακτικά της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής
(Σύνοδος Α΄, Συνεδρίαση ΡΗ΄, 7.2.2001, σελ.
224) ότι ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας εισηγήθηκε την προσθήκη της εν λόγω ερµηνευτικής
δηλώσεως, που δίνει τους ορισµούς του δάσους
και της δασικής εκτάσεως, για λόγους ασφαλείας δικαίου («για να µην ενεργεί ο νοµοθέτης και
κυρίως η δασική διοίκηση κατά το δοκούν και τελικά ο δικαστής εµπειροτεχνικά και όχι επιστηµονικά»). Εισηγήθηκε δηλαδή να τεθούν οι ορισµοί αυτοί όπως ακριβώς είχαν διατυπωθεί στην
ανωτέρω απόφαση 27/1999 του Α.Ε.∆., δηλαδή
κατά την επιστήµη της δασικής οικολογίας,
όπως στην απόφαση αυτή ρητά αναφέρεται,
ανακοινώνοντας και ότι οι προαναφερόµενοι
ορισµοί λαµβάνονται από την ανωτέρω απόφαση, την οποία και κατέθεσε. Αντιθέτως, δεν έγινε δεκτή πρόταση ότι δεν πρέπει να ορίζονται
επιστηµονικώς οι έννοιες του δάσους και της
δασικής εκτάσεως («… ο νόµος θα ορίσει την
έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης. Ο
νόµος. ∆εν θα το ορίσει το δικαστήριο. Ούτε θα
αναφερθούµε στους κανόνες της επιστήµης. Ως
γνωστόν, τα πορίσµατα της επιστήµης είναι αόριστο, ασαφή και δεν παρέχουν καµία ασφάλεια
δικαίου. Είναι ανάγκη ο νόµος να προσδιορίσει.
Και αυτό έγινε και µε το Σύνταγµα του 1975. Ο
νόµος προσδιόρισε µε πρόβλεψη του Συντάγµατος τι είναι δάσος και τι είναι δασική έκταση…»,
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αυτή συνεδρίαση σελ. 238). Τέλος, η προσθήκη
της λέξεως «αναγκαία» έγινε ύστερα από πρόταση του βουλευτή... ότι οι καλυπτόµενες µε δασική βλάστηση εκτάσεις πρέπει να είναι «µεγάλες εκτάσεις» ώστε να είναι «πράγµατι δάσος,
µε την κοινή λογική δάσος», την οποία αποδέχθηκε ο Εισηγητής της πλειοψηφίας µε την παρατήρηση όµως ότι «και η νοµολογία, αν θέλετε,
του Συµβουλίου της Επικρατείας πάντοτε µιλούσε για την εξαρκούσα επιφάνεια» (αυτή συνεδρίαση σελ. 252). Κατά τα ανωτέρω, ο αναθεωρητικός νοµοθέτης υιοθέτησε τους ορισµούς
του δάσους και της δασικής εκτάσεως που είχε
δώσει η απόφαση 27/1999 του Α.Ε.∆., η οποία
ρητώς αναφέρει ότι αυτοί αποτελούν ορισµούς
της επιστήµης της δασικής οικολογίας. Τούτο δε
έπεται, πρώτον, ότι είναι αδιάφορο το είδος ή τα
είδη αγρίων ξυλωδών φυτών από τα οποία αποτελούνται, δηλαδή, αν είναι δασοπονικά ή µη,
εφ’ όσον αποτελούν οργανική ενότητα. Και,
δεύτερον, ότι η προσθήκη της λέξεως «αναγκαία» εντάσσεται στους ορισµούς αυτούς και
δεν τους ανατρέπει, απαιτώντας µία αριθµητικώς προσδιορισµένη ελάχιστη έκταση προς δασοπονική εκµετάλλευση, κατά τα αναφερόµενα
στην εισηγητική έκθεση του ν. 998/1979 (ανωτέρω σκέψη 7), ή προς ικανοποίηση της «κοινής
λογικής», αλλά µία έκταση που είναι πράγµατι
αναγκαία προκειµένου να λειτουργήσει ένα δασικό οικοσύστηµα αναλόγως της θέσεως αυτού
(υψοµέτρου, γεωγραφικού πλάτους και µήκους)
και των επικρατουσών σε αυτήν εδαφολογικών,
κλιµατικών και άλλων συνθηκών. Κατά τη γνώµη
όµως των Συµβούλων Γ. Π., Μ. Β., ∆. Α., Γ. Π., Β.
Α., ∆. Κ., Κ. Π., και Α. Χ., από το ανωτέρω προκύπτει ότι ο αναθεωρητικός νοµοθέτης ναι µεν
αποδέχθηκε τους ορισµούς του δάσους και της
δασικής εκτάσεως που δίνει η δασική οικολογία
πλην δεν απέκλεισε τον αριθµητικό προσδιορισµό µιας ελάχιστης εκτάσεως η οποία απαιτείται για την λειτουργία ενός δασικού οικοσυστήµατος και µάλιστα αδιαφόρως της θέσεώς της
και των προαναφερόµενων συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν.
10. Επειδή, περαιτέρω, κατά την έννοια της
ανωτέρω ερµηνευτικής δηλώσεως, κριτήριο
υπάρξεως του δασικού οικοσυστήµατος είναι η
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οργανική ενότητα της επ’ αυτού βλαστήσεως,
τούτο δε κρίνεται εν όψει του είδους και της ηλικίας αυτής καθώς και της κατά τα ανωτέρω θέσεως του εδάφους επί του οποίου φύεται και
των επικρατουσών σε αυτό συνθηκών.
11. Επειδή, οι παρ. 1 έως 5 του παρατιθέµενου
στη σκέψη 6 άρθρου 3 του Ν. 998/1979 αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.
3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄/24.12.2003) ως εξής:
«1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται
το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη
κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής
τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
2. ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο ή άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή
θαµνώδης, είναι αραιά.
3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται σε µια έκταση όταν:
Ι. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, δυνάµενα µε δασική εκµετάλλευση να
παράγουν δασική προϊόντα (δασοπονικά είδη).
ΙΙ. Το εµβαδόν της εν λόγω έκτασης στην
οποία φύονται εν όλω ή σποραδικά τα ως άνω
δασικά είδη είναι κατ’ ελάχιστον 0,3 εκτάρια, µε
γεωµετρική µορφή κατά το δυνατόν αποστρογγυλωµένη ή σε λωρίδα πλάτους τουλάχιστον
τριάντα (30) µέτρων. Η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται και σε εκτάσεις µε µικρότερο εµβαδόν
από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσης τους βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µε άλλες γειτονικές εκτάσεις που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση.
ΙΙΙ. Οι κόµες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον το είκοσι
πέντε τοις εκατό (συγκόµωση 0,25) της έκτασης
του εδάφους. Τα δασικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά
τις επόµενες διακρίσεις: α) Εάν στην ως άνω
βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη
κατακόρυφη δοµή (ορόφους) και οι κόµες τους
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καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα
τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,30%), η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται, δάσος, µε την προϋπόθεση ότι η συγκόµωση
του ανορόφου υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά 0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου
η συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοστά (0,25). β. Εάν στην ως άνω
βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται
από δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων
πλατύφυλλων που εµφανίζονται σε θαµνώδη
µορφή, η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δασική έκταση, εφόσον οι κόµες των ειδών αυτών
καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,25). γ…».
12. Επειδή µε τις ανωτέρω διατάξεις του νέου
άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ορίζεται ότι δασικό οικοσύστηµα υπάρχει όταν σωρευτικώς συντρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) άγρια ξυλώδη
φυτά τα οποία είναι δασοπονικά, µπορούν δηλαδή να παράγουν µε δασική εκµετάλλευση δασικά προϊόντα (παρ. 3 περ. Ι), β) έκταση επί της
οποίας τα ανωτέρω φυτά υπάρχουν, αριθµητικώς προσδιοριζοµένων των ελάχιστων τετραγωνικών µέτρων αυτής (παρ. 3 περ. ΙΙ εδάφιο
πρώτο). Και γ) συγκόµωση των επί της αυτής
εκτάσεως αυτής δασοπονικών ειδών αριθµητικώς επίσης καθοριζόµενη (παρ. 3 περ. ΙΙΙ εδάφιο
πρώτο). Περαιτέρω δε, µε τις αυτές διατάξεις
ορίζεται ότι τα κατά τα ανωτέρω δασικά οικοσυστήµατα είναι ι) δάση αν η συγκόµωση των δασοπονικών ειδών καλύπτει αριθµητικώς προσδιοριζόµενο ποσοστό της επιφάνειας επί της
οποίας ευρίσκονται (παρ. 3 περ. ΙΙΙ εδάφιο δεύτερο στοιχ. α΄) και ιι) δασικές εκτάσεις αν η συγκόµωση των θαµνώδους µορφής δασοπονικών
ειδών καλύπτει αριθµητικώς επίσης προσδιοριζόµενο ποσοστό της εκτάσεως επί της οποίας
ευρίσκονται (παρ. 3 περ. ΙΙΙ εδάφιο δεύτερο
στοιχ. β’).
13. Επειδή οι αναφερόµενες στην προηγούµενη
σκέψη υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ διατάξεις είναι
αντίθετες προς το άρθρο 24 του Συντάγµατος
και την υπό το άρθρο 24 του Συντάγµατος ερµηνευτική δήλωση για τους εξής λόγους. α) Η της
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περ. Ι της παρ. 3 του νέου άρθρου 3 διότι εξαρτά
την ύπαρξη ενός δασικού οικοσυστήµατος από
τη δυνατότητα οικονοµικής του εκµεταλλεύσεως, η οποία ενδέχεται µεν να υπάρχει πλην δεν
είναι υποχρεωτική, κατά τα αναφερόµενα στη
σκέψη 8, επανεισάγουσα έτσι στη θέση των υιοθετηθέντων από τον αναθεωρητικό νοµοθέτη
ορισµών της δασικής οικολογίας εκείνους στης
δασοπονίας, β) η του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙ
της παρ. 3 του νέου άρθρου 3 διότι, πέραν του
ότι το δασικό οικοσύστηµα πρέπει, σύµφωνα µε
αυτήν, κατά την αµέσως ανωτέρω αντίθετη προς
το Σύνταγµα διάταξη, να αποτελείται αποκλειστικά από δασοπονικά µόνο είδη, εξαρτά την
ιδιότητά του ως δασικού οικοσυστήµατος από
έκταση της οποίας το ελάχιστο εµβαδόν καθορίζεται αριθµητικώς αδιαφόρως της θέσεώς της
και των επικρατουσών σε αυτήν εδαφολογικών,
κλιµατικών και άλλων συνθηκών. Κατά τη γνώµη
όµως των αναφερόµενων στη σκέψη 8 Συµβούλων που µειοψήφισαν, η κρινόµενη διάταξη, καθ’
όσον καθορίζει αριθµητικώς το ελάχιστο εµβαδόν της εκτάσεως που πρέπει να καταλαµβάνει
ένα δασικό οικοσύστηµα δεν αντίκειται στην
ανωτέρω ερµηνευτική δήλωση. Και γ) η του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙΙ της παρ. 3 του νέου άρθρου 3 διότι, πέραν του ότι το δασικό οικοσύστηµα πρέπει, κατά την κατά τα ανωτέρω αντίθετη
προς το Σύνταγµα διάταξη, να αποτελείται από
δασοπονικά µόνο είδη, εξαρτά την ιδιότητα ενός
οικοσυστήµατος ως δασικού όχι από την εν όψει
του είδους και της ηλικίας της δασικής βλαστήσεως καθώς και των ιδιοµορφιών της περιοχής
όπου αυτή φύεται επίτευξη της οργανικής της
ενότητας, κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 9,
αλλά από το ανελαστικό αριθµητικό κριτήριο της
συγκοµώσεως του εδάφους όπου αυτή φύεται.
Κατά τη γνώµη όµως των αναφερόµενων στη
σκέψη 8 Συµβούλων που µειοψήφισαν, η κρινόµενη διάταξη, καθ’ όσον καθορίζει αριθµητικώς
το ποσοστό της συγκοµώσεως δεν αντίκειται
στο προαναφερθέν άρθρο του Συντάγµατος και
την υπ’ αυτό ερµηνευτική δήλωση.
14. Επειδή, περαιτέρω, το τελευταίο εδάφιο της
υπό το άρθρο 24 του Συντάγµατος ερµηνευτικής
δηλώσεως θέτει ως κριτήριο της διακρίσεως δάσους και δασικής εκτάσεως όχι το υψηλό ή το
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θαµνώδες της επ’ αυτής βλαστήσεως αλλά το
αραιό ή µη αυτής. Από το συνδυασµό δε των παρατιθέµενων στη σκέψη 11 διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙΙ της παρ. 3 του νέου άρθρου 3 και των στοιχείων α΄ και β΄ της αυτής
περ. ΙΙΙ της παρ. 3, συνάγεται ότι α) ένα οικοσύστηµα είναι δασικό όταν υφίσταται συγκόµωση
τουλάχιστον 25% των επί της εκτάσεως που καλύπτει δασοπονικών ειδών, β) ένα δασικό οικοσύστηµα είναι δάσος, εποµένως έκταση µε µη
αραιή δασική βλάστηση, όταν η συγκόµωση του
ανορόφου, σε περίπτωση που ελλείπει υπόροφος, άνω του 25% και γ) ένα δασικό οικοσύστηµα είναι δασική έκταση, εποµένως έκταση µε
αραιή δασική βλάστηση, όταν τα επ’ αυτής θαµνώδη δασοπονικά είδη έχουν, όπως ακριβώς και
στον αµέσως ανωτέρω περίπτωση, συγκόµωση
άνω του 25%. Οι ανωτέρω διατάξεις, εποµένως,
πέραν της κατά τα ανωτέρω αντισυνταγµατικότητάς τους διότι προϋποθέτουν την ύπαρξη δασοπονικών µόνον ειδών και µάλιστα επί αριθµητικώς προσδιοριζόµενης ελαχίστης εκτάσεως,
προσκρούουν και στο τελευταίο εδάφιο της υπό
το άρθρο 24 του Συντάγµατος ερµηνευτικής δηλώσεως. Τούτο δε διότι δεν θέτουν ως κριτήριο
χαρακτηρισµού µιας εκτάσεως ως δάσους ή δασικής το αραιό ή µη της επ’ αυτής δασικής βλαστήσεως αλλά άλλο κριτήριο που συνάπτεται µε
το ύψος της βλαστήσεως, εφ’ όσον η άνω του
25% συγκόµωση των επί µιας εκτάσεως δασοπονικών ειδών συνεπάγεται το χαρακτηρισµό της
τόσο ως δάσους, άρα µη αραιής βλαστήσεως,
όσο και ως δασικής εκτάσεως άρα αραιής βλαστήσεως, αρκεί στην τελευταία αυτή περίπτωση
(για το χαρακτηρισµό της δηλαδή ως δασικής) η
βλάστηση να είναι θαµνώδης, άρα χαµηλή, ακόµα και αν η συγκόµωσή της είναι 100%.
15. Επειδή µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.
1734/1987, ορίζεται ότι «Κοινόχρηστες και διαθέσιµες δασικές εκτάσεις του αγροτικού κώδικα, οι οποίες έχουν παραµείνει στην αρµοδιότητα της δ/νσης γεωργίας, περιέχονται µε πράξη
του νοµάρχη, µετά από κοινή έκθεση ενός δασολόγου και ενός γεωπόνου, που υπηρετούν στις
αντίστοιχες δ/νσεις γεωργίας και δασών της νοµαρχίας στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας,
εφ’ όσον καλύπτονται µερικά ή ολικά από δάσος
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δρυός (εκτός πρίνου και αριάς), πεύκης, ελάτης,
οξιάς, πλατάνου, σκλήθρου και καστανιάς και
δεν είναι απαραίτητες για την κτηνοτροφία. Οι
τοπικές δασικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση,
µετά τη δηµοσίευση της πράξης του νοµάρχη να
θέσουν τις εκτάσεις αυτές σε δασοπονική διαχείριση και εκµετάλλευση ως δηµόσια δάση».
Περαιτέρω, µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.
3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄) αντικαταστάθηκε η
παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 15 του Ν.
1734/1987 ως εξής: «3. ∆ηµόσιες εποικιστικές
εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση ακτηµόνων γεωργών, οι οποίες κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καλύπτονται σε
ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό
από τα δασοπονικά είδη της παραγράφου 1, διατηρούν το δασικό χαρακτήρα ως προς την καλυπτόµενη έκταση και οι δικαιούχοι τους τις διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Για την υπόλοιπη έκταση ή για
ολόκληρη την έκταση, αν δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας». (εφεξής: νέα παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987).
16. Επειδή, κατά τα αναφερόµενα στις σκέψεις
7 και 9, σύµφωνα µε την υπό το άρθρ. 24 του Συντάγµατος ερµηνευτική δήλωση το δάσος και η
δασική έκταση µπορεί να αποτελούνται από
οποιοδήποτε είδος ή είδη άγριων ξυλωδών φυτών, δασοπονικών ή µη εφ’ όσον αυτά αποτελούν οργανική ενότητα, η οποία εξ άλλου, δεν
εξαρτάται από µαθηµατικώς οριζόµενο ποσοστό
συγκοµώσεως. Τούτου δε έπεται ότι η αναφερόµενη στην προηγούµενη σκέψη νέα παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987, που θεωρεί µία έκταση ως έχουσα δασικό χαρακτήρα
από την ύπαρξη σε αυτήν ορισµένων µόνο δασοπονικών φυτών και µε µαθηµατικώς οριζόµενο ποσοστό συγκοµώσεως είναι αντίθετη προς
το ανωτέρω άρθρο 24 του Συντάγµατος και την
υπ’ αυτό ερµηνευτική δήλωση και ως εκ τούτου
ανίσχυρη, ως προσκρούουσα στην ανωτέρω ερµηνευτική δήλωση.
17. Επειδή, µε την παρ. 7 του αυτού άρθρου 1
του Ν. 3147/2003 ορίστηκαν τα εξής: «7. Με την
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επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987, ο χαρακτηρισµός από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και
τις Επιτροπές Οριστικών ∆ιανοµών, ως προς τη
µορφή των εκτάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο διανοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
αγροτικής νοµοθεσίας, είναι έγκυρος και δεσµευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της ∆ιοίκησης. Εκτάσεις στις οποίες έγινε
κτηνοτροφική αποκατάσταση και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων ως
χερσολίβαδα της παραγράφου 2 του άρθρου 45
του Ν. 4173/1929 (ΦΕΚ 205 Α΄) υπάγονται στις
εκτάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν.
998/1979». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ερµηνευόµενης σε συνδυασµό µε εκείνο
της παρ. 1 του άρθρου 117 του Συντάγµατος η
απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων δεσµεύει τα αρµόδια δασικά όργανα το µεν ως
προς το ζήτηµα της ιδιοκτησίας της εκτάσεως
το δε ως προς το επιτρεπτό της χρήσεως για την
οποία είχε γίνει αρχικώς η αποκατάσταση µε την
απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως. Για
το χαρακτηρισµό όµως της εκτάσεως ως δασικού χαρακτήρα ή µη αρµόδια παραµένουν τα κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας όργανα
µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αυτή
προβλέπει. Με αυτή δε την έννοια από την ανωτέρω ρύθµιση δεν παραβιάζονται το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ούτε τα άρθρα
17 και 118 του Συντάγµατος (βλ. και ΣτΕ
2959/2006 7µελούς, 3612/2011 επταµελούς),
ούτε και τα άρθρ. 24 και του Συντάγµατος και,
συνεπώς, ο λόγος ακυρώσεως περί ανισχύρου
της ανωτέρω διατάξεως λόγω της αντιθέσεως
της προς την υπό το άρθρ. 24 και του Συντάγµατος και την υπ’ αυτό ερµηνευτική δήλωση είναι
απορριπτέοι ως αβάσιµοι. Κατά τη γνώµη όµως
των Συµβούλων Γ. Π., Μ. Β., Γ. Π., Β. Α., ∆. Κ.,
και Α. Χ., η ανωτέρω διάταξη είναι αντίθετη
προς το άρθρο 17 του Συντάγµατος διότι συνεπάγεται την ανατροπή του χαρακτηρισµού εκτάσεων ο οποίος είχε γίνει κατά κανόνα προ πολλών ετών και, ενταύθεν, ριζική µείωση της αξίας
ενός ακινήτου.
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18. Επειδή, µετά τη διαπίστωση, µε τις σκέψεις
13, 14 και 16 της αντιθέσεως προς το Σύνταγµα
συνεπώς δε και του ανισχύρου των ανωτέρω διατάξεων του νέου άρθρου 3 του Ν. 998/1971 και
της νέας παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987,
µε τις οποίες δίνεται ο ορισµός των δασών και
των δασικών εκτάσεων, πρέπει να γίνει δεκτός
ως βάσιµος ο αναφερόµενος στη σκέψη 2 λόγος
ακυρώσεως µε τον οποίο το αιτούν προβάλλει ότι
η προσβαλλόµενη απόφαση είναι ακυρωτέα ως
αντισυνταγµατική γιατί η προβλεπόµενη από αυτήν να διεξαχθεί εργασία καταρτίσεως του δασολογίου γίνονται βάσει των ορισµών που δίδονται
στις ανωτέρω ανίσχυρες διατάξεις. Τούτου δε
έπεται ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη απόφαση.
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1611/2010 (Τµ. Γ΄ Πολ.)
∆ηµόσια διαθήκη. Ακυρότητα. Αδυναµία υπογραφής του διαθέτη. Αρκεί η βεβαίωση του
συµβολαιογράφου ότι ο διαθέτης δήλωσε αδυναµία προς υπογραφή, χωρίς να απαιτείται να
αναγράφεται και ο λόγος της αδυναµίας. ∆εν
υπάρχει έδαφος µεταγενέστερης ανταποδείξεως, ότι δηλ. ο διαθέτης µπορούσε να υπογράψει, εποµένως δεν υπάρχει λόγος έρευνας
αν η δήλωση του διαθέτη περί αδυναµίας προς
υπογραφή ανταποκρίνεται ή όχι στην αλήθεια.
Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της υπ’
αριθµ. 263/2007 απόφασης του Εφετείου Καλαµάτας.
[…] 2. Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 1724, 1730,
1732 και 1733 παρ. 2γ ΑΚ η δηµόσια διαθήκη συντάσσεται µε δήλωση από τον διαθέτη της τελευταίας του βούλησης ενώπιον συµβολαιογράφου,
ενώ είναι παρόντες τρεις µάρτυρες ή δεύτερος
συµβολαιογράφος και ένας µάρτυρας, κατά τα
όσα διαλαµβάνονται ειδικότερα στις διατάξεις
των αρθρ. 1725 έως 1737 ΑΚ. Ο διαθέτης δηλώνει προφορικώς την τελευταία του βούληση ενώπιον του συµβολαιογράφου και των λοιπών προσώπων, τα οποία συµπράττουν και τα οποία πρέπει να είναι παρόντα σε όλη τη διάρκεια της πρά-
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ξης, η οποία συντάσσεται κατά τους ορισµούς
του αρθρ. 1732 ΑΚ και υπογράφεται από τον διαθέτη και από τα πρόσωπα, τα οποία συµπράττουν.
Αν ο διαθέτης δηλώσει ότι δεν µπορεί να υπογράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται από τη βεβαίωση της δήλωσης αυτής στην ανωτέρω πράξη
του συµβολαιογράφου. Από τη διατύπωση της τελευταίας αυτής διατάξεως του αρθρ. 1733 παρ.
2γ΄ ΑΚ συνάγεται, ότι δεν υπάρχει έδαφος µεταγενέστερης ανταποδείξεως, ότι δηλαδή ο διαθέτης µπορούσε να υπογράψει, έτσι δε δεν υπάρχει
έδαφος έρευνας αν η δήλωση του διαθέτη, ότι
αδυνατεί να υπογράψει, ανταποκρίνεται ή όχι
στην αλήθεια, ο δε λόγος αδυναµίας της υπογραφής είναι αδιάφορος. […]
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1615/2010 (Τµ. Γ΄ Πολ.)
Κληρονοµικό δίκαιο. Συνεισφορά µεταξύ συγκληρονόµων εξ αδιαθέτου. Εφαρµογή των
άρθρων 1895 και 1899 ΑΚ πριν από την τροποποίησή τους µε το Ν. 1329/1983, διότι οι συνεισενεκτέες παροχές δόθηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος αυτού του Νόµου. Προσδιορισµός της αξίας των εν ζωή γενοµένων από την
κληρονοµούµενη παροχών. Γονική παροχή µε
προικοσυµβόλαιο. Η αναφορά ότι η προικοδότις εγγυάται τα προικοδοτούµενα ελεύθερα
παντός βάρους δεν έχει την έννοια ότι η προικοδότις απέκλεισε τη συνεισφορά, για το
οποίο απαιτείται ρητή αναφορά. Αξία χρυσής
λίρας. Υπολογισµός δυνάµει του άρθρου 288
ΑΚ, λόγω των σοβαρών νοµισµατικών διακυµάνσεων. Αναγωγή της αξίας στο ισάξιο της
κατά το χρόνο του θανάτου της κληρονοµούµενης, αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία
της χρυσής λίρας κατά το χρόνο της παροχής
και ακολούθως του θανάτου και η µεταξύ τους
σύγκριση αλλά και η στο µεταξύ αύξηση του
τιµαρίθµου. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της υπ’ αριθ. 123/2007 απόφασης του Εφετείου ∆ωδεκανήσου (µεταβατική έδρα Κω).
1. Κατά το άρθρο 1895 του ΑΚ, που εφαρµόζεται
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στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του ν. 1329/1983, όπως είχε πριν από την
αντικατάστασή του µε το άρθρο 28 του εν λόγω
νόµου, αφού οι συνεισενεκτέες παροχές για τις
οποίες πρόκειται δόθηκαν πριν από την έναρξη
της ισχύος του νόµου αυτού: "Οι κατιόντες, κληρονοµούντες εξ αδιαθέτου, υποχρεούνται κατά
την διανοµήν της κληρονοµίας να συνεισφέρωσι
προς αλλήλους:
1. πάσαν παροχήν γενοµένην προς αυτούς
διά πράξεως εν ζωή υπό του κληρονοµουµένου
είτε διά συστάσεως προικός, είτε προς αποκατάστασιν ιδίου αυτών οίκου, είτε προς έναρξιν ή
εξακολούθησιν επαγγέλµατος εκτός αν ο κληρονοµούµνενος κατά την παροχήν ώρισεν άλλως.
2. πάσαν δαπάνην γενοµένην προς επαγγελµατική µόρφωσιν του κατιόντος, εφόσον η δαπάνη αυτή υπερέβη το ανάλογον προς την περιουσιακήν κατάστασιν του κληρονοµουµένου µέτρον, εκτός αν ούτος κατά την παροχήν ώρισεν
άλλως,
3. πάσαν προς αυτούς δωρεάν, εφόσον ο
κληρονοµούµενος διέταξε την συνεισφορά ή
τον καταλογισµόν αυτής εις την κληρονοµικήν
αυτών µερίδα". Από τις διατάξεις αυτές και εκείνες του άρθρου 1899 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι οι κατιόντες, κληρονοµούντες εξ αδιαθέτου, υποχρεούνται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη βούληση του διαθέτη, όπως κατά τη δίκη
διανοµής των κληρονοµιαίων, αλλά και σε κάθε
περίπτωση που είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί
το κληρονοµικό µερίδιο των κατιόντων, να συνεισφέρουν τις αναφερόµενες στην πρώτη από
τις προαναφερθείσες διατάξεις παροχές, από
τις οποίες οι µεν υπό στοιχεία 1 και 2 συνεισφέρονται εκτός αν ο κληρονοµούµενος απέκλεισε
την συνεισφορά τους και η άλλη, δηλαδή η δωρεά µόνον εφόσον ο κληρονοµούµενος διέταξε
τη συνεισφορά ή τον καταλογισµό της στην κληρονοµική µερίδα του δωρεοδόχου. Γι’ αυτό και ο
κατιών που αξιώνει την, από τον συγκληρονόµο
του κατιόντα, συνεισφορά των προς αυτόν γενοµένων από τον κληρονοµούµενο εν ζωή παροχών, είναι υποχρεωµένος να προσδιορίσει τις
εν λόγω παροχές και προκειµένου περί δωρεάς
να ισχυρισθεί και, σε περίπτωση αµφισβητήσε-
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ως, να αποδείξει ότι ο κληρονοµούµενος διέταξε τη συνεισφορά ή τον καταλογισµό αυτής
στην κληρονοµική µερίδα του δωρεοδόχου, ενώ
επί των λοιπών παροχών που αναφέρονται στο
άρθρο 1895 ΑΚ στον υπόχρεο απόκειται, για να
µαταιώσει τη συνεισφορά αυτών, να ισχυρισθεί
και αποδείξει ότι ο κληρονοµούµενος κατά την
παροχή απέκλεισε τη συνεισφορά της. Εξάλλου, κατ’ άρθρο 1899 εδ. β΄ ΑΚ για τον προσδιορισµό της αξίας της παροχής, για την οποία
υπάρχει υποχρέωση συνεισφοράς στην κληρονοµία, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που έγινε η
παροχή. Έτσι η αξία της προίκας που δόθηκε
προς τον κατιόντα κληρονόµο και που ήταν συνεισενεκτέα κατά το ως άνω άρθρο 1895 ΑΚ,
(όπως τούτο ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το
ν. 1329/83), θα υπολογισθεί στο χρόνο της σύστασής της. Εάν όµως έκτοτε µέχρι το χρόνο
του θανάτου του κληρονοµουµένου µεσολάβησε νοµισµατική έκπτωση, υποτίµηση ή σοβαρή
διακύµανση πρέπει, κατά την καθιερούµενη από
το άρθρο 288 ΑΚ αρχή της καλής πίστης, που
διέπει οποιαδήποτε ενοχή και την άσκηση των
απ’ αυτήν πηγαζόντων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, η αξία του χρόνου της παροχής να υπολογιστεί σε δραχµές της αυτής όµως πραγµατικής αξίας την οποία αυτές είχαν κατά το χρόνο
του θανάτου του κληρονοµουµένου. Η αξία δηλαδή του χρόνου της παροχής θα αναχθεί, µε
βάση την ως άνω αρχή του άρθρου 288 ΑΚ, στο
ισάξιο της κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας κατά το χρόνο της παροχής και ακολούθως του θανάτου του κληρονοµουµένου και η µεταξύ τους σύγκριση, αλλά
και η αύξηση στο µεταξύ του τιµαρίθµου, όχι δε
και η αξία του αντικειµένου της παροχής κατά το
χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου,
αφού ο νόµος θέλησε να ληφθεί υπόψη µόνον η
αξία κατά το χρόνο της παροχής. […]
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1454/2011 (Τµ. Γ΄ Πολ.)
∆ουλεία διόδου. Συνιστά πραγµατική δουλεία.
Τρόποι απόσβεσης αυτής. Απόλυτη αδυναµία
της ασκήσεώς της για λόγους πραγµατικούς ή
νοµικούς. Στην προκειµένη περίπτωση το δε-
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σπόζον ακίνητο απέκτησε άλλη δίοδο. Κατά
συνέπεια έπαυσε η χρησιµότητα της υφισταµένης δουλείας. Κρίση ότι έχει αποσβεσθεί η
δουλεία. Παύση της ασκήσεως της δουλείας
και παράλειψή της στο µέλλον. Απορρίπτει την
αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθµ.
129/2004 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που δίκασε ως Εφετείο.
[…] II. Από το συνδυασµό των διατάξεων των
άρθρων 281, 1118, 1119, 1120, 1124, 1125 και
1136 ΑΚ προκύπτει, ότι η πραγµατική δουλεία,
όπως είναι η δουλεία διόδου, αποσβήνεται αν η
άσκησή της καταστεί απολύτως και διαρκώς
αδύνατη από λόγους πραγµατικούς ή νοµικούς.
Τέτοια αδυναµία υπάρχει και όταν έπαυσε η παροχή ωφέλειας ή χρησιµότητας από το δουλεύον ακίνητο υπέρ του δεσπόζοντος, γιατί το τελευταίο απέκτησε αυτάρκεια ή, κατ’ άλλη έκφραση, όταν η άσκηση της δουλείας καθίσταται
περιττή και µάταιη. Έτσι, αν µετά τη σύσταση
πραγµατικής δουλείας διόδου, το δεσπόζον ακίνητο εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά
το ίδιο µέτρο από άλλη οδό παύει ο λόγος ύπαρξης της δουλείας, γιατί η τελευταία δεν παρέχει
πλέον χρησιµότητα και δεν υπάρχει ανάγκη του
δεσπόζοντος, αφού αυτό έχει αποκτήσει αυτάρκεια. Πρέπει, δηλαδή, η αυτάρκεια του δεσπόζοντος να περιλαµβάνει ολόκληρο το περιεχόµενο
του δικαιώµατος της δουλείας, γιατί, αν περιλαµβάνει µέρος εκείνου, η δουλεία, κατ’ εφαρµογή της αρχής του αδιαιρέτου των δουλειών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1122,
1130, 1131 και 1138 ΑΚ, διατηρείται ακέραιη.
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ
προκύπτει, ότι το δικαίωµα άσκησης της πραγµατικής δουλείας, από τον εκάστοτε κύριο του
δεσπόζοντος ακινήτου, εφόσον το τελευταίο
έχει καταστεί αύταρκες σε µεγάλο βαθµό, σε
συνδυασµό µε τη συνδροµή και άλλων περιστατικών, θεωρείται ότι γίνεται καταχρηστικά, για
το λόγο δε αυτό απαγορεύεται η άσκησή του,
όταν από την όλη συµπεριφορά του δικαιούχου
και από την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, γίνεται φανερό, ότι η συνέχιση άσκησης της πραγ-
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µατικής δουλείας υπερβαίνει προφανώς πλέον
τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή
τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονοµικό
σκοπό του δικαιώµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο
κύριος του δουλεύοντας ακινήτου µπορεί να
επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση της καταχρηστικής άσκησης της δουλείας από τον κύριο
του δεσπόζοντος ακινήτου και να ζητήσει την
απαγόρευση άσκησης της δουλείας στο µέλλον,
αφού από το άρθρο 281 ΑΚ, δεν γίνεται διάκριση ως προς το δικονοµικό τρόπο προβολής από
το θιγόµενο της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος από τον αντίδικο. […]
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1252/2011 (Tµ. ∆΄ Πολ.)
Εφ’ όσον ο χώρος της πιλοτής δεν µπορεί να
αποτελέσει διαιρεµένη ιδιοκτησία, δεν είναι
δεκτικός ούτε συστάσεως χωριστού εµπράγµατου δικαιώµατος (όπως πραγµατικής δουλείας). Μπορεί όµως, είτε µε την αρχική δικαιοπραξία της σύστασης οροφοκτησίας, είτε µε
µεταγενέστερη ιδιαίτερη συµβολαιογραφική
πράξη όλων των συνιδιοκτητών και µεταγραφή αυτής, να παραχωρηθεί η χρήση του χώρου
αυτού αποκλειστικώς σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ορόφου ή διαµερίσµατος (µόνο όµως της ίδιας οικοδοµής στην οποία υπάρχει). Επικυρώνει την υπ’ αριθµ. 5326/2009 απόφαση ΕφετΑθ.
Από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. τελευταίο του ν. 960/79 επιβολής υποχρεώσεων
"προς δηµιουργίαν χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων διά την εξυπηρέτησιν των κτιρίων" όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 1221/81.
Προβλέπεται ότι "οι τυχόν δηµιουργούµενες θέσεις σταθµεύσεως εις τον ελεύθερον ισόγειον
χώρον του κτιρίου, όταν τούτο κατασκευάζεται
επί υποστηλωµάτων (pilotis) κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, δεν δύνανται να αποτελέσουν διηρηµένας ιδιοκτησίας". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει µε σαφήνεια, ότι, όταν η οικοδοµή ανεγείρεται µε άδεια και υπό το πολεοδοµικό σύστηµα
της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο
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ακάλυπτος αυτός χώρος δεν µπορεί ν’ αποτελέσει διηρηµένες ιδιοκτησίες, που να ανήκουν δηλαδή σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε
αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι, αλλά θα παραµείνει ως κοινόχρηστος, χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως, συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντιος ιδιοκτησία σε όροφο
οικοδοµής ή σε διαµέρισµα ορόφου και παρεποµένως αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών κατ’ ανάλογη µερίδα τούτων επί του κοινοχρήστου αυτού χώρου, που χρησίµευσε κοινή
απ’ όλους τους οροφοκτήτες χρήση, στον καθορισµό και µόνον της οποίας (χρήσεως) µπορούν
να προβούν, είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας συµφωνία, είτε µε ιδιαίτερη συµφωνία, µεταξύ όλων των οροφοκτητών και µεταγραφή αυτής (άρθ. 4 § 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929). Περαιτέρω, εφόσον ο χώρος αυτός δεν µπορεί να
αποτελέσει διαιρεµένη ιδιοκτησία, δεν είναι δεκτικός ούτε συστάσεως χωριστού εµπράγµατου
δικαιώµατος (όπως πραγµατικής δουλείας) µε
το οποίο θα έχανε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
του. ∆ύναται, όµως, είτε µε την αρχική της σύστασης οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε µε µεταγενέστερη ιδιαίτερη συµβολαιογραφική όλων
των συνιδιοκτητών και µεταγραφή αυτής, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 13 του Ν. 3741/1929 να
παραχωρηθεί εγκύρως η χρήση του χώρου αυτού αποκλειστικώς σε ένα ή ορισµένους ιδιοκτήτες ορόφου, ή διαµερίσµατος, (µόνο όµως της
ίδιας οικοδοµής στην οποία υπάρχει). Ο περιορισµός µε το παραπάνω περιεχόµενο της χρήσης
του χώρου αυτού από τους λοιπούς οροφοκτήτες έχει απλώς τον χαρακτήρα δουλείας κατ’
άρθ. 13 παρ. 3 Ν. 3741/1929, χωρίς όµως να είναι πραγµατική δουλεία, µε την έννοια των άρθ.
1118 και 1119 ΑΚ και επιβάλλεται από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθ. 1 παρ.1, 2
εδ. α΄-β΄, 5 του Ν. 960/1979 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1221/1981 και Π.∆. 1340/1981, συνίσταται δε στην υποχρέωση των συνιδιοκτητών,
επί οικοδοµών που ανεγείρονται µε άδεια και
υπό το πολεοδοµικό σύστηµα της αφέσεως του
ισογείου ακαλύπτου, να εξασφαλίσουν είτε σε
ακάλυπτο είτε σε καλυµµένο (pilotis) χώρο για
τη στάθµευση των αυτοκινήτων των συνιδιοκτητών της οικοδοµής (ΑΠ 31/2001). […]
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1643/2011 (Tµ. ∆΄ Πολ.)
O προσδιορισµός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων µερών γίνεται είτε µε τη συστατική
της οροφοκτησίας σύµβαση, είτε µε ιδιαίτερες
συµφωνίες µεταξύ όλων των οροφοκτητών, οι
οποίες παραµένουν έγκυρες και ισχυρές ακόµη και όταν έρχονται σε αντίθεση µε διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, όταν µε αυτές ορίζονται για την παράβαση µόνο διοικητικές κυρώσεις. Αν όµως
δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, τότε ισχύει ο
προσδιορισµός που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις ή από άλλες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Τέτοια διάταξη αποτελεί και
αυτή του άρθρ. 23 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
3046/304/30-1-1989 Απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε, η παράβαση της οποίας, µε την επίστρωση του ακάλυπτου χώρου οικοδοµής σε
έκταση µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής και
κατάργηση µε αυτόν τον τρόπο της επιφάνειας που προορίζεται για δενδροφύτευση, δεν
επηρεάζει το έγκυρο της συµφωνίας των οροφοκτητών, αλλά παραµένει απλή πολεοδοµική
παράβαση. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ’
αριθµ. 777/2008 απόφασης ΕφετΠατρ.
[…] Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 3, 4 παρ. 1, 5
και 13 του Ν. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους", που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά
την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρο 54 Εισαγ.Ν. Α.Κ.), προκύπτει ότι, επί οριζοντίου ιδιοκτησίας, ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή (διηρηµένη) κυριότητα επί ορόφου οικοδοµής ή διαµερίσµατος ορόφου, παρεποµένως δε αποκτάται,
αυτοδικαίως και κατ’ αναλογία προς την µερίδα
εκάστου ιδιοκτήτου, αναγκαστική συγκυριότητα
επί των µερών του όλου ακινήτου, που χρησιµεύουν σε κοινή χρήση όλων των ιδιοκτητών.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται, κατά την ενδεικτική, στις ανωτέρω διατάξεις, απαρίθµηση,
το έδαφος και οι αυλές. Ο προσδιορισµός των
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κοινοκτήτων και κοινοχρήστων µερών γίνεται
είτε µε την συστατική της οροφοκτησίας σύµβαση, είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων
των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και
13 του Ν. 3741/1929, οι οποίες παραµένουν
έγκυρες και ισχυρές ακόµη και όταν έρχονται σε
αντίθεση µε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της
πολεοδοµικής νοµοθεσίας, όταν µε αυτές ορίζονται για την παράβαση µόνο διοικητικές κυρώσεις (Ολ.ΑΠ 583/1983). Αν όµως δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, τότε ισχύει ο προσδιορισµός
που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις ή
από άλλες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Τέτοια διάταξη αποτελεί και αυτή του άρθρου 23
του Κτιριοδοµικού Κανονισµού που εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 3046/304/30-1-1989 Απόφαση
του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ ∆ - 59/1989), η
παράβαση της οποίας, µε την επίστρωση του
ακαλύπτου χώρου οικοδοµής σε έκταση µεγαλύτερα του 1/3 της συνολικής και κατάργηση
έτσι της επιφάνειας που προορίζεται για δενδροφύτευση, δεν επηρεάζει το έγκυρο της συµφωνίας, αλλά παραµένει απλή πολεοδοµική παράβαση (ΑΠ 508/2008). Εξ άλλου, από τις ίδιες,
ως άνω, διατάξεις προκύπτει ότι η συµµετοχή
στη χρήση των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων
µερών της οικοδοµής µπορεί να ρυθµιστεί µε
οµόφωνη απόφαση όλων των συνιδιοκτητών, η
οποία πρέπει να καταρτισθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και να υποβληθεί σε µεταγραφή.
Με τις ίδιες δε προϋποθέσεις οι ιδιοκτήτες µπορούν να ρυθµίσουν διαφορετικά το δικαίωµα της
χρήσεως καθενός επί των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων µερών και ειδικότερα να συµφωνήσουν ότι κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών θα έχει την αποκλειστική
χρήση των µερών αυτών. Το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσεως, που παρέχεται µε τέτοια
συµφωνία σε κάποιον ιδιοκτήτη δεν περιέχει
εξουσία άρσεως του προβλεποµένου προορισµού αυτής. […]
Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, αποδίδεται
στην προσβαλλοµένη απόφαση η αναιρετική
πληµµέλεια από τον αριθµό 1 του άρθρου 559
του ΚΠολ∆, επειδή το Εφετείο, µε την προαναφερόµενη κρίση του, παραβίασε ευθέως, µε
εσφαλµένη εφαρµογή: α) τις διατάξεις του άρ-
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θρου 8 του Ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) όπως ισχύει,
που αφορούν στο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, β) τις διατάξεις του άρθρου
1 του Π.∆. 10/1987, που αφορούν στους χώρους
στάθµευσης των αυτοκινήτων και γ) τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του κτιριοδοµικού κανονισµού, που εγκρίθηκε µε την απόφαση
3046/304/30-1-1989 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,
σύµφωνα µε τις οποίες ο ακάλυπτος χώρος του
οικοπέδου, κατά τα 2/3 τουλάχιστον, πρέπει να
παραµένει χωρίς επίστρωση, για δενδροφύτευση. Όµως, µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές της
προσβαλλοµένης αποφάσεως, εφαρµοστέες εν
προκειµένω ήσαν οι προαναφερόµενες διατάξεις του Ν. 3741/1929, που αφορούν στην συµφωνία των ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών
να ρυθµίζουν το δικαίωµα χρήσεως των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων µερών της οικοδοµής,
τις οποίες και εφήρµοσε το Εφετείο. Με την
ανωτέρω δε κρίση του, αυτό δεν παραβίασε τις
διατάξεις αυτές, µε εσφαλµένη εφαρµογή, διότι
τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία δέχεται ως
αποδειχθέντα, στηρίζουν την διαγνωσθείσα έννοµο συνέπεια. Οι φερόµενοι, από τους αναιρεσείοντες, ως παραβιασθέντες, ως άνω, κανόνες
ουσιαστικού δικαίου, υπό τα στοιχεία α΄ και β΄
δεν ήσαν εφαρµοστέοι και δεν εφαρµόσθηκαν
από το Εφετείο, µε βάση τις παραδοχές του,
ενώ η, κατά παράβαση του άρθρου 23 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, που εγκρίθηκε µε την
απόφαση 3046/304/30-1-1989 του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε, πλακόστρωση από τους εναγοµένους- αναιρεσιβλήτου του ακαλύπτου χώρου, σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3 της συνολικής
εκτάσεως αυτού, δεν επιδρά στο κύρος του κανονισµού και της συµφωνίας, µε βάση την οποία
αυτοί ενήργησαν, ως έχοντες το δικαίωµα της
διαµορφώσεως του ακαλύπτου χώρου και της
αποκλειστικής χρήσεώς του, αλλά παραµένει
απλή διοικητική παράβαση. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως (σκέλος Ι) από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆., πρέπει να
απορριφθεί, ως αβάσιµος. […]
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1734/2011 (Tµ. Γ΄ Πολ.)
Επί κάθετης ιδιοκτησίας το βασικώτερο αντι-
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κείµενο της αναγκαστικής συγκυριότητας είναι το ενιαίο οικόπεδο, σε ολόκληρη την έκτασή του και δη τόσο ως προς το καλυπτόµενο
από τις οικοδοµές όσο και ως προς το ακάλυπτο µέρος του. ∆εν µπορεί έτσι κανένας από
τους δικαιούχους των επί µέρους ιδιοκτησιών
να αποκτήσει µε χρησικτησία δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των κοινόκτητων µερών,
ούτε να απωλέσει µε αχρησία ένα τέτοιο δικαίωµα. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ’ αριθµ.
336/2009 απόφασης ΠολΠρωτΒολ.
[…] Από τις διατάξεις των άρθρων 1§1, 2 του
ν.δ. 1024/1971 "περί διηρηµένης ιδιοκτησίας επί
οικοδοµηµάτων ανεγειρόµενων επί ενιαίου οικοπέδου", 1§1, 2§1, 3, 4§1, 5, 13, 14 του ν.
3741/1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους"
(διατηρηθέντων σε ισχύ µε το άρθρο 54
ΕισΝΑΚ),1002 και 1117ΑΚ προκύπτει, ότι στην
έννοµη σχέση της κάθετης (αµιγούς και µη αµιγούς ή απλής και σύνθετης) ιδιοκτησίας το βασικότερο αντικείµενο της αναγκαστικής συγκυριότητας και εντεύθεν της εξουσίας οποιουδήποτε
δικαιούχου κάθετης ή επί µέρους οριζόντιας
ιδιοκτησίας για "απόλυτη" χρήση είναι το "ενιαίο" οικόπεδο, σε ολόκληρη την έκτασή του και
δη τόσο ως προς το καλυπτόµενο από τις οικοδοµές όσο και ως προς το ακάλυπτο µέρος του.
Με βάση όµως τη διάταξη του άρθρου 13§1 του
ν. 3741/1929 και στο πλαίσιο της αρχής της αυτονοµίας της ιδιωτικής βουλήσεως, µπορεί, µε
δικαιοπρακτική ρύθµιση, περιεχόµενη στη συστατική της κάθετης ιδιοκτησίας πράξη ή στον
κανονισµό ή σε άλλη σύµβαση των δικαιούχων
των επί µέρους ιδιοκτησιών, υποβαλλόµενη
στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου
και σε µεταγραφή, να παραχωρηθεί σε έναν ή σε
ορισµένους από αυτούς (συνιδιοκτήτες) δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως ολόκληρου ή µέρους
του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου. Η ρύθµιση αυτή έχει τον χαρακτήρα δουλείας (άρθρο
13§3 ν. 3741/1929). Ενόψει δε του ειδικού χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων του ν. 3741/1929
και του ν.δ. 1024/1971, η θέσπιση των οποίων
έχει υπαγορευθεί από την ιδιαιτερότητα του θεσµού της οριζόντιας (και κάθετης) ιδιοκτησίας,
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είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ευθείας ή αναλογικής εφαρµογής των γενικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη σύσταση δουλειών µε χρησικτησία και την κατάργησή τους
µε αχρησία. ∆εν µπορεί έτσι κανένας από τους
δικαιούχους των επί µέρους ιδιοκτησιών να αποκτήσει µε χρησικτησία δικαίωµα αποκλειστικής
χρήσεως ή συγχρήσεως των κοινόκτητων µερών, ούτε να απωλέσει µε αχρησία ένα τέτοιο
δικαίωµα, που έχει αποκτήσει σ’ αυτά κατά τους
όρους των ειρηµένων διατάξεων. […]
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 5/2012 (Ολοµ.)
Χορήγηση τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης στους χαρακτηρισµένους ως κοινόχρηστους χώρους. Η µεταφορά συντελεστή δόµησης µόνο ως µέθοδος αποζηµίωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη διάταξη
του άρθρου 24 παρ. 6 του Συντ. µπορεί να εισαχθεί από το νοµοθέτη. Σε άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει τέτοια συνταγµατική πρόβλεψη, δεν µπορεί να εισαχθεί
ο θεσµός της µεταφοράς του συντελεστή δόµησης, όπως π.χ. για εκείνη των ρυµοτοµούµενων ακινήτων. Η διάταξη του άρθρ. 3 ενότ. Α
παρ. 2 του Ν. 2300/1995 είναι αντισυνταγµατική. Για τον ίδιο λόγο είναι αντισυνταγµατική
και η µεταβατική διάταξη του άρθρ. 7 παρ. 2
του Ν. 3044/2002, σε συνδυασµό µε τη διάταξη
του άρθρ. 3 παρ. 1δ΄ του ίδιου νόµου, κατά το
µέρος που θεωρούν έγκυρους τους τίτλους
ΜΣ∆, οι οποίοι είχαν εκδοθεί µέχρι την έναρξη
της ισχύος αυτού του νόµου και αφορούν ακίνητα που είχαν απαλλοτριωθεί λόγω ρυµοτοµίας για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων.
Είναι πλέον επιτρεπτός ο τρόπος αποζηµίωσης µε παραχώρηση άλλου ακινήτου για την
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Ο θεσµός της µεταφοράς του συντελεστή δόµησης
στην περίπτωση των ρυµοτοµούµενων ακινήτων και υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες
τους αποδέχονται τον τρόπο αυτόν της αποζηµίωσης, προβλεπόµενος ήδη από το άρθρο 3
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παρ. 1δ΄ του νεότερου Ν. 3044/2002, δεν έρχεται καταρχήν σε αντίθεση µε τις επιταγές του
Συντάγµατος.
[...] Ι. Με την υπ’ αριθµ. 694/2011 απόφαση του
∆’ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου παραπέµφθηκε στην Τακτική Ολοµέλεια κατά τα άρθρα 563 παρ. 2 β΄ του ΚΠολ∆ και 23 παρ. 2 του
Ν. 1756/1998 (Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων κ.λπ.), όπως ισχύει, ως ζήτηµα γενικότερου
ενδιαφέροντος, ο πρώτος, από το άρθρο 559 αρ.
1 του ΚΠολ∆, λόγος της από 20.12.2008 αιτήσεως του ∆ήµου Καλλιθέας για αναίρεση της υπ’
αριθµ. 4404/2008 αποφάσεως του Εφετείου
Αθηνών, µε τον οποίο προσάπτεται η αιτίαση ότι
το Εφετείο αποκρούοντας την εφαρµογή των
αναφερόµενων ουσιαστικού δικαίου διατάξεων
των Ν. 2300/1995 και 3044/2002 για τη µεταφορά συντελεστή δόµησης στην περίπτωση της
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης (εφαρµογή σχεδίου πόλεως ∆ήµου Καλλιθέας εν προκειµένω),
ως αντισυνταγµατικών, παραβίασε τις διατάξεις
αυτές, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, στις οποίες έκρινε το
Εφετείο ότι αντίκεινται οι εν λόγω διατάξεις.
Ήδη µε την από 9.6.2011 κλήση των αναιρεσιβλήτων φέρεται νόµιµα προς συζήτηση ενώπιον
της Τακτικής Ολοµέλειας ο παραπεµφθείς αυτός λόγος αναιρέσεως.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 3 ενότητα Α παρ. 2 του Ν.
2300/1995 βαρυνόµενα ακίνητα για τα οποία
µπορεί να χορηγηθεί τίτλος µεταφοράς συντελεστή δόµησης (Μ.Σ.∆.) είναι και ακίνητα που
χαρακτηρίζονται από εγκεκριµένα σχέδια ως
κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, οδοί, πλατείες κ.λπ.). Στα ακίνητα αυτά τίτλος Μ.Σ.∆. χορηγείται µόνο για το ρυµοτοµούµενο τµήµα για
το οποίο δεν είναι, κατά τις κείµενες διατάξεις,
υπόχρεος προς καταβολήν αποζηµιώσεως ο
ίδιος ο κύριος των ακινήτων και εφόσον ο τελευταίος αποδέχεται αυτό το είδος της αποζηµίωσης. Με το άρθρο 16 του Ν. 3044/2002 καταργήθηκαν τα άρθρα 1-21, εποµένως και το ανωτέρω
άρθρο 3, του προηγούµενου Ν. 2300/1995, ενώ
κατά τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ.
2, σε συνδυασµό µε εκείνην του άρθρου 3 παρ.
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1, του ίδιου Ν. 3044/2002, θεωρούνται ισχυροί
τίτλοι Μ.Σ.∆. που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις µεταξύ άλλων και για
ρυµοτοµούµενα ακίνητα.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγµατος, "Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας
αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης
των ιδιοκτητών". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων (1-5) του ίδιου άρθρου, αλλά και εκείνην
του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως
ίσχυε πριν από την Αναθεώρησή του µε το Ψήφισµα της 6.4.2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής
των Ελλήνων και µε την οποία προβλέπεται µόνο χρηµατική αποζηµίωση για την απαλλοτριούµενη ιδιοκτησία, προκύπτει ότι, υπό τις διατάξεις αυτές, η µεταφορά συντελεστή δόµησης
(Μ.Σ.∆.) µόνο ως µέθοδος αποζηµίωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ρηθείσα
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 6 του Συντάγµατος
(περιορισµοί στην ιδιοκτησία για την προστασία
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς) µπορεί
να εισαχθεί από τον νοµοθέτη. Σε άλλες, αντιθέτως, περιπτώσεις, που δεν εµπίπτουν στην
ανωτέρω συνταγµατική πρόβλεψη και για τις
οποίες δεν υπάρχει άλλη τέτοια (συνταγµατική)
πρόβλεψη, δεν µπορεί να εισαχθεί ο θεσµός της
µεταφοράς του συντελεστή δόµησης, τέτοια δε
περίπτωση είναι και εκείνη των ρυµοτοµούµενων ακινήτων, λόγος για τον οποίο και αποκλείεται στον νοµοθέτη να θεσπίσει σύστηµα µεταφοράς συντελεστή δόµησης στην τελευταία αυτή περίπτωση. Έτσι η προαναφερθείσα διάταξη
του άρθρου 3 ενότητα Α΄ παρ. 2 του Ν.
2300/1995, που διέπει την ένδικη ρυµοτοµική
απαλλοτρίωση και η οποία ορίζει ότι βαρυνόµενα ακίνητα για τα οποία µπορεί να χορηγηθεί
τίτλος Μ.Σ.∆. είναι, υπό τις οριζόµενες ως άνω
προϋποθέσεις, (και) ακίνητα που χαρακτηρίζονται από εγκεκριµένα σχέδια ως κοινόχρηστοι
χώροι, είναι (η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 3
ενότ. Α΄ παρ. 2 του Ν 2300/95) αντισυνταγµατική και ανίσχυρη, ως αντίθετη προς την ειρηµένη
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διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγµατος (και
ΣτΕ Ολ 6070/1996, 1411/1998, 2123/2006,
2366/2007, 2367/2007).
Παρέπεται ότι αντισυνταγµατική, για τον ίδιο
ως άνω λόγο (ίδιες αντισυνταγµατικές πληµµέλειες), είναι και η επίσης προαναφερθείσα µεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του µεταγενέστερου Ν. 3044/2002, σε συνδυασµό µε τη
διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1δ΄ του ίδιου Ν.
3044/2002, κατά το µέρος που θεωρούν έγκυρους τους τίτλους Μ.Σ.∆., οι οποίοι είχαν εκδοθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του ίδιου αυτού
νόµου και αφορούν ακίνητα που είχαν απαλλοτριωθεί λόγω ρυµοτοµίας για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων, αφού οι τίτλοι αυτοί εκδόθηκαν βάσει των προαναφερθεισών ανίσχυρων, ως
αντισυνταγµατικών, διατάξεων του Ν. 2300/1995
και ήταν εποµένως άκυροι (παράνοµοι).
Τέλος, ορίζεται ήδη µε το άρθρο 17 παρ. 2 εδ.
ε΄ (τελευταίο) του Συντάγµατος, που προστέθηκε, µαζί µε τα προηγούµενα γ΄ και δ΄ εδάφια, µε
το Ψήφισµα της 6.4.2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής
Βουλής των Ελλήνων, ότι η αποζηµίωση (που
οφείλεται για την αναγκαστική απαλλοτρίωση
ακινήτων), εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, µπορεί να καταβάλλεται και σε είδος, ιδίως µε τη
µορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου
ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωµάτων επί
άλλου ακινήτου. Υπό την ισχύ της διάταξης αυτής και από της ισχύος της είναι πλέον, κατ’ αρχήν, επιτρεπτός ο κατά τα ανωτέρω (µε παραχώρηση άλλου ακινήτου κ.λπ.) τρόπος αποζηµιώσεως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, που δεν προβλεπόταν από το προηγούµενο
συνταγµατικό καθεστώς (άρθρ. 17 του Συντ.,
προ του Ψηφίσµατος της 6.4.2001), µε αποτέλεσµα ο θεσµός της µεταφοράς του συντελεστή
δόµησης στην περίπτωση των ρυµοτοµούµενων
ακινήτων και υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους αποδέχονται τον τρόπο αυτόν της αποζηµίωσης, προβλεπόµενος ήδη από το άρθρο 3
παρ. 1δ΄ του νεότερου ως άνω Ν. 3044/2002, να
µην έρχεται, κατ’ αρχήν, µε την επιφύλαξη δηλαδή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος για την προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και
τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, σε
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αντίθεση µε τις επιταγές του άρθρου αυτού του
Συντάγµατος, µεταξύ των οποίων και η ρηθείσα
της παρ. 6 (και ΣτΕ Ολ 2366/2007, 2367/2007), η
ρύθµιση όµως αυτή δεν έχει εφαρµογή εν προκειµένω και δεν καταλαµβάνει την ένδικη περίπτωση, ως εκ του, ως κατωτέρω, χρόνου της
προκείµενης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, ούτε
ως εµπίπτουσα στη µεταβατική ως άνω διάταξη
του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3044/2002.
ΙΙΙ. Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφασή του, δέχθηκε ότι για την
εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως του
∆ήµου Καλλιθέας Αττικής εκδόθηκε από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας/Τµήµα Απαλλοτριώσεων του
∆ήµου Καλλιθέας η υπ’ αριθµ. 2/1993 Πράξη αναλογισµού αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας στον
λόφο Σικελίας του ανωτέρω ∆ήµου, που κυρώθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 16221/4/17.5.1993 απόφαση του
Νοµάρχη Πειραιώς, και απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων
(πρασίνου, παιδικής χαράς κ.λπ.), που προβλέπονταν από το σχέδιο πόλεως, µεταξύ των άλλων
και η αναφερόµενη ιδιοκτησία (δύο ακίνητα), που
ανήκει κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα των
αναιρεσιβλήτων, συνολικής εκτάσεως 2324,50
τ.µ., µε υπόχρεους προς αποζηµίωση τον ∆ήµο
Καλλιθέας και παρόδιους ιδιοκτήτες, ότι το ελληνικό δηµόσιο µε την υπ’ αριθµ. 18214/1996 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, που µεταγράφηκε
νόµιµα, και µε τη συµβολαιογραφική, ως κατωτέρω, συναίνεση των αναιρεσιβλήτων - ιδιοκτητών
εξέδωσε, σύµφωνα µε τις προρρηθείσες διατάξεις του ισχύοντος τότε Ν. 2300/1995, τους αναφερόµενους τίτλους µεταφοράς ολόκληρου του
συντελεστή δόµησης των ρυµοτοµούµενων ως
άνω ακινήτων, τους οποίους και έλαβαν οι αναιρεσίβλητοι ως αποζηµίωση για τα ρυµοτοµηθέντα
αυτά ακίνητά τους, ότι όλες οι σχετικές αυτές
πράξεις και δικαιοπραξίες είναι άκυρες και εποµένως ανίσχυρες (άρθρ. 180 του ΑΚ), ως γενόµενες
κατ’ εφαρµογήν των ανωτέρω αντισυνταγµατικών
και ανεφάρµοστων διατάξεων του Ν. 2300/1995,
και ότι εποµένως (δέχεται το Εφετείο) οι αναιρεσίβλητοι, που ζήτησαν µε την ένδικη αίτησή τους
τον καθορισµό οριστικής αποζηµιώσεως για τα
ρυµοτοµούµενα, ως ανωτέρω, ακίνητά τους, εξακολουθούσαν να είναι κύριοι των ακινήτων και εδι-
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καιούντο να ζητήσουν (λάβουν) την καθοριζόµενη
αποζηµίωση, τούτο δε παρά την περιεχόµενη
στην υπ’ αριθµ. .../3.7.1996 πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών Β. Ο., δήλωσή τους ότι συναινούν στη µεταφορά του συντελεστή δόµησης των
απαλλοτριούµενων ακινήτων τους και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα ή απαίτηση κατά του
∆ήµου Καλλιθέας από την απαλλοτρίωση αυτή
και εκχωρούν στον ∆ήµο όλα τα δικαιώµατα αποζηµιώσεως κατά των παροδίων.
Έτσι που έκρινε το Εφετείο και που κατόπιν
τούτων δέχθηκε την αίτηση των αναιρεσιβλήτων
για τον καθορισµό οριστικής αποζηµίωσης των
ρυµοτοµούµενων ακινήτων τους, απορρίπτοντας
την ένσταση του αναιρεσείοντος ∆ήµου Καλλιθέας (και των λοιπών υποχρέων - παροδίων καθ’ ων
η αίτηση) για έλλειψη εννόµου συµφέροντος και
ενεργητικής νοµιµοποίησης των αναιρεσιβλήτων
στην άσκηση της αιτήσεως, ενόψει του ότι τα ρυµοτοµούµενα είχαν ήδη περιέλθει, ως ανωτέρω,
κατά τους ισχυρισµούς του αναιρεσείοντος, στην
κυριότητα του τελευταίου (αναιρεσείοντος ∆ήµου Καλλιθέας), δεν παραβίασε, µε την µη εφαρµογή τους, τις ειρηµένες διατάξεις των άρθρων 3
ενότητα Α παρ. 2 του Ν. 2300/1995 και 7 παρ. 2
του Ν 3044/2002, οι οποίες και δεν ήταν, σύµφωνα µε την προηγηθείσα µείζονα σκέψη, πράγµατι
εφαρµοστέες εν προκειµένω, ως αντίθετες στην
διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγµατος, την
οποία ορθώς ερµήνευσε και εφήρµοσε, τα δε
αντίθετα που ο αναιρεσείων ∆ήµος Καλλιθέας
υποστηρίζει µε τον παραπεµφθέντα στην Ολοµέλεια πρώτο, από το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆,
λόγο του αναιρετηρίου είναι αβάσιµα και απορριπτέα. Εποµένως πρέπει να απορριφθεί ο προβαλλόµενος αυτός λόγος αναιρέσεως που παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια, να αναπεµφθεί δε η υπόθεση στο ίδιο ∆΄ Πολιτικό Τµήµα του Αρείου Πάγου, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά µε τους
άλλους λόγους της αιτήσεως αναιρέσεως, που
δεν παραπέµφθηκαν στην Ολοµέλεια και οι οποίοι δεν έχουν ερευνηθεί. [...]
AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1193/2012 (Τµ. Γ΄ Πολ.)
Κληρονοµία µε καταπίστευµα. Ο διαθέτης,
εκτός από τον άµεσο κληρονόµο του, µπορεί
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να εγκαταστήσει έµµεσο καθολικό του διάδοχο, τον καταπιστευµατοδόχο, ο οποίος είναι
κληρονόµος υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσµία. Το καθολικό καταπίστευµα συνιστάται
µόνο σε ένα βαθµό και δεν επαναλαµβάνεται
πέραν του πρώτου καταπιστευµατοδόχου.
Υποκατάσταση του κληρονόµου. Πότε υφίσταται. Έννοια "έκπτωσης" στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 1809 ΑΚ. Η υποκατάσταση του
καταπιστευµατοδόχου, κατ’ άρθρο 1809 του
ΑΚ, έχει ως προϋπόθεση ότι ο εγκατασταθείς
ως καταπιστευµατοδόχος εξέπεσε της κληρονοµίας πριν από την αποδοχή του καταπιστεύµατος, ενώ η σύσταση καταπιστεύµατος σε
βάρος του καταπιστευµατοδόχου προϋποθέτει
ότι ο πρώτος καταπιστευµατοδόχος απέκτησε, µε αποδοχή, την κληρονοµία. Ο καταπιστευµατοδόχος έχει δικαίωµα προσδοκίας
κληρονοµίας, το οποίο είναι κεκτηµένο, απαλλοτριωτό και όχι κληρονοµητό και έχει το δικαίωµα να το εκποιήσει, ακόµη και στον ίδιο
τον βεβαρηµένο µε το καταπίστευµα κληρονόµο. Αν µαταιωθεί η επαγωγή της κληρονοµίας
στον καταπιστευµατοδόχο, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την διαθήκη, η κληρονοµία παραµένει στον κληρονόµο. Η υπέρ του βεβαρηµένου παραίτηση από το καταπίστευµα
είναι έγκυρη, εφόσον γίνεται µετά την επαγωγή στον βεβαρηµένο κληρονόµο και πριν από
την επαγωγή στους συγκαταπιστευµατοδόχους, µε την επισήµανση ότι η παραίτηση είναι
διαφορετική από την αποποίηση κατ’ άρθρ.
1940 ΑΚ. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄
αριθµ. 2784/2010 απόφασης ΕφετΑθ.
[…] 2. Επειδή, κατά το άρθρο 1923 § 1 ΑΚ, ο διαθέτης µπορεί να υποχρεώσει τον κληρονόµο να
παραδώσει έπειτα από ορισµένο γεγονός ή χρονικό σηµείο την κληρονοµία που απέκτησε ή ποσοστό της σε άλλον (καταπιστευµατοδόχο).
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο διαθέτης,
εκτός από τον άµεσο κληρονόµο του, που αποκτά αµέσως µετά το θάνατό του την κληρονοµία, µπορεί να εγκαταστήσει έµµεσο καθολικό
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του διάδοχο, τον καταπιστευµατοδόχο, ο οποίος είναι κληρονόµος υπό αναβλητική αίρεση ή
προθεσµία, που πληρώνεται µετά το θάνατο του
διαθέτη και στην οποία αντιστοιχεί διαλυτική αίρεση ή προθεσµία της εγκατάστασης του αρχικού αµέσου κληρονόµου. Επίσης, όπως προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου, η οποία ορίζει ότι "τέτοια υποχρέωση
δεν µπορεί να επιβληθεί στον καταπιστευµατοδόχο", το καθολικό καταπίστευµα συνιστάται
µόνο σε ένα βαθµό και δεν επαναλαµβάνεται
πέραν του πρώτου καταπιστευµατοδόχου, δηλαδή καταπίστευµα σε βάρος του καταπιστευµατοδόχου δεν αναγνωρίζεται από τον Αστικό
Κώδικα. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις
διατάξεις των άρθρων 1809, 1810, 1923, 1933,
1935 παρ. 1 και 1937 ΑΚ, κοινή υποκατάσταση
υπάρχει όταν εγκατασταθεί κάποιος στη θέση
του εγκαταστάτου, για την περίπτωση κατά την
οποία ο τελευταίος εκπέσει είτε πριν από την
επαγωγή είτε µετά την επαγωγή της κληρονοµίας. Ο υποκατάστατος κληρονόµος, σε περίπτωση αµφιβολίας, θεωρείται ότι έχει ταχθεί τόσο για την περίπτωση που εκείνος που καλείται
πρώτος δεν µπορεί (π.χ. λόγω προαποβίωσης),
όσο και για την περίπτωση που δεν θέλει (π.χ.
λόγω αποποίησης) να είναι κληρονόµος. Έτσι,
ως "έκπτωση", στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 1809 ΑΚ, νοείται η µαταίωση ή η ανατροπή
της επαγωγής της κληρονοµίας σε εκείνον που
καλείται πρώτος στην κληρονοµία. Πάντως, σε
περίπτωση που συνιστάται µε τη διαθήκη καταπίστευµα, ο διαθέτης µπορεί ελεύθερα να διορίσει υποκατάστατο, όχι µόνο του βεβαρηµένου
µε το καταπίστευµα κληρονόµου, αλλά και του
καταπιστευµατοδόχου, για την περίπτωση που ο
τελευταίος εκπέσει πριν από την αποδοχή του
καταπιστεύµατος. Ο διορισµός δε από το διαθέτη υποκατάστατου του καταπιστευµατοδόχου,
για την περίπτωση που ο τελευταίος εκπέσει
πριν από την αποδοχή του καταπιστεύµατος,
διαφέρει από τη σύσταση δευτέρου καταπιστεύµατος σε βάρος του πρώτου καταπιστευµατοδόχου, η οποία, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη
δηµοσίας τάξης διάταξη του άρθρου 1923 παρ. 2
του ΑΚ, απαγορεύεται, αφού η µεν υποκατάσταση του καταπιστευµατοδόχου, κατ’ άρθρο 1809
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του ΑΚ, έχει ως προϋπόθεση ότι ο εγκατασταθείς ως καταπιστευµατοδόχος εξέπεσε της κληρονοµίας πριν από την αποδοχή του καταπιστεύµατος, ενώ η σύσταση καταπιστεύµατος σε
βάρος του καταπιστευµατοδόχου προϋποθέτει
ότι ο πρώτος καταπιστευµατοδόχος απέκτησε,
µε αποδοχή, την κληρονοµία. Ακόµη, από το
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1923
παρ. 1 και 1935 παρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι ο καταπιστευµατοδόχος από τότε που η κληρονοµία
επάγεται στον κληρονόµο, από το θάνατο δηλαδή του διαθέτη και µέχρι την επαγωγή του καταπιστεύµατος έχει δικαίωµα προσδοκίας κληρονοµίας, το οποίο είναι κεκτηµένο, απαλλοτριωτό
και όχι κληρονοµητό. Εφόσον το εν λόγω περιουσιακό δικαίωµα προσδοκίας είναι απαλλοτριωτό, ο καταπιστευµατοδόχος έχει το δικαίωµα να το εκποιήσει, ακόµη και στον ίδιο τον βεβαρηµένο µε το καταπίστευµα κληρονόµο κατά
τις διατάξεις των άρθρων 1942 επ. ΑΚ. Ειδικότερα, µετά την επαγωγή στον κληρονόµο και πριν
από την επαγωγή στον καταπιστευµατοδόχο είναι επιτρεπτή η διάθεση (απαλλοτρίωση µε ευρεία έννοια) του δικαιώµατος προσδοκίας από
τον φορέα του, τον καταπιστευµατοδόχο, είτε
µε παραίτηση του ίδιου του καταπιστευµατοδόχου από το δικαίωµα προσδοκίας κτήσης της κυριότητας επί επίδικου ακινήτου (απώλεια-απόσβεση του δικαιώµατος από τον έως τότε δικαιούχο, χωρίς να περιέλθει σε άλλον), είτε µε εκποίηση (απαλλοτρίωση µε στενή έννοια) του δικαιώµατος προσδοκίας, ώστε να περιέλθει σε
άλλον, ακόµη και στον ίδιο τον βεβαρηµένο. Το
δικαίωµα αυτό προσδοκίας του καταπιστευµατοδόχου δεν έχουν και οι τυχόν υποκατάστατοί
του, όσο δεν έχει εκπέσει ο καταπιστευµατοδόχος. Αν µαταιωθεί (για τους προαναφερθέντες
λόγους) η επαγωγή της κληρονοµίας στον καταπιστευµατοδόχο, εφόσον δεν προκύπτει κάτι
άλλο από την διαθήκη, η κληρονοµία παραµένει
στον κληρονόµο (κατ’ αναλογία της διάταξης
του άρθρου 1936 παρ. 2 ΑΚ). Αν ο καταπιστευµατοδόχος δε ζει ούτε έχει συλληφθεί κατά το
χρόνο που επάγεται σ’ αυτόν η κληρονοµία, καθώς και αν αυτός εξέπεσε για οποιονδήποτε λόγο, το καταπίστευµα δεν µαταιώνεται, εφόσον ο
διαθέτης έχει ορίσει υποκατάστατο του καταπι-
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στευµατοδόχου, ο οποίος ζει ή τουλάχιστον
έχει συλληφθεί κατά το χρόνο αυτόν. Εξάλλου,
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 156
και 454 ΑΚ, η δήλωση παραίτησης από δικαίωµα,
φέρουσα τον χαρακτήρα άφεσης χρέους, µε την
οποία επέρχεται απόσβεση της ενοχής, είναι
επιτρεπτή όταν αφορά απαλλοτριωτό δικαίωµα
και δεν απαγορεύεται από καµία διάταξη νόµου,
ούτε αντιβαίνει σε τέτοια διάταξη. […]
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 3010/2009 (Τµ. 11ο Τριµ.)
Ταµείο Ασφαλίσεως Συµβολαιογράφων. Η
αξίωση του Ταµείου να επιβάλει σε βάρος συµβολαιογράφου τα εισπραττόµενα κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων δικαιώµατα παραγράφεται µετά την παρέλευση δεκαετίας από το τέλος του έτους, εντός του
οποίου καταρτίσθηκε η οικεία συµβολαιογραφική πράξη. Απορρίπτει την έφεση. Επικυρώνει την υπ’ αριθµ. 1070/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
[…] Επειδή το άρθρο 145 του έχοντος εφαρµογή
στην προκειµένη υπόθεση Ν. 670/1977 (ΦΕΚ Α6
232) «περί Κώδικος Συµβολαιογράφων» ορίζει
ότι το «το ∆ικαίωµα του ∆ηµοσίου προς επιβολή
εις βάρος των συµβολαιογράφων φόρων, τελών
χαρτοσήµου και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων επί
των καταρτιζοµένων συµβολαιογραφικών πράξεων παραγράφεται µετά παρέλευσιν 10 ετών από
του τέλους του έτους εντός του οποίου κατηρτίσθη η πράξις». Η διάταξη αυτή αναφέρεται µεν
ρητώς στο δικαίωµα µόνον του ∆ηµοσίου για την
επιβολή εις βάρος των συµβολαιογράφων φόρων
και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων, πρέπει, όµως, να
ερµηνευθεί για την ταυτότητα του λόγου και για
το ενιαίο της ρυθµίσεως, ως έχουσα την έννοια
ότι η θεσπιζόµενη µε αυτήν την παραγραφή ισχύει και για την αξίωση κάθε άλλου, πλην του ∆ηµοσίου, προσώπου να επιβάλλει εις βάρος των συµβολαιογράφων οφειλόµενα λόγω της καταρτίσεως συµβολαιογραφικών πράξεων δικαιώµατα,
όπως είναι το διάδικο Ταµείο. Τούτο δε ενόψει και
του δικαιολογητικού λόγου για την θέσπιση της
ανωτέρω διατάξεως, όπως αυτός προκύπτει από
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την εισηγητική έκθεση επί του Ν. 670/1977, στην
οποία αναφέρεται ρητώς ότι µε την εν λόγω διάταξη περιορίζεται ο χρόνος εντός του οποίου
πρέπει να πραγµατοποιείται «πας έλεγχος αναφερόµενος εις την υπό των Συµβολαιογράφων
εφαρµογήν των περί φόρων, τελών χαρτοσήµου
και δικαιωµάτων υπέρ τρίτων διατάξεων, προς
αποφυγήν πραγµατοποιήσεως ελέγχου µετά παρέλευσιν πολλών ετών, οπότε καθίσταται λίαν
δυσχερής, ει µη αδύνατος η παροχή εξηγήσεων
υπό του Συµβολαιογράφου προς τον διενεργούντα τον έλεγχον». Ότι αυτή δε ήταν έννοια της
ανωτέρω διατάξεως του Ν. 670/1977 αποσαφηνίσθηκε και µε τον νεώτερο Κώδικα περί Συµβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α΄ 96). Πράγµατι µε το
άρθρο 38 παρ. 1 του νεώτερου αυτού Κώδικος
ορίσθηκε, και ρητώς πλέον, ότι παραγράφεται µετά παρέλευση δέκα ετών το δικαίωµα όχι µόνο
του ∆ηµοσίου προς επιβολή φόρων και άλλων δικαιωµάτων εις βάρος των συµβολαιογράφων, αλλά και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των ασφαλιστικών ταµείων και οργανισµών και οποιουδήποτε τρίτου (ΣτΕ
3137/2002). Περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτό,
για την ταυτότητα του λόγου και το ενιαίο της
ρυθµίσεως, ότι ισχύει η ανωτέρω δεκαετής παραγραφή και για τις οφειλόµενες από τους συµβολαιογράφους ασφαλιστικές εισφορές επί των
αµοιβών που εισπράττουν για τις παρεχόµενες
από αυτούς υπηρεσίες, έστω και αν οι εισφορές
αυτές δεν αναφέρονται ρητώς στη διάταξη του
άρθρου 145 του ν. 670/1977, ούτε στη διάταξη
του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 2830/2000, στις οποίες αναφέρονται µόνο τα δικαιώµατα υπέρ τρίτων.
Εξάλλου, η ερµηνεία αυτή των προαναφερόµενων διατάξεων προκύπτει και από το ότι η αξίωση
του Ταµείου να επιβάλλει σε βάρος των συµβολαιογράφων τα εισπραττόµενα υπέρ του Ταµείου
δικαιώµατα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 περ.
ιστ΄ του ν. 4114/1960 – δηλαδή και για τους αναφερόµενους στην περίπτωση αα΄, αλλά και για
τις εισφορές σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γγ΄ και
δδ΄ επί των αµοιβών των συµβολαιογράφων, κατά την κατάρτιση των συµβολαιογραφικών πράξεων παραγράφεται µετά την παρέλευση δεκαετίας από το τέλος του έτους, εντός του οποίου
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καταρτίσθηκε η οικεία συµβολαιογραφική πράξη.
Επειδή, µε την παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.
1976/1991 (Α΄184), όπως συµπληρώθηκε µε την
παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α΄83)
ορίσθηκε ότι: «Τα ποσοστά πρόσθετου τέλους,
λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1469/1984 όπως αυτά
αναπροσαρµόσθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρ. 21 του ν. 1902/1990 και ισχύουν σήµερα, εφαρµόζονται αναλόγως για όλους τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. "Τα προαναφερόµενα ποσοστά
πρόσθετου τέλους ισχύουν σε όλους τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ασχέτως εάν οι ασφαλιστικοί αυτοί οργανισµοί υπάγονταν πριν από την ισχύ του
ν.δ. 1/1968 στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Εργασίας ή άλλων υπουργείων. Από την ισχύ
του παρόντος οι καταστατικές διατάξεις των
προαναφερόµενων ασφαλιστικών οργανισµών ή
άλλες γενικές διατάξεις, που ρυθµίζουν διαφορετικά την επιβολή κυρώσεων, λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,
καταργούνται". Εξάλλου, µε την παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (1 Α΄) ορίζεται ότι: «Η
παράγραφος 8 του άρθρου 21 του ν. 1976/1991
(ΦΕΚ 83 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: "Τα ποσοστά πρόσθετου τέλους λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν κάθε
φορά, εφαρµόζονται αναλόγως για όλους τους
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Από την ισχύ του παρόντος οι καταστατικές διατάξεις των προαναφερόµενων
Ασφαλιστικών Οργανισµών ή άλλες γενικές διατάξεις, που ρυθµίζουν διαφορετικά την επιβολή
κυρώσεων, λόγω εκπρόθεσµης καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών, καταργούνται".». Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 27 του
α.ν. 1846/1951, το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 5% για τον πρώτο µήνα καθυστέρησης και 2% για κάθε επόµενο µήνα και µέ-
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χρι 120% συνολικά, στη ρύθµιση δε αυτή υπάγονται όλες οι οφειλόµενες εισφορές, ανεξάρτητα
από µισθολογικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.
7 του ν.δ. 1/1998 (270 Α΄), η εποπτεία του Ταµείου Ασφαλίσεως Συµβολαιογράφων, ασκούµενη
αρχικώς από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (άρθρο
2 παρ. 1 του ν. 879/1937) υπήχθη στο Υπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας.
Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση από τα
στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής:
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27-41994 από την αρµόδια υπάλληλο του εκκαλούντος Ταµείου στο αρχείο του εφεσίβλητου συµβολαιογράφου Αθηνών, προέκυψε, για το χρονικό διάστηµα από 1-10-1974 έως 31-12-1993, λόγω εσφαλµένου υπολογισµού των εισφορών
που κατέβαλε στο Ταµείο, οφειλή αυτού από εισφορές ποσού 8.491.371 δρχ., οφειλή από τόκους µέχρι την 15-5-1994 επί της ανωτέρω οφειλής ποσού 3.679.521 δρχ., και αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 4.804.782 δρχ. (σχ. η οικεία έκθεση επιθεώρησης). Ακολούθως, µε την 37/1212-2002 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
καταλογίσθηκε σε βάρος του εφεσίβλητου ποσό
4.524.186 δρχ., και ήδη 13.227,14 ευρώ για κύρια οφειλή κλάδου υγείας και 5.429.023 δρχ. και
ήδη 15.932,57 ευρώ [13.277,14 x 120%] για πρόσθετα τέλη επί της κύριας οφειλής, κατ’ άρθρο
21 παρ. 8 του ν. 1976/1991, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 56 του ν. 2676/1999. Κατά της πράξεως
αυτής ο ασφαλισµένος άσκησε την από 28-22000 αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εκκαλούντος Ταµείου, η
οποία όµως απορρίφθηκε µε την 16/21-4-2003
απόφασή του. Κατά της αποφάσεως αυτής
άσκησε την ένδικη προσφυγή του. Ισχυρίσθηκε
δε ότι οποιαδήποτε αξίωση του Ταµείου επί συµβολαίων του που συντάχθηκαν κατά το χρονικό
διάστηµα από 1-1-1979 έως 31-12-1992 έχει
υποπέσει στη δεκαετή παραγραφή των άρθρων
145 του ν. 670/1977 και 38 του ν. 2830/2000, η
οποία αρχίζει από το τέλος του έτους που συντάχθηκε το κάθε συµβόλαιο. Περαιτέρω, ισχυρίσθηκε ότι εφόσον η επιβολή προσθέτων τελών
από το διάδικο Ταµείο έχει προβλεφθεί µε τη
διάταξη του άρθρου 56 του ν. 2676/1999, δεν κα-
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ταλαµβάνει τις προ της ισχύος του ασφαλιστικές εισφορές και συνεπώς το ποσό των
15.932,57 ευρώ που του καταλογίσθηκε ως πρόσθετα τέλη συνιστά τόκους επί της κύριας οφειλής και η σχετική αξίωση του Ταµείου έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου
250 του Αστικού Κώδικα. Τέλος προέβαλε ότι ο
υπολογισµός των εισφορών και συνακόλουθα
των προσθέτων τελών ήταν εσφαλµένος, καθόσον η αξίωση για την κύρια οφειλή προσδιορίσθηκε σε 13.227,14 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
σε 4.524.186 δρχ., ενώ το ορθό ποσό, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση επιθεώρησης
ανέρχεται σε 10.819,04 ευρώ που αντιστοιχούν
σε 3.686.589 δρχ. [δηλαδή 8.491.371 µείον
4.804.782], µετά από συµψηφισµό των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Εξάλλου, το διάδικο
Ταµείο υποστήριξε ότι η διάταξη του άρθρου
145 του ν. 670/1977 και 38 του ν. 2830/2000,
αφορά δικαιώµατα ή πόρους υπέρ τρίτων και όχι
τις ασφαλιστικές εισφορές του ίδιου του συµβολαιογράφου, για τις οποίες εφαρµοστέα είναι η
εικοσαετής παραγραφή του άρθρου 249 του
Αστικού Κώδικα. Το πρωτόδικο ∆ικαστήριο µε
την προσβαλλόµενή του απόφαση έκανε δεκτή
την προσφυγή του ήδη εφεσίβλητου και ακύρωσε την προσβαλλόµενη ενώπιόν του απόφαση.
Και αυτό γιατί, καταρχάς, έκανε δεκτό ότι για τα
εισπραττόµενα κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων δικαιώµατα που επιβάλλονται για το διάδικο Ταµείο αδιακρίτως του εάν
πρόκειται για εισφορές ή άλλους πόρους του
Ταµείου εφαρµόζεται η ανωτέρω δεκαετής παραγραφή από το τέλος του έτους εντός του
οποίου καταρτίσθηκε η οικεία συµβολαιογραφική πράξη. Έτσι, έκρινε ότι στην προκειµένη περίπτωση η αξίωση του Ταµείου για εισφορές, οι
οποίες αφορούν συµβολαιογραφικές πράξεις
που καταρτίσθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα
από 1-10-1974 έως 31-12-1992, καθώς και τα
πρόσθετα τέλη επί της κύριας οφειλής, έχει
υποπέσει στην προαναφερόµενη δεκαετή παραγραφή, εφόσον κατά το τέλος του έτους σύνταξης των πράξεων αυτών έως την κοινοποίηση
της απόφασης επιβολής εισφορών στις 31-122003, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση
επίδοσης προς τον προσφεύγοντα είχε παρέλ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

θει η ενλόγω δεκαετία. Ακολούθως, έκανε δεκτό
ότι η αξίωση του Ταµείου για την επιβολή εισφορών χρονικού διαστήµατος από 1-1 έως 31-121993 δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή, καθόσον από το τέλος του έτους 1993 µέχρι την κοινοποίηση της πράξεως επιβολής εισφορών δεν
είχε παρέλθει η ανωτέρω δεκαετία. Τέλος, ως
προς τις µη παραγεγραµµένες αξιώσεις για το
έτος 1993, ενόψει του ισχυρισµού του προσφεύγοντος περί εσφαλµένου υπολογισµού
των εισφορών και των προσθέτων τελών, το
πρωτόδικο ∆ικαστήριο αφού έλαβε υπόψη ότι τα
ποσά των συµβολαιογραφικών πράξεων επί των
οποίων υπολογίσθηκαν οι οφειλόµενες εισφορές του προσφεύγοντος δεν προκύπτουν ούτε
από την καταλογιστική πράξη, αλλά ούτε και
από την έκθεση ελέγχου ή από άλλα στοιχεία
του φακέλου, ώστε να είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος, έκανε δεκτό ότι η πράξη επιβολής
των εισφορών δεν ήταν νοµίµως αιτιολογηµένη.
Κατά της αποφάσεως αυτής στρέφεται ήδη το
Ταµείο και ισχυρίζεται ότι κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου έγινε δεκτό ότι ισχύει εν προκειµένω δεκαετής παραγραφή, αφού πρόκειται για
ασφαλιστικές εισφορές του συµβολαιογράφου
και όχι για δικαιώµατα υπέρ τρίτων ή πόρους
του Ταµείου και ότι για τις ένδικες ασφαλιστικές
ισχύει, ελλείψει ειδικής προς τούτο ρύθµισης η
γενική 20ετής παραγραφή του άρθρου 246 ΑΚ.
Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 ισχύει η εικοσαετής
παραγραφή, που αρχίζει από τη λήξη του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις που αφορούν τους ΦΚΑ και τους εντασσόµενους σε αυτούς φορείς, κλάδους ή λογαριασµούς για τις απαιτήσεις από µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και ότι η διάταξη
αυτή είναι γνησία ερµηνευτική και ως εκ τούτου
έχει αναδροµική ισχύ καταλαµβάνουσα και τις
ένδικες εισφορές. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι η
καταλογιστική πράξη είναι πλήρως αιτιολογηµένη γιατί καθορίζει επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούµενες εισφορές, τόκους,
πρόστιµα κ.λπ. και τη χρονική περίοδο στην
οποία αντιστοιχούν σύµφωνα µε την έκθεση
ελέγχου του αρµοδίου οργάνου του Ταµείου.
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Επειδή, είναι νόµω αβάσιµος ο ισχυρισµός
του διάδικου Ταµείου περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων από οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε το άρθρο 137
του ν. 3655/2008. Και αυτό γιατί η ενλόγω διάταξη αφορά την αξίωση προς είσπραξη των ήδη
βεβαιωθεισών εισφορών και όχι την αξίωση για
την κατ’ αρχήν επιβολή αυτών περί της οποίας
πρόκειται στην κρινόµενη υπόθεση.
Επειδή, περαιτέρω, το ∆ικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη ότι α) έχει παραγραφεί σύµφωνα µε
τα ανωτέρω η αξίωση του εκκαλούντος Ταµείου
προς είσπραξη των εισφορών κατά το χρονικό
διάστηµα από 1-1-1972 έως 31-12-1992, καθώς
και των οικείων προσθέτων τελών, λόγω της παρόδου δεκαετίας από το τέλος του έτους σύνταξης των σχετικών συµβολαιογραφικών πράξεων
έως τις 31-3-2003 που κοινοποιήθηκε η προαναφερόµενη καταλογιστική πράξη και ότι β) δεν
έχει παραγραφεί η αξίωση του διάδικου Ταµείου
προς είσπραξη των οφειλών για το χρονικό διάστηµα από 1-1 έως 31-12-1993 και των σχετικών
προσαυξήσεων. Όµως, από την προαναφερόµενη έκθεση επιθεωρήσεως προκύπτουν εισφορές
για το Μάιο του έτους 1993 ύψους 2,35 δρχ. και
για τον Ιούνιο του ίδιου έτους εισφορές ύψους
1.000 δρχ., ποσά τα οποία µαζί µε τις νόµιµες
προσαυξήσεις τους συµψηφίζονται σε κάθε περίπτωση προς το ανωτέρω οφειλόµενο ποσό εκ
µέρους του Ταµείου προς τον εφεσίβλητο που
έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, κρίνει ότι ο εφεσίβλητος για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλει
τις ένδικες εισφορές προς το εκκαλούν Ταµείο.
Κρίνοντας έτσι µε την εκκαλούµενή του απόφαση το πρωτόδικο ∆ικαστήριο, έστω και µε εν µέρει διαφορετική αιτιολογία, ορθά το νόµο ερµήνευσε και εφάρµοσε, πρέπει δε να απορριφθούν
όλοι οι αντίθετοι λόγοι του εκκαλούντος Ταµείου ως αβάσιµοι.
Επειδή, κατ’ ακολουθία πρέπει να απορριφθεί
η ένδικη έφεση και να καταδικασθεί το Ταµείο
στη δικαστική δαπάνη του εφεσίβλητου (άρθρο
285 παρ. 1 του Κ∆∆).
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 807/2009
Αίρεση στη διαθήκη. Στην εγκατάσταση κλη-
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ρονόµου µε αναβλητική αίρεση, βεβαρηµένος
µε το καταπίστευµα είναι το πρόσωπο στο
οποίο πρέπει, κατά τη θέληση του διαθέτη να
παραµείνει η κληρονοµία µέχρι την πλήρωση
της αίρεσης, οπότε και υποχρεούται να αποκαταστήσει την κληρονοµία στον υπό αίρεση
εγκατάστατο. Σε περίπτωση µαταιώσεώς της
η εγκατάσταση θεωρείται ότι δεν έγινε. Στην
εγκατάσταση κληρονόµου υπό διαλυτική αίρεση, ο εγκατάστατος µέχρι την πλήρωση της αίρεσης είναι κληρονόµος και λαµβάνει αµέσως
την κληρονοµία, από το θάνατο του διαθέτη.
Όταν πληρωθεί η αίρεση ο υπό αίρεση εγκατάστατος θεωρείται βεβαρηµένος µε καθολικό
καταπίστευµα, οπότε και έχει την υποχρέωση
να παραδώσει την κληρονοµία στον καταπιστευµατοδόχο, ο οποίος, αν δεν έχει οριστεί
από το διαθέτη, είναι αυτός που θα κληρονοµούσε εξ αδιαθέτου το διαθέτη, αν αυτός πέθαινε κατά την πλήρωση της αίρεσης. Όταν
όµως µαταιωθεί η αίρεση, τότε καθίσταται οριστικά κληρονόµος εκείνος που εγκαταστάθηκε µε διαλυτική αίρεση. Σε περίπτωση που η
ισχύς της διάταξης τελευταίας βούλησης έχει
εξαρτηθεί από το διαθέτη µε εξουσιαστική αίρεση, δηλαδή µε την αίρεση ότι ο τετιµηµένος
εντός χρονικού διαστήµατος απροσδιόριστης
διάρκειας θα παραλείψει ή θα εξακολουθήσει
να πράττει κάτι, σε περίπτωση αµφιβολίας, λογίζεται ότι τελεί υπό διαλυτική αίρεση αντίθετου περιεχοµένου, οπότε λαµβάνει αµέσως το
καταληφθέν, αλλά αν επιχειρήσει την απαγορευθείσα πράξη ή διακόψει την επιβληθείσα,
παύει να είναι κληρονόµος και χωρεί η επαγωγή του καταπιστεύµατος.
[...] Από τις διατάξεις των άρθρων 201 επ., 1797,
1925, 1926 ΑΚ προκύπτει ότι όπως σε κάθε δικαιοπραξία έτσι και στη διαθήκη µπορεί να προστεθεί αίρεση, δηλαδή προσθήκη, διά της οποίας η ενέργειά της εξαρτάται από γεγονός µέλλον και αβέβαιο. Ανάλογα µε το είδος της αίρεσης (αναβλητική-διαλυτική) η ενέργεια της δικαιοπραξίας ποικίλλει, και επί µεν αναβλητικής
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τα αποτελέσµατα της δικαιοπραξίας αναβάλλονται µέχρις ότου συµβεί το µέλλον και αβέβαιο
γεγονός, µε την επέλευση του οποίου αρχίζει η
ενέργεια της δικαιοπραξίας, επί δε διαλυτικής
τα αποτελέσµατα της δικαιοπραξίας ανατρέπονται ευθύς ως συµβεί το µέλλον και αβέβαιο γεγονός και επανέρχεται αυτοδικαίως η προ της
δικαιοπραξίας κατάσταση. Στην εγκατάσταση
κληρονόµου µε αναβλητική αίρεση, η επαγωγή
της κληρονοµίας δεν αναβάλλεται ούτε µεσολαβεί στάδιο σχολάζουσας, αλλά η επαγωγή της
κληρονοµίας γίνεται υπέρ εκείνου, ο οποίος, κατά τη συναγοµένη θέληση του διαθέτη, πρέπει
να έχει την κληρονοµία µέχρι την πλήρωση της
(αναβλητικής) αίρεσης και ο οποίος έχει την
υποχρέωση µόλις πληρωθεί η αίρεση να αποκαταστήσει την κληρονοµία στον υπό αίρεση εγκατάστατο. Εποµένως η εγκατάσταση κληρονόµου υπό αναβλητική αίρεση ισχύει ως καθολικό
καταπίστευµα και τιµώµενος µε το καταπίστευµα (καταπιστευµατοδόχος) είναι εκείνος που
έχει γραφεί υπό αίρεση ή προθεσµία και ηρτηµένης της αιρέσεως έχει δικαίωµα προσδοκίας,
ενώ βεβαρηµένος µε το καταπίστευµα είναι το
πρόσωπο στο οποίο πρέπει, κατά τη θέληση του
διαθέτη να παραµείνει η κληρονοµία µέχρι την
πλήρωση της αίρεσης, οπότε και υποχρεούται ν’
αποκαταστήσει την κληρονοµία στον υπό αίρεση εγκατάστατο (καταπιστευµατοδόχο).
Σε περίπτωση µαταιώσεως της αναβλητικής
αίρεσης η εγκατάσταση θεωρείται ότι δεν έγινε
ποτέ και αίρεται κάθε δικαίωµα προσδοκίας από
την αίρεση (ΑΠ 613/2005 στη ΝΟΜΟΣ, Γ. Μπαλή, Κληρονοµικό δίκαιο, παρ. 107, σελ. 156, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, παρ. 93 επ., σελ.
251 επ., Ν. Παπαντωνίου, Κληρονοµικό δίκαιο,
παρ. 59, σελ. 250 επ., Α. Τούση, Κληρονοµικό δίκαιο, τόµ. Α΄, παρ. 69 επ., σελ. 192 επ., Σταθόπουλου-Γεωργιάδη, άρθρο 201 επ. ΑΚ, σελ. 334
Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές κληρονοµικού δικαίου, τόµ. Α΄, σελ. 135.
Αντίθετα στην εγκατάσταση κληρονόµου υπό
διαλυτική αίρεση, ο εγκατάστατος µέχρι την
πλήρωση της (διαλυτικής) αίρεσης είναι κληρονόµος και λαµβάνει αµέσως την κληρονοµιά,
από το θάνατο του διαθέτη. Όταν όµως πληρωθεί η αίρεση, ο υπό αίρεση εγκατάστατος θεω-
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ρείται βεβαρηµένος µε καθολικό καταπίστευµα,
οπότε παύει να είναι κληρονόµος και έχει την
υποχρέωση να παραδώσει την κληρονοµία στο
πρόσωπο που ο διαθέτης όρισε κατά τις αρχές
του καθολικού καταπιστεύµατος (καταπιστευµατοδόχο), ο οποίος, αν δεν έχει οριστεί από το
διαθέτη, είναι αυτός που θα κληρονοµούσε εξ
αδιαθέτου το διαθέτη, αν αυτός πέθαινε κατά
την πλήρωση της αίρεσης. Όταν όµως µαταιωθεί η αίρεση, καταστεί δηλαδή βέβαιο ότι δεν
πρόκειται να συµβεί το γεγονός από το οποίο
εξαρτήθηκε η εγκατάσταση ή η ανατροπή της,
τότε καθίσταται οριστικά κληρονόµος εκείνος
που εγκαταστάθηκε µε διαλυτική αίρεση, ενώ
µαταιώνεται οριστικά η επαγωγή της κληρονοµίας στον καταπιστευµατοδόχο (ΑΠ 829/2007
στη ΝΟΜΟΣ, Γ. Μπαλής, Κληρονοµικό δίκαιο,
παρ. 108, σελ. 158, Ν. Παπαντωνίου, Κληρονοµικό δίκαιο, παρ. 59 β, σελ. 253, Τούση, Κληρονοµικό δίκαιο, τόµ. Α΄, παρ. 71, σελ. 194-195, Κ.
Παπαδόπουλου, ό.π., σελ. 136).
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 1798 ΑΚ
κατά την οποία «αν µε τη διάταξη τελευταίας
βούλησης έχει καταληφθεί οτιδήποτε µε την αίρεση ότι ο τιµώµενος θα παραλείψει κάτι ή θα
εξακολουθήσει να κάνει κάτι µέσα σε απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα, σε περίπτωση αµφιβολίας, θεωρείται ότι η διάταξη έχει τεθεί µε διαλυτική αίρεση αντίθετου περιεχοµένου», προκύπτει ότι σε περίπτωση που η ισχύς της διάταξης
τελευταίας βούλησης έχει εξαρτηθεί από το διαθέτη µε εξουσιαστική αίρεση, δηλαδή µε την αίρεση ότι ο τετιµηµένος εντός χρονικού διαστήµατος απροσδιόριστης διάρκειας θα παραλείψει
ή θα εξακολουθήσει να πράττει κάτι, τότε σε περίπτωση αµφιβολίας, λογίζεται ότι τελεί υπό
διαλυτική αίρεση αντίθετου περιεχοµένου.
Εποµένως στην περίπτωση αυτή ο τετιµηµένος λαµβάνει αµέσως το καταληφθέν, αλλά αν
στη συνέχεια επιχειρήσει την απαγορευθείσα
πράξη, ή διακόψει την επιβληθείσα (οι οποίες
σηµειωτέον θα πρέπει να τελούν υπό τη σφαίρα
εξουσιάσεώς του βλ. Κ. Μπαλή, Γεν. Αρχ. παρ.
103 σελ. 280), τότε θα χωρήσει η ενέργεια της
διαλυτικής αίρεσης, οπότε αυτός παύει να είναι
κληρονόµος και χωρεί η επαγωγή του καταπιστεύµατος κατ’ άρθρο 1926 ΑΚ (Κ. Μπαλή,
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Κληρ. ∆ικ., παρ. 109, Βουζίκα, Κληρ. ∆ικ., παρ.
118, Σταθόπουλου-Γεωργιάδη, άρθρο 1798 ΑΚ,
Ν. Παπαντωνίου, ό.π., παρ. 59 δ, σελ. 253 επ.).
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 522
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µε την άσκηση της έφεσης
η υπόθεση µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο
∆ικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται από
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Από το
µεταβιβαστικό αυτό αποτέλεσµα της έφεσης, το
Εφετείο αποκτά την εξουσία να εξετάσει όλους
τους ισχυρισµούς που υποβάλλονται κατά τις
διατάξεις των άρθρων 525-527 ΚΠολ∆ τόσο από
τη µια πλευρά όσο και από την άλλη και, παρόλο
που ο εκκαλών µε την έφεση παραπονείται γιατί
η αγωγή απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιµη,
να κρίνει, µετά από αυτεπάγγελτη µάλιστα
έρευνα, ότι η αγωγή δεν είναι νόµιµη ή είναι αόριστη ή απαράδεκτη.
Στην περίπτωση αυτή επειδή δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλουµένης απόφασης, κατά τη διάταξη του άρθρου
534 του ίδιου Κώδικα, αφού η αντικατάσταση
αυτή οδηγεί σε διαφορετικό, κατά το αποτέλεσµα, διατακτικό, εξαφανίζεται η εκκαλούµενη
απόφαση και απορρίπτεται η αγωγή γι’ αυτόν
τον τυπικό λόγο, και µάλιστα χωρίς ειδικό γι’ αυτό παράπονο, κατά τη διάταξη του άρθρου 533
παρ. 1 ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι η απόφαση αυτή
είναι επωφελέστερη από την εκκληθείσα για τον
εκκαλούντα (ΑΠ 731/1991, ΑΠ 1039/1990,
ΕφΘεσ 1188/2007, Εφ∆ωδ 69/2007, Εφ∆ωδ
295/2005, ΕφΑθ 190/2000, ΕφΘεσ 2834/2001,
ΕφΑθ 1502/1998 στη ΝΟΜΟΣ).
Τέλος από τη διάταξη του άρθρου 298
ΚΠολ∆, η οποία κατ’ άρθρο 299 του ίδιου Κώδικα
εφαρµόζεται αναλογικά και επί ενδίκων µέσων,
προκύπτει ότι ο εναγόµενος, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου,
µπορεί ν’ αποδεχθεί την αγωγή αναγνωρίζοντας
ολικά ή εν µέρει το δικαίωµα που έχει ασκηθεί
µε αυτή. Η αποδοχή µπορεί να γίνει είτε µε δήλωσή του ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που είναι εφοδιασµένος µε ειδική, γι’ αυτό το σκοπό, πληρεξουσιότητα, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, ή µε τις
προτάσεις, είτε µε δικόγραφο που επιδίδεται
στον ενάγοντα, είτε σιωπηρά µε πράξεις από τις
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οποίες συνάγεται σαφώς η θέλησή του ν’ αποδεχθεί την αγωγή, χωρίς ν’ απαιτείται και η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων. Αν γίνει αποδοχή
της αγωγής, εκδίδεται απόφαση σύµφωνα µε
αυτήν, αναγνωρίζεται δηλαδή ότι ισχύει πράγµατι το συµπέρασµα του δικανικού συλλογισµού
στον οποίο αναφέρεται το αίτηµα της αγωγής,
έστω και αν ο συλλογισµός αυτός είναι νοµικά
αβάσιµος, η νοµική ή η ουσιαστική βασιµότητα
του οποίου δεν ερευνάται από το ∆ικαστήριο,
αφού ο εναγόµενος αναγνωρίζει την ύπαρξη
της επίδικης υποχρέωσης (ΑΠ 1059/2001 ΕφΑθ
573/2001, ΕφΑθ 2931/2000, ΕφΑθ 8232/2000
ΕφΛαρ 189/2003, ΕφΑθ 1716/1988, ΕφΠατρ
926/1996 στη ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείµενη περίπτωση µε την από
12.2.2004 ενώπιον του πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου αγωγή της επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούµενη απόφαση, η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, µε την ιδιότητα που παρίσταται στο ∆ικαστήριο, ως δικαστική συµπαραστάτρια του τελούντος σε κατάσταση πλήρους στερητικής δικαστικής συµπαράστασης ανιψιού της Α.Γ.Τ.
εξέθετε τα εξής: Ότι ο στις 27.3.2000 απεβίωσε
στην Αθήνα ο ηλικίας τότε 91 ετών σύζυγος της
προαποβιωσάσης, κατά το έτος 1974, αδελφή
της Κ. και πατέρας του προαναφερόµενου ανιψιού της Γ.Α.Τ., ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου κατέλειπε τ’ αναφερόµενα στην αγωγή
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αντικειµενικής αξίας 103.209,92 ευρώ, καθώς και
δύο λογαριασµούς καταθέσεων της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος συνολικού ύψους καταθέσεων 32.351,58 ευρώ. Ότι ο εν λόγω αποβιώσας κατέλειπε την από 23.7.1998 ιδιόγραφη διαθήκη του που δηµοσιεύθηκε από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οποία αναφέρει επί
λέξει τα εξής «εγώ ο Γ.Α.Τ. µε τα ίδια µου τα χέρια γράφω την παρούσα διαθήκη µου και δηλώνω ότι µετά το θάνατό µου, όλη µου η περιουσία
κινητή, ακίνητα-χρήµατα τίτλοι και οτιδήποτε
άλλο ευρεθεί εδώ ή οπουδήποτε αλλού, Λ. κ.λπ.
επιθυµώ να περιέλθει στην αγαπηµένη µου γυναίκα Ε.Γ.Τ. που µε αγάπη και ανθρωπιά στάθηκε στο πλευρό µας εµού και του Α., παιδιού µας
µε ειδικές ανάγκες, κατά πλήρη κυριότητα και
νοµή και την απόλυτη διαχείριση αυτών εφ’
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όσον η συµπεριφορά της προς εµάς θα είναι ίδια
µε την παραπάνω και στο µέλλον».
Ότι από το περιεχόµενο αυτό της διαθήκης
προκύπτει ότι µε αυτήν ο εν λόγω αποβιώσας
εγκατέστησε µοναδική κληρονόµο του σε ολόκληρη την κληρονοµιαία περιουσία του την από
το δεύτερο, κατά το έτος 1980 τελεσθέντα, γάµο του σύζυγό του Ε. συζ. Γ.Τ., υπό την αίρεση
ότι η τελευταία θα εξακολουθούσε και στο µέλλον και εφ’ όρου ζωής της να φροντίζει και να
περιθάλπει το προαναφερόµενο ανήµπορο και
πλήρως ανίκανο να αυτοεξυπηρετηθεί τέκνο
του, που, από την κατά το έτος 1957 γέννησή
του, έπασχε από το σύνδροµο Down, στη µελλοντική εξασφάλιση του οποίου και µόνο και εφ’
όρου ζωής του αποσκοπούσε µε τη διαθήκη του.
Ότι στις 15.4.2000, δηλαδή δεκαεννέα µόλις
ηµέρες µετά το θάνατό του άνω διαθέτη απεβίωσε και η εν λόγω, σε δεύτερο γάµο, τετιµηµένη
σύζυγός του, οπότε εξαιτίας της επελθούσας
πραγµατικής αδυναµίας της τελευταίας να φροντίζει και να περιθάλπει το τέκνο του, επήλθε
πλήρωση της αίρεσης υπό την οποία τελούσε η
εγκατάστασή της, και συνακόλουθα εκείνη από
την πλήρωση της αίρεσης έπαψε να είναι κληρονόµος του διαθέτη, η κληρονοµία του οποίου µετά ταύτα επήχθη αυτοδικαίως στο εν λόγω τέκνο
του, το οποίο άλλωστε είναι και ο µοναδικός εξ
αδιαθέτου κληρονόµος του. Όµως οι εναγόµενοι, που είναι εξ αδιαθέτου κληρονόµοι της παραπάνω τετιµηµένης συζύγου του διαθέτη, η
πρώτη εκ των οποίων απεβίωσε διαρκούσης της
εκκρεµοδικίας και ως προς αυτήν συνεχίζουν τη
δίκη οι εξ αδιαθέτου κληρονόµοι της, αµφισβητούν το εν λόγω κληρονοµικό του δικαίωµα. Με
βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε κυρίως να αναγνωρισθεί ότι, το κατά τ’ ανωτέρω εκ µέρους της
εκπροσωπούµενο τέκνο του διαθέτη Γ.Α.Τ. είναι
µοναδικός εκ διαθήκης κληρονόµος του τελευταίου δυνάµει της προαναφερόµενης από
23.7.1998 ιδιόγραφης διαθήκης του. Επικουρικά
και για την περίπτωση που ήθελε απορριφθεί η
εν λόγω κύρια βάση της αγωγής και δεδοµένου
ότι ο διαθέτης, εκτός εκείνων που άφησε µε την
παραπάνω ιδιόγραφη διαθήκη του, δεν κατέλιπε
κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, µε συνέπεια
να προσβάλλεται µε τη διαθήκη αυτή, το δικαίω-
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µα της νόµιµης µοίρας του, ζήτησε ν’ αναγνωρισθεί ότι το εν λόγω τέκνο του διαθέτη συντρέχει
ως αναγκαίος κληρονόµος του τελευταίου κατά
το ποσοστό της νόµιµης µοίρας του που ανέρχεται σε ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου σε ολόκληρη
την κληρονοµιαία περιουσία του και να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι που κατακρατούν ως κληρονόµοι τα κληρονοµιαία, αντιποιούµενα το κληρονοµικό του δικαίωµα, να του τα αποδώσουν. Το
πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, µε την εκκαλούµενη
απόφασή του, αφού έκρινε νόµιµη την αγωγή και
ως προς τις δύο βάσεις της, στη συνέχεια την
απέρριψε ως αβάσιµη στην ουσία της κατά την
κύρια βάση της, ενώ την έκανε δεκτή κατά ένα
µέρος ως προς την επικουρική της βάση και κατά
το αναγνωριστικό της αίτηµα και αναγνώρισε ότι
το προαναφερόµενο και εκ µέρους της ενάγουσας εκπροσωπούµενο τέκνο του αποβιώσαντος
στις 27.3.2000 διαθέτη Γ.Τ. συντρέχει ως αναγκαίος κληρονόµος του τελευταίου κατά το ποσοστό της νόµιµης µοίρας του, που ανέρχεται σε
ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου επί των αναφερόµενων στην αγωγή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται
µε την ένδικη έφεσή της η ενάγουσα µε την προαναφερόµενη ιδιότητά της και ήδη εκκαλούσα
και ζητεί για τους διαλαµβανόµενους σ’ αυτήν
λόγους να εξαφανισθεί η εκκαλούµενη απόφαση
µε σκοπό να γίνει δεκτή στο σύνολό της η αγωγή. Με το προαναφερόµενο, όµως, περιεχόµενο
και αίτηµα η κύρια βάση της αγωγής δεν ήταν νόµιµη και έπρεπε γι’ αυτό το λόγο ν’ απορριφθεί,
αφού σύµφωνα µε τα εκτιθέµενα σ’ αυτήν µε την
επίµαχη ιδιόγραφη διαθήκη του, ο άνω διαθέτης
εγκατέστησε µοναδική κληρονόµο του σε ολόκληρη την κληρονοµιαία περιουσία του την από
το δεύτερο γάµο του σύζυγό του Ε. συζ. Γ.Τ.,
υπό την αίρεση (εξουσιαστική) ότι η τελευταία
θα συνέχιζε και στο µέλλον και εφόρου ζωής να
φροντίζει και να περιθάλπει το ανήµπορο και ανίκανο να αυτοεξυπηρετηθεί τέκνο του, και η ενάγουσα δεν ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η εν λόγω
τετιµηµένη-σύζυγος του διαθέτη, ενόσω ζούσε,
δεν επέδειξε την επιβληθείσα σ’ αυτήν µε τη διαθήκη, ως άνω, καλή συµπεριφορά και ότι σταµάτησε να φροντίζει και να περιθάλπει το εκπροσωπούµενο από την ενάγουσα τέκνο του διαθέ-
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τη, έτσι ώστε να πληρωθεί η αίρεση υπό την
οποία τελούσε η εγκατάστασή της και µετά ταύτα, σύµφωνα και µε όσα εκτέθηκαν στη µείζονα
σκέψη, να πάψει να είναι κληρονόµος του τελευταίου και να επαχθεί η κληρονοµία στο εν λόγω
τέκνο του (διαθέτη), που ήταν και ο µοναδικός εξ
αδιαθέτου κληρονόµος του κατά το χρόνο πλήρωσης της αίρεσης.
Εξάλλου το γεγονός ότι η εν λόγω τετιµηµένη απεβίωσε δεκαεννέα ηµέρες µετά το θάνατο
του διαθέτη, µε συνέπεια να επέλθει πραγµατική αδυναµία περίθαλψης του τέκνου του διαθέτη εκ µέρους της, δεν ασκεί επιρροή ούτε και
επέφερε πλήρωση της αίρεσης υπό την οποία
τελούσε η εγκατάστασή της (τετιµηµένης),
όπως εσφαλµένα υπολαµβάνει η ενάγουσα, καθόσον σύµφωνα µε τα εκτιθέµενα στην αγωγή,
το µέλλον και αβέβαιο γεγονός από το οποίο
εξαρτήθηκε η πλήρωση της αίρεσης δεν ήταν ο
θάνατος της τετιµηµένης συζύγου του διαθέτη,
αλλά η µη επίδειξη εκ µέρους της και εφόρου
ζωής της της επιβληθείσας µε τη διαθήκη καλής
συµπεριφοράς απέναντι στο τέκνο του διαθέτη,
γεγονός το οποίο, όπως προεκτέθηκε, δεν ισχυρίζεται µε την αγωγή της η ενάγουσα ότι συνέβη, τα όσα δε αντίθετα υποστηρίζει µε τους πέντε πρώτους λόγους της εφέσεώς της κρίνονται
αβάσιµα και απορριπτέα.
Έσφαλε εποµένως το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο που µε την εκκαλούµενη απόφασή του έκρινε νόµιµη την εν λόγω κύρια βάση της αγωγής
και στη συνέχεια την απέρριψε ως αβάσιµη στην
ουσία της. Για το λόγο αυτό, µετά από αυτεπάγγελτη έρευνα από το ∆ικαστήριο τούτο της νοµικής βασιµότητας της εν λόγω κύριας βάσης της
αγωγής, και δεδοµένου ότι στην προκείµενη περίπτωση, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν στη µείζονα σκέψη, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της
αιτιολογίας της εκκαλούµενης απόφασης, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως και κατ’ ουσίαν
βάσιµη, να εξαφανισθεί κατά το κεφάλαιό της
αυτό η εκκαλουµένη απόφαση και αφού κρατηθεί και δικασθεί από το ∆ικαστήριο τούτο κατά
το κεφάλαιό της αυτό η υπόθεση ν’ απορριφθεί
ως µη νόµιµη η κύρια βάση της αγωγής έναντι
των τριών τελευταίων εναγοµένων. Έναντι
όµως των λοιπών εναγοµένων οι οποίοι µε δή-
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λωση στο ακροατήριο του εφοδιασµένου µε ειδική πληρεξουσιότητα πληρεξούσιου δικηγόρου
τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και µε τις
προτάσεις τους, δηλώνουν ότι αποδέχονται την
ένδικη αγωγή και την έφεση, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως και κατ’ ουσίαν βάσιµη κατά την
εν λόγω κύρια βάση της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, και εποµένως έναντι των τελευταίων παρέλκει η έρευνα της επικουρικής
βάση της αγωγής.
Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2
του Ν 5638/1932 «περί καταθέσεως σε Κοινό
λογαριασµό», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ
µε το άρθρο 124 παρ. ∆ του Ν∆ 118/1973, προκύπτει ότι χρηµατική κατάθεση σε Τράπεζα σε
ανοιχτό λογαριασµό επ’ ονόµατι δύο ή περισσότερων από κοινού, είναι κατά την έννοια του νόµου αυτού, η κατάθεση η οποία περιέχει τον
όρο, ότι από το λογαριασµό αυτό µπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν µέρει, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών, είτε ένας, είτε µερικοί, είτε όλοι
οι κατ’ ιδίαν δικαιούχοι, και είναι αδιάφορο αν τα
χρήµατα της κατάθεσης ανήκουν σε όλους εκείνους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση, ή σε
έναν, ή σε ορισµένους από αυτούς, η κατάθεση
δε αυτή µπορεί να γίνει σε κοινό λογαριασµό µε
προθεσµία ή ταµιευτηρίου υπό προειδοποίηση.
Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν∆ 17.7/13.8.1923
«περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών»
411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση µιας τέτοιας χρηµατικής κατάθεσης
(όπως η προβλεπόµενη από το παραπάνω άρθρο 1
του άνω Ν 5638/1932), στο όνοµα του ίδιου του
καταθέτη και τρίτου ή τρίτων προσώπων, παράγεται µεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός,
και του δέκτη της καταθέσεως-νοµικού προσώπου- αφετέρου, ενεργητική εις ολόκληρο ενοχή
µε αποτέλεσµα η ανάληψη των χρηµάτων της κατάθεσης (εν όλω ή εν µέρει) από έναν από τους
δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε
αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης από
ένα µόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της
απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας
και ως προς τον άλλο, δηλαδή τον µη αναλαµβάνοντα δικαιούχο, ο οποίος εκ του νόµου αποκτά
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απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη
την κατάθεση, για την καταβολή ποσού ίσου προς
το µισό της κατάθεσης, εκτός αν από την µεταξύ
τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία
ή δικαίωµα επί ολόκληρου του ποσού ή έλλειψη
δικαιώµατος αναγωγής εκ µέρους εκείνου που
δεν έκανε την ανάληψη του ποσού (ΑΠ 877/2008,
ΑΠ 1545/2008, ΑΠ 1462/2006, ΑΠ 380/2006, ΑΠ
1357/2002, ΑΠ 855/2002, ΕφΑθ 5363/2004, ΕφΑθ
5975/2006, ΕφΛαρ 43/2001, ΕφΑθ 7530/1997
Εφ∆ωδ 29/1999 στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 του ίδιου, ως άνω Ν 5638/1932, επί των
εν λόγω καταθέσεων (σε κοινό λογαριασµό)
µπορεί να τεθεί επιπρόσθετα ο όρος ότι αν πεθάνει ο ένας συνδικαιούχος η κατάθεση και ο εξ
αυτής λογαριασµός θα περιέρχεται αυτοδικαίως
στους λοιπούς συνδικαιούχους της κατάθεσης
που επιζούν, ενώ σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 3 του ίδιου νόµου, οι κληρονόµοι του τελευτήσαντος (καταθέτη) είτε εξ αδιαθέτου, είτε
εκ διαθήκης, συµπεριλαµβανοµένων και των
αναγκαίων δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην κατάθεση.
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων
προκύπτει ότι, αναφορικά µε την τύχη του κοινού λογαριασµού σε περίπτωση θανάτου ενός
εκ των συγκαταθετών, θα πρέπει να διακριθούν
οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν δεν έχει τεθεί
ο όρος του άρθρου 2 (ότι δηλαδή µετά το θάνατο κάποιου συγκαταθέτη η κατάθεση και ο λογαριασµός θα περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες), οι κληρονόµοι του αποβιώσαντος καταθέτη, λόγω της προαναφερόµενης
απαγόρευσης που θέτει η διάταξη του άρθρου 3
του παραπάνω Ν 5638/1932, δεν υπεισέρχεται
έναντι της Τράπεζας στη θέση συνδικαιούχου
της κατάθεσης µε βάση το κληρονοµικό τους δικαίωµα, αλλά απλώς έχουν το δικαίωµα ν’ απαιτήσουν από τους υπόλοιπους συγκαταθέτες το
µέρος της κατάθεσης που αντιστοιχεί στο δικαιοπάροχό τους µε βάση την εσωτερική σχέση
των καταθετών. β) Αν αντίθετα έχει τεθεί ο όρος
του άρθρου 2 του Ν 5638/1932, τότε οι κληρονόµοι του αποβιώσαντος καταθέτη αποξενώνονται
πλήρως από το ποσό της κατάθεσης, το οποίο
εξαιρείται από την κληρονοµία και περιέρχεται
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αυτοδίκαια στους επιζώντες συγκαταθέτες, χωρίς να µπορούν οι εν λόγω κληρονόµοι να
αντλήσουν δικαιώµατα από την εσωτερική σχέση των τελευταίων µε τον κληρονοµούµενο (ΑΠ
380/2006, ΑΠ 1998/2006, ΑΠ 540/1998, ΕφΑθ
7530/1997, ΕφΑθ 5774/1995 στη ΝΟΜΟΣ).
Για να εξισορροπηθούν οι παραπάνω εξαιρετικά ευνοϊκές διατάξεις υπέρ των καταθετών κοινού λογαριασµού και αντίστοιχα οι αυστηρές
ρυθµίσεις σε βάρος των αναγκαίων κληρονόµων,
για τους οποίους οι σχετικές διατάξεις είναι αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 1825 επ. ΑΚ), εισήχθη
η διάταξη του άρθρου 117 του ΕισΝΑΚ, σύµφωνα
µε την οποία, εφ’ όσον µε την κατάθεση σε κοινό
λογαριασµό συντελέστηκε δωρεά, αυτή κρίνεται,
ως προς το δίκαιο της νόµιµης µοίρας, ως δωρεά
(προκειµένου για καταθέτη που απεβίωσε µετά
την εισαγωγή του ΑΚ). Έτσι προστίθεται στην
κληρονοµία για τον υπολογισµό της νόµιµης µοίρας κατά τους όρους του άρθρου 1831 ΑΚ και
υπόκειται σε ανατροπή ως άστοργος δωρεά κατά
το άρθρο 1835 ΑΚ. Έτσι ο µεριδούχος προς άσκηση των δικαιωµάτων του πρέπει να επικαλεστεί
και σε περίπτωση αµφισβήτησης ν’ αποδείξει ότι
µε την κατάθεση σε κοινό λογαριασµό συντελέστηκε δωρεά και ποιο ακριβώς είναι το δωρηθέν
ποσό. Αν δεν συντρέχουν οι όροι εφαρµογής των
περί νόµιµης µοίρας διατάξεως οι εν λόγω κληρονόµοι δεν έχουν κανένα δικαίωµα πάνω σ’ αυτό
τέτοιο λογαριασµό του δικαιοπαρόχου τους (ΑΠ
1998/2006, ΑΠ 1/1983, ΕφΑθ 5774/1995, ΕφΠειρ
520/2001, ΕφΙωαν 187/2007 στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ
2257/1985 ΝοΒ 33,1036, Κ. Φουντεδάκη, Μελέτη-Κατάθεση σε κοινό λογαριασµό και προστασία
του νόµιµου µεριδούχου Αρµ 1997,593 επ., Ι. Βελέντζας, ∆ίκαιο Τραπεζικών συµβάσεων, παραβ.,
Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές κληρονοµικού δικαίου τόµ. δεύτερος, σελ. 121).
Στην προκείµενη περίπτωση µε τον έκτο και τελευταίο λόγο της εφέσεώς της η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο δεν συµπεριέλαβε στην κληρονοµιαία περιουσία και
τους αναφερόµενους στην αγωγή δύο κοινούς
τραπεζικούς λογαριασµούς που διατηρούσε ο
διαθέτης µε την άνω τετιµηµένη σύζυγό του στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τους οποίους και
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όφειλε να συµπεριλάβει, και συνακόλουθα ν’ αναγνωρίσει ότι το εκ µέρους της εκπροσωπούµενο
τέκνο του διαθέτη συντρέχει ως νόµιµος µεριδούχος του τελευταίου και επί του ποσού των εν λόγω κοινών τραπεζικών λογαριασµών, τη στιγµή
µάλιστα κατά την οποία στις σχετικές συµβάσεις
δεν είχε συναφθεί ο πρόσθετος όρος του άρθρου
2 του Ν 5638/1932. Και ο λόγος αυτός της έφεσης
πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιµος καθόσον, σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν, στην περίπτωση αυτή για να προστεθεί στην κληρονοµία η κατάθεση
από τον κοινό λογαριασµό και να συνυπολογισθεί
στη νόµιµη µοίρα, ο νόµιµος µεριδούχος θα πρέπει να επικαλεστεί και σε περίπτωση αµφισβητήσεως ν’ αποδείξει ότι µε την κατάθεση στον κοινό
λογαριασµό συντελέστηκε δωρεά του κληρονοµουµένου προς τον επιζώντα συγκαταθέτη και να
προσδιορίσει ποιο ακριβώς είναι το δωρηθέν ποσό, πλην όµως τα στοιχεία αυτά ουδόλως τα επικαλέστηκε στην αγωγή της η ενάγουσα µε συνέπεια, κατά το κεφάλαιό της αυτό η αγωγή, µε το
οποίο ζητείτο ο συνυπολογισµός των τραπεζικών
καταθέσεων των κοινών λογαριασµών στη νόµιµη
µοίρα, να είναι αόριστη.
Έσφαλε εποµένως το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο που µε την εκκαλούµενη απόφασή του έκρινε
ορισµένη και νόµιµη την αγωγή κατά το εν λόγω
κεφάλαιό της, το οποίο και απέρριψε στη συνέχεια ως αβάσιµο στην ουσία του. Γι’ αυτό µετά
από αυτεπάγγελτη έρευνα από το ∆ικαστήριο
τούτο του ορισµένου της επικουρικής βάσεως
της αγωγής, ως προς το εν λόγω κεφάλαιό της
και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της αιτιολογίας της εκκαλούµενης απόφασης, πρέπει να
εξαφανισθεί κατά το κεφάλαιό της αυτό η εκκαλούµενη απόφαση και αφού κρατηθεί και δικασθεί από το ∆ικαστήριο τούτο κατά το κεφάλαιό
της αυτό η υπόθεση, ν’ απορριφθεί ως αόριστη η
αγωγή κατά το εν λόγω κεφάλαιό της.
Μετά από όσα προεκτέθηκαν πρέπει να γίνει
κατ’ ουσίαν δεκτή η ένδικη έφεση. Να εξαφανισθεί η εκκαλούµενη απόφαση κατά το κεφάλαιό
της που αφορά την κύρια βάση της αγωγής, και
κατά ένα µέρος κατά το τµήµα της που αφορά
την επικουρική βάση και ειδικότερα κατά το τµήµα της µε το οποίο απορρίφθηκε ως αβάσιµο
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στην ουσία του το αίτηµα της αγωγής περί συνυπολογισµού των τραπεζικών καταθέσεων των
κοινών λογαριασµών στη νόµιµη µοίρα και αφού
κρατηθεί και δικασθεί από το παρόν ∆ικαστήριο
η υπόθεση, ν’ απορριφθεί η αγωγή κατά την κύρια βάση της και κατά ένα µέρος κατά την επικουρική και ειδικότερα κατά το αίτηµά της περί
συνυπολογισµού των τραπεζικών καταθέσεων
των µε αριθµούς ... και ... κοινών λογαριασµών
ταµιευτηρίου της ΕΤΕ στη νόµιµη µοίρα, έναντι
των τριών τελευταίων εναγοµένων. Να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιµη η αγωγή ως προς
την κύρια βάση της έναντι των: 1α) Μ-Μ.∆. 1β)
Κ.∆. ως εξ αδιαθέτου κληρονόµων της πρώτης
εναγοµένης Χ. συζ. Β.∆. και 2) έναντι της δεύτερης εναγοµένης Α. θυγ. Β.Γ., και να αναγνωρισθεί ότι έναντι των τελευταίων αυτών εναγοµένων το εκπροσωπούµενο από την ενάγουσα τέκνο του αποβιώσαντος στις 27.3.2000 Γ.Α.Τ. είναι εκ διαθήκης κληρονόµος του τελευταίου σε
ολόκληρη την κληρονοµιαία περιουσία του δυνάµει της από 23.7.1998 ιδιόγραφης διαθήκης
του. Τέλος τα δικαστικά έξοδα αµφοτέρων των
βαθµών δικαιοδοσίας πρέπει να συµψηφισθούν
µεταξύ των διαδίκων λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας στην ερµηνεία των κανόνων δικαίου
που εφαρµόστηκαν (άρθρο 179 ΚΠολ∆). [...]
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 5848/2010
Κτηµατολόγιο. ∆ιόρθωση ανακριβούς πρώτης
εγγραφής, όταν το ακίνητο φέρεται ως "αγνώστου ιδιοκτήτη". Ποιος έχει έννοµο συµφέρον
να ζητήσει τη διόρθωση. Αίτηµα της σχετικής
αίτησης δεν µπορεί να είναι η αναγνώριση του
δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την εγγραφή. ∆ιόρθωση της ανακριβούς εγγραφής σε
περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, για την
οποία δεν έχει γίνει δήλωση αποδοχής κληρονοµίας. Αν ο θάνατος επήλθε µετά την έναρξη
ισχύος το Κτηµατολογίου, δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώµατος είναι ο κληρονοµούµενος. Πότε είναι δικαιούχοι οι κληρονόµοι.
Με το άρθρο 6 §§ 1 και 2 του ν. 2664/1998, όπως
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ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τους ν.
3127/2003 και 3481/2006 ορίζεται ότι: «Πρώτες
εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως
αρχικές εγγραφές στο κτηµατολογικό βιβλίο,
κατά µεταφορά από τους κτηµατολογικούς πίνακες, σύµφωνα µε την παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 3.
Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται κάθε µεταγενέστερη εγγραφή, υπόκεινται
στις ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου.
Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής
µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπο πρωτοδικείου, η
αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται
µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά
ή µερικά, της πρώτης εγγραφής.
Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική)
ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) ετών,
εκτός αν πρόκειται για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και
για µόνιµους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόµενους µόνιµα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς αυτής προθεσµίας, για τους οποίους η
προθεσµία άσκησης της αγωγής είναι δέκα (10)
ετών (τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο πέµπτο ν.
3559/2007, ΦΕΚ Α 102/14.5.2007).
Η αποκλειστική προθεσµία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του
Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παρ. 3.
Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφοµένου
ως δικαιούχου του δικαιώµατος, στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του
διαδόχων και κοινοποιείται µε ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως στον προϊστάµενο του
Κτηµατολογικού Γραφείου...». Περαιτέρω, στην
§ 3 περ. α΄ του ως άνω άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 § 2 του ν. 3481/2.8.
2006, ορίζεται στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου
9, αντί της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου αγωγής, η διόρθωση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται
ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα,
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η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και
µέχρις ότου οριστεί αυτός, στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που
δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και εγγράφεται στο
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Εφόσον η
αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή διορθώνεται η
εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νόµω και
ουσία αβάσιµη, ο αιτών µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού». Από τις
συνδυασµένες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι
στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής
στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν
µε την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη», όποιος ισχυρίζεται ότι
έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα και
κατ’ ανάλογη εφαρµογή της § 2 όποιος έχει έννοµο συµφέρον (π.χ. δανειστής του πραγµατικού κυρίου, ή ο καθολικός διάδοχος του πραγµατικού κυρίου (βλ. Γ. Μαγουλάς, Κτηµατολογικές εγγραφές, σελ. 71), ασκεί αίτηση ενώπιον
του Κτηµατολογικού ∆ικαστή της τοποθεσίας
του ακινήτου (και µέχρι να οριστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειµένου να ζητήσει τη
διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής.
Αντικείµενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώµατος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύµφωνα µε αυτή τη
διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αµφισβητούµενου δικαιώµατος, αφού η εγγραφή
«αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αµφισβήτηση αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώµατος. Συνακόλουθα
του παραπάνω είναι ότι µε την αίτηση αυτή δεν
µπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση δικαιώµατος
που προσβάλλεται µε την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου,
ούτε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην
απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς το αντικείµενο
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της δίκης δεν είναι η αυθεντική διάγνωση του δικαιώµατος που αµφισβητείται, ανεξαρτήτως του
ότι ελέγχεται, ως προϋπόθεση, η ύπαρξη συγκεκριµένου δικαιώµατος για την αιτουµένη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Χωρίς
όµως να καλύπτεται µε ισχύ δεδικασµένου. Γι’
αυτό άλλωστε, η προαναφερόµενη διάταξη του
άρθρου 6 § 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 § 2 του ν.
3481/2006, αναφέρεται µόνο στη διόρθωση της
πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση
του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την εγγραφή αυτή, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 § 2 του ν. 2664/1998 στο πλαίσιο της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας.
Εξάλλου, µε την αίτηση του άρθρου 6 § 3
µπορεί να ζητηθεί διόρθωση της πρώτης εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται
ως τίτλο κτήσης πράξη µεταγραπτέα, χωρίς να
έχει µεταγραφεί για οποιοδήποτε λόγο στο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση αυτή, εννοείται
ότι ο τίτλος κτήσης πρέπει να φέρει ηµεροµηνία
σύνταξης πριν την ηµεροµηνία έναρξης του
Κτηµατολογίου στη συγκεκριµένη περιοχή, όσο
δηλαδή λειτουργούσε σε αυτή το Υποθηκοφυλακείο.
Περαιτέρω, σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία δεν έχει συνταχθεί δήλωση αποδοχής κληρονοµιάς και συνεπώς δεν έχει
σηµειωθεί τόσο η διαδοχή, όσο και ο τίτλος κτήσης στο κτηµατολογικό φύλλο, η διόρθωση της
ανακριβούς εγγραφής µπορεί να γίνει κατά δύο
τρόπους: Α) Ο επικαλούµενος ότι έχει εγγραπτέο δικαίωµα από κληρονοµική διαδοχή, ασκεί
ως έχων άµεσο έννοµο συµφέρον την αίτηση
του άρθρου 6 § 3 και ζητεί την διόρθωση της
ανακριβούς πρώτης εγγραφής µε αίτηµα να
αναγραφεί ως δικαιούχος του δικαιώµατος, ο
κληρονοµούµενος από τον οποίο και αντλεί το
επικαλούµενο εγγραπτέο δικαίωµα, λόγω κληρονοµικής διαδοχής. Στη συνέχεια και αφού εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση και γίνει η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής µε την εγγραφή
του κληρονοµουµένου στο κτηµατολογικό φύλλο, προβαίνει σε αποδοχή κληρονοµιάς την
οποία εγγράφει ως µεταγενέστερη εγγραφή κατά το άρθρο 12 παρ. ιζ. Β) Ο επικαλούµενος κλη-
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ρονοµικό δικαίωµα, κάνει χρήση των διατάξεων
του άρθρου 7Α § 1α και 7 § 3 του ν. 2664/1998
και συγκεκριµένα:
α) Ο κληρονόµος ή οι κληρονόµοι προβαίνουν σε δήλωση αποδοχής της κληρονοµιάς µε
τη χρήση υπάρχοντος κτηµατολογικού αποσπάσµατος,
β) ασκούν την κατά περίπτωση αγωγή του άρθρου 6 § 2 ή την αίτηση του άρθρου 6 § 3 του ν.
2664/1998 για τη διόρθωση της ανακριβούς
πρώτης εγγραφής περιλαµβάνοντας στη νοµιµοποίησή τους την προηγηθείσα αποδοχή κληρονοµιάς και
γ) εγγράφουν ταυτόχρονα µε την αγωγή του
άρθρου 6 § 2 ή την αίτηση του άρθρου 6 § 3 στο
οικείο κτηµατολογικό φύλλο, τη δήλωση αποδοχής της κληρονοµιάς σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 7Α § 1. Η εγγραφή αυτή είναι προσωρινή και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής
της αίτησης ή της αγωγής και οριστικοποιείται
µόλις καταστεί αµετάκλητη η απόφαση η οποία
δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση. Η
διορθωµένη κατά τον τρόπο αυτό εγγραφή καθίσταται οριστική και παράγει το προβλεπόµενο
στην § 1 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 αµάχητο τεκµήριο υπέρ των φεροµένων µε τις εγγραφές αυτές ως δικαιούχων για τα δικαιώµατα στα
οποία αυτές αφορούν µετά την έκδοση της απόφασης επί της αγωγής ή αιτήσεως. Η αγωγή ή η
αίτηση για τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής ασκείται από τους κληρονόµους αυτού ή
από όποιον έχει έννοµο συµφέρον (π.χ. δανειστή των κληρονόµων) και έχει ως αίτηµα την
διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής και την εγγραφή του αληθούς δικαιούχου του δικαιώµατος
στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο κατά το χρόνο
των πρώτων εγγραφών.
Η διατύπωση του αιτήµατος για τη διόρθωση
της ανακριβούς εγγραφής και την εγγραφή ως
αληθούς δικαιούχου του δικαιώµατος στο οικείο
κτηµατολογικό φύλλο κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών έχει άµεση σχέση και συναρτάται µε το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου
και συγκεκριµένα αν αυτός συνέβη πριν ή µετά
την έναρξη λειτουργίας του οικείου κτηµατολογικού γραφείου. Και αυτό γιατί η κτήση κυριότητας µε κληρονοµική διαδοχή έχει την ιδιαιτερό-
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τητα ότι, ανεξάρτητα από το χρόνο σύνταξης
του σχετικού εγγράφου για την αποδοχή κληρονοµιάς, αυτή ανατρέχει πάντοτε στο χρόνο επαγωγής (ex tunc) που είναι ο θάνατος του κληρονοµουµένου κατά τα άρθρα 1193, 1195, 1198,
1199 και 1845 ΑΚ άσχετα µε το χρόνο µεταγραφής ή εγγραφής του σχετικού εγγράφου αποδοχής κληρονοµιάς.
Συνεπώς α) αν ο θάνατος του κληρονοµουµένου επήλθε µετά την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου, δηλαδή ο αποβιώσας κατά το χρόνο
έναρξης αυτού ήταν εν ζωή, τότε δικαιούχος
του εγγραπτέου δικαιώµατος είναι ο κληρονοµούµενος και µε την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή των στοιχείων του κληρονοµουµένου
στο κτηµατολογικό φύλλο και β) αντίθετα αν ο
θάνατος του κληρονοµουµένου επήλθε πριν από
την έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου τότε δικαιούχοι του εγγραπτέου δικαιώµατος είναι οι
κληρονόµοι αυτού, δεδοµένου ότι δε νοείται να
είναι φορέας εµπραγµάτων δικαιωµάτων πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει, και µε την αίτηση
θα ζητείται η αναγραφή στο κτηµατολογικό
φύλλο των κληρονόµων του αποβιώσαντος µε
αιτία κτήσης κληρονοµιά και τίτλο κτήσης την
ήδη εγγραφείσα κατ’ άρθρο 7Α πράξη δήλωσης
αποδοχής κληρονοµιάς (βλ. Γ. Μαγουλάς, ό.π,
σελ. 81-83).
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 1708/2012 (Tµ. 2ο)
∆ηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι. Τρόποι µε
τους οποίους καθίστανται πράγµατα κοινής
χρήσης και εκτός συναλλαγής. Θεσµός της
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas)
του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου. Ιδιωτικά
ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος. Αναγνωριστική αγωγή. Απορρίπτει την αγωγή κατ’ ουσίαν.
[…] Οι δηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός δήµου ή
µιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους
ορίων (άρθρ. 4 του ν. 3155/1955), οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής
πράγµατα (άρθρα 966, 967 ΑΚ) αποκτούν αυτήν
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την ιδιότητα α) µε πράξη της διοικήσεως για ρυµοτοµία και τη συντέλεσή της σύµφωνα µε τους
νόµους περί σχεδίων πόλεων και αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως, β) µε τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην κοινή χρήση συγκεκριµένο
ακίνητο, είτε µε νοµότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο) κατά τις διατάξεις των
άρθρων 1715, 2015 και 503 ΑΚ, είτε µε παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί
το συµβολαιογραφικό τύπο και να µεταγραφεί
κατ’ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) µε την
από το βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν.
47.7) προβλεπόµενη αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas), σύµφωνα µε την οποία η
χρήση του πράγµατος από κοινότητα ή δήµο ή
από τους δηµότες αυτών µπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου,
εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεµιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συµπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει το θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας (ΑΠ 311/2004
Ελλ∆ 2005.1121, ΑΠ 1594/2008, ΑΠ 2057/2007
στη ΝΟΜΟΣ). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
εκείνος που ισχυρίζεται ότι κάποιο ακίνητο ή
οδός είναι κοινόχρηστος χώρος και εξ αυτού η
κυριότητά του έχει προσπορισθεί στον οικείο
ΟΤΑ ή στο ∆ηµόσιο, πρέπει, για το ορισµένο του
ισχυρισµού του, να καθορίσει το νόµιµο τρόπο
µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας, προσδιορίζοντας όλα τα πραγµατικά
περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόµο για
την εφαρµογή καθενός εκ των προαναφεροµένων τρόπων που προεκτέθηκαν για τη θεµελίωσή της (ΑΠ 2057/2007 στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
544/2002 στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 281/2009 Ελλ∆ 50.
604). Στην περίπτωση δε που η αγωγή ερείδεται
στο θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας, απαιτείται να αναφέρεται στην αγωγή ότι η
αρχαιότητα στην κοινή χρήση του επιδίκου (ήτοι
η πάροδος 80 ετών) είχε συµπληρωθεί κατά το
χρόνο εισαγωγής του ΑΚ ήτοι την 23-2-1946 και
όχι κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, που
δεν ενδιαφέρει νοµικά, καθώς ο θεσµός αυτός
δεν αναγνωρίζεται πλέον από τον Αστικό Κώδι-
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κα (ΑΠ 2057/2007 στη ΝΟΜΟΣ). Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 28 του ν.
1337/1983 «ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων,
και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια
πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι
που ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση. Σε περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί
καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις». Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής, ιδιωτικά ακίνητα
αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου
και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζηµίωση
στην κυριότητα του οικείου οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης εφόσον: α) προβλέπονται από το
εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι
χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα
της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγοµένης εµµέσως από τις ενέργειές του), ή προκύπτει από πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη.
Έτσι για τη µετάθεση της κυριότητας ακινήτου
υπέρ του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συντρέχουν οι προαναφερόµενος προϋποθέσεις (ΑΠ 311/2004 Ελλ∆
2005.1125, ΑΠ 48/1998 Ελλ∆ 1998.1323, ΑΠ
705/ 1996 Ελλ∆ 1997.102), για να είναι δε ορισµένος ο ισχυρισµός του οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης περί κυριότητάς του επί επιδίκου
ακινήτου βάσει του ανωτέρω άρθρου 28, απαιτείται να αναφέρεται και ο τρόπος, µε τον οποίο
εκδηλώθηκε η περί κοινοχρησίας του ακινήτου
βούληση του ιδιοκτήτη του, καθόσον, για την
ύπαρξη του εν λόγω δικαιώµατος, απαιτείται
κοινοχρησία του επιδίκου εκ της βουλήσεως του
ιδιοκτήτη του, που να συνάγεται ρητώς ή εµµέσως (σιωπηρώς), από ενέργειες αυτού, ή να
προκύπτει από πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρόν µε την ανοχή του (ΣτΕ
744/1987 ΝοΒ 36.1710, ΑΠ 705/1996 Ελλ∆
1997.102, ΑΠ 1200/1993 Ελλ∆ 1995.375). Περαιτέρω από την ουσιαστικού δικαίου διάταξη
του άρθρου 70 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µπορεί να
αναγνωριστεί µε αγωγή η ύπαρξη ή ανυπαρξία
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έννοµης σχέσης, η οποία τελεί σε αβεβαιότητα,
εφόσον συντρέχει γι’ αυτό έννοµο συµφέρον.
Ως έννοµη σχέση θεωρείται η βιοτική σχέση
ενός προσώπου προς άλλο πρόσωπο ή πράγµα
που ρυθµίζεται από το δίκαιο, ενώ το έννοµο
συµφέρον εξαρτάται από τις εκάστοτε περιστάσεις (ΑΠ 1831/1999 Ελλ∆ 41.965). Έτσι το έννοµο συµφέρον του ενάγοντος που απαιτείται να
υπάρχει για την άσκηση αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής, συνίσταται στην προσβολή
από τον εναγόµενο του δικαιώµατος του ενάγοντος είτε µε αποβολή του και κατάληψη του επιδίκου πράγµατος, είτε µε άλλη ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας που έπρεπε να γίνει είτε και µε
απλή αµφισβήτηση, εφόσον µε αυτή δηµιουργείται για το δικαίωµα σύγχυση και αµφιβολία,
από την οποία απειλείται βλάβη, για την αποτροπή δε της οποίας η επιδιωκόµενη απόφαση αποτελεί πρόσφορο µέσο (ΑΠ 1447/1983 ∆ 15.718,
ΑΠ 603/1985 ΝοΒ 34.399, ΕφΑθ 7574/1998
Ελλ∆ 40.1103). Τέλος, από το συνδυασµό των
άρθρων 239, 369, 1033 και 1198 ΑΚ συνάγεται
ότι η σύµβαση µε την οποία µεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου, δεν καθίσταται άκυρη, τόσο
ως υποσχετική όσο και ως εκποιητική δικαιοπραξία, από µόνο το γεγονός, ότι εκείνος που µεταβιβάζει δεν είναι κύριος του ακινήτου, που φέρεται ότι µεταβιβάζεται (ΑΠ 1199/1989 Ελλ∆
32.531, ΑΠ 2/1975 ΝοΒ 23.759, ΕφΙωαν 15/2009
Ελλ∆ 50.1509, Εφ∆υτΜακ 33/1997 Ελλ∆
40.654). Στην περίπτωση αυτή ο αληθής κύριος
προστατεύεται µε διεκδικητική αγωγή (άρθρ.
1094 ΑΚ - ΕφΑθ 2077/2009 Ελλ∆ 51.785). […]
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπ’ αριθ. 2012/2011 (Τµ. 12ο Μον.)
Φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. Φορολογητέα αξία κατεδαφιστέου κτίσµατος επί ακινήτου.
... από τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.), 7 (παρ.
1), 8 (παρ. 1) και 10 του Ν. 1587/1950, του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 και του άρθρου 2
(παρ. 1 και 20) της κατ’ εξουσιοδότηση του εκδοθείσας υπ’ αριθµό 1067780/82/Γ0013/1994
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών συνάγε-
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ται ότι σε φόρο µεταβιβάσεως ακινήτων υπόκειται κάθε οριστική σύµβαση που έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ακινήτου για επαχθή αιτία
και περιβάλλεται το νόµιµο τύπο, ανεξάρτητα
από τη συνδροµή των λοιπών προϋποθέσεων
για την έγκυρη µεταβίβαση της κυριότητας,
στην περίπτωση δε, που µεταβιβάζεται οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσµα για το οποίο έχει
εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, το κτίσµα αυτό δεν
λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της
αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, µε την προϋπόθεση όµως ότι η κατεδάφισή του πρέπει να
πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας ενός έτους
από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής άδειας, εάν δε το κτίσµα δεν κατεδαφιστεί εντός της
προθεσµίας αυτής τότε θεωρείται ότι µεταβιβάζεται και αυτό, οπότε γεννάται υποχρέωση υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης εντός µηνός
από τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, αλλιώς η
αρχική δήλωση του φορολογούµενου θεωρείται
ανειλικρινής.
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 3466/2012 (Μον.)
Πιλοτή. Θέσεις σταθµεύσεως αυτοκινήτων.
Ασφαλιστικά µέτρα. Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης. ∆εν υφίσταται νόµιµο δικαίωµα να ζητηθεί λήψη ασφαλιστικών µέτρων, ούτε δύναται να απαγορευθεί σε συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας η σύγχρηση θέσεων σταθµεύσεως της πιλοτής που παρανόµως ανήκουν κατ'
αποκλειστική χρήση σε αποθήκες - βοηθητικούς χώρους. Απορρίπτεται η αίτηση.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων
1007, 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13 του
ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά
την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 54 του
ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι στην οριζόντια ιδιοκτησία
ιδρύεται, κυρίως χωριστή (διαιρεµένη) κυριότητα
σε όροφο οικοδοµής ή διαµέρισµα ορόφου, παρεποµένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα,
που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη µερίδα στα µέρη του όλου ακινήτου, που χρησιµεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, κατά

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το
έδαφος, οι αυλές κ.λπ. Ο προσδιορισµός των
κοινοκτήτων και κοινοχρήστων αυτών µερών, γίνεται, είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ
όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1,
5 και 13 του ως άνω ν. 3741/1929. Αν τούτο δεν
γίνει, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτε από την ως
άνω δικαιοπραξία ούτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες,
τότε ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται
από τις πιο πάνω διατάξεις. Το ίδιο συµβαίνει,
ήτοι ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται
από τις αναγκαστικού δικαίου πολεοδοµικές διατάξεις νόµου, όταν η προαναφερόµενη δικαιοπραξία ή οι συµφωνίες αντίκεινται στις διατάξεις
αυτές, όταν δηλαδή καθορισµός των κοινοχρήστων, κατ’ έκταση και περιεχόµενο, µε βάση τις
ανωτέρω συµφωνίες έρχεται σε ευθεία αντίθεση
µε ρητή πολεοδοµική διάταξη που απαγγέλλει
ρητώς ή σαφώς ακυρότητα. Τέτοια διάταξη είναι
και εκείνη του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. τελευταίο του
ν. 960/1979 "περί επιβολής υποχρεώσεων προς
δηµιουργίαν χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων
διά την εξυπηρέτησιν των κτιρίων", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 1221/1981. Κατά την
τελευταία αυτή διάταξη "αι τυχόν δηµιουργούµενοι θέσεις σταθµεύσεως εις τον ελεύθερον ισόγειον χώρον του κτιρίου όταν τούτο κατασκευάζεται επί υποστηλωµάτων (pilotis) κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δεν δύνανται ν' αποτελέσουν
διηρηµένας ιδιοκτησίας". ∆ηλαδή από τη διάταξη
αυτή προκύπτει µε σαφήνεια, ότι, όταν η οικοδοµή ανεγείρεται µε άδεια και υπό το πολεοδοµικό
σύστηµα της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο ακάλυπτος αυτός χώρος δεν µπορεί
να αποτελέσει διαιρεµένες ιδιοκτησίες, που να
ανήκουν δηλαδή σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι,
αλλά θα παραµείνει ως κοινόχρηστος, µε την πιο
πάνω έννοια, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως όπως προαναφέρθηκε συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδοµής ή σε διαµέρισµα ορόφου και παρεποµένως αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών κατ' ανάλογη µερίδα τούτων επί του κοινοχρήστου αυτού χώρου, που χρησιµεύει σε κοινή
από όλους τους οροφοκτήτες χρήση, στον καθο-
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ρισµό και µόνον της οποίας (χρήσεως) µπορούν
να προβούν. Εποµένως, η συµφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της pilotis και η µεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτους κατά διαιρεµένες ιδιοκτησίες, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς την άνω πολεοδοµική διάταξη του ν. 1221/1981, η οποία είναι
αναγκαστικού δικαίου, ως επιδιώκουσα (η συµφωνία αυτή) το απαγορευµένο και αθέµιτο αποτέλεσµα ήτοι την κάλυψη του υποχρεωτικώς από
το νόµο ακαλύπτου ισογείου χώρου ή τη µεταβίβαση αυτού σε τρίτους κατ' αποκλειστική τους
ιδιοκτησία και είναι για το λόγο αυτό απολύτως
άκυρη, ως αντικείµενη στην αναγκαστικού δικαίου ως άνω απαγορευτική πολεοδοµική διάταξη
(ΑΚ 174). Η ακυρότητα δε αυτή ως απόλυτη µπορεί να προταθεί από καθένα που έχει έννοµο
συµφέρον (ΟλΑΠ 5/1991). Έτσι, ο χώρος της πιλοτής ή ανοικτά τµήµατα του χώρου αυτού ανήκουν στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της
οικοδοµής, επί των οποίων µπορεί µόνο να παραχωρηθεί, µε τη συστατική της οροφοκτησίας ή µε
µεταγενέστερη συµφωνία µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως
σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαµερισµάτων της ίδιας
οικοδοµής (ΟλΑΠ 23/2000): Ο µε το ανωτέρω περιεχόµενο περιορισµός της χρήσης του χώρου
αυτού από τους λοιπούς οροφοκτήτες έχει
απλώς το χαρακτήρα δουλείας κατ' άρθρο 13
παρ. 3 Ν. 3741/1929, χωρίς όµως να είναι πραγµατική δουλεία µε την έννοια των άρθρων 1118
και 1119 ΑΚ και επιβάλλεται από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 εδ.
α΄-β΄, 5 του Ν. 960/1979, όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 1221/1981 και το Π∆ 1340/1981, συνίσταται δε στην υποχρέωση των συνιδιοκτητών,
επί οικοδοµών που ανεγείρονται µε άδεια και
υπό το πολεοδοµικό σύστηµα της αφέσεως του
ισογείου ακαλύπτου, να εξασφαλίσουν είτε σε
ακάλυπτο είτε σε καλυµµένο (µεταξύ των υποστηλωµάτων της οικοδοµής - pilotis), χώρο για
την στάθµευση των αυτοκινήτων των συνιδιοκτητών της οικοδοµής. Συνεπεία του περιορισµού αυτού της κυριότητας δεν επιτρέπεται
στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία και µε
οποιαδήποτε µεταγενέστερη κατά τους νόµι-
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µους τύπους γενόµενη τροποποίησή της, να µην
εξασφαλίζουν στην κοινόκτητη pilotis της οικοδοµής θέσεις στάθµευσης των αυτοκινήτων των
ιδιοκτητών των διαµερισµάτων, µε την παραχώρηση των θέσεων αυτών σε εκ κατασκευής και
λειτουργικώς κείµενες συνήθως στο υπόγειο της
οικοδοµής, εξυπηρετικές µόνον των αναγκών
διαµερισµάτων, αποθήκες, που αποτελούν βοηθητικούς χώρους των διαµερισµάτων, χωρίς δική
τους λειτουργικότητα, έστω και αν οι αποθήκες
αυτές έχουν ορισθεί µε την συστατική της οριζόντιας ιδιοκτησίας δικαιοπραξία ως αυτοτελείς
ιδιοκτησίες, µε αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες των
διαµερισµάτων των ορόφων να µη µπορούν να
εξασφαλίσουν στην pilotis θέσεις στάθµευσης
των αυτοκινήτων τους και να στερούνται έτσι
της δυνατότητας χρήσεως κοινοκτήτου και κοινοχρήστου µέρους της οικοδοµής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον καθορισµό του απαιτούµενου
αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του µεγέθους των κτιρίων σε περιοχές εντός της µείζονος περιοχής
της πρωτεύουσας µε βάση το Π∆ 1340/1981 δεν
προβλέπεται θέση στάθµευσης αυτοκινήτου για
επιφάνεια µικρότερη από 40 τετραγωνικά µέτρα,
ενώ στην επιφάνεια του κτιρίου, για τον υπολογισµό των θέσεων στάθµευσης δεν συνυπολογίζονται και οι εν γένει βοηθητικοί χώροι. Εποµένως, κατανοµή των θέσεων των αυτοκινήτων
στον ακάλυπτο χώρο της pilotis της οικοδοµής,
ώστε να εξασφαλίζεται θέση στάθµευσης αυτοκινήτου σε υπόγεια, χωρίς λειτουργική ανεξαρτησία, µικρή αποθήκη, επιφάνειας µικρότερης
από 40 τετραγωνικά µέτρα, που αποτελεί βοηθητικό χώρο διαµερίσµατος και να µην εξασφαλίζεται θέση στάθµευσης αυτοκινήτου στο διαµέρισµα και έτσι να στερείται παντελώς της χρήσεως
της pilotis ο ιδιοκτήτης διαµερίσµατος ορόφου,
αντιβαίνει ευθέως στον επιβαλλόµενο από τις
ως άνω πολεοδοµικές διατάξεις περιορισµό της
κυριότητας και είναι άκυρη, γι' αυτό δε και θεωρείται ως µη γενοµένη. […]
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 4/2013 (Μον.)

Συνιδιοκτησία. Επέκταση υφιστάµενου οικοδοµήµατος. Άρνηση συναίνεσης από
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αδικαιολόγητη δυστροπία. Η διαφορά µεταξύ ιδιοκτητών των υφιστάµενων οριζόντιων ιδιοκτησιών και της µελλούσης να
ανεγερθεί ιδιοκτησίας είναι διαφορά από
την οροφοκτησία και υπάγεται στην εξαιρετική αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου (άρθρο 17 παρ. 2 ΚΠολ∆). Αδυναµία ή αδικαιολόγητη δυστροπία ενός ή
περισσότερων συνιδιοκτητών. Μπορεί ο
ένας ή οι λοιποί να κάνουν την επέκταση
µε δικά τους έξοδα, οπότε η προσθήκη θα
ανήκει αποκλειστικά σε εκείνους που έκτισαν, οι οποίοι όµως είναι υποχρεωµένοι
πριν από τις εργασίες επέκτασης να πληρώσουν στον συνιδιοκτήτη που αρνείται
την αξία της αναλογίας του. Η αδυναµία ή
αδικαιολόγητη δυστροπία πρέπει να βεβαιώνονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η οποία µεταγράφεται στα βιβλία
µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Η αγωγή αυτή εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων, αλλά δεν απαιτείται
καταβολή δικαστικού ενσήµου. Αν και παρέχεται από το νόµο η δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος αποκλειστική κυριότητα σε
διηρεµένη ιδιοκτησία που δεν έχει ανεγερθεί αλλά µέλλει να ανεγερθεί, δεν του παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει τη διανοµή διηρεµένων ιδιοκτησιών που πρόκειται
να ανεγερθούν στο µέλλον, ελλείψει αντικειµένου προς διανοµή.
[…] I. Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 2, 5 και 8
του ν. 3741/29 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» και του άρθρου 17 παρ. 2 ΚΠολ∆,
προϋπόθεση του υποστατού κατά το νόµο
και την ουσία της αξίωσης που απορρέει
από τις διατάξεις αυτές των ιδιοκτητών ορόφων ή διαµερισµάτων κατά των λοιπών συνιδιοκτητών ή διαχειριστών της ιδιοκτησίας,
καθώς και της υπαγωγής της αξίωσης προς
εκδίκαση στη θεσπιζόµενη εξαιρετική αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, εί-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

ναι το ότι η από την αξίωση αυτή διαφορά
ανάγεται σε διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαµερισµάτων
υφισταµένου οικοδοµήµατος. Μόνο δηλαδή
οι κύριοι υφισταµένων κτισµάτων υπάγονται
στη διαδικασία του άρθρου 17 παρ. 2
ΚΠολ∆, ενώ ο κύριος µελλοντικού κτιρίου
αποκλείεται. Η θέση όµως αυτή δεν ισχύει
στην περίπτωση της επέκτασης ήδη υφισταµένων οικοδοµηµάτων, διότι η διαφορά συνέχεται µε αυτό, αφού η επέκταση συνδέεται άρρηκτα νοµικά, στατικά, αισθητικά και
λειτουργικά µε την υφιστάµενη οικοδοµή.
Έτσι, στην περίπτωση αυτή, η διαφορά µεταξύ ιδιοκτητών των υφισταµένων οριζοντίων
ιδιοκτησιών και της µελλούσης να ανεγερθεί
ιδιοκτησίας δεν χάνει το χαρακτήρα της ως
διαφορά από οροφοκτησία και άρα υπάγεται
στη διαδικασία του άρθρου 17 παρ. 2 ΚΠολ∆
(βλ. Κ. Βασιλείου, Οριζόντια ιδιοκτησία και
Κάθετη ιδιοκτησία, έκδ. 2010, σελ. 641-643,
µε τις εκεί παραποµπές σε νοµολογία και
συγγραφείς, ΜΠρΘεσ 13808/2008 Αρµ 2010.
654).
II. Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 5, 8 παρ. 1, 9 και 13
του ν. 3741/1929, 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι, µε τη συστατική της οριζόντιας
ιδιοκτησίας πράξη επιτρέπεται να επιφυλαχθεί υπέρ ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών
οριζόντιας ιδιοκτησίας το δικαίωµα επέκτασης της οικοδοµής προς τα άνω, προς τα κάτω και προς τα πλάγια. Σε τέτοια περίπτωση,
αυτά που θα ανεγερθούν στο µέλλον ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα εκείνου
υπέρ του οποίου έγινε η επιφύλαξη του δικαιώµατος επέκτασης της οικοδοµής. ∆ιηρηµένη ιδιοκτησία σε ανοικτό χώρο µπορεί
να συσταθεί και µε µεταγενέστερη από τη
συστατική πράξη συµφωνία όλων των οροφοκτητών, που έχει µεταγραφεί νόµιµα, ότι
ο χώρος αυτός πρόκειται να οικοδοµηθεί.
Στις περιπτώσεις αυτές η σύσταση της διηρηµένης ιδιοκτησίας αναφέρεται στους µελλοντικούς ορόφους ή διαµερίσµατα και τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της κατασκευής τους (άρθρο 201 ΑΚ). Ακόµη το δι-
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καίωµα αυτό της επέκτασης µπορεί να µεταβιβαστεί, ακόµη και σε τρίτο µη οροφοκτήτη, πρόκειται δε για µεταβίβαση µέλλουσας
οροφοκτησίας. Ο προς ον η µεταβίβαση
αποκτά δικαίωµα προσδοκίας για την κτήση
πλήρους δικαιώµατος κυριότητας όταν κτιστεί η οικοδοµή. Ο χώρος αυτός που προορίζεται προς οικοδόµηση είναι αγαθό εκµεταλλεύσιµο µε την άσκηση του δικαιώµατος
της επέκτασης (υψούν). Το δικαίωµα αυτό
δεν νοείται ως δικαίωµα κυριότητας, αλλά
ως εξουσία όλων των συνιδιοκτητών ή µερικών εξ αυτών, κατά τη συµφωνία των µερών,
απορρέουσα από το δικαίωµα της κυριότητάς τους στο έδαφος της υφιστάµενης οικοδοµής. Αυτός στον οποίο αναγνωρίζεται το
δικαίωµα επέκτασης πρέπει να είναι συνιδιοκτήτης ποσοστού του εδάφους (ΑΠ 1377/2004 Ελλ∆νη 46.1469, ΕφΑθ 2192/2010 δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η επέκταση της
οικοδοµής ρυθµίζεται από το άρθρο 8 του Ν.
3741/1929, σύµφωνα µε το οποίο, το δικαίωµα επέκτασης της οικοδοµής είτε προς τα
πάνω µε προσθήκη νέου ορόφου, είτε προς
τα κάτω µε εξόρυξη υπογείου, ανήκει από
κοινού σε όλους τους συνιδιοκτήτες του
εδάφους, οι οποίοι µπορούν µε κοινή έγγραφη συµφωνία τους να εκτελέσουν τις πιο
πάνω εργασίες. Η έγγραφη αυτή συµφωνία
πρέπει να γίνει συµβολαιογραφικώς και να
µεταγραφεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διάταξη του άρθρ. 13 του Ν. 3741/1929. Αν
το δικαίωµα επέκτασης της οικοδοµής ανήκει σε ορισµένους µόνο συνιδιοκτήτες, τότε
η σχετική σύµβαση υπογράφεται µόνο από
αυτούς. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι συνιδιοκτήτες στους οποίους ανήκει
το δικαίωµα επέκτασης, δεν συναινούν στην
υλοποίηση του δικαιώµατος αυτού, ο νόµος
προβλέπει ειδική διαδικασία προκειµένου η
επέκταση να γίνει από τους λοιπούς δικαιούχους. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που το
δικαίωµα ανήκει σε ορισµένους µόνο συνιδιοκτήτες και όχι σε όλους, αν δεν συναινεί
ένας από εκείνους στους οποίους ανήκει το
δικαίωµα. Η εναντίωση εκείνων στους οποίους δεν ανήκει το δικαίωµα επέκτασης, δεν
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έχει έννοµη συνέπεια και δεν λαµβάνεται
υπόψη. Έτσι, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3
του άρθρου 8 του Ν. 3741/1929, σε περίπτωση αδυναµίας ή αδικαιολόγητης δυστροπίας
ενός ή περισσοτέρων συνιδιοκτητών µπορεί
ο ένας ή οι λοιποί να κάνουν την επέκταση,
µε δικά τους έξοδα, οπότε η προσθήκη θα
ανήκει, αποκλειστικά σε εκείνους, που έκτισαν, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι πριν από
τις εργασίες επέκτασης να πληρώσουν στον
συνιδιοκτήτη, που αρνείται, την αξία της
αναλογίας του. Η αδυναµία ή η αδικαιολόγητη δυστροπία πρέπει να βεβαιώνονται µε
αµετάκλητη απόφαση, που µεταγράφεται
στα βιβλία µεταγραφών του αρµοδίου υποθηκοφυλακείου. Αίτηµα της αγωγής αυτής
είναι η αναγνώριση της αδυναµίας ή αδικαιολόγητης δυστροπίας και ο αποκλεισµός
των εναγοµένων από το δικαίωµα επέκτασης. Κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
8§1 του ν. 1567/85 απαιτείται εγγραφή της
αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων, δεν απαιτείται όµως καταβολή δικαστικού ενσήµου.
Με τη µεταγραφή της δικαστικής απόφασης
δεν αποκτούν κυριότητα οι ενάγοντες,
αφού για να συντελεσθεί η «απαλλοτρίωση» του δικαιώµατος των εναγοµένων απαιτείται προηγούµενη καταβολή σ’ αυτούς της
αξίας της συνιδιοκτησίας τους, αλλιώς θα
πρόκειται για συνταγµατικώς ανεπίτρεπτη
αφαίρεση της ιδιοκτησίας τους (βλ. άρθρο
17§2 Συντάγµατος και I. Κατρά Πανδέκτης
Μισθώσεων και οροφοκτησίας, έκδ. 2002,
σελ. 901 επ. και εκεί παραποµπές στη θεωρία και τη νοµολογία).
II. Από το άρθρο 480 Α΄ παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η διανοµή κοινού οικοπέδου στο
οποίο υπάρχει οικοδοµή µπορεί, µετά από αίτηση κάποιου συγκυρίου, να γίνει αυτούσια
µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους ή µέρη ορόφων, αν είναι εφικτή και δεν
αντιβαίνει στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων, υπό τον όρο όµως η οικοδοµή να έχει
ανεγερθεί πλήρως κατά το χρόνο συζήτησης
της αγωγής, δεδοµένου ότι δεν είναι επιτρεπτή η διανοµή µελλοντικού πράγµατος. Εποµένως, η από το θεσµό της οροφοκτησίας
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παρεχόµενη δυνατότητα απόκτησης αποκλειστικής κυριότητας επί µέλλοντος να
ανεγερθεί ορόφου ή διαµερίσµατος (άρθρο
10 παρ. 2 Ν. 3741/1929) δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στη δικαστική διανοµή, γιατί λείπει ο
παραπάνω όροφος, δηλαδή η οικοδοµή.
Έτσι, αν και παρέχεται από το νόµο η δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος αποκλειστική
κυριότητα σε διηρηµένη ιδιοκτησία που δεν
έχει ανεγερθεί, αλλά µέλλει να ανεγερθεί,
δεν του παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει
τη διανοµή διηρηµένων ιδιοκτησιών που
πρόκειται να ανεγερθούν στο µέλλον, ελλείψει αντικειµένου προς διανοµή και ως εκ
τούτου το σχετικό αίτηµα διανοµής τέτοιων
ορόφων είναι µη νόµιµο (ΑΠ 733/2010, ΑΠ
769/2008, δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ). […]
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Υπ’ αριθ. 441/2012 (Μον.)
Η περιουσία του κειροµένου µοναχού περιέρχεται αυτοδικαίως στη Μονή εγκαταβιώσεως,
στα µοναχολόγια της οποίας εγγράφεται µετά
από αφαίρεση της νόµιµης µοίρας υπέρ των
αναγκαίων κληρονόµων. Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν και επί των ιεροµονάχων, των µοναχών δηλαδή εκείνων που χειροτονήθηκαν
κανονικά ως κληρικοί. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η περιουσία του αποβιώσαντος µοναχού περιήλθε αυτοδικαίως στην Ιερά Μονή,
όπου είχε εγκαταβιώσει και στα µοναχολόγια
της οποίας είχε εγγραφεί.
[...] Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1813,
1820, 1825 και 1828 ΑΚ δικαίωµα νόµιµης µοίρας στην κληρονοµιά έχουν οι κατιόντες και οι
γονείς του κληρονοµουµένου, καθώς και ο επιζών σύζυγος» οι οποίοι θα καλούνταν ως εξ
αδιαθέτου κληρονόµος κατά το ποσοστό δε της
νόµιµης µοίρας ο µεριδούχος συντρέχει ως κληρονόµος (ΑΠ 1231/2009 ΧρΙ∆ 2010, 342. Β. Βαθρακοκοίλης στην ΕρΝοµΑΚ, τόµος ΣΤ΄, Ηµίτοµος Α΄, υπό το άρθρο 1825, αρ. 2). Περαιτέρω,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 18, 19
του Ν ΓΎΙ∆/1909 «Περί Γενικού Εκκλησιαστικού
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Ταµείου και ∆ιοικήσεως Μοναστηρίων» που διατηρήθηκε σε ισχύ µε τα άρθρα 99 του ΕισΝΑΚ, 7
παρ. 2 και 25 Ν. 4684/1930, 1 του Ν. 1918/1942
και µόνο του Ν. 2067/1952, η περιουσία του κειροµένου µοναχού περιέρχεται αυτοδικαίως στη
Μονή εγκαταβιώσεως στα µοναχολόγια της
οποίας εγγράφεται, µετά από αφαίρεση της νόµιµης µοίρας υπέρ των αναγκαίων κληρονόµων.
Επίσης, οι περιερχόµενες στο µοναχό µετά την
είσοδό του στη Μονή κληροδοσίες, δωρεές καθώς και κληρονοµίες ανήκουν στη Μονή και ο
µοναχός διατηρεί µόνο το δικαίωµα της επικαρπίας στο ήµισυ της περιερχόµενης στη Μονή περιουσίας ενώ αντίθετα η περιουσία που αποκτά
ο µοναχός µετά την κουρά, µε χαριστική αιτία,
περιέχεται στον ίδιο προσωπικώς, ο οποίος µπορεί να τη διαθέσει αλλά όχι µε χαριστικές δικαιοπραξίες. Εάν δεν τη διαθέσει, η περιουσία αυτή
µετά το θάνατό του περιέρχεται κατά το ήµισυ
στον Ο∆ΕΠ και κατά το άλλο ήµισυ στη Μονή.
Όλες οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν εφόσον ο µοναχός φέρει νόµιµα τη µοναχική ιδιότητα, ενώ
αντίθετα δεν έχουν εφαρµογή και εποµένως
ισχύει το κοινό δίκαιο εφόσον αυτός αποχώρησε οριστικά από τη Μονή εγκαταβιώσεως νόµιµα είτε διότι απολύθηκε από τη Μονή για να διαβιώσει στη συνέχεια εκτός αυτής ως διάκονος,
εφηµέριος ή ιεροκήρυκας εάν είναι ιεροµόναχος είτε διότι καθαιρέθηκε και απέβαλε το ιερατικό σχήµα. Εάν ο µοναχός αποχώρησε από τη
Μονή όχι νόµιµα αλλά αυθαίρετα δεν αποβάλλει
τη µοναχική ιδιότητα και συνεπώς εξακολουθεί
να ισχύει ως προς αυτόν το ανωτέρω ειδικό νοµοθετικό καθεστώς. Οι παραπάνω ρυθµίσεις
ισχύουν και επί των ιεροµονάχων, των µοναχών
δηλαδή εκείνων που χειροτονήθηκαν κανονικά
ως κληρικοί, οι οποίοι δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του µοναχού εξ αιτίας της χειροτονίας
τους και υπόκεινται στους ίδιους περιορισµούς
και κανόνες µε τους απλούς µοναχούς, εκτός
εάν απολύθηκαν νόµιµα από τη Μονή για να διαβιώσουν οριστικά ως κληρικοί, όπως προαναφέρθηκε, και όχι όταν έχουν αποχωρήσει αυθαίρετα (ΑΠ 149/1994 ΝοΒ 43,37). Τέλος µε το Ν
1811/1988 (ΦΕΚ Α' 231/13.10.1988), που κατάργησε τον Οργανισµό ∆ιοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο∆ΕΠ) διάδοχος αυτού ορίστη-
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κε η Εκκλησία της Ελλάδος - ΕΚΥΟ (ΕφΑθ
2605/2003 Ελλ∆νη 2004,1083).
Στην προκείµενη περίπτωση οι αιτούντες ζητούν να τους χορηγηθεί κληρονοµητήριο, το
οποίο να πιστοποιεί το κληρονοµικό δικαίωµα
και τη µερίδα που τους αναλογεί στην κληρονοµιά του αποβιώσαντος αρχιµανδρίτη Σ., κατά κόσµον Α., ο οποίος απεβίωσε στην Π. στις 27 Νοεµβρίου 2009, χωρίς να αφήσει διαθήκη και ήταν
κάτοικος εν ζωή ... Α.
Από την εκτίµηση των εγγράφων που προσκοµίζονται αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Ο αρχιµανδρίτης Σ. (κατά
κόσµον Α.), κάτοικος στη ζωή ... Α., απεβίωσε
στις 27 Νοεµβρίου 2009. Αυτός υπηρέτησε ως
κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Π. καθόσον είχε
χειροτονηθεί διάκονος στις 12 ∆εκεµβρίου 1938
από τον τότε µητροπολίτη Π. Α. και πρεσβύτερος στις 6 ∆εκεµβρίου 1944 από τον τότε µητροπολίτη Π. Θ. και υπηρέτησε ως εφηµέριος
και πρόεδρος του εκκλησιαστικού συµβουλίου
του ενοριακού Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου... µέχρι τη συνταξιοδότησή του το έτος
1985. Από το έτος 1945 έως τον κατά τα ανωτέρω θάνατό του διετέλεσε Ηγούµενος της Ιεράς
Μονής... έχοντας εγγραφεί στο Μοναχολόγιο
της Μονής από το έτος 1926. Μέχρι την προηγούµενη της συζήτησης της κρινόµενης αίτησης
δεν δηµοσιεύθηκε ούτε περιήλθε για δηµοσίευση στα Πρωτοδικεία Πατρών και Αθηνών αντίστοιχα κάποια διαθήκη του ανωτέρω αποβιώσαντος ούτε υπήρχε καµία εκκρεµής δίκη µε διάδικους τους αιτούντες. Κατά δε το χρόνο θανάτου
του αυτός άφησε µοναδικούς πλησιέστερους
συγγενείς του τους αιτούντες ανεψιούς του, τέκνα και εγγονούς των προαποβιωσάντων αδελφών του Μ. ∆., Γ. ∆., ∆. ∆. και Φ. ∆.. Σύµφωνα

όµως µε όσα εκτέθηκαν στην πιο πάνω νοµική
σκέψη η περιουσία του αποβιώσαντος ως άνω
µοναχού περιήλθε αυτοδικαίως στην Ιερά Μονή..., στην οποία είχε εγκαταβιώσει από το έτος
1926 και στα µοναχολόγια της οποίας είχε εγγραφεί, στην οποία περιουσία περιλαµβάνονται
και οι περιερχόµενες σε αυτόν µετά την είσοδό
του στη Μονή κληροδοσίες, δωρεές καθώς και
κληρονοµιές διατηρηθέντος από αυτόν µόνον
του δικαιώµατος της επικαρπίας στο ήµισυ αυτής (περιουσίας), ενώ η περιουσία που απέκτησε
µετά την κουρά µε χαριστική αιτία ατοµικά και
δεν τη διέθεσε µετά το θάνατό του περιήλθε κατά το ήµισυ στην Εκκλησία της Ελλάδος - ΕΚΥΟ
ως διάδοχο του Ο∆ΕΠ και κατά το άλλο ήµισυ
στην παραπάνω Μονή. Σηµειωτέον ότι ο ανωτέρω αποβιώσας µοναχός έφερε νόµιµα τη µοναχική ιδιότητα έως το θάνατό του, εφόσον αυτός
ουδέποτε αποχώρησε οριστικά από τη Μονή
εγκαταβιώσεως αυθαίρετα ή νόµιµα είτε διότι
απολύθηκε από αυτήν για να διαβιώσει εκτός
αυτής ως διάκονος, εφηµέριος ή ιεροκήρυκας
είτε διότι καθαιρέθηκε και απέβαλε το ιερατικό
σχήµα ώστε να διώκουν εφαρµογής οι κανόνες
του κοινού δικαίου. Ενόψει των ανωτέρω οι αιτούντες που δεν τυγχάνουν ούτε αναγκαίοι κληρονόµοι του κατά την έννοια του νόµου (κατιόντες, επιζών σύζυγος και τέκνα) δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην κληρονοµιαία περιουσία του
αποβιώσαντος ως άνω µοναχού και εποµένως
δεν µπορεί να εκδοθεί επ’ ονόµατί τους το αιτούµενο κληρονοµητήριο. Κατά συνέπεια, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη κατ’ ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
διατακτικό της παρούσας. [...]

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Α΄), η εταιρεία συµβολαιογράφων Αθηνών µε
την επωνυµία «Εταιρεία Συµβολαιογράφων
Μιλτιάδης Στάµου – Καλλιρρόη Στάµου-Κουνέλη».

Με την από 7/1/2013 καταχώριση στο βιβλίο
εταιρειών του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου λύεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003 (τευχ.
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ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013. Κατά το άρθρο 100 του Συντάγµατος το Α.Ε.∆. έχει δικαιοδοσία να αίρει αµφισβήτηση που έχει προκύψει από αντίθετες
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την ουσιαστική συνταγµατικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού
νόµου. Ως αποφάσεις, κατά τις διατάξεις αυτές, νοούνται οι αµετάκλητες δικαστικές
αποφάσεις, που εκδίδονται κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας που ανατέθηκε από το Σύνταγµα στα ανωτέρω δικαστήρια και που απαγγέλλονται, σύµφωνα µε το
άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, σε δηµόσια συνεδρίαση. Οι αποφάσεις του ποινικού
τµήµατος του Αρείου Πάγου, οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων αναιρέσεως, που
ασκούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 56 και 94 παρ. 2 του Κώδικα περί Συµβολαιογράφων (ν. 2830/2000) και εκδικάζονται κατά την προβλεπόµενη από τον Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας διαδικασία, αποτελούν δικαστικές αποφάσεις. Για να υπάρξει αντίθεση µεταξύ των αποφάσεων των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων ως προς την έννοια τυπικού νόµου,
για την άρση της οποίας ιδρύεται δικαιοδοσία του Α.Ε.∆., πρέπει οι αποφάσεις των δύο
δικαστηρίων να αναφέρονται στο αυτό κρίσιµο νοµικό ζήτηµα µε βάση τις αυτές νοµικές διατάξεις. Η αντίθεση πρέπει να προκύπτει από τις αναγκαίες για τη θεµελίωση του
διατακτικού των ανωτέρω αποφάσεων αιτιολογίες τους. ∆εν συντρέχει αντίθεση, µε
την προαναφερθείσα έννοια, και συνεπώς δεν συντρέχει δικαιοδοσία του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, όταν (α) τα ανώτατα δικαστήρια δεν ερµήνευσαν την ίδια διάταξη
νόµου, αλλά διαφορετικές, έστω και αν αυτές έχουν την ίδια διατύπωση, (β) δεν ερµήνευσαν αποκλειστικά και µόνο την ίδια διάταξη τυπικού νόµου, αλλά το ένα από αυτά
την ερµήνευσε σε συνδυασµό και µε άλλες διατάξεις και, ως εκ τούτου, το επιλυθέν ζήτηµα δεν είναι το ίδιο, αλλά διαφορετικό, (γ) το νοµικό ζήτηµα που επέλυσε το ένα δικα-
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στήριο δεν ήταν αναγκαίο για να επιλύσει το άλλο δικαστήριο το νοµικό ζήτηµα που είχε αχθεί ενώπιόν του και (δ) γενικά, η αντίθεση δεν προκύπτει από τις αναγκαίες για τη
θεµελίωση του διατακτικού των αποφάσεων αιτιολογίες τους. ........................................
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3798/2011 (Τµ. Ε΄). Χαρακτηρισµός, από
τον δασάρχη, έκτασης ως µη δασικής. Η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που
προβλέπονται στον νόµο πρέπει να λαµβάνει χώρα εγκαίρως, εντός ευλόγου χρόνου
από την έκδοση των πράξεων µε τις οποίες τα αρµόδια όργανα, δηλ. ο δασάρχης και οι
οικείες επιτροπές, διαπιστώνουν αν µια έκταση αποτελεί ή όχι, κατά τον χρόνο ασκήσεως της αρµοδιότητάς τους, δασικό οικοσύστηµα. Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η πράξη χαρακτηρισµού ορισµένης εκτάσεως ως µη δασικής
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώπιον άλλης δηµόσιας αρχής (π.χ. της Πολεοδοµίας για
χορήγηση οικοδοµικής άδειας), όπου ανακύπτει, ως προκριµατικό, το ζήτηµα του χαρακτήρα της εκτάσεως, µόνον όµως εάν είναι πρόσφατη, διότι αλλιώς, αν έχει µεσολαβήσει µακρό χρονικό διάστηµα από την έκδοση της πράξεως και την τήρηση των αρχών
δηµοσιότητας, η πραγµατική κατάσταση ενδέχεται να έχει µεταβληθεί. Σε περίπτωση
που έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισµού εκτάσεως ως µη δασικής, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την έκδοση νέας
πράξεως χαρακτηρισµού κατά τις διατάξεις του άρθρ. 14 Ν. 998/1979. ............................

999

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Υπ’ αριθ. 2329/2012 (Τµ. Ε΄). Πολεοδόµηση ακινήτων
εκτός σχεδίου. Η δόµηση επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και υπό όρους, που δεν επιτρέπεται
να καθιστούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές. Ένα γήπεδο είναι οικοδοµήσιµο αν έχει πρόσωπο σε δρόµο που υφίσταται νοµίµως και είναι ήδη διανοιγµένος, κατά τρόπο που να είναι προσπελάσιµος. ∆εν
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας του επίµαχου γηπέδου, ενώ η πολεοδοµική δεν προέβη σε παρεµπίπτοντα έλεγχο του αµφισβητούµενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος τµήµατος του επίµαχου ακινήτου. ∆εκτές η
έφεση και η αίτηση ακύρωσης. ............................................................................................
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Υπ’ αριθ. 572/2012 (Τµ. Ε΄) . Το ρυµοτοµικό σχέδιο
εγκρίνεται και τροποποιείται µε πράξη της Πολιτείας που εκδίδεται υπό τους προς τούτο καθοριζοµένους µε το από 17.7.1923 ν.δ. όρους και διαδικασία, µε το εγκρινόµενο δε
ή τροποποιούµενο ρυµοτοµικό σχέδιο διαµορφώνονται οι οικοδοµήσιµοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, απεικονιζόµενοι στο οικείο διάγραµµα. Επί των χώρων αυτών που διαρρυθµίζονται µε το εγκριθέν ρυµοτοµικό διάγραµµα εφαρµόζονται οι διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, µε τις οποίες ρυθµίζονται οι εξαρτώµενες από την ιδιότητα των
παραπάνω χώρων ως οικοδοµήσιµων ή κοινόχρηστων σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Προκειµένου να θεωρηθεί άρτιο και οικοδοµήσιµο ένα οικόπεδο πρέπει, πλην άλλων, να έχει πρόσωπο σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο, κατ’ άρθρ. 2 παρ. 2 ΓΟΚ/1985, χώρο. Συνταγµατική προστασία υδατορευµάτων. Οριοθέτηση ρεµάτων. ∆εδοµένου ότι η
οριοθεσία του ρέµατος προφανώς επηρεάζει την τακτοποίηση των παραρεµάτιων ιδιοκτησιών, δεν επιτρέπεται να εκδοθεί πράξη εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου, προσκύ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΗ΄• 2012-2013

1051

ρωσης, τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης αν δεν έχει καθορισθεί προηγουµένως η οριστική οριογραµµή του ρέµατος. .......................................................................
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Υπ’ αριθ. 32/2013 (Ολοµ.). ∆άση. Αίτηση ακύρωσης
της ΥΑ 90532/174/2005 για το δασολόγιο. Ο Κανονισµός 2152/2003 δεν περιλαµβάνει τη
σύνταξη δασολογίου στα προγράµµατα προστασίας των δασών και δεν έχει εφαρµογή
ως προς τις έννοιες «δάσος» και «δασική έκταση». Έννοια των όρων αυτών κατά την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. Το δασικό οικοσύστηµα δεν παύει να υφίσταται αν δεν δύναται να προσφέρει και δασικά προϊόντα στον άνθρωπο, αλλά κρίσιµη είναι η οργανική
ενότητα της επ’ αυτού βλάστησης. Είναι αδιάφορο το είδος ή τα είδη αγρίων ξυλωδών
φυτών από τα οποία αποτελούνται τα δάση, ούτε απαιτείται µία αριθµητικώς προσδιορισµένη ελάχιστη έκταση προς δασοπονική εκµετάλλευση. Αντίθετη µειοψηφία. Οι παρ. 1
έως 5 του νέου άρθρου 3 του Ν. 998/1979 και η νέα παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.
1734/1987 είναι αντίθετη προς το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Η απόφαση της Επιτροπής
Απαλλοτριώσεων δεσµεύει τα δασικά όργανα ως προς τα ζητήµατα της ιδιοκτησίας και
το επιτρεπτό της χρήσεως για την οποία είχε γίνει αρχικώς η αποκατάσταση, ενώ για
χαρακτηρισµό της εκτάσεως έχει εφαρµογή η δασική νοµοθεσία. Η ρύθµιση αυτή δεν
αντίκειται στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α και στα άρθρα 17, 24 και 118
του Συντάγµατος. Αντίθετη µειοψηφία. Ακυρωτέα και η προσβαλλόµενη απόφαση. ∆εκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη εκ νέου στην Ολοµέλεια µετά την υπ’
αριθµ. 3973/2009 αναβλητική απόφασή της. ......................................................................

1010

AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1611/2010 (Τµ. Γ΄ Πολ.). ∆ηµόσια διαθήκη. Ακυρότητα. Αδυναµία υπογραφής του διαθέτη. Αρκεί η βεβαίωση του συµβολαιογράφου ότι ο διαθέτης δήλωσε αδυναµία προς υπογραφή, χωρίς να απαιτείται να αναγράφεται και ο λόγος της
αδυναµίας. ∆εν υπάρχει έδαφος µεταγενέστερης ανταποδείξεως, ότι δηλ. ο διαθέτης
µπορούσε να υπογράψει, εποµένως δεν υπάρχει λόγος έρευνας αν η δήλωση του διαθέτη περί αδυναµίας προς υπογραφή ανταποκρίνεται ή όχι στην αλήθεια. Απορρίπτει την
αίτηση για αναίρεση της υπ’ αριθµ. 263/2007 απόφασης του Εφετείου Καλαµάτας. ..........
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1615/2010 (Τµ. Γ΄ Πολ.). Κληρονοµικό δίκαιο. Συνεισφορά µεταξύ συγκληρονόµων εξ αδιαθέτου. Εφαρµογή των άρθρων 1895 και 1899 ΑΚ πριν από
την τροποποίησή τους µε το Ν. 1329/1983, διότι οι συνεισενεκτέες παροχές δόθηκαν
πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του Νόµου. Προσδιορισµός της αξίας των εν ζωή γενοµένων από την κληρονοµούµενη παροχών. Γονική παροχή µε προικοσυµβόλαιο. Η
αναφορά ότι η προικοδότις εγγυάται τα προικοδοτούµενα ελεύθερα παντός βάρους δεν
έχει την έννοια ότι η προικοδότις απέκλεισε τη συνεισφορά, για το οποίο απαιτείται ρητή αναφορά. Αξία χρυσής λίρας. Υπολογισµός δυνάµει του άρθρου 288 ΑΚ, λόγω των
σοβαρών νοµισµατικών διακυµάνσεων. Αναγωγή της αξίας στο ισάξιο της κατά το χρόνο του θανάτου της κληρονοµούµενης, αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας κατά το χρόνο της παροχής και ακολούθως του θανάτου και η µεταξύ τους
σύγκριση αλλά και η στο µεταξύ αύξηση του τιµαρίθµου. Απορρίπτει την αίτηση για
αναίρεση της υπ’ αριθ. 123/2007 απόφασης του Εφετείου ∆ωδεκανήσου (µεταβατική
έδρα Κω). ..............................................................................................................................
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1454/2011 (Τµ. Γ΄ Πολ.). ∆ουλεία διόδου. Συνιστά πραγµατική
δουλεία. Τρόποι απόσβεσης αυτής. Απόλυτη αδυναµία της ασκήσεώς της για λόγους
πραγµατικούς ή νοµικούς. Στην προκειµένη περίπτωση το δεσπόζον ακίνητο απέκτησε
άλλη δίοδο. Κατά συνέπεια έπαυσε η χρησιµότητα της υφισταµένης δουλείας. Κρίση ότι
έχει αποσβεσθεί η δουλεία. Παύση της ασκήσεως της δουλείας και παράλειψή της στο
µέλλον. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθµ. 129/2004 απόφασης του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που δίκασε ως Εφετείο. .............................................
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1252/2011 (Tµ. ∆΄ Πολ.). Εφ’ όσον ο χώρος της πιλοτής δεν
µπορεί να αποτελέσει διαιρεµένη ιδιοκτησία, δεν είναι δεκτικός ούτε συστάσεως χωριστού εµπράγµατου δικαιώµατος (όπως πραγµατικής δουλείας). Μπορεί όµως, είτε µε
την αρχική δικαιοπραξία της σύστασης οροφοκτησίας, είτε µε µεταγενέστερη ιδιαίτερη
συµβολαιογραφική πράξη όλων των συνιδιοκτητών και µεταγραφή αυτής, να παραχωρηθεί η χρήση του χώρου αυτού αποκλειστικώς σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες
ορόφου ή διαµερίσµατος (µόνο όµως της ίδιας οικοδοµής στην οποία υπάρχει). Επικυρώνει την υπ’ αριθµ. 5326/2009 απόφαση ΕφετΑθ. .............................................................

1020

AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1643/2011 (Tµ. ∆΄ Πολ.). O προσδιορισµός των κοινοκτήτων
και κοινοχρήστων µερών γίνεται είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας σύµβαση, είτε
µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των οροφοκτητών, οι οποίες παραµένουν έγκυρες και ισχυρές ακόµη και όταν έρχονται σε αντίθεση µε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, όταν µε αυτές ορίζονται για την παράβαση µόνο διοικητικές κυρώσεις. Αν όµως δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, τότε ισχύει ο προσδιορισµός
που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις ή από άλλες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Τέτοια διάταξη αποτελεί και αυτή του άρθρ. 23 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3046/304/30-1-1989 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,
η παράβαση της οποίας, µε την επίστρωση του ακάλυπτου χώρου οικοδοµής σε έκταση
µεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής και κατάργηση µε αυτόν τον τρόπο της επιφάνειας
που προορίζεται για δενδροφύτευση, δεν επηρεάζει το έγκυρο της συµφωνίας των οροφοκτητών, αλλά παραµένει απλή πολεοδοµική παράβαση. Απορρίπτει αναίρεση κατά
της υπ’ αριθµ. 777/2008 απόφασης ΕφετΠατρ. ...................................................................
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1734/2011 (Tµ. Γ΄ Πολ.). Επί κάθετης ιδιοκτησίας το βασικώτερο αντικείµενο της αναγκαστικής συγκυριότητας είναι το ενιαίο οικόπεδο, σε ολόκληρη την έκτασή του και δη τόσο ως προς το καλυπτόµενο από τις οικοδοµές όσο και ως
προς το ακάλυπτο µέρος του. ∆εν µπορεί έτσι κανένας από τους δικαιούχους των επί
µέρους ιδιοκτησιών να αποκτήσει µε χρησικτησία δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης των
κοινόκτητων µερών, ούτε να απωλέσει µε αχρησία ένα τέτοιο δικαίωµα. Απορρίπτει
αναίρεση κατά της υπ’ αριθµ. 336/2009 απόφασης ΠολΠρωτΒολ. ......................................
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 5/2012 (Ολοµ.). Χορήγηση τίτλου µεταφοράς συντελεστή δόµησης στους χαρακτηρισµένους ως κοινόχρηστους χώρους. Η µεταφορά συντελεστή
δόµησης µόνο ως µέθοδος αποζηµίωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη
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διάταξη του άρθρου 24 παρ. 6 του Συντ. µπορεί να εισαχθεί από το νοµοθέτη. Σε άλλες
περιπτώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει τέτοια συνταγµατική πρόβλεψη, δεν µπορεί να
εισαχθεί ο θεσµός της µεταφοράς του συντελεστή δόµησης, όπως π.χ. για εκείνη των
ρυµοτοµούµενων ακινήτων. Η διάταξη του άρθρ. 3 ενότ. Α παρ. 2 του Ν. 2300/1995 είναι
αντισυνταγµατική. Για τον ίδιο λόγο είναι αντισυνταγµατική και η µεταβατική διάταξη
του άρθρ. 7 παρ. 2 του Ν. 3044/2002, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 1δ΄
του ίδιου νόµου, κατά το µέρος που θεωρούν έγκυρους τους τίτλους ΜΣ∆, οι οποίοι είχαν εκδοθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόµου και αφορούν ακίνητα που είχαν απαλλοτριωθεί λόγω ρυµοτοµίας για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. Είναι
πλέον επιτρεπτός ο τρόπος αποζηµίωσης µε παραχώρηση άλλου ακινήτου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Ο θεσµός της µεταφοράς του συντελεστή δόµησης
στην περίπτωση των ρυµοτοµούµενων ακινήτων και υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους αποδέχονται τον τρόπο αυτόν της αποζηµίωσης, προβλεπόµενος ήδη από το
άρθρο 3 παρ. 1δ΄ του νεότερου Ν. 3044/2002, δεν έρχεται καταρχήν σε αντίθεση µε τις
επιταγές του Συντάγµατος. .................................................................................................
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ. αριθ. 1193/2012 (Τµ. Γ΄ Πολ.). Κληρονοµία µε καταπίστευµα. Ο διαθέτης, εκτός από τον άµεσο κληρονόµο του, µπορεί να εγκαταστήσει έµµεσο καθολικό
του διάδοχο, τον καταπιστευµατοδόχο, ο οποίος είναι κληρονόµος υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσµία. Το καθολικό καταπίστευµα συνιστάται µόνο σε ένα βαθµό και δεν
επαναλαµβάνεται πέραν του πρώτου καταπιστευµατοδόχου. Υποκατάσταση του κληρονόµου. Πότε υφίσταται. Έννοια "έκπτωσης" στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 1809
ΑΚ. Η υποκατάσταση του καταπιστευµατοδόχου, κατ’ άρθρο 1809 του ΑΚ, έχει ως προϋπόθεση ότι ο εγκατασταθείς ως καταπιστευµατοδόχος εξέπεσε της κληρονοµίας πριν
από την αποδοχή του καταπιστεύµατος, ενώ η σύσταση καταπιστεύµατος σε βάρος του
καταπιστευµατοδόχου προϋποθέτει ότι ο πρώτος καταπιστευµατοδόχος απέκτησε, µε
αποδοχή, την κληρονοµία. Ο καταπιστευµατοδόχος έχει δικαίωµα προσδοκίας κληρονοµίας, το οποίο είναι κεκτηµένο, απαλλοτριωτό και όχι κληρονοµητό και έχει το δικαίωµα να το εκποιήσει, ακόµη και στον ίδιο τον βεβαρηµένο µε το καταπίστευµα κληρονόµο. Αν µαταιωθεί η επαγωγή της κληρονοµίας στον καταπιστευµατοδόχο, εφόσον δεν
προκύπτει κάτι άλλο από την διαθήκη, η κληρονοµία παραµένει στον κληρονόµο. Η
υπέρ του βεβαρηµένου παραίτηση από το καταπίστευµα είναι έγκυρη, εφόσον γίνεται
µετά την επαγωγή στον βεβαρηµένο κληρονόµο και πριν από την επαγωγή στους συγκαταπιστευµατοδόχους, µε την επισήµανση ότι η παραίτηση είναι διαφορετική από
την αποποίηση κατ’ άρθρ. 1940 ΑΚ. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄ αριθµ. 2784/2010
απόφασης ΕφετΑθ. ..............................................................................................................
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 3010/2009 (Τµ. 11ο Τριµ.). Ταµείο Ασφαλίσεως Συµβολαιογράφων. Η αξίωση του Ταµείου να επιβάλει σε βάρος συµβολαιογράφου
τα εισπραττόµενα κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων δικαιώµατα παραγράφεται µετά την παρέλευση δεκαετίας από το τέλος του έτους, εντός του οποίου καταρτίσθηκε η οικεία συµβολαιογραφική πράξη. Απορρίπτει την έφεση. Επικυρώνει την
υπ’ αριθµ. 1070/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. ...........................
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 807/2009. Αίρεση στη διαθήκη. Στην εγκατάσταση κληρονόµου µε αναβλητική αίρεση, βεβαρηµένος µε το καταπίστευµα είναι το πρόσωπο στο
οποίο πρέπει, κατά τη θέληση του διαθέτη να παραµείνει η κληρονοµία µέχρι την πλήρωση της αίρεσης, οπότε και υποχρεούται να αποκαταστήσει την κληρονοµία στον υπό
αίρεση εγκατάστατο. Σε περίπτωση µαταιώσεώς της η εγκατάσταση θεωρείται ότι δεν
έγινε. Στην εγκατάσταση κληρονόµου υπό διαλυτική αίρεση, ο εγκατάστατος µέχρι την
πλήρωση της αίρεσης είναι κληρονόµος και λαµβάνει αµέσως την κληρονοµία, από το
θάνατο του διαθέτη. Όταν πληρωθεί η αίρεση ο υπό αίρεση εγκατάστατος θεωρείται βεβαρηµένος µε καθολικό καταπίστευµα, οπότε και έχει την υποχρέωση να παραδώσει
την κληρονοµία στον καταπιστευµατοδόχο, ο οποίος, αν δεν έχει οριστεί από το διαθέτη, είναι αυτός που θα κληρονοµούσε εξ αδιαθέτου το διαθέτη, αν αυτός πέθαινε κατά
την πλήρωση της αίρεσης. Όταν όµως µαταιωθεί η αίρεση, τότε καθίσταται οριστικά
κληρονόµος εκείνος που εγκαταστάθηκε µε διαλυτική αίρεση. Σε περίπτωση που η
ισχύς της διάταξης τελευταίας βούλησης έχει εξαρτηθεί από το διαθέτη µε εξουσιαστική αίρεση, δηλαδή µε την αίρεση ότι ο τετιµηµένος εντός χρονικού διαστήµατος απροσδιόριστης διάρκειας θα παραλείψει ή θα εξακολουθήσει να πράττει κάτι, σε περίπτωση
αµφιβολίας, λογίζεται ότι τελεί υπό διαλυτική αίρεση αντίθετου περιεχοµένου, οπότε
λαµβάνει αµέσως το καταληφθέν, αλλά αν επιχειρήσει την απαγορευθείσα πράξη ή διακόψει την επιβληθείσα, παύει να είναι κληρονόµος και χωρεί η επαγωγή του καταπιστεύµατος. ............................................................................................................................
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 5848/2010. Κτηµατολόγιο. ∆ιόρθωση ανακριβούς πρώτης
εγγραφής, όταν το ακίνητο φέρεται ως "αγνώστου ιδιοκτήτη". Ποιος έχει έννοµο συµφέρον να ζητήσει τη διόρθωση. Αίτηµα της σχετικής αίτησης δεν µπορεί να είναι η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την εγγραφή. ∆ιόρθωση της ανακριβούς εγγραφής σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία δεν έχει γίνει δήλωση αποδοχής κληρονοµίας. Αν ο θάνατος επήλθε µετά την έναρξη ισχύος το Κτηµατολογίου, δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώµατος είναι ο κληρονοµούµενος. Πότε είναι δικαιούχοι οι κληρονόµοι. ..............................................................................................
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 1708/2012 (Tµ. 2ο). ∆ηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι. Τρόποι µε τους οποίους καθίστανται πράγµατα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής. Θεσµός της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου. Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος. Αναγνωριστική αγωγή. Απορρίπτει την
αγωγή κατ’ ουσίαν. ...............................................................................................................
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Υπ’ αριθ. 2012/2011 (Τµ. 12ο Μον.). Φορολογία
µεταβίβασης ακινήτων. Φορολογητέα αξία κατεδαφιστέου κτίσµατος επί ακινήτου. ......
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 3466/2012 (Μον.). Πιλοτή. Θέσεις σταθµεύσεως αυτοκινήτων. Ασφαλιστικά µέτρα. Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης. ∆εν υφίσταται νόµιµο
δικαίωµα να ζητηθεί λήψη ασφαλιστικών µέτρων, ούτε δύναται να απαγορευθεί σε συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας η σύγχρηση θέσεων σταθµεύσεως της πιλοτής που παρα-
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νόµως ανήκουν κατ' αποκλειστική χρήση σε αποθήκες - βοηθητικούς χώρους. Απορρίπτεται η αίτηση. ....................................................................................................................
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 4/2013 (Μον.). Συνιδιοκτησία. Επέκταση υφιστά-

µενου οικοδοµήµατος. Άρνηση συναίνεσης από αδικαιολόγητη δυστροπία. Η
διαφορά µεταξύ ιδιοκτητών των υφιστάµενων οριζόντιων ιδιοκτησιών και της
µελλούσης να ανεγερθεί ιδιοκτησίας είναι διαφορά από την οροφοκτησία και
υπάγεται στην εξαιρετική αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου (άρθρο
17 παρ. 2 ΚΠολ∆). Αδυναµία ή αδικαιολόγητη δυστροπία ενός ή περισσότερων
συνιδιοκτητών. Μπορεί ο ένας ή οι λοιποί να κάνουν την επέκταση µε δικά τους
έξοδα, οπότε η προσθήκη θα ανήκει αποκλειστικά σε εκείνους που έκτισαν, οι
οποίοι όµως είναι υποχρεωµένοι πριν από τις εργασίες επέκτασης να πληρώσουν στον συνιδιοκτήτη που αρνείται την αξία της αναλογίας του. Η αδυναµία ή
αδικαιολόγητη δυστροπία πρέπει να βεβαιώνονται µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, η οποία µεταγράφεται στα βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Η αγωγή αυτή εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων, αλλά δεν απαιτείται καταβολή δικαστικού ενσήµου. Αν και παρέχεται από το νόµο η δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος αποκλειστική κυριότητα σε διηρεµένη ιδιοκτησία που
δεν έχει ανεγερθεί αλλά µέλλει να ανεγερθεί, δεν του παρέχεται η δυνατότητα
να ζητήσει τη διανοµή διηρεµένων ιδιοκτησιών που πρόκειται να ανεγερθούν
στο µέλλον, ελλείψει αντικειµένου προς διανοµή. .................................................
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Υπ’ αριθ. 441/2012 (Μον.). Η περιουσία του κειροµένου µοναχού περιέρχεται αυτοδικαίως στη Μονή εγκαταβιώσεως, στα µοναχολόγια της οποίας
εγγράφεται µετά από αφαίρεση της νόµιµης µοίρας υπέρ των αναγκαίων κληρονόµων.
Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν και επί των ιεροµονάχων, των µοναχών δηλαδή εκείνων που χειροτονήθηκαν κανονικά ως κληρικοί. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η περιουσία του αποβιώσαντος µοναχού περιήλθε αυτοδικαίως στην Ιερά Μονή, όπου είχε
εγκαταβιώσει και στα µοναχολόγια της οποίας είχε εγγραφεί. .........................................
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ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Λύση εταιρείας συµβολαιογράφων µε την επωνυµία «Εταιρεία Συµβολαιογράφων Μιλτιάδης Στάµου – Καλλιρρόη Στάµου-Κουνέλη». ..................................................................
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