Σ Y M B OΛ A IOΓ PAΦ I K H E Π IΘ E Ω PH Σ H
Τ Ο Μ Ο Σ Κ H ΄- Α Ρ . ΦΥΛ ΛΟΥ 1 2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

∆ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΡΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
∆ΕΠΟΥΝΤΗ-ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ έως 10/12/2013
∆ΡΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΑΓΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΕΡΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚH΄• 2012-2013

1635

ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ή ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ;
του Νίκου Γ. Παφύλα
Επίτιµου Προέδρου του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Πατρών

Η Ελληνική µυθολογία, ικανός ληξίαρχος των δραστηριοτήτων των Ελλήνων της προϊστορικής εποχής, φανερώνει για τους Φοίνικες: ο Φοίνικας είναι γιος του Αγήνορος και της Τηλέφασας. Αδέλφια
του είναι η Ευρώπη, ο Κίλιξ και ο Κάδµος. Είναι ο γενάρχης των Φοινίκων. Τούτο αναφέρεται στο Γ’
Βιβλίο της «Μυθολογικής βιβλιοθήκης» του Απολλόδωρου. Από αυτό και από άλλες µαρτυρίες της
κλασικής Ελληνικής Γραµµατείας προκύπτει ότι οι Φοίνικες είναι Ελληνικό φύλο. Οι Ελληνοφοίνικες όµως εξολοθρεύτηκαν από τους Χετταίους τον 13ο π.Χ. αιώνα. Όσοι από αυτούς διασώθηκαν
αναµείχτηκαν µε τους Σηµίτες και απετέλεσαν ενιαίο σύνολο τους Σηµιτοφοίνικες, που εµφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο µετά τον 13ο π.Χ. αιώνα. Αρχικό ορµητήριό τους και χώρος της δραστηριότητάς τους είναι η περιοχή της Τύρου της Παλαιστίνης. Κύρια ασχολία τους είναι το διαµετακοµιστικό εµπόριο, στο οποίο διακρίθηκαν. Η εµπορική τους δράση περιελάµβανε τον Αιγαιακό χώρο µέχρι την Εύβοια, την Θήβα και την Αθήνα, την Μεσόγειο και την νοτιοδυτική Ευρώπη. Υποδουλώθηκαν στους Αιγύπτιους και τους Ασσύριους, για αρκετά χρονικά διαστήµατα.
Κατά τους αρχαίους µύθους το 880 π.Χ. η Τυρία ∆ιδώ κτίζει το προπύργιο των Φοινίκων, την Καρχηδόνα στο βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής, την σηµερινή Τυνησία, όπου συρρέουν πολλοί Φοίνικες. Αυτή µεταβλήθηκε σε πρωτεύουσα πρωτεύουσα του ισχυρού στη συνέχεια κράτους των Φοινίκων. Οποιαδήποτε νέα πόλη, ειδικότερα κατά τους χρόνους εκείνους, για να µεγαλώσει, να ακµάσει
και να µεγαλουργήσει πολιτικά, οικονοµικά και επιστηµονικά, στις τέχνες και στα γράµµατα, χρειάζεται ικανό χρόνο επώασης. Αυτή η προετοιµασία ολοκληρώνεται τον 5ο αιώνα π.Χ., οπότε οι Φοίνικες της Καρχηδόνας παρουσιάζονται ισχυροί, σαν κρατική, ναυτική και εµπορική δύναµη και συγκρούονται µε τους λαούς της Μεσογείου και κυρίως µε τους Έλληνες. Υπάρχει όµως µια πελώρια
διαφορά ανάµεσα στην δράση και στο εµπόριο των Ελλήνων και των Φοινίκων. Οι Φοίνικες ταξιδεύουν «κατ’ εµπορείαν και ληστείαν», αποκλειστικά και µόνο για το κέρδος, την ατοµική τους ωφέλεια, ενώ οι Έλληνες «κατ’ εµπορείαν και θεωρίαν», δηλαδή για το εµπόριο, το κέρδος, αλλά κυρίως
την µάθηση, την έρευνα, την γνώση, µε την οποία φωτίζουν τους συνανθρώπους τους σε ολόκληρο
τον κόσµο, όπου τους οδηγεί το ανήσυχο πνεύµα τους.
Οι νεότεροι Έλληνες ερευνητές, που δεν ανήκουν στο ιστορικό κατεστηµένο, µε την ερµηνεία
των νέων αρχαιολογικών ευρηµάτων, που οι ερευνητές του ιστορικού κατεστηµένου δεν έχουν
αποδεχθεί ακόµη, αλλά και µε την συνδροµή της λογικής, που είναι ο αλάθητος οδηγός της ανθρώπινης σκέψης, επεκτείνουν τον ορίζοντα της Ελληνικής ιστορίας και αναπροσδιορίζουν τα όρια της
ιστορικής γνώσης. Ανάγουν τον χρόνο διεξαγωγής του Τρωικού πολέµου στο 2800 π.Χ.. ∆έχονται
ότι συντάκτης των Οµηρικών επών, της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας» δεν είναι ο Όµηρος, αλλά ο
πρωταγωνιστής των γεγονότων Οδυσσέας. ∆έχονται ότι κανένας άλλος άνθρωπος, όσο ευφυής και
αν είναι και όση ισχυρή µνήµη και αν διαθέτει δεν είναι δυνατόν να συγκρατήσει απειράριθµα ονόµατα, σωρεία τοπωνυµίων, όπλων, καραβιών, µαχών και συζητήσεων, διαλόγων και εκµυστηρεύσεων, που µε θαυµαστή ακρίβεια αναγράφονται στα οµηρικά έπη.
Οι Φοίνικες, δεν άφησαν γραπτά µνηµεία. Όσες γνώσεις διαθέτουµε για τους Φοίνικες τις ανακτήσαµε µόνο από αναφορές Ελλήνων ιστορικών και γεωγράφων. ∆εν υπάρχουν Φοινικικά κείµενα,
που να καταγράφουν την Φοινικική δραστηριότητα στις επιστήµες, στις τέχνες, στα γράµµατα, στον
πολιτισµό κατά την διάρκεια της ιστορικής τους διαδροµής. Πώς συµβαίνει τώρα να δέχεται η συµ-
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βατική ιστορία και αρκετοί άνθρωποι του πνεύµατος, συγγραφείς και ερευνητές ότι η Ελληνική γραφή είναι δάνειο των Ελλήνων από τους Φοίνικες και ακόµα ότι έργα της Ελληνικής δραστηριότητας
της προϊστορικής εποχής, που έρχονται στο φως της επιστηµονικής έρευνας µε την αρχαιολογική
σκαπάνη, έχουν Φοινικική προέλευση, είναι ερώτηµα που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και την
ιστορική καλοπιστία. Την απάντηση, θεµελιωµένη σε αδιάσειστα επιχειρήµατα, δεν την δίδει η συµβατική ιστορία και όσοι ερευνητές αποδέχονται τέτοιες παραδοξότητες. Ο Ησίοδος από τον 8ο π.Χ.
αιώνα ή και πολύ ενωρίτερα, γράφει τα έργα του «Θεογονία» και «Έργα και ηµέραι», που πολλοί µη
συµβατικοί δέχονται ότι έχουν γραφεί την προκατακλυσµιαία εποχή, στην Ελληνική γραφή. Τα έργα
του Θέογνι του Μεγαρέως γράφονται την ίδια εποχή στην Ελληνική γλώσσα. Τα οµηρικά έπη «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» γράφονται µε Ελληνική γραφή τον 8ο αιώνα π.Χ.. Τα έργα των επιφανών ποιητών Σαπφούς, Αλκαίου και Αλκµάνα και πολλών άλλων έχουν γραφεί µε Ελληνική γραφή, στην
Ελληνική γλώσσα, ίσως λίγο αργότερα. Η προσφορά των Ελλήνων, στα προϊστορικά και ιστορικά
χρόνια είναι ωκεάνια και αποδεικνύεται µε αδιάψευστα στοιχεία. Των Φοινίκων η προσφορά είναι
ελάχιστη. Εκτός και αν οι ιστορικοί, ερευνητές και συγγραφείς στοχεύουν στην αλλαγή του προορισµού της ιστορίας, που κατά τον ∆ιόδωρο τον Σικελιώτη σκοπός της είναι «η φανέρωση της αλήθειας και η καταδίωξη του ψεύδους».
Από όλες τις γραφές των αρχαίων λαών της γης µόνον η Ελληνική γραφή (και η Λατινική, που είναι θυγατρική της) είναι φθογγική, αλλά και ετυµολογική. Οι Αιγύπτιοι µε την συνδροµή των Ελλήνων ανέπτυξαν την γραφή τους. Μήπως τα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά έχουν αφετηρία την Ελληνική
γραµµική γραφή Α; Οι Έλληνες από την 10η π.Χ. χιλιετηρίδα είχαν κατακτήσει την πεδιάδα του Κάτω Νείλου, είχαν οργανώσει το κράτος της Αιγύπτου και αποτελούσαν το κυρίαρχο στοιχείο αυτού.
Οι πρώτοι Βασιλείς των Αιγυπτίων ήταν Έλληνες: Κρόνος, Ήφαιστος, Μιν, Ηρακλής, Ερµής ο Τρισµέγιστος (Θωθ στα Αιγυπτιακά) κ.ά.. Αυτό βέβαια την προκατακλυσµιαία εποχή. Τούτο προκύπτει
από το έργο του Αιγυπτίου αρχιερέα Μανέθωνα, που το έγραψε τον 3ο π.Χ. αιώνα στην Ελληνική
γλώσσα, που δυστυχώς σήµερα µόνο αποσπάσµατά του σώζονται. Η συγκόλλησή τους όµως απαιτεί προσοχή για να αποδοθεί το πνεύµα και η ακρίβεια όσων εκτίθενται σε αυτά, διαφορετικά η παραποίηση είναι βεβαία.
Στα πανάρχαια Ινδικά κείµενα «Μαχαµπαράτα» και «Ραµαγιάνα», κείµενα ποιότητας, που εξιστορούν την ζωή των ανθρώπων της 6ης π.Χ. χιλιετηρίδας, οι Έλληνες αποκαλούνται «σαβαραρτζάνα»
και «γιοβάνα», που σηµαίνει «παντογνώστες Έλληνες». Οι Ινδοί της εποχής εκείνης γνώριζαν τις
ικανότητες και την προσφορά των Ελλήνων. Οι σηµερινοί ιστορικοί, οι ερευνητές και οι συγγραφείς
που επιθυµούν να είναι οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης, την αγνοούν.
Μόλις το 3,5% της συνολικής αρχαίας ελληνικής γραµµατείας διασώθηκε από τις πολυποίκιλες
καταστροφές, από το µίσος και την εµπάθεια των ανθελλήνων, που χρησιµοποιούσαν για τον αφανισµό της την πύρινη λαίλαπα, από την εξαφάνιση, που προκάλεσαν οι κατακλυσµοί του ∆άρδανου,
του Ωγύγη και του ∆ευκαλίωνα στον Αιγαιακό και περιαιγαιακό χώρο. Αυτό το ελάχιστο δείγµα της
Ελληνικής προσφοράς στην ανθρωπότητα για να µελετηθεί απαιτεί ανθρώπινο χρόνο 140 ετών, όχι
ζωής, αλλά µελέτης.
Ο ανιστόρητος ισχυρισµός του δανεισµού της Ελληνικής γραφής από τους Φοίνικες, πέρα από
τα ως τώρα στοιχεία, που αναγράφονται πιο πάνω, που συντρίβουν το ασύστολο ψεύδος, καταρρίπτεται και από τα πιο κάτω ασάλευτα επιστηµονικά στοιχεία:
1) Ο διαπρεπής Έλληνας αρχαιολόγος – ακαδηµαϊκός Παναγιώτης Καββαδίας αποφαίνεται ότι οι
Φοίνικες δανείστηκαν το Ελληνικό αλφάβητο από τους Μινωίτες Κρήτες (γραµµική γραφή Α) και
ύστερα το επέστρεψαν στις χώρες του Αιγαιακού χώρου, από τις οποίες το είχαν προηγουµένως
παραλάβει.
2) Ο Έλληνας καθηγητής αρχαιολόγος, επιγραφολόγος, επιστηµονικής περιωπής, Ανδρέας Παπαγιαννόπουλος – Παλαιός στο έργο του ισχυρίζεται ότι οι Φοίνικες παρέλαβαν από τους Κρήτες τα
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σχήµατα των γραµµάτων και τα περιόρισαν σε 22, ταυτόχρονα µε τους Έλληνες της ηπειρωτικής
Ελλάδας.
3) Ο Άγγλος αρχαιολόγος Sir Arthur John Evans, που πραγµατοποίησε τις ανασκαφές στην Κνωσό της Κρήτης και έφερε στο φως τα περίφηµα ανάκτορα της Κνωσού και τις υπόλοιπες περίλαµπρες αρχαιότητες, που επιβεβαιώνουν την ιστορική ύπαρξη και την πολιτισµική δράση της Μινωϊκής εποχής, βεβαιώνει ότι «µητέρα της Φοινικικής είναι η γραφή της Κρήτης».
4) Στην µεγάλη Σοβιετική εγκυκλοπαίδεια αναγράφεται: «Την δεκαετία 1940-1950 διαπιστώθηκε
η υπόθεση ότι εκ της Κρητικής γραφής προήλθε το Ελληνικό και το Φοινικικό αλφάβητο».
5) Ο διαπρεπής αµερικανός καθηγητής της ιστορίας Will Durant αποκρούει στο έργο του την ιδέα
ότι οι Φοίνικες έφεραν στην Ελλάδα το αλφάβητό τους.
6) Ο εξαιρετικού κύρους καθηγητής της αρχαιολογίας και σηµιτολόγος Adolphe Lods, αποφαίνεται στο έργο του ότι το αρχαϊκό Ελληνικό αλφάβητο παρουσιάζει συγκεκριµένους χαρακτήρες, που
είναι παλαιότεροι και από εκείνους του φοινικικού αλφαβήτου και κατά συνέπεια οι Έλληνες δίδαξαν το αλφάβητό τους στους Φοίνικες.
7) Ο καθηγητής ανθρωπολόγος και εξαιρετικός ερευνητής Άρης Πουλιανός (µελετητής του σπηλαίου Πετραλώνων) ασπάζεται την βεβαιότητα του Βούλγαρου καθηγητής της γλωσσολογίας και
ακαδηµαϊκού Vladimir Georgiev, που διακηρύσσει ότι «η Φοινικική γραφή είναι Κρητικής προέλευσης».
8) Η Αµερικανική εγκυκλοπαίδεια αναγράφει ότι «ο Evans, που µε τις ανασκαφές του ανακάλυψε
τα περίφηµα ανάκτορα της Κνωσού, ισχυρίζεται ότι οι Φιλισταίοι, που ήταν Ελληνικό φύλο, διέδωσαν την Κρητική γραφή από την Κρήτη στην Παλαιστίνη και από τους Παλαιστίνιους στη συνέχεια
τη δανείστηκαν οι Φοίνικες».
9) Ο διαπρεπής Άγγλος καθηγητής της φιλοσοφίας και της ιστορίας Gilbert Murray προτάσσει στο
έργο του τις λανθασµένες ερµηνείες και τα ιστορικά σφάλµατα όσων ισχυρίζονται ότι η Ελληνική
γραφή έχει Φοινικική προέλευση. Μέµφεται και αυτόν τον Γερµανό φιλόσοφο Wolf για τις θέσεις
του. Θέτει το καταλυτικό ερώτηµα. Είναι δυνατόν οι Έλληνες, που τον 7ο αιώνα π.Χ. ανέδειξαν ποιητές της περιωπής της Σαπφούς, του Αλκαίου και του Αλκµάνα, που γνώριζαν όχι µόνο την Ελληνική γλώσσα, αλλά και µουσικά στοιχεία, να δανειστούν από τους Φοίνικες την γλώσσα τους, που
ακόµα δεν είχε διαµορφωθεί;
10) Ο σπουδαίος Γάλλος καθηγητής της ιστορίας και της σπηλαιολογίας και αυθεντία της προϊστορικής αρχαιολογίας Paul Faure στο έργο του αποκαλύπτει ότι οι Φιλισταίοι, που στα Εβραϊκά
ονοµάζονται Πελεσθήν, είναι οι Πελεσγέτ των Αιγυπτιακών κειµένων, δηλαδή οι Πελασγοί – Έλληνες. Φανερώνει επίσης στο έργο του ότι όταν ο Μωυσής διάβαινε την Ερυθρά Θάλασσα, οι Κρήτες
ήταν εγκατεστηµένοι στην Παλαιστίνη, στην οποία, µετά την διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας,
έφτασαν και οι Εβραίοι µε τον Μωυσή. Επίσης απέδειξε ότι οι Έλληνες µιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά τουλάχιστον 1400 χρόνια πριν εµφανισθούν στο ιστορικό προσκήνιο οι Φοίνικες. Στο συµπέρασµα αυτό αβίαστα οδηγήθηκε από την αποκρυπτογράφηση πινακίδων Ελληνικής γραµµικής γραφής,
που βρέθηκαν στις ανασκαφές, που έγιναν στο «κυκλώπειο τείχος» των Πιλικάτων της Ιθάκης και
χρονολογήθηκε µε σύγχρονες µεθόδους, που έδειξαν έτος κατασκευής τους 2700 π.Χ.. Γλώσσα
των πινακίδων η Ελληνική.
11) Στο ∆ισπηλιό της Καστοριάς ο καθηγητής Γιώργος Χουρµουζιάδης, µέσα στα νερά της λίµνης, ανακάλυψε ανάγλυφη πινακίδα, µε γραφή όµοια µε την αλφαβητική, που χρονολογήθηκε µε
την σύγχρονη µέθοδο της θερµοφωτοανταύγειας στο 5250 π.Χ..
12) Ο Έφορος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Σάµψων σε ανασκαφές του «Σπηλαίου του Κύκλωπα» της ερηµονησίδας Γιούρα ή Γεροντία στις Βόρειες Σποράδες, ανακάλυψε θραύσµατα αγγείων µε γράµµατα, που οµοιάζουν µε αυτά του σηµερινού Ελληνικού αλφαβήτου, που
χρονολογήθηκαν µε την µέθοδο της θερµοφωτοανταύγειας και αποδείχτηκε έτσι ο χρόνος δηµι-
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ουργίας τους το 5500-6000 π.Χ.. Ο ίδιος αρχαιολόγος σε ανασκαφές της Μήλου το έτος 1995 ανακάλυψε «πρωτοκυκλαδικά αγγεία» των µέσων της 3ης π.Χ. χιλιετηρίδας, που φέρουν πανοµοιότυπα
γράµµατα του Ελληνικού Αλφαβήτου Χ.Ν.Μ.Κ.Ξ.Π.Ο.Ε..
13) O Theodor Birt, παγκοσµίως γνωστός Γερµανός καθηγητής κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστηµίου του Marburg, συγγραφέας του απαράµιλλου έργου «Ο Μ. Αλέξανδρος και ο Παγκόσµιος
Ελληνισµός» γράφει: «είναι µύθος το ότι οι Φοίνικες επινόησαν το Αλφάβητο».
14) Ο René Dussaud, Γάλλος Ακαδηµαϊκός στο βιβλίο του «Les Civilisations préhelléniques dans
le bassin de la mer Egée» γράφει: «∆εν είναι οι Έλληνες που παρέλαβαν το αλφάβητο από τους Φοίνικες, αλλά οι Φοίνικες από τους Έλληνες».
15) Ο Hermann Schneider, Γερµανός καθηγητής, στο βιβλίο του «Der kretische Ursprung des
‘phönikischen’ Alphabets» γράφει: «Οι Κρητικές επιγραφές είναι η πηγή του Φοινικικού Αλφαβήτου».
16) Ο Mario Pei, Αµερικανός καθηγητής γλωσσολογίας, στην εγκυκλοπαίδεια «Funk and
Wagnalis» γράφει: «Μερικά σύµβολα του φοινικικού αλφαβήτου µπορεί να πάρθηκαν από παρόµοια
συστήµατα γραφής, όπως το Κρητικό».
17) Ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος Ακαδηµαϊκός στον «Αρχαίο Κρητικό Πολιτισµό» του
γράφει: «… Πρώτη γενέτειρα πατρίς του Ελληνικού αλφαβήτου υπήρξε η Κρήτη» και «Η θεωρία ότι
το Ελληνικό Αλφάβητο είναι φοινικικό έπαψε πια να συγκεντρώνει τη γενική επιστηµονική συναίνεση και συνεπώς έχασε το κύρος της…».
18) Ο Ιωάννης Πασσάς, στο βιβλίο του «Η αληθινή προϊστορία» γράφει: «Ο εκµηδενισµός των
διαφόρων θεωριών περί της καταγωγής της γραφής από τους Φοίνικας».
19) Ο Γεώργιος Φαρµάκης, γλωσσολόγος – αρχαιολόγος, στο βιβλίο του «Αι Κλείδες της γλώσσης µας» γράφει: «… το δε σηµερινόν µας αλφάβητον είναι απόρροια εξελίξεως και ουχί φοινικικόν,
ως τίνες ισχυρίζονται… ούτε και ήτο ποτέ δυνατόν οι µεταγενέστεροι αναφανέντες Φοίνικες να
ήσαν διδάσκαλοι ή εισηγηταί του αλφαβήτου…».
Είναι αδιανόητη η καθιέρωση από την επιστήµη του αντιφατικού όρου «Φοινικικό αλφάβητο» για
την ταυτότητα µιας γραφής, που δεν έχει καµία σχέση µε την αλφαβητική, δεν διαθέτει φωνήεντα,
κατά συνέπεια ούτε το Α. ∆εν περιλαµβάνει τα σύµφωνα Φ.Χ.Ψ.. Είναι ενδεχόµενο η παραπλάνηση
ορισµένων ερευνητών, που δέχονται ότι το ελληνικό αλφάβητο είναι δάνειο των Φοινίκων, να οφείλεται σε πληροφορία του Ηροδότου, ότι, κατά την δική του γνώµη, το Ελληνικό αλφάβητο είναι δανεισµένο από τους Φοίνικες. Η πληροφορία αυτή είναι εσφαλµένη και αναληθής. Τούτο το κραυγαλέο ψεύδος καταφαίνεται από το ότι η Ελληνική γραφή σε πινακίδες, που βρέθηκαν στην Κνωσό
της Κρήτης, στην Πύλο, στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα και στην Θήβα και χρονολογήθηκαν µε την τελειότερη µέθοδο της θερµοφωτοανταύγειας έδειξε ότι ανάγεται η γραφή αυτή στα 1400 π.Χ., δηλαδή στην εποχή του µυκηναϊκού πολιτισµού. Αλήθεια, πού, ήταν την εποχή εκείνη οι Φοίνικες; Ανερυθρίαστοι παρουσιάζονται όσοι προβάλουν τέτοιους ισχυρισµούς.
Οι πρόσφατες άνω αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανατρέπουν οριστικά την αποδοχή της φαιδρής
θεωρίας αρκετών ανθελλήνων και ορισµένων Ελλήνων, που βρίσκονται, δυστυχώς, σε πλάνη, ότι η
Ελληνική γραφή είναι δάνειο των Ελλήνων από τους Φοίνικες. Οι ανακαλύψεις αυτές επεκτείνουν
την ιστορική πραγµατικότητα, διευρύνουν τα ιστορικά όρια, µειώνουν τον εύρος της προϊστορίας
και υποχρεώνουν την συµβατική ιστορία σε επαναχρονολόγηση και της Ελληνικής ιστορίας, αλλά
και της παγκόσµιας ιστορίας του πολιτισµού, όπως αυτή διαµορφώθηκε και διδάσκεται από την κατεστηµένη επιστήµη. Ίσως η τελευταία, διστακτική και αµήχανη, αναµένει ισχυρότερα ιστορικά τεκµήρια, αδιάψευστα αρχαιολογικά πειστήρια, που δεν θα αργήσουν να δουν το φως της δηµοσιότητας, για να καµφθεί η άρνησή της, να αποδεχθεί την ιστορική αλήθεια και να απορρίψει τις µέχρι σήµερα εσφαλµένες παραδοχές της.
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ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223
(ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείµενο του φόρου
1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος
επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται
στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εµπράγµατα
δικαιώµατα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής
κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της
επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του
ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των
παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωµα της νοµής ή
οιονεί νοµής, της κατοχής, καθώς και στη δέσµευση δικαιωµάτων επί του ακινήτου από
Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας
των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στο φόρο.
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4. Τα δικαιώµατα επί των οποίων επιβάλλεται
ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν
την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από µεταβολές που τυχόν επέρχονται
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης.
5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου
προκύπτει απο την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης.
Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται
υπόψη τα στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική επιφάνεια
του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται
στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική επιφάνεια
και η πραγµατική χρήση του ακινήτου.
Άρθρο 2
Υποκείµενο του φόρου
1. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο
ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα µε το δικαίωµα και το ποσοστό του, και ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα σε ακίνητο
από οποιαδήποτε αιτία, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης ή από
την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής
απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα
ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση
βουλήσεως.
β) Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία
σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει
δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας
έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν
έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας
έτους.
δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ακίνη-
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το µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι και την
31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
2. Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωµα µε προσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εµπράγµατης δικαιοπραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό προσύµφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το ∆ηµόσιο ή
τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.∆.∆. και για
το χρονικό διάστηµα πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.
γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας
κληρονοµιάς.
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής
κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία ακίνητα.
ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου.
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.
ζ) Ο νοµέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο
εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.
που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και
συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε
τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει,
εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από
την ηµεροµηνία θεώρησης από την Ελληνική
Αστυνοµία της οικοδοµικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.
θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα
της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση
του φορέα.
ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του ∆ηµοσίου,
που ανήκει στην ΕΤΑ∆ ΑΕ και στην «Παράκτιο
Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», µε τη συναίνεση των ως
άνω εταιρειών και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου.
ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσµεύει για
οποιονδήποτε λόγο και για το χρονικό διάστηµα
κατά το οποίο εκκρεµεί η καταβολή σχετικής
αποζηµίωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
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γών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των
διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το
ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.
4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο επιµερίζεται
µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως
εξής:
α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο,
ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην
πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την
ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:
(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει
υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 20ό έτος της ηλικίας του.
(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 30ό έτος της ηλικίας του.
(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 40ό έτος της ηλικίας του.
(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 50ό έτος της ηλικίας του.
(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 70ό έτος της ηλικίας του.
(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί
το 80ό έτος της ηλικίας του.
β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό
ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην
πλήρη κυριότητα.
γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που αναλογεί
στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που
αναλογεί στην επικαρπία.
5. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση
και στο δικαίωµα της επιφάνειας ισούται µε το
φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί στην πλήρη
κυριότητα ισούται µε το φόρο που αναλογεί
στην ψιλή κυριότητα.
6. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εµπράγ-
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µατο ή ενοχικό δικαίωµα του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προκύπτει σύµφωνα µε το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθηµα και
κατά το ποσοστό του επί αυτού.
7. Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο
των περιπτώσεων θ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου
2 του άρθρου αυτού, ισούται µε το φόρο που
αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος από τον κύριο του ακινήτου.
8. Για την εφαρµογή του ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα
που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από το υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α θεωρούνται αυτά τα οποία εκµισθώνονται ή παραχωρούνται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν εµπίπτουν
στο προηγούµενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιµοποιούµενα.
9. Για το συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α, όπως
ορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 5, εφαρµόζονται ανάλογα τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως και 8 του παρόντος.
Άρθρο 3
Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο ∆ηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (Τ.Α.ΙΠΕΑ),
στην Εταιρεία των Ακινήτων του ∆ηµοσίου
(ΕΤ.Α.∆. Α.Ε.) και στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2.
β) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.∆.∆.), νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.), που εντάσσονται στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και
ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν
στο ∆ηµόσιο. Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής
Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α..
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή
προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωµατικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του
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ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
δ) Σε Ν.Π.∆.∆. που δεν εντάσσονται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση
µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο
∆ηµόσιο.
ε) Σε Ν.Π.Ι.∆. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού
ή παραχωρούνται δωρεάν στο ∆ηµόσιο.
στ) α) Σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογµάτων
κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος
και ιδιοχρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση
του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.
στ) (β) Στις υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
κείµενα εντός ή εκτός αυτού.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν.
3647/2008 (Α΄ 37) και ιδιοχρησιµοποιούνται.
2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα
δικαιώµατα στα ακίνητα για τα οποία:
α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε
χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, δέσµευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το µέρος για το οποίο υφίσταται η ως
άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή
οικισµού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα
τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή
οικισµού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα
τοις εκατό (60%).
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β) Έχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση η αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή
ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και
δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της ∆ιοίκησης
για την ως άνω αποδέσµευση.
γ) Έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζηµίωσης
για απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η
αποζηµίωση µετά από ένα (1) έτος από το έτος
έκδοσης της παραπάνω απόφασης.
Οι παραπάνω απαλλαγές ή µειώσεις από τον
ΕΝ.ΦΙ.Α. λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλήρους αποζηµίωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που
αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν
εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις παραχώρησης του ∆ηµοσίου που έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη Βουλή
του σχεδίου του παρόντος νόµου, εφόσον σε
αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από
φόρους ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 4
Υπολογισµός του κύριου φόρου
Α. Υπολογισµός του κύριου φόρου
για τα κτίσµατα
1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα
επί των κτισµάτων υπολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την
παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθµό προσόψεων του κτίσµατος.
Ειδικότερα:
α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος προσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην οποία υπάγεται
αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41
του ν.1249/1982 (Α΄ 43) και των αποφάσεων του
Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του. Ανάλογα µε την τιµή ζώνης
που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).
β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά
µέτρα.

γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια
αποµειώνεται µε την εφαρµογή Συντελεστή
Αποµείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.1129485/479/
3.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1152), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.
δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των
χώρων σε κύρια και βοηθητική σχετικά µε την
επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου.
ε) Η παλαιότητα του κτίσµατος προκύπτει
από τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας
και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια,
ως έτος έκδοσης της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από
δηµόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων
ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσµα
µε την υποβολή προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
2. Για τον υπολογισµό του κύριου φόρου, µε
βάση τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής:
α) Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιµή Ζώνης (ı/µ2)

0 - 500
501 - 750
751 - 1.000
1.001 - 1.500
1.501 - 2.000
2.001 - 2.500
2.501 - 3.000
3.001 - 3.500

Φ.Ζ.

Βασικός
Φόρος (Β.Φ.)
(ı/µ2)

1
2
3
4
5
6
7
8

2,00
2,80
2,90
3,70
4,50
6,00
7,60
9,20
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3.501 - 4.000
4.001 - 4.500
4.501 - 5.000
5.001+

9
10
11
12

9,50
11,10
11,30
13,00

Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης
της ∆ηµοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται.
Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη ∆ηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή
ζώνης του οικείου ∆ήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο ∆ήµο, εντάσσονται
στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος
(Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Παλαιότητα

26 έτη και άνω
20 έως και 25 έτη
15 έως και 19 έτη
10 έως και 14 έτη
5 έως και 9 έτη
Μέχρι και 4 έτη

Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσµατος
(Σ.Π.Κ.)
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930
εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8,
ενώ για τα κτίρια µε παλαιότητα άνω των εκατό
(100) ετών εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.
γ) Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας
(Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, προκειµένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρµόζεται ανά
κλιµάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Κλιµάκιο
Επιφάνειας
(µ2)
0-500
500,01 - 1.500

Συντελεστής
Αποµείωσης
Επιφάνειας
(Σ.Α.Ε.)
1,00
0,80

1643

1.500,01 - 3.000
0,75
3.000,01 - 5.000
0,65
5.000,01 - 10.000
0,55
10.000,01 - 25.000
0,45
25.000,01 - 50.000
0,35
50.000,01 και άνω
0,25
δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος
εφαρµόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος

Υπόγειο
Ισόγειο και 1ος
2ος και 3ος
4ος και 5ος
6ος και άνω

Συντελεστής
Ορόφου
(Σ.Ο.)
0,98
1,00
1,01
1,02
1,03

Σε περίπτωση που το κτίσµα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.
Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα
ειδικά κτίρια και τις µονοκατοικίες.
ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος
ορίζεται σε 1,02.
στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος
ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό προσόψεων,
σε 1,01 για κτίρια µε µία πρόσοψη και σε 1,02
για κτίρια µε δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο
συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους
βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.
ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.),
ο οποίος ορίζεται σε 0,1.
η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων
(Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, ανεξαρτήτως σταδίου
κατασκευής, που: α) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδοτούνται µε
εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, δεν είχαν ποτέ
άλλη παροχή ρεύµατος πλην της εργοταξιακής
και είναι κενά.
θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο
οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών
κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται ο
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συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά
κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0).
3. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώµατα επί
των κτισµάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού
φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος,
του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του
συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x
ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται) x
ΣΗΚ (όπου εφαρµόζεται)
β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ΄ του παρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του
βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος,
του συντελεστή αποµείωσης επιφάνειας, του
συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση,
ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ2) x ΒΦ x
ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται) x
ΣΗΚ (όπου εφαρµόζεται)
Β. Υπολογισµός κύριου φόρου
για οικόπεδα και γήπεδα
Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα
επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου
πόλης ή οικισµού (γήπεδα) υπολογίζεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:
α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική
ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε
βάση τη µοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

Μοναδιαία
αξία (ı/µ2)

Φ.Ζ.

0,01 - 2,00
2,01 - 4,00
4,01 - 6,00
6,01 - 10,00

01
02
03
04

Συντελεστής
φόρου (ı/µ2)
0,003
0,006
0,010
0,015

10,01 - 14,00
14,01 - 20,00
20,01 - 50,00
50,01 - 75,00
75,01 - 100,000
100,01 - 150,00
150,01 - 200,00
200,01 - 300,00
300,01 - 400,00
400,01 - 500,00
500,01 - 600,00
600,01 - 700,00
700,01 - 800,00
800,01 - 900,00
900,01 - 1.000,00
1.000,01 - 1.500,00
1.500,01 - 2.000,00
2.000,01 - 3.000,00
3.000,01 - 4.000,00
4.000,01 - 5.000,00
5.000,01+

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,023
0,030
0,060
0,120
0,150
0,200
0,300
0,450
0,600
0,800
1,000
1,300
1,500
1,700
1,900
2,500
3,000
4,000
6,000
7,500
9,000

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό µέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας
αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.
γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή οικοπέδου,
της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου,
του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας
του οικοπέδου. Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής:
αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), η συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και
ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.),
για τον υπολογισµό της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, λαµβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα
αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει για τα
ακίνητα είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο.. Αν το
οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, όπως έχει
καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.
ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή,
στην οποία δεν έχουν καθοριστεί µε τις αποφά-
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σεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική
τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής
αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι
χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης
του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας ∆ηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του
ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες
ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη ∆ηµοτική
Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου ∆ήµου, και, αν δεν έχουν
καθοριστεί ούτε στο ∆ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
γγ) Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται
Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 1,00
για πρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και
πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε
οδό.
δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που
χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών
ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012 (Α΄
70) και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της
επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός
των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 (Α΄ 33)
(Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29
του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.
3982/2011 (Α΄ 143) (Επιχειρηµατικά Πάρκα),
εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.
ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσµα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο
κύριος φόρος ισούται µε το υπόλοιπο της συνο-
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λικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια
του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, µε βάση τη δόµηση η οποία έχει πραγµατοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής:
Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσµα = συνολική
επιφάνεια οικοπέδου - επιφάνεια οικοπέδου που
αναλογεί στο Σ.Α.Ο. µε βάση τη δόµηση που
έχει πραγµατοποιηθεί
Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου
(Σ.Α.Ο.) που εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 1,
µε εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσµα έχει
ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, οπότε
θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί.
στ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο
της επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως
εξής:
Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (µ2) x ΣΦ.
2. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος
προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ ανά στρέµµα) µε την
εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή
ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη θέση που αντιστοιχεί στην
ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της ∆ηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Αρχική Βασική Αξία
(Α.Β.Α.) (ı/µ2)
0,1 - 0,49
0,5 - 0,99
1 - 1,99
2 - 2,99
3 - 4,99
5 - 6,99
7 - 9,99
10 - 14,99
15 - 19,99
20 +

Συντελεστής
Θέσης (Σ.Θ.)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,7
2,0
2,3
2,5
3,0

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του
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Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982.
β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του γηπέδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Χρήση γηπέδου

Συντελεστής
Χρήσης (Σ.Χ.)

∆άσος ή δασική έκταση
Βοσκότοπος/Χέρσες µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις
Καλλιέργειες (µονοετείς ή
δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση
καλλιεργήσιµων εκτάσεων
Μεταλλείο - Λατοµείο
Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

0,1
0,5

2,0
5,0
8,0

γ) Συντελεστής Άρδευσης (Σ.Αρ.), ο οποίος
ορίζεται σε
1,1
δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.), ο
οποίος ορίζεται σε
0,75
ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του
γηπέδου.
Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώµενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε, ν. 4172/2013, Α΄
167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν
εµπράγµατα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία που υπάρχει
στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 µ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν
εφαρµόζεται.
Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη
συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να
αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσµατος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (10.000 µ2), ο συντελεστής
εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
ζ) Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της
επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελε-

στή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του
συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης,
του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής:
Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (µ2) x ΒΣΦ x ΣΘ
x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρµόζεται) x ΣΚ
(όπου εφαρµόζεται).
η) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή
οικισµού, τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για
τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης,
ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων
και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής
Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων του ν.
3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές),
των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου
41 του ν. 3982/2011 (Επιχειρηµατικά Πάρκα), ο
κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή
φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου.
Άρθρο 5
Υπολογισµός του συµπληρωµατικού φόρου
1. Στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου
2 του άρθρου 1 επιβάλλεται συµπληρωµατικός
ΕΝ.Φ.Ι.Α, ο οποίος υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων του
παρόντος.
2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο
µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων
της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα µε
τα κλιµάκια και τους συντελεστές του παρακάτω
πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (ı)
0,01 - 300.000

Συντελεστής
0,0%
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300.000,01 - 400.000
400.000,01 - 500.000
500.000,01 - 600.000
600.000,01 - 700.000
700.000,01 - 800.000
800.000,01 - 900.000
900.000,01 -1.000.000
Υπερβάλλον

0,1%
0,2%
0,3%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%

Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το προηγούµενο
εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή
οικισµού σύµφωνα µε την παράγραφο Β.2 του
παρόντος. Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων
επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των
εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα
οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των
τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των
επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται
και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και
ισούται µε το πέντε τοις χιλίοις (5‰). Στην, κατά
το προηγούµενο εδάφιο, συνολική αξία δεν συµπεριλαµβάνεται, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που
απαλλάσσονται και κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του παρόντος,
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των περιπτώσεων δ΄ της παραγράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος,
γ) η αξία των δικαιωµάτων σε κτίσµατα της
παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του παρόντος,
καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε
είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά, για τα
Ν.Π.∆.∆. και τα Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χα-
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ρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄,
ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 3 του παρόντος και τις
Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας
των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου
1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν.
4. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 6
Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης
1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται
από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170).
2. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του
έτους 2014 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312):
αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των
ετών 2005 έως και 2014 και
ββ) για τα νοµικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των
ετών 2013 και 2014.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «∆ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.»
έτους 2014, η οποία συντίθεται µηχανογραφικά
από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων και
χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσδιορισµό
του ΕΝ.Φ.Ι.Α..
3. Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε
επόµενου του 2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τα στοιχεία των ακινήτων του
προηγούµενου έτους µε τις µεταβολές που
επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 2
του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών
από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
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που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του
παρόντος.
Άρθρο 7
Χορήγηση εκπτώσεων και
αναστολή πληρωµής φόρου
1. Με πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον
φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειας του επί του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονοµική αδυναµία πληρωµής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.
Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον
οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό
εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού
έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν
υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ,
προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή
την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων
στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας,
δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά
µέτρα (150 µ2) και
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν
έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί προς το ∆ηµόσιο
και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
2. Η έκπτωση της προηγούµενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό
εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού
έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν
υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή
την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων
στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας,
δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά
µέτρα (150 µ2),
γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν
έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί προς το ∆ηµόσιο
και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και
δ) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούµενος, ο
ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώµενα
τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3. Με πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης µπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωµής του φόρου σε νοµικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωµής
χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός
έτους και µπορεί να επαναχορηγηθεί µέχρι
τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών
από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη
χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά
οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού
προσώπου, κατά το προηγούµενο φορολογικό
έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν
υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει
µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε
σχέση µε το προηγούµενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νοµικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο
και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι διαδικασίες
χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωµής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 8
Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την
τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της
πράξης προσδιορισµού φόρου, ή σε ισόποσες
µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ευρώ,
και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.
2. Ειδικότερα, θέµατα σχετικά µε τον τρόπο
καταβολής του φόρου καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.
Άρθρο 9
Συµπλήρωση των διατάξεων του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) ο τύπος και το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.ΙΑ, η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης
των απαλλαγών, η διαδικασία σύνθεσης και
διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος.»
2. Μετά το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 54Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Υποχρεώσεις τρίτων για τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή
εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί
ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή
υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν
επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο
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συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της
Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει
καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συµβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης
επί εκούσιου πλειστηριασµού.
2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται από
οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή
παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης
σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούµενης παραγράφου. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και
για τη µεταγραφή ή καταχώριση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού, καθώς και για τη µεταγραφή ή καταχώριση της
αποδοχής κληρονοµιάς.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο
συµβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το
πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/ 2010
(Α΄ 58) µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη
δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.),
καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριµένο ακίνητο και
ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις
του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθµίσει το Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για
τα προηγούµενα έτη.
4. Επιτρέπεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των παραγράφων 1 και 3 του
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παρόντος, µε την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά
οφειλόµενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων, για το συγκεκριµένο ακίνητο, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών
(3) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, το καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µπορεί να υπολείπεται
του οφειλόµενου ποσού. Κατά τη µεταγραφή ή
την καταχώριση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη
µεταγραφή ή την καταχώριση, αν δεν προσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού
εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού.
5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εµπράγµατης
αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής από υπόχρεο στον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκοµισθεί µέχρι
τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.
6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών
γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε
πρόστιµο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ, για κάθε παράβαση. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µε πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και
το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Στο άρθρο 50 του ν. 4174/2013 οι υφιστάµενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται, αντιστοίχως, σε 7 και 8 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:
«5. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε
ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής
ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού προσώπου,
που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω
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από αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε
ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή των τόκων και προστίµων που οφείλονται
σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται
σε ολόκληρο µαζί µε τους υπόχρεους για την
πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωµα
που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου
63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ηµερών από
την κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή της οικείας πράξης της Φορολογικής ∆ιοίκησης.»
Άρθρο 10
Εξόφληση φόρου
Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«8. Με πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης
επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή µέρους
οφειλοµένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά,
µετά από αίτησή του, µε µεταβίβαση σε τρίτον
της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής
του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό
∆ηµόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία
εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου.»
Άρθρο 11
Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων
1. Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
1587/1950 (Α΄ 294) αντικαθίσταται ως εξής: «Γ)
Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%)
επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για
µεταβιβάσεις που διενεργούνται από την 1.1.2014.
Άρθρο 12
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005
σχετικά µε την υποβολή
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η
Ιανουαρίου εµπράγµατο δικαίωµα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και
επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης
θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπραγµάτων δικαιωµάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων
ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέµονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
3427/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη συµπλήρωση της δήλωσης στοιχείων
ακινήτων λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγµατική κατάσταση
του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει
οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον
τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης,
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγµατική
επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που
αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην
άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης
του ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική
επιφάνεια και η πραγµατική χρήση του ακινήτου.»
3. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) τους δικαιούχους ακινήτου από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.∆.∆.
που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.»
4. Μετά την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
«ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.»
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5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρµογή του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ισχύουν
µέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 18 του ν. 4174/2013 αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 13
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50
του ν. 3842/2010, µε την εξαίρεση του άρθρου
32 του ίδιου νόµου.
2. Οι καταργούµενες διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και µετά την
1η Ιανουαρίου 2014:
α) Σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας,
για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους.
β) Στις υποθέσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, όπου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010
τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο µετά τις λέξεις «φυσικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του οικοδοµικού τετραγώνου,
όπως έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα.
Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην
οποία δεν έχουν καθοριστεί µε τις αποφάσεις
που προβλέπονται στην προηγούµενη περίπτωση, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική
τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής
αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι
κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο.
της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας ∆ηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε
φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη
∆ηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες
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αντίστοιχες τιµές του οικείου ∆ήµου, και, αν δεν
έχουν καθοριστεί ούτε στο ∆ήµο, λαµβάνονται
οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»
4. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν.
3842/2010, η υφιστάµενη παράγραφος 7 αναριθµείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα
παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης
ή οικισµού είναι το γινόµενο του αθροίσµατος
της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί
τους συντελεστές συνιδιοκτησίας, πρόσοψης,
απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης,
όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
1144814/26361/30.12.1998 (Β΄ 1328) απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
7.1 Ειδικά, η οικοπεδική αξία, εφαρµόζεται
αποκλειστικά για αγροτεµάχια τα οποία έχουν
πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν
µέχρι και οκτακόσια (800) µέτρα από τη θάλασσα. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το γινόµενο
της αρχικής οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθµ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του µεγέθους
των κτισµάτων και του συντελεστή κατηγορίας
κτίσµατος.
7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσµατος
ορίζεται ανάλογα µε το είδος του κτίσµατος ως
εξής:
α) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται
κατοικία ή µονοκατοικία,
β) 0,4, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται
αποθήκη ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίσµα,
γ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται
αποκλειστικά άλλης κατηγορίας κτίσµα, πλην
των περιπτώσεων α΄ και β΄,
δ) 0,6, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται
κτίσµατα κατοικίας και αποθήκης,
ε) 0,5 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται
κτίσµατα αποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε
άλλης κατηγορίας κτίσµατα πλην κατοικιών ή
µονοκατοικιών,
στ) 0,65 όταν επί του αγροτεµαχίου υφίστανται κτίσµατα κατοικιών ή µονοκατοικιών και άλ-
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λης κατηγορίας κτισµάτων πλην αποθηκών,
ζ) 1, όταν επί του αγροτεµαχίου υφίσταται
κτίσµα για τα οποία δεν προκύπτει η κατηγορία
τους από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
7.3 Για τον υπολογισµό της αξίας δασών και
δασικών εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή, µη εφαρµοζοµένων διατάξεων του ν. 998/1979 (Α΄ 289).»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
παρόντος µε τις οποίες τροποποιείται το άρθρο
32 του ν. 3842/ 2010 εφαρµόζονται αποκλειστικά για τον ΕΝ.Φ.ΙΑ.
6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1, του άρθρου
259 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται από
1.1.2014, ως εξής:
«γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των συνολικών
ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.»
……………………………………………………......
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου
1. Οι φόροι κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά
παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο
του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), ο φόρος µεταβίβασης
ακινήτων και οι φόροι που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58), του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9), του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
3091/2002 (Α΄ 330) και του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2459/1997 (Α΄
17), για τους οποίους προβλέπεται άµεση καταβολή σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις, καταβάλλονται εντός προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης ή
την έκδοση την πράξης άµεσου ή διοικητικού
προσδιορισµού του φόρου. Η καταβολή του φόρου αποδεικνύεται από αποδεικτικό καταβολής
που εκδίδεται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο τύπος και το περιεχόµενο του
αποδεικτικού καταβολής καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από
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την 1η Ιανουαρίου 2014. Κάθε αντίθετη διάταξη
νόµου για το θέµα αυτό δεν έχει εφαρµογή.
……………………………………………………......
Άρθρο 22
Συµπλήρωση διατάξεων δεύτερου µέρους
Κ.Φ.Ε. σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος
φυσικών προσώπων
Το δεύτερο µέρος των γενικών διατάξεων του ν.
4172/ 2013 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
11 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «ετήσιο» προστίθεται η λέξη «φορολογητέο».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις
«και εφόσον δεν έχει την εµπορική ιδιότητα και
δεν διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση που
διαφέρει από την κατοικία του» διαγράφονται.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν
να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και
να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
13 του ν. 4172/2013 ή λέξη «όπως» διαγράφεται
και αντικαθίσταται από τις λέξεις «του οποίου η
µέθοδος υπολογισµού».
4. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε
την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο
εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας
της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις
εκατό (50%), προκειµένου να υπολογιστεί το
ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά
τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.»
5. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4172/2013
οι λέξεις «για εξαρτώµενα µέλη» διαγράφονται
και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις
«τα ακόλουθα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το
φορολογούµενο και τα εξαρτώµενα µέλη του».
6. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «γεωργι-
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κών» προστίθεται η λέξη «πτηνοτροφικών».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν
εφαρµόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42
που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης
σε οργανωµένη αγορά, συµπεριλαµβανοµένης
και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ή για τα οµόλογα που εκδίδονται
από εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά οµόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο
φορολογούµενος ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε
τις ανωτέρω συναλλαγές. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται
η εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και σε
κάθε άλλη ρυθµιζόµενη αγορά ή άλλους τίτλους. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι φορολογούµενοι που ασχολούνται κατ’ επάγγελµα
µε τις ανωτέρω συναλλαγές.»
γ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 ή λέξη «προηγούµενου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «δεύτερου».
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν.
4172/2013, η φράση «του επόµενου άρθρου του
Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» και στην περίπτωση β΄ του
άρθρου 22 η λέξη «πραγµατικής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αγοραίας» και οι λέξεις «έµµεσων µεθόδων ελέγχου» από τις λέξεις «των
στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική ∆ιοίκηση».
8. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 22Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 22Α
∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής
Έρευνας
1. Οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων 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
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δαπανών καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα
µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Αν προκύψουν ζηµίες µετά την
αφαίρεση του ως άνω ποσοστού µεταφέρονται
µε βάση το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 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
Παιδείας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει σχετικά
το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγµα.»
9. Στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 µετά τις
λέξεις «τραπεζικά δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες»
και στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 23 οι λέξεις
«για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων» διαγράφονται.
10. α. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη
«αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές»,
ββ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη
λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές»,
γγ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη
λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική»,
δδ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 24 µετά τη λέξη «ανακατασκευής» προστίθενται οι λέξεις «αποκατάστασης του περιβάλλοντος»,
εε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται
η λέξη «φορολογικής»,
στστ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν
τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής»,
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ζζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη
λέξη «αποσβέσεων» προστίθεται η λέξη «φορολογικών»,
ηη) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη
λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική»,
θθ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη
λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής» και
ιι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη
λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική».
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.
4172/2013 µετά την περίπτωση ε΄ προστίθεται
νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση της µίσθωσης οχηµάτων
στην έννοια του µισθώµατος σύµφωνα µε την
περίπτωση δ΄ δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλοφορίας του οχήµατος.»
γ. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο
24 του ν. 4172/2013 που έχει ως εξής:
«9. Ο υπολογισµός της τιµής κτήσης σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 42 γίνεται µε βάση τις φορολογικές αποσβέσεις.»
11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
26 του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «επισφαλών
απαιτήσεων» και πριν τις λέξεις «των µετόχων»
προστίθεται η λέξη «κατά».
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/
2013, οι λέξεις «επιχειρηµατικών κερδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα» και στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 27 µετά τις λέξεις «νοµικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 45».
13. Το άρθρο 28 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έµµεση»
διαγράφεται και η λέξη «κερδών» αντικαθίσταται από τη λέξη «εσόδων», στην παράγραφο 1
του άρθρου 28 µετά τις λέξεις «επιχειρηµατική
δραστηριότητα» προστίθενται οι λέξεις «µπορεί
να» και µετά τη λέξη «προσδιορίζεται» προστίθενται οι λέξεις «µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή».
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β. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 28
αντικαθίστανται και προστίθεται περίπτωση γ΄
ως εξής:
«α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι
οικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά
προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά
στοιχεία δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική
∆ιοίκηση µετά από σχετική πρόσκληση.»
γ. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2
που έχει ως εξής:
«2. Το εισόδηµα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου εισοδήµατος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που
υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν
καλύπτεται από το δηλούµενο εισόδηµα.»
14. Το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο δεύτερο κλιµάκιο της κλίµακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 το µαθηµατικό σύµβολο «ίσο» διαγράφεται.
β. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5. Για τους φορολογούµενους που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό σύµφωνα µε
την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο
εισόδηµα του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας
της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις
εκατό (50%), προκειµένου να υπολογιστεί το
ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµά
τους.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των
ατοµικών επιχειρήσεων που εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορί-
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ζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία
«∆.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προµηθευτή, µετά από την
ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10)
kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.
3468/2006 (Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου.»
15. Το άρθρο 34 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) σύµφωνα µε την κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆).»
β. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ο αριθµός
«31» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32» και στην
περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34
οι λέξεις «ή του άρθρου 34» διαγράφονται.
16. Στο άρθρο 35 του ν. 4172/2013 το κόµµα
µετά τη λέξη «είδος» διαγράφεται.
17. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε την παράγραφο
αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας
για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.»
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη λέξη «αποπληθωρισµένη» προστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα
µε την παράγραφο 5» και στο δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 µετά τη λέξη
«τίµηµα» προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία
αξία».
18. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ως µεταβίβαση σύµφωνα µε το προηγούµε-
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νο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω
τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου
εταιρείας».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 42 µετά τις λέξεις «το τίµηµα» προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία».
γ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιµή κτήσης προσδιορίζεται µε βάση την
αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το
χρόνο απόκτησης ή το τίµηµα που αναγράφεται
στη σύµβαση µεταβίβασης κατά το χρόνο της
απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε
από τα ανωτέρω είναι χαµηλότερο.»
δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 42 µετά τη λέξη «µηδενική» προστίθενται οι λέξεις «, εφόσον η αγορά των τίτλων
πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την
29η Σεπτεµβρίου του έτους 1999. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της τιµής κτήσης, µε αναγωγή
στην ηµεροµηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ηµεροµηνία αυτή.»
ε1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθµός «2» αντικαθίσταται από τον αριθµό «3».
ε2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου
42 προστίθενται οι λέξεις «και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α΄, β΄, και γ΄ της παραγράφου 1. Ζηµιές από συναλλαγές σε τίτλους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 συµψηφίζονται µόνον
µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία.
στ. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 που έχει ως εξής:
«8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδηµα
που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη µε τα οποία η Ελλάδα
έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑ∆Φ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης των τίτλων σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική ∆ιοίκηση
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δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.»
Άρθρο 23
Συµπλήρωση διατάξεων τρίτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά
βιβλία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις
του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα».
2. Το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο εµπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.»
β. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής:
«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που εφαρµόζουν
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν
κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται ανάλογα µε τη
χρονική διάρκεια των αντίστοιχων µέσων, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηµατοοικονοµικά µέσα νοούνται τα οριζόµενα από τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού
1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.»
γ. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
«4. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές
οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως
και 28 του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους ∆εύτερου.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό «ή» µετά τη λέξη «πρόσωπο» διαγρά-
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φεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 48 οι λέξεις «καθώς και» αντικαθίστανται από τη λέξη «ή».
4. Το άρθρο 49 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο βαθµό που οι
πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το
τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1
αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ το χρόνο.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου µεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισµό.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες
όταν πραγµατοποιούν συναλλαγές, µία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, µε συνδεδεµένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2
του Κ.Φ.Ε. µε οικονοµικούς ή εµπορικούς όρους
διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή µεταξύ συνδεδεµένων
προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα
οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγµατοποιηθεί από το νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν
λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων
αποστάσεων) περιλαµβάνονται στα κέρδη του
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας µόνον στο βαθµό που δεν µειώνουν το ποσό του
καταβλητέου φόρου.»
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6. Το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως
εξής: «Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις
«από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρίες» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από την εισφέρουσα και
τη λήπτρια εταιρεία» και προστίθεται δεύτερο
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως
«τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια.»
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 52 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου»
αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής: «Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η
µετατροπή υποκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας.»
δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη
«πραγµατικής» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αγοραίας».
ε. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του
άρθρου 52 η λέξη «κάτοικος» αντικαθίσταται µε
τις λέξεις «φορολογικός κάτοικος».
στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12
του άρθρου 52 η λέξη «λήπτρια» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «εισφέρουσα».
7. Το άρθρο 53 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ανταλλαγή τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως
«τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια».
γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις
«ανταλλαγή µετοχών» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «ανταλλαγή τίτλων», οι λέξεις «και µία
µετοχή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και έναν
τίτλο» και οι λέξεις «µετοχικού κεφαλαίου»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κεφαλαίου».
δ. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι
λέξεις «ανταλλαγής µετοχών» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «ανταλλαγής τίτλων».
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ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 53 η λέξη «µετοχών» διαγράφεται και
στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι
λέξεις «από τον µέτοχο στην αγοραία τους τιµή» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «από τον µέτοχο ή εταίρο στην αγοραία τους αξία».
στ. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 η λέξη «µέτοχος» αντικαθίσταται µε τις
λέξεις «µέτοχος ή εταίρος».
ζ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 οι λέξεις
«της λογιστικής αξίας τους» διαγράφονται και
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους».
η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 53 οι λέξεις
«αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή
µετοχών» διαγράφονται και αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «φορολογητέα αξία από την αξία που
είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν
την ανταλλαγή των τίτλων».
8. Το άρθρο 54 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη
«ζητηθεί» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επιλεγεί»
και οι λέξεις «, ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε
αυτό από µέτοχο ή εταίρο της εισφέρουσας
εταιρείας,» διαγράφονται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως
«τίτλοι» νοούνται οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια.»
β. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου».
γ. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου»
αντικαθίστανται µε τη λέξη «κεφαλαίου» και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 οι λέξεις
«ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τίτλων του κεφαλαίου».
δ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη
«πραγµατικής» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αγοραίας».
ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικό κεφάλαιο» αντικαθίστανται µε τη
λέξη «κεφάλαιο».
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στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13
του άρθρου 54 οι λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν» αντικαθίσταται µε τη λέξη «εφαρµόζονται».
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του
άρθρου 54 οι λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν»
αντικαθίσταται µε τη λέξη «εφαρµόζονται».
η. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσοµενοι τίτλοι αµέσως πριν την ανταλλαγή
µετοχών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι τίτλοι αµέσως πριν τη συγχώνευση ή διάσπαση».
θ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι
λέξεις «µπορεί να εφαρµοστούν σε µέτοχο ο
οποίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εφαρµόζονται σε µέτοχο ή εταίρο ο οποίος», στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 17 η λέξη «µέτοχος»
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µέτοχος ή εταίρος» και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 17
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ο µέτοχος ή εταίρος, ο οποίος δεν είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατείχε τους
τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας εταιρείας µέσω µόνιµης
εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα».
ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54, οι λέξεις
«της λογιστικής αξίας τους» διαγράφονται και
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους».
ια. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 54, οι λέξεις «αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι
ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν την
ανταλλαγή µετοχών» διαγράφονται και αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φορολογητέα αξία από
την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι
αµέσως πριν την συγχώνευση ή διάσπαση».
9. Το άρθρο 58 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 µετά τις
λέξεις «διπλογραφικά βιβλία» προστίθενται οι
λέξεις «, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά».
β. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Για τους φορολογούµενους των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 µειώνονται κατά
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ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά µε πληθυσµό,
σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω
από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.»
γ. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄, β΄ , δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 45, εφόσον αυτές εµπίπτουν στην έννοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου
2003, από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας προς την εταιρεία «∆.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προµηθευτή, µετά από την ένταξή τους στο
«Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006
(Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω
απαλλαγή χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι τα
κέρδη εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό µε
την ονοµασία «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10)
kw». Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.»
Άρθρο 24
Συµπλήρωση διατάξεων τέταρτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε την παρακράτηση φόρου
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 59
του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «εργαζοµένους
τους» προστίθενται οι λέξεις «ή υπαλλήλους
τους».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.
4172/2013 οι λέξεις «την παράγραφο 4 του άρθρου 8» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το άρθρο 12».
3. Στο άρθρο 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος 6, που έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε
τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργό-
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τερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την
ηµεροµηνία καταβολής του υποκείµενου σε παρακράτηση εισοδήµατος.»
4. Το άρθρο 62 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδηµα από δικαιώµατα και
τις αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το καθεστώς που
ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που
λαµβάνουν τέτοιες αµοιβές και να πιστώσει τον
παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόµενου
φόρου εισοδήµατος.»
γ. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία
από τη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41 καταβάλλει στο συµβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συµβολαίου µεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί
στην υπεραξία σύµφωνα µε το άρθρο 43.»
5. Το άρθρο 63 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 63 οι λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%)» και µετά τις λέξεις «στην καταβολή» προστίθενται οι λέξεις «ή ο φορολογούµενος που καταβάλλει, κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
που εισπράττει, ή ένα τρίτο νοµικό πρόσωπο ή
µία νοµική οντότητα κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
που εισπράττει όσο και του φορολογούµενου
που προβαίνει στην καταβολή».
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β. Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι
λέξεις «Οδηγίας 2009/133/ΕΚ» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «Οδηγίας 2003/49/ΕΚ».
6. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις
«εκτός από τις αµοιβές που αναφέρονται στην
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1», καθώς και οι
λέξεις «που έχει τη φορολογική κατοικία του
στην Ελλάδα» διαγράφονται, και µετά τη λέξη
οντότητα» προστίθενται οι λέξεις «που λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ και».
β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις
«καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος
απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, ο τύπος και το
περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης».
γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 που έχουν ως εξής:
«6. Οι πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων
των τόκων υπερηµερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται από
την παρακράτηση φόρου.»
«7. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε
τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την
ηµεροµηνία καταβολής της υποκείµενης σε παρακράτηση πληρωµής.»
Άρθρο 25
Συµπλήρωση διατάξεων έκτου µέρους ΚΦΕ
σχετικά µε την υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος και την προκαταβολή φόρου
1. Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 τροποποιείται
ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν. 4172/2013
µετά τη λέξη «προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «για όλα τα» προστίθενται
οι λέξεις «αυτοτελώς φορολογούµενα», στην
παράγραφο 3 του άρθρου 67 οι λέξεις «κατά το
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χρονικό διάστηµα από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «µέχρι και την 30ή Απριλίου».
β. Η παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013
αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων υπολογίζεται µε βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ποσό
της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα
µε τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 9.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που
προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον
διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3)
ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία ηµέρα του
επόµενου µήνα από την προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής της δήλωσης και η καθεµία από
τις επόµενες την τελευταία ηµέρα του τρίτου
και πέµπτου µήνα αντίστοιχα από την υποβολή
της δήλωσης, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται
πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.»
2. Το άρθρο 68 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 68 του ν. 4172/2013
µετά τη λέξη «οντοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 µετά τη λέξη «δηλώνουν»
προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και στην παράγραφο 2 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστηµα
από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι και την
τελευταία ηµέρα του έκτου µήνα από το τέλος
του φορολογικού έτους».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013
αναριθµείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων υπολογίζεται µε βάση την
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ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούµενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 9. Ειδικά για τα µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία
από ηµεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της µε
έδρα σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όταν δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει
το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος
εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8),
κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µε την
υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7)
µέχρι την τελευταία ηµέρα του έβδοµου µήνα
από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν
µπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση
η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ µε την
υποβολή της δήλωσης.»
3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου
69 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «που αναφέρονται
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 49» και στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις «µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64» διαγράφονται.
4. Το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται
στον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας βεβαιώ-
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νεται ποσό ίσο µε ογδόντα τοις εκατό (80%) του
φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί
στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού
έτους.»
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013
µετά τη λέξη «γ΄» προστίθεται η λέξη «ε΄».
γ. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 9 του άρθρου 71
του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τις εταιρείες που µετασχηµατίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54
του παρόντος, του ν.δ. 1297/1972 και του ν.
2166/1993 κατά περίπτωση.»
δ. Οι περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παραγράφου
9 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 διαγράφονται
και οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ αναριθµούνται σε β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ αντίστοιχα.
Άρθρο 26
Συµπλήρωση µεταβατικών διατάξεων
ΚΦΕ και έναρξη ισχύος
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 οι
λέξεις «κλείνουν µετά την 30ή Ιουνίου 2014»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
οι λέξεις «κλείνουν» αντικαθίστανται από τη λέξη «αρχίζουν».
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 αναριθµούνται οι παράγραφοι 9 έως και 17 σε παραγράφους 10 έως και 18 αντίστοιχα και προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
στο βαθµό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων
υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA):
- το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
- το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
- το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ-
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θρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2016. Κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ το χρόνο.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, µόνο κατά το µέρος που αφορά στην εκτέλεση δηµοσίου έργου ή την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας µέσω σύµβασης παραχώρησης, κατά την έννοια
των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 και
60/2007, η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο, ή µέσω
σύµβασης Σύµπραξης ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν.
3389/2005, οι οποίες συνάπτονται µέχρι και τις
31.12.2014.»
4. Στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν. 4172/
2013, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «που πραγµατοποιούνται» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«των οποίων η διαδικασία αρχίζει».
5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αναριθµείται
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος, οι
λέξεις «εµφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισµό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σχηµατίστηκαν µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2013.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου
72 του ν. 4172/2013, οι λέξεις «προηγούµενου»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρώτου» και
πριν τη λέξη «ζηµίες» προστίθενται οι λέξεις
«φορολογικά αναγνωρίσιµες».
γ. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του
άρθρου 72 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου ως συµψηφισµός νοείται το αλγεβρικό άθροισµα και το οποίο αυξοµειώνει το φορολογικό
αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) της επιχείρησης.»
δ. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.
4172/2013 προστίθεται εδάφιο που έχει ως
εξής:
«Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα
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από την απόφαση διανοµής από τη γενική συνέλευση των µετόχων.»
6. Η παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013,
όπως αναριθµείται σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για ισολογισµούς που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31.12.2014 και µετά δεν επιτρέπεται η
τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου αποθεµατικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών
νόµων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόµων.»
7. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος 18 που έχει ως εξής:
«18. Για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα η
παράγραφος 2 του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2019.»
8. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος 19 που έχει ως εξής:
«19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν.1905/1990 (Α΄ 147).»
9. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέα παράγραφος 20 που έχει ως εξής:
«20. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
παύουν να ισχύουν η παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (Α΄ 16) και η παρ. 8 του άρθρου 26
του ν. 2789/2000 (Α΄ 21).»
10. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής:
«21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η
δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα
από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου.»
11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:
«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.
2238/1994 (Α΄ 151), συµπεριλαµβανοµένων και
όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
του νόµου.»
12. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 οι παράγραφοι 21 και 22 αναριθµούνται σε παραγράφους 22 και 23 και προστίθεται νέα παράγραφος
21 που έχει ως εξής:
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«21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα, η παράγραφος 1
του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από την
1.1.2015.»
13. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 η παράγραφος 23 αναριθµείται σε παράγραφο 25 και
προστίθενται νέες παράγραφοι 23 και 24 ως
εξής:
«23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα των οικοδοµικών
επιχειρήσεων εφαρµόζονται για ακίνητα για τα
οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την 1.1.2006 και µετά.
24. Κατά τον υπολογισµό του φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και προκειµένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της µείωσης του φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 16, ο
φορολογούµενος απαιτείται να προσκοµίσει
αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
του φορολογητέου εισοδήµατός του. Το ποσό
των αποδείξεων που προσκοµίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων
πεντακοσίων (10.500) ευρώ. Σε περίπτωση που
δεν προσκοµίζεται το απαιτούµενο ποσό αποδείξεων, 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%. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων, ο τρόπος επιµερισµού των δαπανών
µεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουµένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αποκλειστικά για το
φορολογικό έτος 2014.»
……………………………………………………......
Άρθρο 39
Συµπλήρωση διατάξεων στο
πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η
λέξη «βεβαίωσης».
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2. Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα
εξής δηµόσια έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήµατος.
β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.ΙΑ).
δ. Φόρο Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηµατικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα του
Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή
χρηµατική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη
των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα,
εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις
των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄.
στ. Χρηµατικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.»
3. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν.
4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας».
4. Στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 προστίθεται
περίπτωση ε΄ ως εξής και αναριθµούνται οι περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ σε στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄:
«ε) ως «νόµιµη προθεσµία καταβολής» νοείται:
το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου καταβάλλονται οι φόροι και τα πρόστιµα, όπως προβλέπεται
στο νόµο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία
και στις διατάξεις του Κώδικα, ενώ ως «ληξιπρόθεσµα» νοούνται οι φόροι και τα πρόστιµα µετά την
παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος.»
5. Ο τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση
υπογραφής».
6. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του
ν. 4174/ 2013 διαγράφονται οι λέξεις «τα οποία
δεν µπορούν να µεταβιβάσουν περαιτέρω τις
αρµοδιότητες της παρούσας παραγράφου» και
στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, δύναται, µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο να
υπογράφει, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του.»
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7. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του
ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «αρµοδιότητας» διαγράφεται η λέξη «και» και µετά από τη λέξη «καθήκοντος» προστίθενται οι λέξεις «και εξουσιοδότηση υπογραφής».
8. Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η Φορολογική ∆ιοίκηση
προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται
εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η
κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασµό του εν λόγω προσώπου ή του νοµίµου
αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην
τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση
κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του
εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας,
µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, κατά το προηγούµενο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει
στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής
εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή της νοµικής
οντότητας ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης, την
οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη
δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του
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νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην
τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση
της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού
προσώπου ή της νοµικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι
δυνατή η επίδοση µε άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας κατά το προηγούµενο εδάφιο θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα
στη Φορολογική ∆ιοίκηση διεύθυνση της έδρας
ή της εγκατάστασης του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική ∆ιοίκηση
νόµιµου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νοµιµότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της
κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισµός νέου νοµίµου ή
φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή
πράξεις προσδιορισµού φόρου του άρθρου 32
του παρόντος Κώδικα µπορούν να κοινοποιούνται µε απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη
επιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική
διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά
την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την
ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής.
Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και
δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο ή στον
εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική ∆ιοίκηση ζητά από την ταχυδροµική
υπηρεσία την επιστροφή αυτής µε συνοδευτικό
κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλου-
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θες πληροφορίες: α) η ηµεροµηνία, κατά την
οποία η συστηµένη επιστολή προσκοµίσθηκε και
παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο
λόγος για τη µη κοινοποίηση ή τη µη βεβαίωση
της κοινοποίησης. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µεριµνά, προκειµένου αντίγραφο της συστηµένης
επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης και
να µπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούµενο ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγµή και
αδαπάνως.
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασµό φυσικού, νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση α΄ των παραγράφων
2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει
νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δέκα
ηµερών από την ανάρτησή της στο λογαριασµό
του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και
την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του,
εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος
παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά µε την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης στο λογαριασµό της κοινοποιούµενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών
ιχνών παραλαβής, η δηµιουργία πιστοποιητικού
παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν
µπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης
η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε επίδοση στον ίδιο ή σε
οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει
έννοµη σχέση µε τον κύριο ή επικαρπωτή του
ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή µε θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4174/2013
οι λέξεις «απαιτούνται για την εφαρµογή του
Κώδικα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποβάλλει ο φορολογούµενος».
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Άρθρο 40
Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο
του ν. 4174/2013
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν.
4174/ 2013 µετά τις λέξεις «πρόσωπο που πρόκειται» προστίθενται οι λέξεις «να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου ή».
2. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του
ν. 4174/ 2013 αντικαθίσταται η λέξη «δέκα» από
τη λέξη «δεκατεσσάρων» και ο αριθµός «(10)»
από τον αριθµό «(14)».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος της εγγύησης
και το περιεχόµενο της έκθεσης.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, υποχρεούται να
ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική ∆ιοίκηση
εντός δέκα (10) ηµερών για µεταβολές στην
επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείµενο της
δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες
που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής ∆ιοίκησης τις µεταβολές του προηγούµενου εδαφίου, µέχρι το
χρόνο ενηµέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο τρόπος ενηµέρωσης και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.»
5. Στην πέµπτη παράγραφο του άρθρου 10
του ν. 4174/ 2013 οι λέξεις «σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «του άρθρου αυτού».
Άρθρο 41
Συµπλήρωση διατάξεων στο
τρίτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Ο τίτλος του τρίτου Κεφαλαίου του ν. 4174/2013
αναδιατυπώνεται ως «Αποδεικτικό ενηµερότητας» και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση
οφειλής
1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει
αποδεικτικό ενηµερότητας ισχύος µέχρι και δύο
µηνών για την πραγµατοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, µόνο εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις
απαιτούµενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.
3. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας εάν ο φορολογούµενος έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε άλλη
αρχή του δηµόσιου τοµέα. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω αρχές για να ενηµερώνουν
τη Φορολογική ∆ιοίκηση σχετικά µε φορολογουµένους που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών ή έχει οφειλές µη ληξιπρόθεσµες ή
σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό
ενηµερότητας περιορισµένης ισχύος, η οποία
δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. Η Φορολογική ∆ιοίκηση και µετά τη συµµόρφωση του
οφειλέτη σε πρόγραµµα ρύθµισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις
που το αποδεικτικό ενηµερότητας εκδίδεται για
είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου ή
σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού
από επαχθή αιτία. Το παρακρατούµενο ποσό
λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα ρύθµισης
οφειλών.
5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες
προσκοµίζεται αποδεικτικό ενηµερότητας, οι
προϋποθέσεις χορήγησής του, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόµισής του, οι
οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγησή του, οι φορολογικές δηλώσεις που απαιτείται
να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο τύπος του, το περιεχόµενο, η διάρκεια

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚH΄• 2012-2013

ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να
λαµβάνουν το αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσής
του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής
ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για
είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου και
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµψηφισµού, εκδίδεται από την αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το ∆ηµόσιο, η οποία κατατίθεται αντί
του αποδεικτικού ενηµερότητας στην υπηρεσία
ή τον οργανισµό πληρωµής ή κατατίθεται για τη
µεταβίβαση ακινήτου. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιµήµατος και µέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης
οφειλής, οι οφειλές που λαµβάνονται υπόψη για
τη χορήγησή της, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος,
το περιεχόµενο, η διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής ορίζονται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συµφερόντων του ∆ηµοσίου ή περιπτώσεις
οικονοµικού εγκλήµατος και µεγάλης έκτασης
φοροδιαφυγής, µπορεί µε γραπτή συναίνεση
του Γενικού Γραµµατέα να µην χορηγηθεί αποδεικτικό ενηµερότητας, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
Άρθρο 42
Συµπλήρωση διατάξεων στο
τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «ετών» προστίθενται οι λέξεις «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η
υποχρέωση υποβολής δήλωσης.»
2. Στο άρθρο 13 του ν. 4174/2013 προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
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«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του
ν. 4174/ 2013 η λέξη «παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
4. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14
του ν. 4174/ 2013 διαγράφονται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένων πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών» και η λέξη «παραλαβή»
αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
4174/ 2013 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως
εξής:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα, κάθε νοµικό
πρόσωπο και νοµική οντότητα, καθώς και οι
αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προµηθευτών και
πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του
προηγούµενου εδαφίου αφορούν φορολογικά
στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µε την
επαγγελµατική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές
υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδοµένα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων,
ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρµογής, το
ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την
εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου
15 του ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από
την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης χορηγούνται στη Φορολογική ∆ιοίκηση
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.
3691/2008», µε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
7. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 του τροποποιούµενου ΚΦ∆ διαγράφονται οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένης της
αρχής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, και» και
προστίθεται η λέξη «συµπεριλαµβανοµένων».
8. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου
17 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «∆ιοίκησης»
προστίθενται οι λέξεις «και µέλη του κυρίου
προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους».
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
προστίθενται περιπτώσεις ζ΄ και η΄ ως εξής:
«ζ) σε διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισµό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν,
η) στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας
και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της που ορίζονται στο ν. 3691/2008, όπως ισχύει.»
10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
17 του ν. 4174/2013 διαγράφεται.
Άρθρο 43
Συµπλήρωση διατάξεων στο
πέµπτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκπρόθεσµη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής ∆ιοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης µε όλες
τις συνέπειες περί εκπρόθεσµης δήλωσης.»
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4174/2013 η λέξη «παραρτήµατα»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «συνοδευτικά έγγραφα» και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα υπογράφεται».
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3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 διαγράφεται.
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013
αντικαθίστανται οι λέξεις «του φορολογητέου
εισοδήµατος για το οποίο» µε τις λέξεις «της
φορολογητέας ύλης για την οποία».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20
του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οµοίως µπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη
σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση µε τυχόν εφαρµοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «υποβλήθηκε»
προστίθεται η λέξη «εµπρόθεσµα».
7. Στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013 προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου».
Άρθρο 44
Συµπλήρωση διατάξεων στο
έκτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013, όπου συναντάται η
λέξη «ετησίως» αντικαθίσταται από τη φράση
«ανά φορολογικό έτος».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.
4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «πενήντα
(50) ηµερών» και αντικαθίστανται από τις λέξεις
«τεσσάρων (4) µηνών».
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου
21 του ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1
υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών
για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εµπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του παρόντος.»
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «συναλλαγών» προστίθεται η λέξη «και», διαγράφονται οι λέξεις «και
ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών για τους
υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης» και προστί-

θεται εδάφιο ως εξής: «Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται η µέθοδος υπολογισµού του
κύκλου εργασιών, καθώς και να προβλέπεται
απλοποιηµένη διαδικασία για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «συνδεδεµένες εταιρείες» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεµένα πρόσωπα».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεµένα πρόσωπα».
Άρθρο 45
Συµπλήρωση διατάξεων στο
έβδοµο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013
µετά τη λέξη « εγκαταστάσεις» προστίθενται οι
λέξεις «και µέσα µεταφοράς» και µετά τη λέξη
«διαδικασίες» διαγράφονται οι λέξεις «που ορίζει η νοµοθεσία και χρησιµοποιώντας µεθόδους,
οι οποίες» και αντικαθίστανται από τις λέξεις
«και χρησιµοποιώντας µεθόδους που».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
23 του ν. 4174/2013 και µετά τη λέξη «έλεγχος»
διαγράφονται οι λέξεις «της δήλωσης» και προστίθενται οι λέξεις «εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων».
3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου
23 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «∆ιοίκηση»
προστίθενται οι λέξεις «δύναται να».
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.
4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται µε απόφαση
του να ορίζει λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσης περίπτωσης.»
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.
4174/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η
οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και
τον ίδιο τον φορολογούµενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή
εκπρόσωπο του ή λογιστή του, ή, στην περίπτω-
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ση των νοµικών προσώπων και οντοτήτων,
εκτός των ανωτέρω προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε µέλος της διοίκησής
τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο
της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούµενο ή στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται. Ο φορολογούµενος δικαιούται να
λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων µε δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου
φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της
έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.»
6. Το άρθρο 25 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
1. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση,
για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου,
υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας
επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει
εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα, και η οποία
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής,
β) το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου, στον
οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος,
γ) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου
του φορολογούµενου, αν αυτός έχει αποδοθεί
στον φορολογούµενο,
δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το
είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός
έλεγχος,
ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
στ) το χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός»
έλεγχος, κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου
δεν δηµοσιεύεται.
2. Ο οριζόµενος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο
ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού
ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού
ελέγχου.
3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενερ-
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γείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το επίσηµο ωράριο εργασίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης και µπορεί να παρατείνεται
µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό
έλεγχο και εκτός του επίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική µνεία
στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος
στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται
µόνο µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα.
4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού
ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 1,
δύναται να παραταθεί άπαξ κατά έξι (6) µήνες.
Περαιτέρω παράταση µέχρι έξι (6) ακόµη µήνες
είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης
για την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης
έλεγχος, µόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία,
τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα µπορούσε να είναι
γνωστό στη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
6. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο
του οριζόµενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Ο οριζόµενος υπάλληλος δεν δύναται να
µετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που
έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο,
εκτός εάν ο φορολογούµενος αδυνατεί να παράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν
από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούµενο
εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα τα
αναφερόµενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.
7. Ο αρµόδιος υπάλληλος της Φορολογικής
∆ιοίκησης µπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδροµή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη διενέρ-
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γεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα
της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδροµή, κατά το χρόνο και
στον τόπο που ζητείται.»
7. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Η Φορολογική ∆ιοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, τα
οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα,
και δεν δηµοσιοποιούνται.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 η λέξη «γνωστοποιεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί»,
και µετά τη λέξη «φόρου» διαγράφονται οι λέξεις
«εφόσον προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις που έχει
υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς και τα
στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση».
9. Στο τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη
«διατυπώσει» προστίθεται η λέξη «εγγράφως»,
διαγράφεται η λέξη «παραλαβή» και αντικαθίσταται µε τη λέξη «κοινοποίηση».
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 προστίθενται οι λέξεις «ο οποίος πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογηµένος».
Άρθρο 46
Συµπλήρωση διατάξεων στο
όγδοο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πράξη προσδιορισµού φόρου είναι η πράξη, µε την οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουµένου για µια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά
έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για µια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την
πράξη προσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του
φορολογούµενου. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται
ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό στα βιβλία

της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται τα βιβλία, στα
οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόµενο, η
διαδικασία και οι εξαιρέσεις από αυτή, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 32 του
ν. 4174/ 2013 διαγράφονται οι λέξεις: «δεν συνιστά άµεσα και πράξη προσδιορισµού φόρου» και
αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεν συνιστά
άµεσο προσδιορισµό φόρου», ενώ διαγράφονται και οι λέξεις «την οποία κοινοποιεί στον φορολογούµενο».
3. Το άρθρο 33 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Σε περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, παρά
την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική
δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου
ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε
στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή
της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του
φορολογουµένου, την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του ή
οµοειδείς επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές
δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται
να εκδίδει απόφαση σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού της κατ’ εκτίµηση φορολογητέας
ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Εάν, µετά
την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούµενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη
αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.»
4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.
4174/2013 και µετά τις λέξεις «25 του» προστίθεται η λέξη «Κώδικα», µετά τις λέξεις «προσδιορισµός φόρου» προστίθενται οι λέξεις «που
εκδίδεται κατόπιν πλήρους φορολογικού ελέγχου,» και στο τέλος του άρθρου 34 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται να προβεί
σε έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού
φόρου και στην περίπτωση κατά την οποία δεν
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υποβλήθηκε δήλωση από τον φορολογούµενο
και δεν έχει εκδοθεί πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.
4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «οικείου φορολογικού» και µετά τη λέξη έτους προστίθενται οι λέξεις «εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης».
6. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «υποβάλλει» προστίθενται οι λέξεις «αρχική ή» και
στην περίπτωση γ΄ διαγράφονται οι λέξεις «η
οποία δεν προσβάλλεται µε ένδικο βοήθηµα ή
µέσο» και µετά τη λέξη «απόφασης» προστίθενται οι λέξεις «επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης».
7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ν.
4174/2013 διαγράφεται η λέξη «φορολογικού»
και µετά την λέξη «εντός του οποίου λήγει η
προθεσµία υποβολής δήλωσης».
8. Ο τίτλος του άρθρου 37 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισµού φόρου».
9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν.
4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου» και στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «τουλάχιστον».
10. Στο άρθρο 37 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται η περίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα»
και προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής: «λοιπές
πληροφορίες».
11. Στο άρθρο 37 του ν. 4174/2013 και µετά
τη λέξη «πληροφορίες» προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η πράξη προσδιορισµού φόρου κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισµός φόρου».
12. Το άρθρο 38 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
1. Κατά τον προσδιορισµό φόρου, η Φορολογική
∆ιοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευ-
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θέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε
αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτηµα. Οι εν λόγω διευθετήσεις
αντιµετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς,
µε βάση τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής
τους υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως
«διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση,
πράξη, συµφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση,
υπόσχεση, δέσµευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από
ένα στάδια ή µέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή
εφόσον στερείται οικονοµικής ή εµπορικής ουσίας. Για τον καθορισµό του τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική ∆ιοίκηση εξετάζει εάν αυτές
αφορούν µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων από τα οποία αποτελείται µια διευθέτηση είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό της
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει µε µια συνήθη επιχειρηµατική συµπεριφορά
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσµα
την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή
τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί
σε σηµαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά
αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηµατικούς
κινδύνους, τους οποίους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος ή στις ταµειακές ροές του
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν
από το φόρο είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το
ύψος του αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο
στόχος µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης,
εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειµενικές
προθέσεις του φορολογούµενου αντίκειται στο
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αντικείµενο, στο πνεύµα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη
περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας
δεδοµένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιµος, εφόσον οποιοσδήποτε άλλος στόχος που
αποδίδεται ή θα µπορούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευθετήσεων φαίνεται
αµελητέος, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό
πλεονέκτηµα µε την έννοια της παραγράφου 1,
η Φορολογική ∆ιοίκηση συγκρίνει το ύψος του
οφειλόµενου φόρου από τον φορολογούµενο,
λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω διευθέτηση,
µε το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούµενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν
λόγω διευθέτησης.»
Άρθρο 47
Συµπλήρωση διατάξεων στο
ένατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013
µετά τη λέξη «εκτέλεσης» προστίθενται οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών µέτρων».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν.
4174/2013 οι λέξεις «Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι διαδικασίες είσπραξης» και οι λέξεις
«µπορεί να ανατεθεί» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µπορούν να ανατεθούν».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.
4174/2013 οι λέξεις «και της κατάθεσης αγωγής
καταδολίευσης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«της άσκησης αγωγής διάρρηξης».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «διορθωτικού»
προστίθενται οι λέξεις « ή εκτιµώµενου» και στο
δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «εκτιµώµενου προσδιορισµού ή».
5. Στο άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος
καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά
το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωµα της
Φορολογικής ∆ιοίκησης για έκδοση πράξης

προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.»
6. Στο άρθρο 42 του ν. 4174/2013 προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
43 του ν. 4174/2013 προστίθεται µετά τη λέξη
«πριν» οι λέξεις «ή µετά» και προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα µπορούν να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.
4174/2013 διαγράφονται από την περίπτωση β΄
οι λέξεις «που κοινοποιείται στον φορολογούµενο» και από την περίπτωση στ΄ οι λέξεις «
όπως κοινοποιείται στον φορολογούµενο»,
αντικαθίσταται η περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ) σε
περίπτωση επιβολής προστίµων οι αντίστοιχες
πράξεις» και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής,
η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
9. Το άρθρο 46 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
1. Η Φορολογική ∆ιοίκηση, προκειµένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, να
προβαίνει µε βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του
∆ηµοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε
στα χέρια τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση
τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας καταβολής της
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οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής
της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα
άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, εξαιρουµένων των άρθρων 715 παρ. 5 και
722 του ανωτέρω Κώδικα.
2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη
λήψη των προβλεπόµενων στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ασφαλιστικών µέτρων µε βάση
τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
3. Τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου
διατάσσονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής ∆ιοίκησης χωρίς να απαιτείται προηγούµενη κλήτευση του φορολογουµένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα
του ∆ηµοσίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα.
5. Εφόσον η Φορολογική ∆ιοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, µπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου
συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική ∆ιοίκηση
µπορεί να µην παραλαµβάνει και να µην χορηγεί
έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασµών και
παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των θυρίδων του παραβάτη. Το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και οι µη χρηµατικές παρακαταθήκες, δεσµεύονται στο σύνολό τους.
6. Τα µέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται
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σωρευτικά σε βάρος των οµορρύθµων εταίρων
προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε
προσώπου εντεταλµένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση
οποιουδήποτε νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας από την τέλεση της παράβασης και
εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την
ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄
και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα µέτρα αίρονται εν όλω ή εν µέρει και
οι περιπτώσεις µη εφαρµογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα. Η προθεσµία και η άσκηση της
ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του
Κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρµογή των
µέτρων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των οριζοµένων στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
7. Τα µέτρα της παρ. 5 δεν εµποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής ∆ιοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία, µε αναγκαστική εκτέλεση
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν.
4174/2013 οι λέξεις «το αρµόδιο όργανο της
Φορολογικής ∆ιοίκησης» αντικαθίσταται από τις
λέξεις «η Φορολογική ∆ιοίκηση» και στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «το αρµόδιο όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «η Φορολογική ∆ιοίκηση».
11. Στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.
4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «τόκων ή»
και η λέξη «αποστέλλει» αντικαθίσταται από τη
λέξη «κοινοποιεί».
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «µετά την πάροδο της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών» και προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«∆εν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώ-
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σεις κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουµένου ή τρίτου.»
13. Στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «ονοµατεπώνυµο» προστίθενται οι λέξεις « ή επωνυµία», στην περίπτωση γ΄ διαγράφονται οι λέξεις «αριθµών» και
«ή και», αντικαθίσταται η φράση «ή και» από
κόµµα και µετά τη λέξη «καταβολής» προστίθενται οι λέξεις «και αριθµού», στην περίπτωση δ΄
µετά τη λέξη «περίοδοι» προστίθενται οι λέξεις
«ή οι φορολογικές υποθέσεις» και στην περίπτωση η΄ διαγράφεται η λέξη «επίδοση» και
αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».
14. Στην παρ. 4 του άρθρου 47 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «ειδοποίηση» προστίθενται οι λέξεις «η οποία δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή.»
15. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Φορολογική ∆ιοίκηση συµψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του ∆ηµοσίου
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕ∆Ε. Η Φορολογική ∆ιοίκηση δύναται
να συµψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.»
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «δικαστική» προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική», και µετά τη λέξη
«αναστολή» προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 63 του Κώδικα».
17. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις «µε τη σύµφωνη γνώµη
του Οικονοµικού Εισαγγελέα».
18. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος µεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να προβαίνει στην άσκηση
αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα
939 κ.ε. του ΑΚ.. Στην περίπτωση αυτή η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη δικαστική µεσεγγύηση σύµφωνα
µε τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.»
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19. Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013
προστίθεται η λέξη «πρόεδροι,» πριν τη λέξη «διευθυντές», οι λέξεις «τόκων και προστίµων» µετά
τις λέξεις «πληρωµή του φόρου» και η λέξη «οφείλεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «οφείλονται».
20. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
50 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «φόρους»
προστίθενται οι λέξεις «το ΦΠΑ και όλους τους
επιρριπτόµενους φόρους».
21. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «εταίροι» προστίθενται
οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε (5%) τοις εκατό» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό».
22. Στην παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.
4174/2013 µετά τη λέξη «εταίρος» προστίθενται
οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε τοις εκατό (5%)» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)», ενώ µετά τη
λέξη «αναληφθέντων» προστίθενται οι λέξεις
«εντός της ως άνω τριετίας».
23. Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα παραγράφεται µετά την πάροδο πέντε (5) ετών
από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος εκτέλεσης. Η κοινοποίηση στον φορολογούµενο ατοµικής ειδοποίησης
και οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Επιπροσθέτως,
την παραγραφή διακόπτουν η αναγγελία προς
επαλήθευση στην πτώχευση, προς κατάταξη
στον υπάλληλο πλειστηριασµού, καθώς και στον
εκκαθαριστή κληρονοµιάς ή διαλυθέντος νοµικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
καθώς και η εγγραφή προσηµείωσης ή υποθήκης
επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του
φορολογούµενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόµενων, η διακοπή της παραγραφής ως προς έναν
από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η παραγραφή του παρόντος άρθρου αναστέλλεται:
α) Για όσο χρονικό διάστηµα είχε χορηγηθεί
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή η Φορολογική
∆ιοίκηση δεν µπορούσε να εισπράξει το χρέος
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λόγω αναστολής εκτελέσεως από οποιαδήποτε
αιτία. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν
συµπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη
λήξη της αναστολής, β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούµενου, γ) Κατά τη διάρκεια της δικαστικής αµφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου της απαίτησης, ή της νοµιµότητας
της είσπραξης, ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και µέχρι τη συµπλήρωση ενός έτους από
την επίδοση στη Φορολογική ∆ιοίκηση µε δικαστικό επιµελητή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η µη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους,
εντός του οποίου ο φορολογούµενος κατέστη
υπερήµερος, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη του αρµοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν αιτιολογηµένα κρίνεται από
τον Γενικό Γραµµατέα, ότι η µη εκκίνηση της
διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογηµένη.»
Άρθρο 48
Συµπλήρωση διατάξεων στο
δέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1.α Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013
διαγράφονται οι λέξεις: «από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας έως και την ηµέρα καταβολής
του φόρου» και αντικαθίστανται από τις λέξεις
«από την επόµενη µέρα της λήξης της νόµιµης
προθεσµίας».
1.β. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1
του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «νόµιµης προθεσµίας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«νόµιµης προθεσµίας καταβολής».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 53 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η φράση «ηµεροµηνία επιστροφής» και αντικαθίσταται από τη φράση «ηµεροµηνία ειδοποίησης του
φορολογούµενου για την επιστροφή» ενώ στο
δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφεται και η λέξη «φορολογικές».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισµού τόκων, καθώς και
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όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
4. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου
54 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «µητρώο»
προστίθενται οι λέξεις «ή εγγράφεται στο φορολογικό µητρώο περισσότερες φορές».
5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του ν. 4174/2013 η λέξη «πλασµατικές» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανύπαρκτες»
και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδηµάτων θεωρείται η µη
υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσµα τη µη καταβολή
ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά φορολογικό
έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης
διπλογραφικών βιβλίων.»
6. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης, ως µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η
µη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συµψηφισµός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεµία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά
πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών
βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»
7. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου
55 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις
«αρµόδιας φορολογικής αρχής» από τις λέξεις
«Φορολογικής ∆ιοίκησης» και στην περίπτωση
ε’ αντικαθίστανται οι λέξεις «κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή», από τις λέξεις «Φορολογική ∆ιοίκηση».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013
προστίθενται περιπτώσεις στ’, ζ’, η’, θ’, ως εξής:
«στ. η µη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παρα-
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στατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε
χιλιάδες (5.000,00) ευρώ,
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείµενο ή συνθέτουν το αντικείµενο του ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε
σκοπό τη µη πληρωµή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρµογή της παρούσας
περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η µη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν
αντικείµενο ή συνθέτουν το αντικείµενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002) µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή του ειδικού φόρου ακινήτων,
θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας
ύλης µε µη υποβολή δήλωσης ή µε υποβολή
ανακριβούς δήλωσης και µε σκοπό τη µη πληρωµή οποιουδήποτε άλλου φόρου εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα. Για την εφαρµογή
της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η µη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος
ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.»
9. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου
55 του ν. 4174/2013 µετά τη λέξη «στοιχείων»
προστίθενται οι λέξεις «ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν
έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο».
10. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013
διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.
4174/2013 οι λέξεις «η σχετική διοικητική διαδικασία» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «όλες οι
διαδικασίες που προβλέπονται».
12. Στο άρθρο 55 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να ερευνά
παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόµων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού
χωρίς να θίγεται η εφαρµογή του άρθρου 33 του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.»
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13. Στον τίτλο του άρθρου 56 του ν. 4174/2013
και µετά τις λέξεις «µη υποβολής» προστίθενται
οι λέξεις «ή ανακριβούς/ατελούς» και στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «µη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις «ή ανακριβούς/ατελούς.»
14. Το άρθρο 57 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57
Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το
αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιµο ίσο µε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε
εµπρόθεσµα. Μετά την πάροδο ενός έτους από
τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής το
παραπάνω πρόστιµο ανέρχεται σε είκοσι τοις
εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο
(2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%)
του φόρου. Το πρόστιµο των προηγούµενων
εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης µε βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσµία
υποβολής.»
15. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.
4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επί εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου το
πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται
σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου».
16. Το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62
1. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι αρµόδιος για την
έκδοση πράξεων επιβολής προστίµων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν
το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισµό φόρου και την είσπραξη, εφαρµόζονται αναλόγως
και για τις πράξεις επιβολής προστίµων.
2. Η πράξη επιβολής προστίµων κοινοποιείται
στον φορολογούµενο ή το ευθυνόµενο πρόσωπο:
α) µαζί µε την πράξη προσδιορισµού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισµού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη επιβολής προστίµων πρέπει να
περιλαµβάνει αυτοτελή αιτιολογία.
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4. Ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραµµατέα να υποβάλλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις
του σχετικά µε επικείµενη έκδοση πράξης επιβολής προστίµων τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έκδοσή της, µε εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίµων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιµα, τα
οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον
άµεσο, διοικητικό, εκτιµώµενο ή προληπτικό
προσδιορισµό του φόρου.
5. Πρόστιµα καταβάλλονται εφάπαξ έως και
την τριακοστή ηµέρα µετά την κοινοποίηση της
πράξης επιβολής µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
των άρθρων 57 και 59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου
54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος
του ∆ηµοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής
προστίµου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά
το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.»
Άρθρο 49
Συµπλήρωση διατάξεων του
ενδέκατου κεφαλαίου του ν. 4174/2013
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 63 του
ν.4174/2013 µετά τη λέξη «∆ιοίκηση» προστίθενται οι λέξεις «ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί
το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται η λέξη «κοινοποίηση» από τη λέξη «έκδοση», διαγράφονται οι λέξεις «στον υπόχρεο», και αντικαθίσταται οι λέξεις «του προστίµου» από τις λέξεις «των τόκων».
4. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
63 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος
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έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την
εκπνοή της προθεσµίας αυτής.»
5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη
ακυρώνεται για τυπικές πληµµέλειες, εκδίδει
νέα πράξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»
6. Μετά το άρθρο 65 του ν. 4174/2013, που
προστίθεται µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 65Α που έχει ως
εξής:
«Άρθρο 65Α
Φορολογικό πιστοποιητικό
1. 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. Το
πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο
που διενεργείται, παράλληλα µε τον έλεγχο της
οικονοµικής διαχείρισης, ως προς την εφαρµογή
των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά
αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς
και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων
που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία
και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου,
αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα για την ελεγχθείσα εταιρεία µε τα οποία συµφωνεί και η αρµόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω
πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα
πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται
για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και
έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν
τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον
παρέχουν στην ελεγχόµενη οντότητα συµβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχοµένου
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3693/2008.
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Στις ανώνυµες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε
όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε
περίπτωση πρόστιµο από 5.000,00 ευρώ έως
40.000,00 ευρώ, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγµατοποιήσει κατά
το ελεγχόµενο φορολογικό έτος. Η µη έκδοση
φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής
νοµοθεσίας µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά
τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριµένα επί
µέρους φορολογικά αντικείµενα του ελέγχου
της προηγούµενης παραγράφου, ενδεχόµενες
συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που
πρέπει να διενεργούνται, εξαιρέσεις από την
υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού µέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων
150.000,00 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι
επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε αυτό,
ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής
του, ζητήµατα εφαρµογής της υποχρέωσης του
τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Πέραν της
εφαρµογής του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόµιµους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις
που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2523/1997.
Άρθρο 50
Συµπλήρωση διατάξεων στο
δωδέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/ 2013 διαγράφεται και προστίθενται παράγραφοι 1 έως
και 29, ως εξής:
«1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσω-
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ρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου, που
αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος
του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εκδίδεται
πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου.
Για όσα αφορούν τα σχετικά µε την έκδοση της
πράξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.
2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου
του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού
φόρου, τέλους ή εισφοράς, που έχουν εκδοθεί ή
εκδίδονται κατόπιν προσωρινού φορολογικού
ελέγχου, ο οποίος διατάχθηκε µέχρι την
31.12.2013, δεν κωλύουν τη µετά από νέο έλεγχο µεταγενέστερη διόρθωσή του. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και για πράξεις διορθωτικού
προσδιορισµού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται
µετά από τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο
που διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις περιπτώσεις στις οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, της
παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 και κάθε
άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται µερική καταλογιστική πράξη.
3. Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί µέχρι την 31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εφόσον κατά το
χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν έχει γίνει
έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του ελέγχου
για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου
λογίζεται η θεώρηση των βιβλίων του φορολογουµένου από όργανο της Φορολογικής ∆ιοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλησης για επίδειξη
βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση
της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν
τηρούνται βιβλία.
4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, διενεργούνται και
για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις
ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
5. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη φορολογική υπόθεση ή υπο-
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χρέωση την οποία αφορούν, διενεργείται άµεσος προσδιορισµός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, κατά
περίπτωση.
6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες έως την
31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις προσδιορισµού ή καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, θεωρείται οποιοδήποτε
στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρµόδιας
για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής
αρχής, κατά το χρόνο διενέργειάς του.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέλειας, οποιασδήποτε πράξης
καταλογισµού, η Φορολογική ∆ιοίκηση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση, εκδίδει,
από το χρόνο ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας τις προβλεπόµενες από αυτόν πράξεις προσδιορισµού του φόρου, ανεξαρτήτως
του χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης.
8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 4 και 30 παρ. 1
αυτού.
9. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής
διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α
του ν. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης του άρθρου 70Β του ίδιου νόµου,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1
του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. Ο φόρος,
το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιµο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούµενου
εδαφίου, καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις
της οικείας φορολογίας.
10. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και αναπέµπεται η υπόθεση στη Φορολογική
∆ιοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς, το αίτηµα για διοικητική
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επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούµενος αποδεχθεί
την προσβαλλόµενη πράξη εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής
πρόσκλησης της Φορολογικής ∆ιοίκησης.
11. ∆ιατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών,
εισφορών, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36
εφαρµόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρµογή
του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου δεν έχει παραγραφεί
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος
1 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας ισχύουν
από 1.1.2016. Μέχρι και την 31.12.2015, κατά
την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται
υποχρεωτικά επί του καταβαλλόµενου ποσού, οι
αναλογούντες τόκοι και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζονται για
οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός
τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, σχετικά µε το χρόνο
παραγραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρµόζονται για φόρους και
λοιπά έσοδα για τα οποία η Φορολογική ∆ιοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο από την 1.1.2014 και
εφεξής.
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε µηνιαία βάση κατά την είσπραξη για
ολόκληρο το µήνα.
16. Το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας εφαρµόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014
και εφεξής.
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17. Στις πράξεις καταλογισµού οποιουδήποτε
φόρου που εκδίδονται µετά την 1.1.2014 και
αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις,
χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την
31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι
πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997,
όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά
την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.
18. Για την υποβολή µετά την 1.1.2014, εκπρόθεσµων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει
φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του
ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και
χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.
19. Για την υποβολή, µετά την 1.1.2014, εκπροθέσµων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων
πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 µε τον περιορισµό το καταβλητέο σε καθεµία περίπτωση
ποσό να µην ξεπερνά το προβλεπόµενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.
20. Η κοινή απόφαση µε αριθµό
45081/30.10.1997 των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονοµικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.
1882/1990 (Α΄ 43 ) εξακολουθεί να ισχύει µέχρι
την κατάργησή της.
21. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας,
εφαρµόζονται και για µέτρα που το ∆ηµόσιο λαµβάνει ή έχει λάβει πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου επί περιουσιακών στοιχείων
που έχουν δεσµευτεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179).
22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, οι προβλεπόµενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας γί-
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νονται και από οποιονδήποτε υπάλληλο της Φορολογικής ∆ιοίκησης.
23. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας καταλαµβάνουν και τις υποθέσεις για τις
οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997
µέχρι την 31.12.2013, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα
προβλεπόµενα µέτρα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.
24. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα
διασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει µέχρι την
31.12.2013, και δεν έχει υποβληθεί µέχρι την
31.12.2013 αίτηση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου, ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των µέτρων, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηµα
επανεξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
25. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ. 4 του
άρθρου 14 του ν. 2523/1997, για τη µερική άρση
των µέτρων, συνεπεία της οποίας αναβιώνει η
επιβολή αυτών σε χρόνο µεταγενέστερο της
έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά αυτής, ο υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την αναβίωση των µέτρων, να υποβάλει αίτηµα για την
επανεξέταση της απόφασης αυτής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
26. Εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί
µέχρι 31.12.2013 στον Υπουργό Οικονοµικών
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
14 του ν. 2523/1997, εξετάζονται στο πλαίσιο
της ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι
οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του
Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000,
όπως αυτός ισχύει µέχρι την 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.3.2014 ή µέχρι την
έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ∆η-
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µοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, εφόσον αυτές εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.
28. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών,
που ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που
περιλαµβάνονται στα άρθρα 7 και 17 του ν.
1587/1950 ( Α΄ 294) περί Φόρου Μεταβίβασης
Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) περί ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
και Περιουσιολογίου Ακινήτων, 15 έως και 18
του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) και 58 του ν.
3842/2010 (Α΄ 58) περί Ειδικού Φόρου επί των
Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των φορολογιών
που επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 31.3.2014. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθµίζουν
θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που περιλαµβάνονται
στο άρθρο 16 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) περί Φορολογίας Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) περί
Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.) και
Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.), 21 έως
και 35 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως
και 50 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως και 19 του ν.
3634/2008 (Α΄ 9) και 53 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)
περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του
ν. 4021/2011(Α΄ 218 ) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.ΕΤ.Η.∆.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) περί
Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.),
καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας,
όπου αυτό απαιτείται.
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29. Για τις υποθέσεις του Κώδικα ∆ιατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών
Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας
εφαρµόζονται από 1.1.2015. Κατ’ εξαίρεση για
τις υποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1
και του Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα».
2. Οι παράγραφοι 2 έως 10 του άρθρου 66
αναριθµούνται σε παραγράφους 30 έως 39 και
προστίθεται παράγραφος 40 ως εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται
σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016
και µετά.»
3. Στο τέλος του ν. 4174/2013 προστίθεται
Παράρτηµα που έχει ως εξής:
«Παράρτηµα
Φόρος µεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950),
∆ήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α΄ του ν.
3427/2005), Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων
(άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων
(άρθρο 31 του ν. 3986/2011), Ειδική Εισφορά
Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29
του ν. 3986/2011), Φόρος Πολυτελούς ∆ιαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), Φόρος Πλοίων
µε ελληνική και µε ξένη σηµαία (ν. 27/1975), Εισφορά Εισαγόµενου Συναλλάγµατος (άρθρο 45
παρ. 1 του ν. 4141/2013), Φόρος επί των µερισµάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013), Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν.
2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000,1 παρ. 1
του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε7 του ν.
4093/2012), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών
της Ε.Ε. και Εγχωρίως Παραγοµένων Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3833/2010), Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Στοιχηµάτων και Τυχερών
Παιγνίων µέσω ∆ιαδικτύου (άρθρο 50 του ν.
4002/2011), Τέλος Συνδροµητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας
(άρθρο 33 του ν. 3775/2009), Τέλη ∆ιενέργειας
Παιγνίων µε Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν.
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2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ.
2 του ν. 3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006), Ετήσιο Τέλος για τη
Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του
ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος στις ∆ιαφηµίσεις
που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο
πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9
της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από
31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
4147/2013), Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων
Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009), Φόρος
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.
1676/1986), Εισφορά ∆ακοκτονίας (άρθρο 102
του ν. 1402/1983), Εφάπαξ φόροι επί των αποθεµάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008,
2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν.
3845/2010), Τέλη Χαρτοσήµου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931), Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της
Κινηµατογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν.
1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα
27 έως και 50 του ν. 3842/2010), Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990),
Φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19 του ν.
3427/2005), Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997),
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του
ν. 3634/2008), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (άρθρο 53 του ν. 4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος
Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7
του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν.
3986/2011, 5 του ν. 3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν.
3790/2009), Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νοµικών Προσώπων (άρθρα
2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998), Φορολογία
Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9,
παρ. 4 του ν. 3296/2004), η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών
Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτο-
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τελής Φορολογία των Αποθεµατικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του
ν. 1676/1986).»
……………………………………………………......
Άρθρο 57
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
32 του ν. 3842/2010 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσης, όπως είχαν αναπροσαρµοσθεί κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις 41 και 41
Α του ν.1249/1982 και ίσχυαν κατά την
31.12.2008, καθώς και οι τιµές εκκίνησης και οι
συντελεστές αυξοµείωσης όπως αναπροσαρµόστηκαν µετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιµές εκκίνησης και
συντελεστές αυξοµείωσης που είχαν αναπροσαρµοστεί µέχρι 31.12.2008. Αν έχει βεβαιωθεί
φόρος µε βάση τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης διαφορετικούς από αυτούς
που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση θεµελίωσης
σχετικής αξίωσης, φόρος δεν µπορεί να επιστραφεί παρά µόνο να συµψηφιστεί µε µελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στο φόρο αυτόν.
Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων
δεν εφαρµόζονται για ακίνητα περιοχών που
εντάχθηκαν στο σύστηµα του αντικειµενικού
προσδιορισµού για πρώτη φορά µετά την
31.12.2008.»
Άρθρο 58
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρήση
µε οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων, ύστερα από
την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση,
η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη χρήση, θεωρείται
επίσης, ότι πραγµατοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συµπληρώνεται τετραετία, από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης της οικοδοµής για οικοδοµές οι οποίες αποπερατώθη-
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καν από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδοµές
που αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης της τετραετίας θεωρείται η
1.1.2011».
Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του παρόντος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του
Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου ισχύουν από
1.1.2014 και για κάθε επόµενο οικονοµικό έτος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3
του άρθρου 36 ισχύουν από 1.1.2014.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224
(ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)
Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο Αξιοποίησης Περιουσίας του ∆ηµοσίου και άλλες
επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
..............................................................................
Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασµών
1.α Από 1.1.2014 και µέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία τους
δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση
φόρου εισοδήµατός τους, εφόσον η αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακό-

1683

σιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου
1β.
Το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, από διοικητικά πρόστιµα,
χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το ∆ηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εισφορές
προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β)
προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007,
όπως ισχύουν (Α΄ 151).
β. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις: βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδηµα, όπως διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων
υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι µικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων
(35.000) ευρώ, ββ) η συνολική αξία της κινητής
και ακίνητης περιουσίας τους είναι µικρότερη ή
ίση των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων
(270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό την 20ή Νοεµβρίου 2013, δεν
υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουµένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράµµατα.
Ειδικά για: ί) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii)
άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους
βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία
67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών
προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά
ποσοστό 10%.
2.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση
υποβολής στον δανειστή µε κάθε πρόσφορο µέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄
75), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του ν.
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2479/1997 (Α΄ 67), στην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτοµερή και
επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτοµερής αναγραφή των κινήσεων
λογαριασµού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης
της παρούσας υποπαραγράφου µέχρι 31.1.2014,
ή εντός δύο (2) µηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού µπορεί να καλεί τον
οφειλέτη να προσκοµίσει: βα) αντίγραφα τίτλων
ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί
µετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισµού αξίας
ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν
την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα
εκτός του αντικειµενικού προσδιορισµού, βγ)
αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και
βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας
µε ηµεροµηνία την 20ή Νοεµβρίου 2013 σχετικά
µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών
αξιών και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση
ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ είτε αντίγραφο της επικαιροποιηµένης κάρτας ανεργίας από τον
ΟΑΕ∆, βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α΄/βάθµιας ή Β΄/βάθµιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές
Ασφαλιστικών Ταµείων, Υγειονοµικές Επιτροπές Ενόπλων ∆υνάµεων, Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας).
Σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) µηνός από την
κοινοποίηση του αιτήµατος µε απόδειξη, αίρεται
για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασµού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβά-
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λουν προς τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό
10% επί του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατός
τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ,
οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς
τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό µέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδηµα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα
µε αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67% και
άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,
το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος
των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,
το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται
κατά την περίπτωση βα΄ της υποπαραγράφου
1β΄ του παρόντος άρθρου.
Για τους οφειλέτες που δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν.
4161/2013 (Α΄ 143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο
του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ενήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο
απαγόρευσης πλειστηριασµού αφαιρούνται από
το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.
Ειδικά για τους οφειλέτες µε µηδενικό εισόδηµα
ή εισόδηµα που ισούται µέχρι του ποσού του
επιδόµατος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα
µηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του
ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία
καταβολή κατανέµεται συµµέτρως σύµφωνα µε
το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης
της παρούσας παραγράφου για τρεις (3) µήνες
συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση
πλειστηριασµού.
4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλει-
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στηριασµού της παραγράφου 1 και εφόσον η
απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριµένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασµός ακινήτων των εγγυητών
για τις συγκεκριµένες οφειλές.
..............................................................................
Άρθρο 7
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του
Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται νέα εδάφια
ως εξής:
«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, η
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων ανήκει στην αρµοδιότητα της Φορολογικής ∆ιοίκησης και των
λοιπών οργάνων που ορίζονται µε ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτόν ή των ειδικών ταµιών,
στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών
εσόδων. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντα του
ιδίου ή της Φορολογικής ∆ιοίκησης, που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία, σε όργανα της Φορολογικής
∆ιοίκησης. Επίσης, δύναται, µε απόφασή του, να
εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο
να υπογράφει, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα
έγγραφα της αρµοδιότητάς του. Ο Γενικός
Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε
εγγράφως κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας, ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση κατά το
παρόν άρθρο».
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του
Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων
απαιτείται νόµιµος τίτλος. Με την εξαίρεση των
φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα
οποία εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις
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του ως άνω Κώδικα, νόµιµο τίτλο αποτελούν:
α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρµόδιες αρχές
προσδιορίζουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής.
β) Τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα
οποία αποδεικνύεται η οφειλή.
γ) Τα δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, από τα
οποία πιθανολογείται η οφειλή, ως προς την
ύπαρξη και το ποσό αυτής, κατά την έννοια του
άρθρου 347 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
3. Η είσπραξη στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιείται από τη
Φορολογική ∆ιοίκηση µετά την καταχώριση των
στοιχείων του νόµιµου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, είτε κατόπιν αποστολής
στη Φορολογική ∆ιοίκηση χρηµατικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε το νόµιµο τίτλο
είτε µε βάση µόνο το νόµιµο τίτλο, εφόσον αυτός έχει περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στη
Φορολογική ∆ιοίκηση. Ο χρηµατικός κατάλογος
περιέχει τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής, του υπόχρεου και των τυχόν συνυπόχρεων
ευθυνόµενων τρίτων. Τυχόν παράλειψη αναφοράς των ευθυνόµενων συνυπόχρεων δεν θίγει
το κύρος του νοµίµου τίτλου ούτε τη νοµιµότητα
της εισπρακτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας
της εκτέλεσης. Η, για οποιονδήποτε λόγο, µερική ή ολική αναστολή του νόµιµου τίτλου δεν κωλύει την καταχώριση του συνόλου της οφειλής
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής ∆ιοίκησης».
3. Στο άρθρο 2 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974),
όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5
ως εξής:
«4. Η είσπραξη: α) στην περίπτωση των εκτελεστών τίτλων του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/ 2013) και β) οποιουδήποτε τίτλου, κατ’ εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των πράξεων επιβολής πολλαπλών τελών, πραγµατοποιείται µόνο δυνάµει του τίτλου. Οι τίτλοι του προηγούµενου εδαφίου καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής ∆ιοίκησης,
αποκλειστικά, για λόγους παρακολούθησης της
οφειλής, χωρίς η καταχώριση να αποτελεί όρο
της νοµιµότητας της εισπρακτικής διαδικασίας ή
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της εκτέλεσης. Επιδικαζόµενες υπέρ του ∆ηµοσίου κάθε είδους χρηµατικές αποζηµιώσεις στο
πλαίσιο ποινικών δικών που αφορούν αδικήµατα
που προβλέπονται από τη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία, είναι δυνατόν να εισπράττονται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση και σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται το περιεχόµενο του
χρηµατικού καταλόγου και των βιβλίων του παρόντος άρθρου, ο τρόπος καταχώρισης των
απαραίτητων στοιχείων σε αυτά και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Κ.Ε.∆.Ε.
(ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη,
υποδεικνύει, κατά το χρόνο της καταβολής, το
χρέος που θέλει να πιστωθεί. Στην περίπτωση
που ο οφειλέτης δεν υποδεικνύει ή η πίστωση
διενεργείται χωρίς τη βούλησή του, όπως στην
περίπτωση λήψης διοικητικών ή αναγκαστικών
µέτρων ή συµψηφισµού που χωρεί αυτεπαγγέλτως, η Φορολογική ∆ιοίκηση πιστώνει οποιαδήποτε οφειλή. Σε περίπτωση κατά την οποία οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν είναι
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις
αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του».
5. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως
ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα,
καθώς και των δηµοσίων εσόδων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, µετά την καταχώριση του χρέους ως δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του
άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική ∆ιοίκηση εκδίδει ατοµική ειδοποίηση, την οποία, είτε
αποστέλλει ταχυδροµικά στον οφειλέτη και στα
συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυ-
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τούς σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4174/2013.
Στην ατοµική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθµός φορολογικού µητρώου, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό
του χρέους, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων
που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείµενη
νοµοθεσία, ο αριθµός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής αυτού, η µνεία ότι από
την εποµένη ηµέρα της λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής του χρέους και µέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και
το πρόστιµο του άρθρου 6 του παρόντος».
6. Το άρθρο 6 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Τόκοι και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής
1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσµο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.∆. (ν. 4174/2013),
όπως ισχύει. Προκειµένου περί δηµοσίων εσόδων, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ως άνω Κώδικα, πλην των τελωνειακών, το
χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών από την
παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας καταβολής
αυξάνεται σε έξι (6) µήνες. Πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις
περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίµων σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας.
Για χρέη από συµβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως
ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθµιση
µε ρητό όρο της σύµβασης, και υπολογίζονται
από την επόµενη ηµέρα της προθεσµίας που
πρέπει, σύµφωνα µε τη σύµβαση, να καταβληθεί
η οφειλή µερικά ή ολικά.
2. Η πίστωση χρηµατικών ποσών έναντι συγκεκριµένης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση
του οφειλέτη µε την ακόλουθη σειρά: α) έξοδα
είσπραξης, β) τόκοι γ) πρόστιµο και δ) αρχικό
ποσό της οφειλής.
3. Οι τόκοι και το πρόστιµο της παραγράφου
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1 υπολογίζονται και επί των εσόδων υπέρ οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Ειδικών
Ταµείων και εν γένει νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που συνεισπράττονται µε τα δηµόσια έσοδα από τη Φορολογική ∆ιοίκηση.
4. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο
και αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη Φορολογική ∆ιοίκηση,
από τους τόκους και το πρόστιµο εκπρόθεσµης
καταβολής της παραγράφου 1, εφόσον η µη
εµπρόθεσµη καταβολή οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν
δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτηµα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιµο. Το αίτηµα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β)
περιέχει τα στοιχεία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του οφειλέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προσώπου και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαµβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία
που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί
του αιτήµατος εντός τριάντα (30) ηµερών και
κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη κατά το
άρθρο 5 του ν. 4174/ 2013. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, το αίτηµα θεωρείται ότι
έχει απορριφθεί.
5. Αναστολή είτε του νόµιµου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης είτε της ταµειακής βεβαίωσης
είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το
νόµο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν απαλλάσσει τα χρέη από τους
τόκους άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4174/ 2013, για
όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό που
εν τέλει οφείλεται.
6. ∆εν υπόκεινται στους τόκους και το πρόστιµο της παραγράφου 1 οι από κάθε αιτία οφειλές: α) των στρατευµένων µε υποχρεωτική
στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ηµέρα του
µήνα της στράτευσής τους, µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του τρίτου µήνα από την αποστράτευσή τους, του µήνα της αποστράτευσης
θεωρουµένου ως πρώτου, µε εξαίρεση τα ελλείµµατα της δηµόσιας διαχείρισης και β) των
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ανηλίκων, για όσο διάστηµα στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάµηνο µετά την απόκτηση αυτής.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013),
οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του».
7. Το άρθρο 7 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ατοµική ειδοποίηση υπερηµερίας
Χρόνος λήψης αναγκαστικών µέτρων
1. Αναγκαστικά µέτρα δεν λαµβάνονται πριν παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4174/2013
στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατοµικής ειδοποίησης υπερηµερίας, στην
οποία αναφέρονται:
α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και τα
στοιχεία του υπόχρεου,
β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης,
καθώς και παραποµπές στον αντίστοιχο αριθµό
και χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δηµοσίου εσόδου ή στον αριθµό του νόµιµου τίτλου, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών προθεσµιών, ηµεροµηνιών καταβολής και αριθµού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό της οφειλής,
ε) η εντολή καταβολής του ποσού της οφειλής,
στ) ο τρόπος πληρωµής του ποσού της οφειλής,
ζ) µνεία ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής ή οι τόκοι του άρθρου 6 του παρόντος υπολογίζονται µέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτής,
η) µνεία ότι, εφόσον ο υπόχρεος δεν προβεί
σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση της ειδοποίησης, η Φορολογική
∆ιοίκηση µπορεί να προβεί στη λήψη µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των
ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο
υπόχρεος υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης των
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οφειλών του, εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
2. ∆εν απαιτείται η κοινοποίηση της ατοµικής
ειδοποίησης υπερηµερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηµάτων ή χρηµατικών απαιτήσεων στα χέρια του
υπόχρεου ή τρίτου.
3. Η κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούµενη
ατοµική ειδοποίηση δεν εξοµοιώνεται µε επιταγή προς πληρωµή.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013),
οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του».
8. Μετά το άρθρο 75 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ.
356/1974), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 75Α
ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Παραλείψεις, ακυρότητες ή πληµµέλειες κατά
τη διαδικασία απόκτησης οποιουδήποτε νόµιµου τίτλου σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος, καθώς και κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης, δύνανται να προταθούν από τον οφειλέτη
ως λόγος ακύρωσης, µόνο εάν αυτός επικαλείται και αποδεικνύει ότι εξαιτίας τους υπέστη
βλάβη, η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί παρά
µόνο µε την ακύρωση».
9. Στο άρθρο 83 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974),
όπως ισχύει, οι παράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα
παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Αναστολή είτε του νόµιµου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης είτε της ταµειακής βεβαίωσης
είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το
νόµο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητι-
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κού οργάνου, δεν εµποδίζει τη διενέργεια του
συµψηφισµού».
10. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 91 του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών
δηµοσίων εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρµόζονται
µόνον οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, από την
ηµεροµηνία που το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσµο στη Φορολογική ∆ιοίκηση επιβάλλονται επ’
αυτού τόκοι και πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος».
11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 10
του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις µεταβατικές διατάξεις.
12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 53 του ν.
4174/ 2013 (Α΄ 170) οι λέξεις «ο Γενικός Γραµµατέας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ο
Υπουργός Οικονοµικών».
.............................................................................
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1262
11.12.2013/Υπ. Οικ.
Α∆Α: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ
Παροχή οδηγιών για τη µετατροπή εταιρίας
οποιασδήποτε νοµικής µορφής σε IKE καθώς
και για τη µετατροπή IKE σε εταιρία άλλης νοµικής µορφής µε τις διατάξεις του Ν. 4072/2012.
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί
στην υπηρεσία µας σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν.
4072/2012 εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο µια νέα
εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE), η οποία έχει νοµική προσωπικότητα
και είναι εµπορική, ακόµα κι όταν ο σκοπός της
δεν είναι εµπορική επιχείρηση, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 116 του ιδίου νόµου γίνεται
προσαρµογή στις γενικές ρυθµίσεις της νοµοθεσίας των κεφαλαιουχικών εταιριών, προκειµένου να συµπεριληφθεί και η νέα εταιρική µορφή
της IKE, εκτός αν από το νόµο ή τη φύση της IKE
συνάγεται κάτι διαφορετικό. Ειδικότερα, ως
προς τη φορολογική αντιµετώπιση των IKE, µε
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 116 ορίζεται
ότι οι νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων περιλαµβάνουν
στο πεδίο εφαρµογής τους και την IKE και µε τις
διατάξεις της παρ. 11 του ιδίου άρθρου ορίζεται
ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης
εφαρµόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρίες.
2. Επιπλέον, µε τις διατάξεις των άρθρων 106
και 107 του Ν. 4072/2012 προβλέφθηκε η διαδικασία µετατροπής IKE σε εταιρία άλλης εταιρικής µορφής και εταιρίας άλλης εταιρικής µορφής σε IKE, αντίστοιχα, και ορίσθηκε ότι στις
συγκεκριµένες περιπτώσεις µετατροπών η νοµική προσωπικότητα συνεχίζεται χωρίς να επέρχεται διάλυση της µετατρεπόµενης εταιρίας.
Επίσης, ορίσθηκε ότι αν η µετατροπή της IKE γί-
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νεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρία, απαιτείται προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού
και παθητικού της µετατρεπόµενης IKE, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου
ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόµο
για την εταιρία αυτή, η διαφορά καλύπτεται µε
νέες εισφορές.
3. Ειδικά ως προς τη µετατροπή υφιστάµενων
ΕΠΕ σε IKE, µε το άρθρο 120 του Ν. 4072/2012
ορίζεται ότι, προκειµένου για τη διευκόλυνση
της συγκεκριµένης µετατροπής, µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2013, υφιστάµενες ΕΠΕ µπορούν
να µετατραπούν σε IKE κατά το άρθρο 107 του
ιδίου νόµου, εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαµβάνεται είτε µε
πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 2/3 του
όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε µε πλειοψηφία
τουλάχιστον των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ, ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν µεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν
λαµβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή. ∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του Ν. 4072/2012, µε τη συγκεκριµένη διάταξη επιδιώκεται η ενθάρρυνση των υφισταµένων ΕΠΕ να µετατραπούν σε IKE, δεδοµένου
ότι έως την 31/12/2013 για τη µετατροπή δεν
απαιτείται η απαιτούµενη, µε βάση την παρ. 1
του άρθρου 44 του Ν. 3190/1955, πλειοψηφία
των 3/4 του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, αλλά το µειωµένο ποσοστό πλειοψηφίας
των 2/3 του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 2/3 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του
όλου εταιρικού κεφαλαίου.
Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι, µετά τη
λήξη της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 120
του Ν. 4072/2012 , ήτοι από 1.1.2014, οι υφιστάµενες ΕΠΕ θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να µετατραπούν σε IKE µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 107 του ιδίου νόµου
διαδικασία και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη
µετατροπή οποιασδήποτε µορφής εταιρίας σε
IKE.
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4. Από τη ∆ιοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι σε περιπτώσεις µετατροπών µε βάση τις διατάξεις του
κοινού δικαίου, ήτοι κατά τη µετατροπή, µεταξύ
άλλων, Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. και προσωπικών εταιριών σε ΕΠΕ µε βάση τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/1920 ή του άρθρου
53 του Ν. 3190/1955 , αντίστοιχα, δεν επέρχεται
κατάλυση του νοµικού προσώπου της µετατρεπόµενης εταιρίας και ίδρυση νέου νοµικού προσώπου, αλλά απλή µεταβολή του νοµικού τύπου
της µετατρεπόµενης εταιρίας, χωρίς να µεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Κατά συνέπεια, ο ισολογισµός που συντάσσεται για τις
ανάγκες της εκτίµησης δεν παράγει φορολογικό
αποτέλεσµα και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει
υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από τη µετατρεπόµενη εταιρία. Ο
ισολογισµός που θα συνταχθεί στο τέλος της
διαχειριστικής περιόδου από την προελθούσα
από τη µετατροπή εταιρία θα περιλαµβάνει το
αποτέλεσµα των πράξεων που διενεργήθηκαν
τόσο από την µετατραπείσα όσο και από την
προελθούσα από τη µετατροπή εταιρία και η φορολογία του συνολικού εισοδήµατος θα γίνει
στο όνοµα της προελθούσας από τη µετατροπή
εταιρίας στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου
µε τη δήλωση φόρου εισοδήµατος που θα υποβάλει αυτή (σχετ. οι ΠΟΛ. 1255/8.9.2000 και
ΠΟΛ. 1083/15.6.2009 εγκύκλιοί µας).
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται, σύµφωνα µε όσα
έχουν γίνει δεκτά µε την ΠΟΛ. 1083/2009 εγκύκλιό µας, και στην περίπτωση µετατροπής προσωπικής εταιρίας η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και τα αποτελέσµατά της
προσδιορίζονται λογιστικά, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.
Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σύνταξη απογραφής κατά το
χρόνο µετατροπής, η εξαγωγή λογιστικού αποτελέσµατος της µετατρεπόµενης εταιρίας και η
µεταφορά του στα βιβλία της προερχόµενης
από τη µετατροπή εταιρίας.
5. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι κατά
ρητή διατύπωση των σχετικών διατάξεων των
άρθρων 106 και 107 του Ν. 4072/2012, σε όλες
τις προβλεπόµενες από τα άρθρα αυτά περιπτώσεις µετατροπών δεν επέρχεται κατάλυση του
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νοµικού προσώπου της µετατρεπόµενης εταιρίας αλλά συνέχεια του ίδιου νοµικού προσώπου µε άλλο νοµικό τύπο, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρµογή και
στις περιπτώσεις µετατροπών που λαµβάνουν
χώρα µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 106 και
107 του Ν. 4072/2012.
6. Όσον αφορά στο ζήτηµα της εκτίµησης των
περιουσιακών στοιχείων κατά τις ανωτέρω µετατροπές, µε την αριθ. Κ2-5371/31.7.2013 εγκύκλιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (∆/νση ΑΕ και Πίστεως) έχει γίνει δεκτό,
µεταξύ άλλων, ότι, ο νοµοθέτης όρισε ρητά µε
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.
4072/2012, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή
τους µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11
του Ν. 4155/2013, ότι εκτίµηση από την επιτροπή
του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 απαιτείται µόνο
στις περιπτώσεις µετατροπής IKE σε ΑΕ ή ΕΠΕ.
Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται εκτίµηση της
µετατρεπόµενης εταιρίας από την επιτροπή του
άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 κατά τη διαδικασία
µετατροπής άλλης εταιρικής µορφής σε IKE, µε
τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012.
Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο έγινε επίσης δεκτό
ότι αν η διαδικασία µετατροπής γίνεται µε την παράλληλη χρήση των διατάξεων αναπτυξιακού νόµου (ενδεικτικά, Ν.∆. 1297/1972, Ν. 2166/1993),
όσον αφορά στην αποτίµηση της αξίας ή τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της µετατρεπόµενης
σε IKE εταιρίας, εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις αυτών των νόµων.
7. Με βάση τα ανωτέρω, µε την παρούσα γίνεται
δεκτό ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις µετατροπών κατά τις οποίες δε διενεργείται εκτίµηση
από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/1920, δεν προκύπτει υπεραξία για τη µετατρεπόµενη εταιρία, ενώ, σε περίπτωση που διενεργείται εκτίµηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η υπεραξία φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, εκτός εάν κατά
τη µετατροπή γίνεται παράλληλη χρήση των
διατάξεων των αναπτυξιακών νοµοθετηµάτων,
µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται αµέσως κατωτέρω.
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8. Ως προς την παράλληλη εφαρµογή των διατάξεων των αναπτυξιακών νοµοθετηµάτων στις
ανωτέρω περιπτώσεις µετατροπών (ν.δ.
1297/1972, Ν. 2166/1993 κ.λπ.) και λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 µε βάση τις οποίες οι
νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων περιλαµβάνουν στο
πεδίο εφαρµογής τους και την IKE, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι είναι δυνατή η παράλληλη εφαρµογή των ευεργετικών διατάξεων
των αναπτυξιακών νοµοθετηµάτων κατά τις µετατροπές µε τις διατάξεις των άρθρων 106 και
107 του Ν. 4072/2012.
Σηµειώνεται, εντούτοις, ότι, όπως αναφέρεται στις αριθµ. Ε.5873/Εγκ. 25/19.5.1973 και
1039799/10359/Β0012/ ΠΟΛ. 1080/1994, ερµηνευτικές εγκυκλίους του Ν.∆. 1297/1972 και Ν.
2166/1993, αντίστοιχα, οι διατάξεις των ανωτέρω νοµοθετηµάτων θεσπίστηκαν προς ενίσχυση
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία
στη χώρα ισχυρών οικονοµικών µονάδων ικανών
να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη σύγχρονη τεχνική και οικονοµική
εξέλιξη (αύξηση παραγωγικότητας, µείωση του
κόστους, αύξηση παραγωγής κ.λπ.). Επιπλέον,
µε την αριθ. ΠΟΛ. 1080/1994 εγκύκλιό µας έχει
γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις του Ν. 2166/1993 δεν
εφαρµόζονται σε περίπτωση µετατροπής ΑΕ σε
ΕΠΕ γιατί ο νόµος αυτός αποβλέπει στη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών µονάδων και όχι
στη µετατροπή µεγάλων σε µικρές µονάδες.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις
του Ν.∆. 1297/1972 ή του Ν. 2166/1993 µπορούν
να εφαρµοστούν παράλληλα µε τις διατάξεις
των άρθρων 106 και 107 του Ν. 4072/2012, εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτουν οι αναπτυξιακοί νόµοι (π.χ. ελάχιστο όριο
κεφαλαίου, κ.λπ.), µόνο στις περιπτώσεις µετατροπής σε εταιρίες «ισοδύναµου» ή «ανώτερου» νοµικού τύπου, ήτοι κατά τη µετατροπή
IKE σε ΕΠΕ ή ΑΕ ή κατά τη µετατροπή προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ σε IKE και όχι κατά τη µετατροπή IKE σε προσωπική εταιρία ή ΑΕ σε IKE.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1274
(ΦΕΚ Β΄ 3398/31-12-2013)/
27-12-2013/Υπ. Οικ.
«Αποδεικτικό Ενηµερότητας άρθρου 12 ν.
4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄) όπως ισχύει».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου
12, του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του
ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (Α΄222).
3. Την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.∆.∆. 18) «Επιλογή
και ∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Εσόδων».
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες
απαιτείται η προσκόµιση
αποδεικτικού ενηµερότητας
1. Η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας
καθίσταται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:
α. Για την είσπραξη χρηµάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωµής από το ∆ηµόσιο Τοµέα,
όπως αυτός καθορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο
πληρωµής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ
(1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον εισπράττοντα
στους διενεργούντες την πληρωµή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωµή ή την εξόφληση αυτού.
β. Για τη σύναψη και ανανέωση συµβάσεων
δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων γενικά µε τις αναγνωρισµένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον χορηγούνται µε την εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για
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αποκατάσταση ζηµιών που προέρχονται από
έκτακτα γεγονότα. Το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον αντισυµβαλλόµενο
στην Τράπεζα ή στο Πιστωτικό Ίδρυµα κατά τη
σύναψη ή ανανέωση της σύµβασης και κατά την
εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.
γ. Για τη µεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς
αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή διά εκούσιου
πλειστηριασµού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων,
τη διανοµή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η
σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ των συγκυρίων
του ακινήτου ή και τρίτων, ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως.
Το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται,
αντίστοιχα, από τον µεταβιβάζοντα το ακίνητο ή
τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον
παρέχοντα το εµπράγµατο δικαίωµα, τους συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασµό
του πωλητή στην περίπτωση αυτοσύµβασης, στο
συµβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να µνηµονεύει στο κείµενο της πράξης την υπηρεσία έκδοσης του αποδεικτικού, τον αριθµό και την ηµεροµηνία αυτού.
δ. Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης εκτέλεσης δηµοσίων έργων ή προµηθειών
από το ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται
στην κείµενη νοµοθεσία. Το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον υποβάλλοντα
την προσφορά στην υπηρεσία που υποβάλλεται
η προσφορά.
ε. Για την καταβολή των εκχωρηµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά των φορέων ΤΟΥ ∆ηµοσίου Τοµέα. Το αποδεικτικό προσκοµίζεται στους
διενεργούντες την πληρωµή ή την εξόφληση του
τίτλου, κατά την πληρωµή ή την εξόφληση αυτού,
τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και
από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή. Η έκδοση αποδεικτικού ενηµερότητας του εκχωρητή
ή ενεχυράσαντα ζητείται είτε από τον εκδοχέα
είτε από τον ενεχυρούχο δανειστή. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω
οφειλών, τα προς είσπραξη χρήµατα αποδίδονται
στο ∆ηµόσιο µέχρι του ύψους των βεβαιωµένων
χρεών κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών.
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στ. Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας από τις εκάστοτε εν
ισχύ διατάξεις.
2. Για κάθε τίτλο πληρωµής και για κάθε πράξη, για την οποία απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας εκδίδεται ένα και µόνο
αποδεικτικό ενηµερότητας.
Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από την προσκόµιση
1. Κατ’ εξαίρεση, για τη διενέργεια των πράξεων
ή συναλλαγών του προηγούµενου άρθρου δεν
απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας:
α. Από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το ∆ηµόσιο άλλων Κρατών, τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα
Ν.Π.∆.∆. καθώς και τα ιδρύµατα που είχαν συσταθεί µε το ν. 2039/1939 (Α΄ 455) και συνιστώνται
µε τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013,
Α΄ 185).
β. Από το σύνδικο της πτώχευσης φυσικού ή
νοµικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές
που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, τον
εκκαθαριστή επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, τον κηδεµόνα σχολάζουσας κληρονοµιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγµένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονοµιάς, καθώς και τον εκκαθαριστή κληρονοµιάς
για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην
κληρονοµιά.
γ. Από µόνιµους κατοίκους εξωτερικού, είτε
αλλοδαπούς είτε οµογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική
υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδηµα
στην Ελλάδα.
δ. Από τους δικαιούχους είσπραξης αµοιβών
ή πάγιας αντιµισθίας γενικά από παροχή εξαρτηµένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δηµοσίων λειτουργών, εξόδων
νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωµή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο µισθωτό, συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο.
ε. Από τους δικαιούχους ασφαλιστικών απο-
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ζηµιώσεων και αποζηµιώσεων από αδικοπραξία,
που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση.
στ. Για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου.
ζ. Για δικαιούχους των κατά τις κείµενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηµατικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την
υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης
1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας
ο αιτών πρέπει σωρευτικά:
α. να µην έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές βεβαιωµένες στη Φορολογική ∆ιοίκηση ή να τις έχει
τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή
είσπραξης ή µε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής,
και
β. να έχει υποβάλει τις ακόλουθες δηλώσεις
της τελευταίας πενταετίας, ήτοι, φορολογίας εισοδήµατος, εκκαθαριστικές φόρου προστιθέµενης αξίας και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που
έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που
η προθεσµία υποβολής τους έχει λήξει ένα µήνα
πριν την ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενηµερότητας, παρακρατούµενου φόρου µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και τις δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(Φ.Α.Π.) και Στοιχείων Ακινήτων, εφόσον υπήρχε υποχρέωση υποβολής. Για τη µη υποβολή
των δηλώσεων Φ.Μ.Υ., ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π. και
Στοιχείων Ακινήτων, εφόσον διαπιστωθεί, καταχωρείται εντολή δέσµευσης του αποδεικτικού
ενηµερότητας στο πληροφοριακό σύστηµα
TAXIS.
2. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις ως άνω ληξιπρόθεσµες οφειλές:
α. Για τα φυσικά πρόσωπα, λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές οφειλές, καθώς και οφειλές, για
τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για
την καταβολή τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που διατελούν σε γάµο λαµβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου χωριστά και για τις
συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι
βεβαιωµένες στο όνοµα του συζύγου τους, εφό-
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σον σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή αυτών.
β. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές
οντότητες λαµβάνονται υπόψη οι οφειλές τους
καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε
βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες
έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.
3. Για να χορηγηθεί αποδεικτικό ενηµερότητας πρέπει να µην υπάρχει εντολή δέσµευσης
χορήγησης από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά
τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 2523/1997
και 46 του ν. 4174/2013.
4. Αποδεικτικό ενηµερότητας χορηγείται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, περ. β΄, και 3 του παρόντος άρθρου,
στην περίπτωση που έχει κατατεθεί εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος, διάρκειας
µέχρι έξι (6) µηνών, η οποία διασφαλίζει την καταβολή της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε
µαζί µε τις λοιπές επιβαρύνσεις.
5. Στην περίπτωση της µεταβίβασης ακινήτου
ή της σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος επ’
αυτού χωρίς τίµηµα, δεν χορηγείται αποδεικτικό
ενηµερότητας, εφόσον η είσπραξη της οφειλής
δεν είναι διασφαλισµένη.
Άρθρο 4
Χρόνος ισχύος
1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενηµερότητας ορίζεται σε δύο (2) µήνες, στην περίπτωση που δεν
υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές, ανεξαρτήτως
της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) µήνα, σε περίπτωση ύπαρξης µη
ληξιπρόθεσµων οφειλών, οφειλών που τελούν
σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης τµηµατικής καταβολής.
Άρθρο 5
∆ιαδικασία αίτησης – αναζήτησης –
αρµόδιο όργανο
1. Το αποδεικτικό ενηµερότητας χορηγείται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήσεως του

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚH΄• 2012-2013

1694

ενδιαφεροµένου, και αν αυτό δεν είναι εφικτό,
τότε χορηγείται από οποιαδήποτε υπηρεσία που
είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής, στην περίπτωση που υφίστανται
οφειλές, άλλως από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση αποδεικτικού
ενηµερότητας περιέχει:
α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο,
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλµατος και κατοικίας, αριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,
β. αν υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο,
επωνυµία, διεύθυνση και Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου,
γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται,
δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί,
ε. το ακίνητο το οποίο θα µεταβιβαστεί ή επί
του οποίου θα συσταθεί εµπράγµατο δικαίωµα,
εάν ζητείται για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού,
στ. τα στοιχεία του τίτλου πληρωµής, εάν ζητείται για είσπραξη χρηµάτων.
3. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόµενος της
υποχρέωσης προσκόµισης του εντύπου αποδεικτικού ενηµερότητας, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι υποχρεούνται να το ζητούν και να
το λαµβάνουν ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου,
εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν υποστηρίζεται.
Άρθρο 6
Τύπος και περιεχόµενο του
αποδεικτικού ενηµερότητας
1. Το αποδεικτικό ενηµερότητας αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ» και περιέχει υποχρεωτικά τον τίτλο της εκδούσας υπηρεσίας και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του
φορολογούµενου, το ονοµατεπώνυµο του φυσικού ή την επωνυµία του νοµικού προσώπου στο
οποίο χορηγείται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθµό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου,
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, την ηµεροµηνία έκδοσης του αποδεικτικού ολογράφως,

τον αύξοντα αριθµό του αποδεικτικού, το σκοπό
για τον οποίο αυτό εκδίδεται, καθώς και την
ηµεροµηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος του
ολογράφως.
2. Στο αποδεικτικό ενηµερότητας αναγράφεται και:
α. η αιτία χορήγησής του, ως ακολούθως:
i) Για είσπραξη χρηµάτων.
ii) Για µεταβίβαση ακινήτου.
iii) Για κάθε νόµιµη χρήση (εκτός είσπραξης
χρηµάτων και µεταβίβασης ακινήτων).
β. Στην περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου ή
σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού,
το ακίνητο το οποίο θα µεταβιβαστεί ή επί του
οποίου θα συσταθεί εµπράγµατο δικαίωµα.
γ. Στην περίπτωση είσπραξης χρηµάτων, τα
στοιχεία του τίτλου πληρωµής.
3. Στο αποδεικτικό ενηµερότητας που εκδίδεται µε όρο παρακράτησης αναγράφεται ο κατά
περίπτωση κωδικός, σύµφωνα µε τον οποίο ο
υπόχρεος θα αποδώσει το ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασµό
της Φορολογικής ∆ιοίκησης κατά την κείµενη
νοµοθεσία.
4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενηµερότητας
φέρουν ενιαία και συνεχή µηχανική αρίθµηση.
5. Αν κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενηµερότητας γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται
η διόρθωσή του, αλλά αυτό ακυρώνεται µε πράξη του εκδότη και παραµένουν στην εκδούσα
υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο.
6. Τα αποδεικτικά ενηµερότητας εκδίδονται
σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο χορηγείται ή
αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισµό
πληρωµής ή στον συµβολαιογράφο, όταν πρόκειται για µεταβίβαση ακινήτου, και το αντίγραφο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος.
Το αποδεικτικό ενηµερότητας που εκδίδεται
µε όρο παρακράτησης καταχωρείται σε ειδικό
βιβλίο, προκειµένου να ελέγχεται η απόδοση
των ποσών.
7. Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ενηµερότητας
υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ή το εξουσιοδοτούµενο από αυτόν
όργανο. Το αποδεικτικό ενηµερότητας δίµηνης
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ισχύος υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της
υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής. Σε περίπτωση αρµοδιότητας περισσότερων της µίας υπηρεσιών, το
αποδεικτικό µηνιαίας ισχύος υπογράφεται από
τον Προϊστάµενο µίας εξ αυτών κατόπιν συνεννόησης µε τους υπολοίπους.
8. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας για τη χορήγηση του αποδεικτικού υπηρεσίας, υποχρεούται να ελέγχει τουλάχιστον δειγµατοληπτικά τα
εκδοθέντα αποδεικτικά, σε ό,τι αφορά τη νοµιµότητα της χορήγησής τους.
9. Η Οικονοµική Επιθεώρηση υποχρεούται να
εκδίδει εντολές δειγµατοληπτικού ελέγχου
γνησιότητας των αποδεικτικών ενηµερότητας,
που προσκοµίζονται στις διάφορες υπηρεσίες,
διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία µε αυτά
των αρµόδιων υπηρεσιών καθώς και την έγκαιρη
απόδοση των παρακρατούµενων ποσών.
10. ∆εν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων του αποδεικτικού ενηµερότητας.
Άρθρο 7
Ποσοστό παρακράτησης επί
αποδεικτικού ενηµερότητας
1. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενηµερότητας
για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση ακινήτου
ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού
εξ επαχθούς αιτίας και ο φορολογούµενος έχει
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, πέραν
της προϋπόθεσης ενηµερότητας του οφειλέτη
σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης µέρους της εισπραττόµενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης
δεν τίθεται, εάν το αποδεικτικό χορηγείται λόγω
προσκόµισης εγγυητικής επιστολής, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της
παρούσας.
2. Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται
από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας
εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:
α. τριάντα (30%) έως πενήντα (50%) τοις
εκατό του εισπραττόµενου ποσού, όταν αιτία
χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη
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χρηµάτων. Εάν, εντούτοις, έχει καταβληθεί µέσω της ρύθµισης συνολικό ποσό µικρότερο του
τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθµισµένης οφειλής παρακρατείται ποσοστό εβδοµήντα (70%)
έως εκατό (100%) τοις εκατό.
β. εβδοµήντα (70%) έως εκατό (100%) τοις
εκατό, όταν αιτία χορήγησης είναι η µεταβίβαση
ακινήτου ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού.
3. Ειδικά στην περίπτωση που το αποδεικτικό
ενηµερότητας χορηγείται για τη µεταβίβαση
ακινήτου ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού από επαχθή αιτία και δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσµες οφειλές,
ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιµήµατος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, όχι όµως σε αξία µικρότερη από την αντικειµενική.
4. Το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσµων οφειλών του φορολογούµενου, για τις
οποίες εκδίδεται το αποδεικτικό ενηµερότητας.
Οι βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης δύναται
να παρακρατηθούν, µόνο εάν ζητηθεί από τον
οφειλέτη.
5. Για ληξιπρόθεσµες ρυθµισµένες οφειλές
βεβαιωµένες σε περισσότερες από µία υπηρεσίες εκδίδεται από αυτήν στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση, ένα αποδεικτικό για όλες συνολικά τις οφειλές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης, κατόπιν συνεννοήσεως των αρµόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσιών.
Άρθρο 8
Απόδοση παρακρατούµενων ποσών
1. Το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αποδίδεται στο ∆ηµόσιο από την Υπηρεσία ή τον φορέα που παραλαµβάνει το αποδεικτικό ενηµερότητας το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από
την πληρωµή του τίτλου.
2. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενηµερότητας
για µεταβίβαση ακινήτου µε τον όρο της παρακράτησης, το παρακρατούµενο ποσό θα πρέπει
να αποδοθεί στο ∆ηµόσιο από τον συµβολαιογράφο εντός τριών (3) ηµερών από την κατάρτι-
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ση του συµβολαίου. Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής είναι αρχή του ∆ηµοσίου Τοµέα ή το τίµηµα προβλέπεται να καταβληθεί µε χορήγηση δανείου από αναγνωρισµένη
στην Ελλάδα τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα,
τότε ο όρος αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά
στο συµβόλαιο µεταβίβασης, και η Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυµα υποχρεούται να αποδώσει το παρακρατούµενο ποσό µέσα σε τρεις ηµέρες από
την πρώτη εκταµίευση του ποσού και όχι αργότερα από δύο µήνες από την ηµεροµηνία σύνταξης
του συµβολαίου. Γενικώς, εάν για οιοδήποτε λόγο δεν εκπληρωθούν οι όροι παρακράτησης και
απόδοσης του παρόντος άρθρου, και οι οποίοι
έχουν αναγραφεί επί του αποδεικτικού, θεωρείται ότι το συµβόλαιο µεταβίβασης καταρτίσθηκε
χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας. Ο τελευταίος αυτός όρος αναγράφεται υποχρεωτικά στο συµβόλαιο µεταβίβασης.
3. Το παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της τηρούµενης ρύθµισης, µε τα τυχόν ευεργετήµατα της
πρόωρης εξόφλησης αυτής, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές σύµφωνα µε το άρθρο
44 του ν. 4174/2013.
Άρθρο 9
Πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να
λαµβάνουν το αποδεικτικό ενηµερότητας
Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα πρόσωπα, που δύνανται να ζητήσουν πιστοποίηση για να λαµβάνουν ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, το αποδεικτικό ενηµερότητας των συναλλασσοµένων µε
αυτούς, είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσας καθώς και όσοι διενεργούν πράξεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόµιση Αποδεικτικού Ενηµερότητας, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, τα αναφερόµενα στην
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1123/16.5.2012 (Β΄ 1665).
Άρθρο 10
Λοιπά Θέµατα
Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., νοείται και ο Προϊστάµενος των υπηρεσιών που έχουν αρµοδιότητες

Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. για την είσπραξη των ∆ηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της
παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013
Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 συνιστούν ιδίως:
α. Η διαπίστωση οικονοµικού εγκλήµατος ή
µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, όπως αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.
β. Η ύπαρξη µη ληξιπρόθεσµων οφειλών µεγαλύτερων των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
για φυσικά πρόσωπα και πενήντα χιλιάδων
(50.000) για νοµικά, η είσπραξη των οποίων δεν
διασφαλίζεται, εφόσον το αποδεικτικό ζητείται
για µεταβίβαση ακινήτου.
γ. Η ύπαρξη οφειλών σε αναστολή, µεγαλύτερων των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν
το αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρηµάτων,
στην περίπτωση που το εισπραττόµενο ποσό
υπερβαίνει το ύψος των οφειλών.
δ. ∆ιαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για
τυπικούς λόγους προηγούµενης βεβαίωσης, για
το χρονικό διάστηµα µέχρι τη νέα βεβαίωση.
ε. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις
σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονοµικού
εγκλήµατος πριν την έκδοση του νόµιµου τίτλου.
στ. Περιπτώσεις κατά τις οποίες κατόπιν χρήσης µεθόδων ανάλυσης κινδύνου πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής.
ζ. Λοιπές περιπτώσεις που πληροφορείται η
φορολογική διοίκηση µε οποιοδήποτε τρόπο την
επικείµενη βεβαίωση µεγάλων οφειλών.
Άρθρο 12
1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από
1.1.2014.
2. Τα αποδεικτικά ενηµερότητας που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν µέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία που
αναγράφεται σε αυτά.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/ 24.11.1999 (Β΄ 2134).
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4. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1275
(ΦΕΚ Β΄ 3398/31/12/2013)/
27/12/2013/Yπ. Οικ.
Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄
170), όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 6 και 7,
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του
ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (Α΄ 222).
3. Την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αρ.
1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.∆.∆. 18), «Επιλογή και
∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων».
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις για την έκδοση
βεβαίωσης οφειλής
1. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που
εκδίδεται λόγω µεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού εξ
επαχθούς αιτίας, πέραν των ως άνω προϋποθέσεων πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι
ακόλουθες:
α) αποδίδεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση από
το συµβολαιογράφο το σύνολο του προϊόντος
του τιµήµατος και µέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης
και το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώµα-
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τος που συστήνεται επ’ αυτού, εκτός εάν οι εναποµένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες, οπότε σηµειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.
β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι µη έκδοσης
του αποδεικτικού ενηµερότητας, παρά µόνον οι
ανωτέρω οφειλές.
Άρθρο 2
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση
Η βεβαίωση οφειλής, έχει διάρκεια ισχύος ενός
µήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από
τον προϊστάµενο της αρµόδιας για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρµοδιότητας περισσότερων της µιας
υπηρεσιών, η βεβαίωση υπογράφεται από τον
Προϊστάµενο µιας εξ αυτών κατόπιν συνεννόησης µε τους υπολοίπους.
Άρθρο 3
∆ιαδικασία χορήγησης, τύπος και
περιεχόµενο της βεβαίωσης οφειλής
1. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της πληρωµής ή του µεταβιβάζοντα ακίνητο ή εµπράγµατο δικαίωµα προς
την αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής υπηρεσία και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρωµής ή στον συµβολαιογράφο, όταν χορηγείται για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’
αυτού. ∆ιαζευκτικά, η βεβαίωση µπορεί να ζητηθεί και από:
α) την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί
την εκκαθάριση ή την πληρωµή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η
κατάθεση αποδεικτικού ενηµερότητας, το οποίο
δεν έχει προσκοµισθεί,
β) από τον συµβολαιογράφο που διενεργεί τη
µεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εµπράγµατου δικαιώµατος.
2. Στην αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναφέρονται υποχρεωτικά:
α) εάν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο,
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλµατος και κα-
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τοικίας, αριθµό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,
β) εάν υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο, η
επωνυµία, διεύθυνση και Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου,
γ) ο σκοπός για τον οποίο ζητείται,
δ) ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί,
ε) το ακίνητο το οποίο θα µεταβιβαστεί (εάν
ζητείται για µεταβίβαση ακινήτου),
στ) τα στοιχεία του τίτλου πληρωµής (εάν ζητείται για είσπραξη χρηµάτων).
3. Η βεβαίωση οφειλής δύναται να εκδοθεί και
οίκοθεν από την αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, στην περίπτωση
που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την
είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόµιση
αποδεικτικού ενηµερότητας, το οποίο δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.
4. Η βεβαίωση οφειλής αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ», στο οποίο αναγράφονται
υποχρεωτικά:
α) Ο τίτλος της υπηρεσίας που το εκδίδει και
της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του οφειλέτη, το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου ή η επωνυµία
του νοµικού προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, η
διεύθυνση αυτών, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας
του φυσικού προσώπου, ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου, η ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης
ολογράφως, ο αριθµός πρωτοκόλλου, ο αύξων
αριθµός της βεβαίωσης, ο σκοπός για τον οποίο
αυτή εκδίδεται καθώς και η ηµεροµηνία έκδοσης
και η διάρκεια ισχύος της, ολογράφως.
β) Ο κατά περίπτωση µοναδικός κωδικός σύµφωνα µε τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το
παρακρατούµενο ποσό στους φορείς είσπραξης, υπέρ της Φορολογικής ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Για τα φυσικά πρόσωπα, το σύνολο των βεβαιωµένων (ληξιπρόθεσµων και µη) ατοµικών χρεών καθώς και των βεβαιωµένων χρεών συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το
φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την καταβολή
τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον
των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττοµένων,
δ) Για τα νοµικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων καθώς και τις οµάδες περιουσίας ανα-
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γράφονται οι συνολικές βεβαιωµένες (ληξιπρόθεσµες και µη) οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των
τυχόν αναλογούντων συνεισπραττοµένων.
ε) Οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή
αναγράφονται µόνον, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του.
5. Για κάθε τίτλο πληρωµής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, η οποία επισυνάπτεται
στον τίτλο πληρωµής αντί του αποδεικτικού
ενηµερότητας.
6. Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης γίνει
κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της,
αλλά αυτή ακυρώνεται µε πράξη του προϊσταµένου της εκδούσας υπηρεσίας και παραµένει
στην υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το
αντίγραφο.
7. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλής
χορηγείται στον αιτούντα ή αποστέλλεται στην
υπηρεσία ή στον οργανισµό πληρωµής ή στον
συµβολαιογράφο, και το αντίγραφο επισυνάπτεται στην σχετική αίτηση και αρχειοθετείται ως
στέλεχος σε ειδικό βιβλίο, προκειµένου να
ελέγχεται η απόδοση των ποσών.
8. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσίας, υποχρεούται
να ελέγχει τουλάχιστον δειγµατοληπτικά τις εκδοθείσες βεβαιώσεις, σε ό,τι αφορά τη νοµιµότητα της χορήγησής τους.
9. Η Οικονοµική Επιθεώρηση υποχρεούται να
εκδίδει εντολές δειγµατοληπτικού ελέγχου
γνησιότητας των βεβαιώσεων που προσκοµίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία µε αυτά των υπηρεσιών της Φορολογικής ∆ιοίκησης, καθώς και την
απόδοση στις ∆.Ο.Υ. και στα Τελωνεία των παρακρατούµενων ποσών.
10. ∆εν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλής.
Άρθρο 4
Απόδοση παρακρατούµενων ποσών
1. Η υπηρεσία ή οργανισµός που παραλαµβάνει
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τη βεβαίωση οφειλής αποδίδει στην υπηρεσία
που εξέδωσε τη βεβαίωση, το προς είσπραξη
ποσό και µέχρι του ύψους του συνόλου των βεβαιωµένων οφειλών, εντός δέκα (10) ηµερών
από τη µερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωµής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας
ισχύος της βεβαίωσης. Για την απόδοση τυχόν
εναποµείναντος ποσού στο δικαιούχο από την
υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρωµής, απαιτείται
προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας.
2. Όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για µεταβίβαση ακινήτου, το αναγραφόµενο επί της βεβαίωσης προς παρακράτηση ποσό, αποδίδεται από
το συµβολαιογράφο στην εκδούσα τη βεβαίωση
υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από
τη σύνταξη του συµβολαίου. Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία αγοραστής είναι Αρχή του
∆ηµοσίου ή το τίµηµα προβλέπεται να καταβληθεί
στον πωλητή µε χορήγηση δανείου στον αγοραστή από αναγνωρισµένες στην Ελλάδα Τράπεζες
και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύµατα, τότε ο όρος αυτός
αναγράφεται υποχρεωτικά στο συµβόλαιο µεταβίβασης, η δε ∆ηµόσια Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυµα
αναλαµβάνει να αποδώσει το αναγραφόµενο επί
της βεβαίωσης προς παρακράτηση ποσό µέσα σε
τρεις ηµέρες από την εκταµίευση του ποσού και
όχι αργότερα από δύο µήνες από την ηµεροµηνία
σύνταξης του συµβολαίου. Γενικώς, εάν για οιοδήποτε λόγο δεν εκπληρωθούν οι όροι παρακράτησης και απόδοσης του παρόντος άρθρου, και οι
οποίοι έχουν αναγραφεί επί της βεβαίωσης, θεωρείται ότι το συµβόλαιο µεταβίβασης καταρτίσθηκε χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας. Ο τελευταίος αυτός όρος αναγράφεται
υποχρεωτικά στο συµβόλαιο µεταβίβασης.
3. Τα αποδιδόµενα ποσά πιστώνονται στις
οφειλές κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 44 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
Άρθρο 5
Λοιπά θέµατα
Στην περίπτωση που ζητείται βεβαίωση οφειλής
για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου
δικαιώµατος επ’ αυτού και υφίστανται οφειλές βεβαιωµένες στα Τελωνεία ή και σε αυτά, η βεβαίωση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση µετά από συνεν-
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νόηση του Προϊστάµενου του Τελωνείου µε τον
Προϊστάµενο της αρµόδιας για τη χορήγηση της
βεβαίωσης φορολογικής αρχής, ώστε να διαπιστωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από το Τελωνείο
αποστέλλεται στην αρµόδια για τη χορήγηση της
βεβαίωσης υπηρεσία, ώστε να τεθεί σχετική επισηµειωµατικη πράξη από τον Προϊστάµενο αυτής
ή να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής και από τη Φορολογική Αρχή, η οποία θα ισχύει σε συνδυασµό µε
τη βεβαίωση οφειλής του Τελωνείου.
Άρθρο 6
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε την υπ’
αριθµ. ΠΟΛ 1084/2013 (ΦΕΚ 1087 Β΄) καταργείται.
3. Οι βεβαιώσεις οφειλών που εκδόθηκαν ή
θα εκδοθούν µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία που αναγράφεται σε αυτές.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 ∆εκεµβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1278
27.12.13 / (ΦΕΚ Β΄ 3398 / 31.12.2013) / Υπ. Οικ.
Εξόφληση φόρου µε µεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιµήµατος στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 8 του ν.
4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Αποδεικτικό Ενηµερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄
170), όπως ισχύει.
3. Την ΑΥ.Ο. ΠΟΛ 1275/27.12.2013, Βεβαίωση Οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
όπως ισχύει.
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4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του
ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (Α΄ 222).
5. Την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
αρ. 1 της 16.1.2013 (τ.Υ.Ο∆.∆. 18), «Επιλογή και
∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων».
6. Την ανάγκη καθορισµού λεπτοµερειών για
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1. Οφειλέτης ο οποίος βρίσκεται σε αδυναµία να
καταβάλει φόρο, µπορεί να υποβάλει αίτηση
πληρωµής αυτού, µερικώς ή ολικώς, µε µεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας της πλήρους κυριότητας ακινήτου του σε τρίτο και ταυτόχρονη εκχώρηση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µέρους ή του συνόλου του χρηµατικού τιµήµατος.
2. Στην αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης, δηλώνονται το ύψος του τιµήµατος καθώς και τα στοιχεία α) του ακινήτου που πρόκειται
να µεταβιβαστεί και του αγοραστή και β) αυτά που
αποδεικνύουν την οικονοµική αδυναµία του οφειλέτη να καταβάλει το φόρο. Επί της αίτησης δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τα οποία επέχουν θέση πράξης
αποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 της παρούσας και επί των οποίων αναφέρονται, τουλάχιστον, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 43 του ν.
4174/2013, όπως ισχύουν, και της παρούσας απόφασης, η αίτηση - δήλωση εκχώρησης του τιµήµατος καθώς και το ακίνητο που πρόκειται να µεταβιβαστεί. Στο συµβόλαιο µεταβίβασης γίνεται υποχρεωτικά µνεία της εκχώρησης του τιµήµατος στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο βάσει των διατάξεων του άρθρου 43, παρ. 8, του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν,
και της παρούσας απόφασης, καθώς και του αποδεικτικού ή της βεβαίωσης οφειλής, κατά περίπτωση, µε τα οποία γίνεται αποδεκτή η εκχώρηση
και αποδίδεται το τίµηµα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
3. Με την απόδοση του παρακρατούµενου
ποσού ο φόρος εξοφλείται µέχρι του ύψους του
τιµήµατος. Σε περίπτωση που υφίστανται και µη

φορολογικές οφειλές κατά την απόδοση του τιµήµατος πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι
υποχρεώσεις από φόρο.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1279
(ΦΕΚ Β΄ 3397 / 31.12.2013)
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, για το έτος 2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν.
4174/2013 (ΦΕΚ170 Α΄) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, µε
τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και
το περιεχόµενο (πληροφορίες και στοιχεία) του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, µε τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων να µεταβιβάζει τα καθήκοντά του
ή να αναθέτει αρµοδιότητές του σε όργανα της
Φορολογικής ∆ιοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόµου
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
4. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η µνηµόνευση και η επισύναψη ή προσκόµιση πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των
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φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώµατα επί ακινήτων για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου
54Α΄ του Ν. 4174/2013 στις περιπτώσεις που
ορίζονται σε αυτό.
Άρθρο 2
Γενικά
1. Για το έτος 2014 το πιστοποιητικό του άρθρου
1 της παρούσας προσκοµίζεται από το φορολογούµενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωµα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η
δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται
µηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό απαιτείται για
όλους τους φορολογουµένους που συµβάλλονται στο ίδιο συµβολαιογραφικό έγγραφο, για
τα έτη 2010 έως και 2013, εφόσον είχαν υποχρέωση να συµπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου στις δηλώσεις ΦΑΠ.
2. Αρµόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού µε χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., που ήταν αρµόδιος για τη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, του αντίστοιχου έτους υποβολής της δήλωσης ΦΑΠ.
3. Αν απαιτείται το πιστοποιητικό του άρθρου
1 της παρούσας και ο φορολογούµενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωµα επί ακινήτου ή είχε υποχρέωση δήλωσης του µετά την 1η Ιανουαρίου
του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του
πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης ή υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί ακινήτου καθώς και
ότι δεν είχε υποχρέωση να το συµπεριλάβει στη
δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του εν λόγω έτους. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή
του δικαιώµατος επί ακινήτου ή οικοδοµικής
άδειας και εργολαβικού προσυµφώνου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρηµένο, προκειµένου να επισυναφθεί στο οικείο συµβολαιογραφικό έγγραφο.
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Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται για τη
λήψη πιστοποιητικού από νοµικό πρόσωπο, που
δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ
για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του.
Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση
επισυνάπτονται τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ καθώς και ότι έχει
το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου για το
οποίο απαιτείται πιστοποιητικό.
4. Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή δικαιώµατος επί ακινήτου µετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, µε την οποία φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση
βουλήσεως, πρέπει, πριν από την αποδοχή, να
υποβάλει κυρωµένο αντίγραφο της απόφασης
αυτής στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. του
φυσικού ή νοµικού προσώπου που καταδικάστηκε. Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο
(2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται
θεωρηµένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας, στο οικείο συµβόλαιο.
Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία συντάσσεται περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί
αναγκαστικού πλειστηριασµού, οπότε ο υπερθεµατιστής υποβάλει κυρωµένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση εκούσιου
πλειστηριασµού, κατά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση προσκόµισης
του πιστοποιητικού περιορίζεται στα πρόσωπα
εκείνα µε επιµέλεια των οποίων επισπεύδεται η
κατά τη διαδικασία του πλειστηριασµού εκποίηση των ακινήτων.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις ΦΑΠ, υπάρχει απόκλιση ως προς αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί ακινήτου ή δεν έχει
δηλωθεί µέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό χορηγείται µόνο εφόσον υποβληθούν οι απαιτούµενες δηλώσεις ΦΑΠ για την ορθή απεικόνιση του ακινήτου
ή του δικαιώµατος επί ακινήτου και καταβληθεί
το σύνολο του αναλογούντος φόρου και προσαυξήσεων.
6. Κατά τη µεταγραφή συµβολαιογραφικών
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εγγράφων που συντάχθηκαν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό
του άρθρου 1 της παρούσας, µε εξαίρεση τη µεταγραφή ή καταχώριση αποδοχής κληρονοµιάς.
7. Το πιστοποιητικό ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωµένου αντιγράφου αυτού.
Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού,
ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., εκδίδει
νέο πιστοποιητικό µε σχετική επισήµανση επ’
αυτού.
8. Πιστοποιητικό, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί µέσα στο έτος ισχύος του, ακυρώνεται κατά
τη διαδικασία που θα καθορισθεί.
Άρθρο 3
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε
νοµικά πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό του άρθρου 1 της παρούσας
χορηγείται από τον αρµόδιο προϊστάµενο
∆.Ο.Υ., κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της
παρούσας, στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση.
Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας. Η αίτηση υποβάλλεται σε
δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο χορηγείται στο νοµικό πρόσωπο.
2. ∆ικαίωµα υποβολής της αίτησης και λήψης
του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας
ή των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 2 της
παρούσας, έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων ή πρόσωπα που έχουν ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
Σε περίπτωση κληρονοµιαίας περιουσίας που
τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία έχει καταληφθεί
υπέρ νοµικού προσώπου µε τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκτελεστή διαθήκης, για το διάστηµα που τη διαχειρίζεται και τη
διοικεί, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί
σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον
εκκαθαριστή ή στον προσωρινό διαχειριστή του
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νοµικού προσώπου, ανάλογα, ή σε πρόσωπα
που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί
από αυτούς.
Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το πιστοποιητικό χορηγείται στο σύνδικο της πτώχευσης ή
πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
3. Το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου, για
το οποίο ζητείται η χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας, περιγράφεται
στην αίτηση, όπως θα αποτυπωθεί στο συµβολαιογραφικό έγγραφο, και το πιστοποιητικό χορηγείται, εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του
ακινήτου, βάσει των δηλώσεων ΦΑΠ, ταυτίζονται µε αυτά της αίτησης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο ακολούθησε
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών που
όριζαν άλλως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρµόδιος προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., αφού ελέγξει τα
προσκοµισθέντα παραστατικά από τα οποία
προκύπτει ότι το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ορθώς έχει απεικονίσει το ακίνητο ή το δικαίωµα
επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ, χορηγεί το πιστοποιητικό µε τα στοιχεία του ακινήτου, όπως
αναγράφονται στην αίτηση του νοµικού προσώπου.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συµβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία
οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόµενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης
καταµέτρησης, τότε το πιστοποιητικό θα χορηγηθεί µε τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου
κτήσης.
Άρθρο 4
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε
φυσικά πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό του άρθρου 1 της παρούσας
χορηγείται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο,
ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet.
Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε
Α.ΤΑ.Κ. χωριστά (Υπόδειγµα 2).
2. Αν το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου,
για το οποίο ζητείται η χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας, περιγράφεται
διαφορετικά στις δηλώσεις ΦΑΠ, από τον τρόπο
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αποτύπωσής του στο συµβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα µνηµονευθεί και επισυναφθεί,
λόγω ρητών οδηγιών και σύµφωνα µε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών, το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον αρµόδιο
προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο
φορολογούµενος υποβάλει αίτηση περιγράφοντας τα στοιχεία του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί ακινήτου, όπως θα αποτυπωθεί στο συµβολαιογραφικό έγγραφο, και ο αρµόδιος προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., αφού ελέγξει τα προσκοµισθέντα παραστατικά, από τα οποία προκύπτει
ότι ο φορολογούµενος ορθώς έχει απεικονίσει
το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου στη δήλωση ΦΑΠ, χορηγεί το πιστοποιητικό µε τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αναγράφονται στην αίτηση του φορολογουµένου.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συµβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία
οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόµενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης
καταµέτρησης, τότε το πιστοποιητικό θα χορηγηθεί µε τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου
κτήσης.
Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 3 που αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας.
3. ∆εν εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 σε περιπτώσεις στις οποίες στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ταυτίζεται ο νοµός, ο
δήµος ή η κοινότητα, το δηµοτικό ή κοινοτικό
διαµέρισµα και διαφοροποιείται η διεύθυνση του
ακινήτου από την αναγραφόµενη στον τίτλο
κτήσης, εφόσον είναι πρόδηλο στο συµβολαιογράφο ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου.
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4. ∆ικαίωµα υποβολής της αίτησης και λήψης
του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας
ή των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 2 της
παρούσας έχουν οι φορολογούµενοι ή πρόσωπα
που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί
από αυτούς.
5. ∆εν χορηγείται το πιστοποιητικό του άρθρου 1 για δικαιώµατα επί αγροτεµαχίων φυσικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές στο
συµβολαιογραφικό έγγραφο δεν µνηµονεύεται
και δεν επισυνάπτεται ή δεν προσκοµίζεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό του άρθρου 1 της
παρούσας.
Άρθρο 5
Πιστοποιητικό για την καταχώριση
της αποδοχής κληρονοµιάς
Για τη µεταγραφή ή την καταχώριση της αποδοχής κληρονοµιάς ακολουθούνται ανάλογα τα
οριζόµενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας. Το
πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκοµίζει ο εξ
αδιαθέτου ή ο εκ διαθήκης κληρονόµος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για
τα αντίστοιχα έτη.
Πιστοποιητικό επίσης προσκοµίζεται από τον
κληρονόµο και για τον αποβιώσαντα, εφόσον
δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, το χρονικό διάστηµα για το οποίο προβλέπεται η λήψη
του πιστοποιητικού.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 ∆εκεµβρίου 2013

[Ακολουθούν 3 έντυπα]
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ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθµ. πρωτ.: ∆13Β 1181198
ΕΞ2013 / 25.11.2013 / Υπ. Οικ. (Τµ. Β΄)
Ματαίωση συµβολαίου µεταβίβασης ακινήτου
και συµψηφισµός καταβληθέντος Φ.Μ.Α.
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5
του α.ν.1521/1950, σε κάθε µεταβίβαση ακινήτου ή εµπραγµάτου επί ακινήτου δικαιώµατος µε
επαχθή αιτία επιβάλλεται φόρος επί της αξίας
αυτού και υπόχρεος για την καταβολή του είναι
ο αγοραστής.
2. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 16 του α.ν. 1521/1950, «αν µετά
την επίδοση της δήλωσης µαταιωθεί η υπογραφή του συµβολαίου µεταβίβασης, ο φόρος που
έχει καταβληθεί επιστρέφεται». Για την επιστροφή του φόρου στην παραπάνω περίπτωση
απαιτείται αίτηση του δικαιούχου προς τον αρµόδιο Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ που πρέπει να
υποβληθεί µέσα σε ένα χρόνο από την επίδοση
της δήλωσης (παρ. 6 του άρθ. 16 του α.ν.
1521/1950), προθεσµία, µετά την πάροδο της
οποίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος φόρου. Κατ’ εξαίρεση, γίνεται παγίως δεκτό από τη ∆ιοίκηση (Υπ. Οικ. Εγκ.
75/1955 κατόπιν της 489/1955 γνωµοδότησης
του ΝΣΚ) ότι, σε περίπτωση µαταίωσης της υπογραφής συµβολαίου µεταβίβασης ακινήτου και
κατάρτισης στη συνέχεια νέου, ο ΦΜΑ που είχε
καταβληθεί συµψηφίζεται µε αυτόν που οφείλεται µε τη νέα δήλωση, εφόσον η µεταβίβαση
αφορά το ίδιο ακίνητο, το συµβόλαιο καταρτίζεται µε τους ίδιους συµβαλλόµενους και ο συµψηφισµός προτείνεται εντός της τριετούς προθεσµίας παραγραφής των αχρεώστητα καταβληθέντων φόρων.
3. Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 90
παρ.1 του ν. 2362/1995 «περί Κώδικος ∆ηµοσίου
Λογιστικού» ορίζεται ότι οποιαδήποτε απαίτηση
κατά του ∆ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταε-
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τία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη
δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής,
ενώ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η
κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση για την επιστροφή
χρηµατικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος παραγράφεται εντός τριετίας από της καταβολής.
4. Από τα αναφερόµενα στο έγγραφό σας
πραγµατικά περιστατικά και τα συνηµµένα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι
το έτος 2008 µε το αριθ. ... διπλότυπο είσπραξης
της ∆.Ο.Υ. Σαλαµίνας καταβάλατε το ποσό
των... ευρώ για φόρο µεταβίβασης ακινήτου,
πλην όµως η υπογραφή του σχετικού συµβολαίου αγοράς του ακινήτου µαταιώθηκε οριστικά.
Το ίδιο συνέβη και µε τις µεταβιβάσεις δύο θέσεων στάθµευσης για τις οποίες είχε καταβληθεί ο
αναλογών Φ.Μ.Α συνολικού ύψους…. ευρώ.
Στις 7-8-2012 µε το αριθ. … έγγραφο του…
Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ζητήθηκαν από τη
∆.Ο.Υ. Σαλαµίνας στοιχεία των αγοραπωλησιών
που είχατε κάνει στη Σαλαµίνα, τα οποία διαβιβάστηκαν αρµοδίως. Στις... µε την... αίτησή σας
ζητήσατε από την ανωτέρω ∆.Ο.Υ. αντίγραφα
όλων των δηλώσεων Φ.Μ.Α. µετά των συνοδευτικών εγγράφων του κάθε φακέλου και την ίδια
ηµέρα προσκοµίσατε φωτοαντίγραφα των σχετικών δηλώσεων Φ.Μ.Α. µε τα αντίστοιχα διπλότυπα καθώς και βεβαίωση της Συµβ/φου (σε ανεπικύρωτα αντίγραφα των δηλώσεων) ότι τελικώς δεν συνετάγησαν τα µεταβιβαστικά συµβόλαια, ενώ δεν υπεβλήθη αίτηση περί επιστροφής
των καταβληθέντων φόρων. Στη συνέχεια, µε
την από... δήλωσή σας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
προτείνετε τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά για
συµψηφισµό µε την απαίτηση που έχει σε βάρος
σας το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ύψους... για οφειλόµενο ΦΑΠ του έτους 2010. Ήδη, η ∆/νσή µας µε
το αριθ. ∆13 Β 1101213 ΕΞ /21.06.13 έγγραφό
της προς την ∆/νση Πολιτικής Εισπράξεων απεφάνθη ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος φόρου µεταβίβασης µετά την παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία της επίδοσης της δήλωσης σε περίπτωση µαταίωσης της
µεταβίβασης του ακινήτου.
Με το ανωτέρω συνηµµένο σχετικό υπόµνηµά σας υποστηρίζετε ότι η διάταξη της παρ.2
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του άρθρου 90 του ν. 2362/1995 «περί Κώδικος
∆ηµοσίου Λογιστικού» για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός τριετίας
υπερισχύει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου
16 του α.ν. 1521/1950 που ορίζει βραχύτερη
προθεσµία επιστροφής του φόρου (ενός έτους)
στην περίπτωση της µαταίωσης µεταβίβασης
ακινήτου, δεδοµένου ότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν υπερισχύει ως ειδικότερη στις περιπτώσεις των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για τις οποίες ισχύει σε κάθε περίπτωση η
τριετία από της εφαρµογής του ν. 2362/1995.
5. Από τα προεκτεθέντα νοµικά και πραγµατικά
στοιχεία, συνάγονται τα εξής:
α) η προβλεπόµενη επιστροφή του καταβληθέντος φόρου µεταβίβασης, δυνάµει των παρ. 1
και 6 του άρθρου 16 του α.ν. 1521/1950, δεν είναι
δυνατή µετά την παρέλευση έτους από την ηµέρα υποβολής των σχετικών δηλώσεων, δεδοµένου ότι η εν λόγω διάταξη εφαρµόζεται ειδικά για
τις περιπτώσεις µαταιώσεως µεταβίβασης ακινήτων. Αντίθετα, οι διατάξεις περί επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν έχουν
εν προκειµένω πεδίο εφαρµογής, αφού η υποβολή της σχετικής δήλωσης ΦΜΑ και η συνακόλουθη καταβολή του φόρου, λόγω του τυπικού χαρακτήρα της Φορολογίας της Μεταβίβασης των Ακινήτων δεν γίνονται αχρεώστητα, αλλά ενόψει
της σύνταξης µεταβιβαστικού συµβολαίου, δηλαδή για νόµιµη αιτία, ο δε φόρος καταβάλλεται οίκοθεν από το φορολογούµενο συννόµως, όπως
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις
β) κατ’ εξαίρεση ειδικά (κατόπιν της προαναφερθείσας µε αριθ. 489/55 γνωµοδότησης του
ΝΣΚ) και µόνο για τις περιπτώσεις µαταίωσης
της υπογραφής συµβολαίου µεταβίβασης ακινήτου και κατάρτισης στη συνέχεια νέου, ο ΦΜΑ
που είχε καταβληθεί συµψηφίζεται µε αυτόν
που οφείλεται µε τη νέα δήλωση, εφόσον η µεταβίβαση αφορά το ίδιο ακίνητο, το συµβόλαιο
καταρτίζεται µε τους ίδιους συµβαλλόµενους
και ο συµψηφισµός προτείνεται εντός της τριετούς προθεσµίας . Για τους παραπάνω λόγους,
στην περίπτωσή σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή των φόρων µεταβίβασης που έχετε καταβάλει, έστω κι αν µαταιώθηκαν τα µεταβιβαστικά συµβόλαια.
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Τέλος επισηµαίνουµε ότι η Υπηρεσία µας
φρονεί ότι δεν υπάρχει έδαφος παραποµπής της
υπόθεσης στο Ν.Σ.Κ., αρµοδιότητα του οποίου,
ως γνωστόν, δεν είναι η κατ’ έφεση κρίση αιτηµάτων πολιτών που δεν ικανοποιήθηκαν από την
περιφερειακή ή την κεντρική ∆ιοίκηση, αλλά η
γνωµοδότηση επί δυσεπίλυτων ερµηνευτικών
προβληµάτων της εφαρµοστέας νοµοθεσίας,
προς αρωγή της ∆ιοίκησης και εφόσον αυτή το
θεωρεί αναγκαίο.
ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθµ. πρωτ.: ∆13Β 1185430 ΕΞ
3.12.2013 / Υπ. Οικ. (Τµ. Α΄-Β΄)
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το Φ.Μ.Α.
και από τους φόρους κληρονοµιών και γονικών παροχών σε χώρους κύριας χρήσης (κατοικίας) που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 4178/2013.
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί
στην Υπηρεσία µας µετά την ισχύ του ν.
4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) «Αντιµετώπιση της
αυθαίρετης δόµησης – Περιβαλλοντικό ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις» σχετικά µε το ανωτέρω θέµα και σε συνέχεια της µε αριθµ. ΠΟΛ.1085/30.3.2012 εγκυκλίου µας, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Η απαλλαγή από τους φόρους µεταβίβασης
ακινήτου, κληρονοµιών και γονικών παροχών,
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, χορηγείται
και για τους χώρους που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 4178/2013, εφόσον έχει περαιωθεί η διαδικασία καταβολής του ειδικού προστίµου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου ή του σχετικού παραβόλου, σύµφωνα µετά οριζόµενα στις διατάξεις
του νόµου αυτού και κατά τις διατάξεις του ν.
4014/2011.
Για την πιστοποίηση της χρήσης του χώρου,
προκειµένου να χορηγηθεί η απαλλαγή της
πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η τεχνική έκθεση του Μηχανικού, η οποία
είναι αναπόσπαστο µέρος της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθµιση
και στην οποία περιγράφεται µε σαφήνεια ο δη-
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λούµενος χώρος µε τη χρήση που έχει.
Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 24
του ν. 4178/2013 (δηλαδή όλους του χώρους τόσο σε υπόγειες στάθµες όσο και στους εσωτερικούς χώρους και σοφίτες), κατά τον υπολογισµό
της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζεται µειωτικός συντελεστής 50%, επί του αντίστοιχου
εντύπου χώρου χρήσης κατοικίας (έντυπα 1, Κ1
και Κ2 κατά περίπτωση).
Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο φόρος µεταβίβασης κληρονοµιών ή γονικών παροχών, ο οποίος
καταβλήθηκε για την αξία ρυθµισθέντων χώρων
κατά την υποβολή δηλώσεων, που υπήχθησαν
στις διατάξεις της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, µπορεί να επιστραφεί ως αχρεώστητα καταβληθείς εντός τριετίας από την ηµεροµηνία
καταβολής, µετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
Οικ. 1332016 / 23.12.2013
Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
Περίληψη: Άρση υποχρέωσης επισύναψης και
προσκόµισης εγγράφων κατά την καταχώριση
εγγραπτέων πράξεων στα βιβλία µεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Γαύδου για δέκα µήνες (µέχρι 23-10-2014).
Αξιότιµοι Κύριοι Πρόεδροι
Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε για τα
κάτωθι:
1. Με την υπ’ αριθµ. 576/7/20-12-2013 απόφαση του ∆.Σ. της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. αποφασίστηκε:
α. Η άρση της υποχρέωσης επισύναψης των
απαιτουµένων κατά το άρθρ. 5 του ν. 2308/1995
όπως ισχύει, εγγράφων στα συµβόλαια, προσκόµισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και
ελέγχου της υπάρξεώς τους εκ µέρους των
Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των
πράξεων στα βιβλία που τηρούν για τη σύσταση,
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αλλοίωση ή µετάθεση εγγραπτέου δικαιώµατος
επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηµατογράφηση ∆ήµο Γαύδου, Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, για διάστηµα δέκα ετών από την έκδοση της παρούσης.
β. Η τήρηση εναλλακτικού µηχανισµού ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων της κτηµατογράφησης για το ανωτέρω διάστηµα πραγµατοποιείται ως εξής:
α) Κατά το χρόνο που διαρκεί η ανωτέρα βία,
όταν υποβάλλεται αίτηση για τη µεταγραφή ή
την εγγραφή πράξης στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου που είναι τοπικά αρµόδιο για την
προαναφερόµενη υπό κτηµατογράφηση περιοχή επισυνάπτεται σε αυτή δήλωση εγγραπτέου
δικαιώµατος του ν. 2308/1995. Εάν στη µεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τοπογραφικό διάγραµµα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.
β) Μετά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ο αρµόδιος Υποθηκοφύλακας συµπληρώνει στα οικεία πεδία του
εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της µεταγραφής ή της εγγραφής ή της σηµείωσης της πράξης, αντίστοιχα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
διαβιβάζει την περίληψη της πράξης, τη δήλωση
εγγραπτέου δικαιώµατος του ν. 2308/1995 µε το
τυχόν αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., Υποδιεύθυνση Νοµικής
∆ιεύθυνσης, Τµήµα Υποστήριξης Έργων Κτηµατογράφησης, Μεσογείων 288, Χολαργός 15562,
Αθήνα, ∆ικηγόρο κ. Σοφία Γιαννίρη.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της και αποσκοπεί στην κάλυψη
των αναγκών της διαδικασίας κτηµατογράφησης επαγγελµατιών (∆ικηγόρων, Συµβολαιογράφων, Μηχανικών, κ.λπ.) όσο και των ενδιαφερόµενων πολιτών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Παρακαλούµε θερµά για τη γνωστοποίηση
της παρούσας µε κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλα
τα µέλη σας, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία κτηµατογράφησης των ακινήτων που κείνται στον εν λόγω ∆ήµο.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται
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στα τηλέφωνα 210-6505836 (Σ. Γιαννίρη, ∆ικηγόρο), 210-6505874 (γραµµατεία Νοµικής Υπηρεσίας), 210-6505662 (Μ. Φραγκίσκου, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Κοινού).
Για την ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ελεονώρα Ανδρεαδάκη
Υποδ/ντρια Νοµικής ∆/νσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθµ. πρωτ.: Φ.131360 / 11713 / 13
28.6.2013 / Υπ. Εσωτ.
∆ηµοτικότητα ανηλίκων τέκνων.
Σχετ.: Το µε Α.Π. 150/15-4-2013 έγγραφο του
∆ήµου ∆ράµας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος,
σας γνωρίζουµε ότι ισχύουν τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τα οποία οι γονείς υποχρεούνται εντός
της προθεσµίας προς δήλωση της γέννησης του
πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν µε αµετάκλητη δήλωση στον ληξίαρχο του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη
δηµοτικότητά του. Λαµβάνοντας υπόψη το δεδοµένο αυτό, είναι προφανές ότι η δήλωση της
δηµοτικότητας γίνεται στον ληξίαρχο στον
οποίο δηλώνεται η γέννηση εντός δεκαηµέρου
από αυτή.
Όσον αφορά στον προσδιορισµό της δηµοτικότητας για τέκνα γεννηµένα εκτός γάµου, επισηµαίνουµε ότι ο προσδιορισµός της δηµοτικότητάς τους δεν γίνεται µε το συµβολαιογραφικό
έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά µε
κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του
ληξίαρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται
η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης.
Περαιτέρω σε περίπτωση επιγενόµενου γάµου των γονέων του ανήλικου τέκνου, δύναται
οι γονείς του να επαναπροσδιορίσουν τη δηµοτικότητά του. Τονίζουµε ότι σε περίπτωση που
δεν γίνει επαναπροσδιορισµός δηµοτικότητας

για το εκτός γάµου τέκνο, τα παιδιά που θα γεννηθούν µέσα στο γάµο των γονέων του, θα
έχουν την ίδια δηµοτικότητα µε αυτό.
ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθµ. πρωτ.: ∆ΙΚΣΠΟ / Φ.15 / 27238
12.12.2013 (Υπ. ∆ιοικητικής Μεταρ.)
Θεώρηση γνησίου της υπογραφής σε ιδιόχειρη
διαθήκη.
Θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα για το αντικείµενο του θέµατος:
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος µε
σχετικό έγγραφο, το οποίο διαβιβάστηκε στην
Υπηρεσία µας από τη ∆/νση ∆3 του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µας γνωστοποιεί ότι έχουν αυξηθεί οι
περιπτώσεις θεώρησης γνησίου της υπογραφής
διαθηκών σε κείµενα ιδιόγραφων διαθηκών από
τα ΚΕΠ και επισηµαίνει ότι η θεώρηση αυτή είναι
δυνατόν σε συνδυασµό µε άλλα ελαττώµατα να
οδηγήσει σε ακύρωση των διαθηκών αυτών.
Με αφορµή το ανωτέρω έγγραφο η Υπηρεσία
µας διευκρινίζει, ότι επί ιδιόγραφης δήλωσης
διανοµής περιουσιακών στοιχείων (ιδιόχειρης
διαθήκης) δεν µπορεί να βεβαιωθεί, από ∆ιοικητική Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄),
καθώς και η σύνταξη και η νοµιµότητα αυτής
διέπεται από ειδικές διατάξεις.
Κατόπιν τούτων, εφιστούµε την προσοχή σας
στην πιστή τήρηση των προαναφεροµένων, προκειµένου να εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία
κατά ενιαίο και οµοιόµορφο τρόπο από όλη τη
∆ιοίκηση και να αποφεύγονται φαινόµενα που
προκαλούν σύγχυση στους πολίτες και κλονίζουν την εµπιστοσύνη τους στη δράση τους.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης
Νικόλαος Μιχαλόπουλος
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπ’ αριθ. 5334/2012 (Τµ. Ε΄)
Πολεοδοµική νοµοθεσία. Προσµέτρηση ή µη
στους συντελεστές δοµήσεως και όγκου υπόγειων χώρων. Θέσεις στάθµευσης. Υπόγειος
όροφος περιέχων χώρο καλύπτοντα αριθµό
θέσεων σταθµεύσεως µείζονα του αναγκαίου.
Ο πρόσθετος χώρος που δεν προορίζεται για
βοηθητικές χρήσεις προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως. Ο υπόγειος όροφος δεν προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως, αν είναι
στο σύνολό του υπόγειος. Αντίθετη µειοψηφία. Ο πρόσθετος χώρος θέσεων στάθµευσης
έπρεπε να προσµετρηθεί και στο συντελεστή
όγκου. ∆εν προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως ένας µόνο υπόγειος όροφος προοριζόµενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις
του κτηρίου. Αν σε κτήριο κατοικίας κατασκευάζονται καταστήµατα και κάτω από αυτά
αποθήκες σε υπόγειο όροφο δεν προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως και ένα δεύτερο
υπόγειο επιφάνειας ίσης µε εκείνη των αποθηκών αυτών. Αντίθετη µειοψηφία. Μη νοµίµως ο
χώρος των αποθηκών δεν προσµετρήθηκε
στους συντελεστές, αφού δεν αποτελεί πλήρως υπόγειο όροφο. Προσµετράται στους συντελεστές τµήµα ορόφων που δεν είναι καθ’
ολοκληρίαν υπόγειοι, αλλά εσωτερικά µόνο
τµήµατά τους υπόκεινται της οριστικής στάθµης του εδάφους λόγω του επικλινούς αυτού.
∆εκτές η αίτηση ακύρωσης της οικοδοµικής
άδειας και της πράξης αναθεωρήσεώς της. Η
υπόθεση εισήχθη στην επταµελή σύνθεση µε
την υπ’ αριθµ. 4036/2011 απόφαση του Τµήµατος.
1. [Μ]ε την κρινόµενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: α) της 4296/202/8.6.1989 αποφάσεως του
Νοµάρχη Πειραιά «Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης αναθεώρησης σχεδίου ∆ήµου...» (ΦΕΚ 405
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∆΄/16.6.1989) και β) της 25/17.1.2008 οικοδοµικής αδείας της ∆ιευθύνσεως Πολεοδοµίας
Αργυρουπόλεως της Νοµαρχίας Αθηνών (Τοµέας Νότιας Αθήνας), η οποία αφορά την εκτέλεση από την εταιρεία «.... - ... ...» οικοδοµικών εργασιών σε διαµπερές οικόπεδο επί των οδών...
και... στο οικοδοµικό τετράγωνο 12 του σχεδίου
πόλεως Αλίµου (Αττικής) και, συγκεκριµένα,
«προσθήκη καθ’ ύψος πολυώροφου κτιρίου καταστήµατος, χώρων στάθµευσης, γραφείων, κατοικιών και βοηθητικών χώρων επί υπάρχοντος
υπογείου, προσθήκη κατ’ επέκτασή του, ολοκλήρωσή του και αλλαγή χρήσης τµήµατος αυτού
ύστερα από την υπ’ αρ. 7834/04-05-07 απόφαση
ανάκλησης της υπ’ αριθµ. 1207/06 οικοδοµικής
άδειας µε ευθύνη της υπηρεσίας (εγκ.
20/858697) και την υπ’ αρ. 1505/3931/29-08-07
απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση». Με
την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση και της
1505/ 1931/29.8.2007 αποφάσεως του Νοµάρχη
Αθηνών, µε την οποία εξαιρέθηκε από την κατεδάφιση υπόγειο κτίσµα που υφίσταται στο ανωτέρω ακίνητο, αλλά οι αιτούντες υπέβαλαν παραίτηση από την προσβολή της αποφάσεως αυτής µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο του
πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Τέλος, µε το από
30.11.2009 δικόγραφο προσθέτων λόγων ζητείται, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 18 Α΄), η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.
3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄), η ακύρωση και της
1561/30.9. 2009 πράξεως της ίδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας περί αναθεωρήσεως της ανωτέρω οικοδοµικής άδειας. […]
12. Επειδή µε την 282/3.4.1998 άδεια οικοδοµής, η οποία εκδόθηκε από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Αργυρουπόλεως της Νοµαρχίας Αθηνών (Τοµέας Νότιας Αθήνας) της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοικήσεως Αθηνών - Πειραιώς επετράπη
στην ήδη παρεµβαίνουσα η ανέγερση πολυώροφου κτιρίου καταστηµάτων, γραφείων και κατοικιών µε υπόγειο και δώµα στο αναφερόµενο στη
σκέψη 1 διαµπερές οικόπεδο. Το οικόπεδο αυτό
είναι επικλινές και η υψοµετρική διαφορά µεταξύ των δύο οδών στις οποίες έχει πρόσωπο, δηλαδή της Λεωφόρου... που βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο και της οδού..., ανέρχεται σε 9
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µέτρα περίπου, συνορεύει δε προς δυσµάς µε
επίσης επικλινές και ήδη οικοδοµηµένο οικόπεδο και προς ανατολάς µε αδόµητο οικόπεδο στο
οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί εκτεταµένες εκσκαφές, κατά τρόπο ώστε η στάθµη του να έχει
διαµορφωθεί στο αυτό σχεδόν επίπεδο µε τη
χαµηλότερη από τις ανωτέρω οδούς. Εν όψει δε
της προβλεποµένης αποκαταστάσεως της αρχικής (φυσικής) στάθµης του εδάφους, κατά την
έκδοση της προαναφερόµενης άδειας οικοδοµής δεν προσµετρήθηκαν στο συντελεστή δοµήσεως ούτε στο συντελεστή κατ’ όγκον εκµεταλλεύσεως βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) οι οποίοι,
κατά την ανωτέρω άδεια, θα ανακτήσουν, µετά
την εν λόγω αποκατάσταση, την απαιτούµενη,
για την µη προσµέτρησή τους στους ως άνω συντελεστές, θέση εν σχέσει προς την αρχική και
µέλλουσα να αποκατασταθεί ως οριστική, στάθµη του εδάφους. Κατά της άδειας αυτής ασκήθηκε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας,
µεταξύ άλλων και από τον πρώτο από τους νυν
αιτούντες, αίτηση ακυρώσεως, µε την οποία
υποστηρίχθηκε ότι µε τα ανωτέρω δεδοµένα
δεν ήταν δυνατή η πλήρης αποκατάσταση της
φυσικής στάθµης στο επίδικο οικόπεδο διότι το
υπό ανέγερση δυνάµει της εν λόγω αδείας κτήριο τοποθετείται, σύµφωνα µε αυτήν, σε επαφή
µε το ανατολικό όριο του οικοπέδου, ως προς το
οποίο δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν
οι αναγκαίες για την αποκατάσταση της φυσικής
στάθµης του εδάφους διαµορφώσεις, µε αποτέλεσµα ορισµένοι χώροι, που δεν είχαν προσµετρηθεί κατά την προσβαλλόµενη άδεια στους
ανωτέρω συντελεστές δοµήσεως και κατ’ όγκον
εκµεταλλεύσεως υπό την αντίληψη ότι θα πληρούν, µετά την ολοκλήρωση των οικοδοµικών
εργασιών, τις κατά νόµον απαιτούµενες για τη
µη προσµέτρηση προϋποθέσεις ως προς τη θέση
τους εν σχέσει µε την οριστική στάθµη του εδάφους, να µην έχουν αλλά και να µην είναι δυνατόν να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις αυτές. Το
ζήτηµα του βασίµου των λόγων αυτών, αναγόµενο στην ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων
2 παρ. 16, 24 και 28, 3 παρ. 1, 7 παρ. 1Β, β΄, 9
παρ. 1 και 3α΄, β΄ και δ΄ και 17 παρ. 1 και 4 του
ΓΟΚ 1985 (Ν. 1577/1985, ΦΕΚ 210 Α΄), παραπέµφθηκε µε την απόφαση 1807/2001 του ∆΄
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Τµήµατος του δικαστηρίου τούτου στην Ολοµέλεια αυτού, η οποία µε την 1251/2003 απόφασή
της α) δέχθηκε ότι κατά την έννοια των διατάξεων των προαναφερόµενων άρθρων 2 παρ. 16, 24
και 28 (όπως η τελευταία αυτή παράγραφος
ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως της αδείας) και 7
παρ. 1, το ζήτηµα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ορισµένοι υπόγειοι χώροι
της οικοδοµής δεν προσµετρούνται στους εν
λόγω συντελεστές κρίνεται αποκλειστικά µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες και, συγκεκριµένα,
τη στάθµη του εδάφους του οικοδοµούµενου οικοπέδου, χωρίς δηλαδή να ασκεί οποιαδήποτε
από την άποψη αυτή, επιρροή η στάθµη του εδάφους που έχουν ή πρόκειται στο µέλλον να αποκτήσουν τα όµορα προς το οικοδοµούµενο οικόπεδα ή η υφισταµένη τυχόν δόµησή τους σε
επαφή ή µη µε το κοινό όριο, β) έκρινε ότι αβασίµως οι αιτούντες προέβαλαν ότι ορισµένοι χώροι µη νοµίµως δεν προσµετρήθηκαν στους εν
λόγω συντελεστές, διότι, σύµφωνα µε την ανωτέρω δοθείσα ερµηνεία, η ανέγερση του επίδικου κτηρίου σε επαφή µε το ανατολικό όριο του
οικοπέδου δεν συνεπάγεται την άρση του χαρακτήρα των ανωτέρω χώρων ως υπογείων και γ)
ανέπεµψε την υπόθεση στο παραπέµψαν Τµήµα
για να εξετασθούν οι υπόλοιποι λόγοι ακυρώσεως.
13. Επειδή µετά την αναποµπή αυτή της υποθέσεως στο αρµόδιο Τµήµα για την περαιτέρω εκδίκασή της, εκδόθηκε η 2263/2005 απόφαση του
∆΄ Τµήµατος του ∆ικαστηρίου τούτου. Στη σκέψη 9 αυτής περιγράφεται το βάσει της επίδικης
στην υπόθεση εκείνη αδείας προβλεπόµενο να
ανεγερθεί κτήριο, το οποίο περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τις πινακίδες των οικείων σχεδίων, α)
ένα «υπόγειο από την Λεωφόρο Αλίµου», εµβαδού 737 τ.µ., προοριζόµενο για χώρο σταθµεύσεως αυτοκινήτων, β) ένα «ισόγειο από την Λεωφόρο Αλίµου», που περιλαµβάνει ένα κατάστηµα
εµβαδού 143 τ.µ. και όπισθεν αυτού αποθήκη καταστήµατος εµβαδού 466 τ.µ., γ) έναν «Α΄ όροφο από την Λεωφόρο Αλίµου», πάνω από τον
προαναφερθέντα αποθηκευτικό χώρο, εµβαδού
582 τ.µ. προοριζόµενο για χώρο σταθµεύσεως
αυτοκινήτων, δ) έναν «Β΄ όροφο από την Λεωφόρο Αλίµου», ο οποίος εκτείνεται πάνω από το
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κατάστηµα και τον όπισθεν αυτού χώρο σταθµεύσεως αυτοκινήτων και προορίζεται κατά το
µέρος που έχει πρόσοψη προς τη Λεωφόρο Αλίµου για γραφεία, εµβαδού 145 τ.µ., ο δε όπισθεν
αυτού χώρος εν µέρει για αποθήκες κατοικιών
εµβαδού συνολικώς 289 τ.µ. και εν µέρει για χώρους σταθµεύσεως αυτοκινήτων εµβαδού 158
τ.µ., ε) έναν «ισόγειο από την οδό... όροφο», ο
οποίος τοποθετείται σε εσοχή από την πρόσοψη
προς την Λεωφόρο Αλίµου, στ) τέσσερις ορόφους πάνω από το προαναφερθέν ισόγειο και ζ)
ένα δώµα». Στην σκέψη 11 γίνεται αναφορά
στην προαναφερόµενη κρίση της αποφάσεως
της Ολοµέλειας περί µη συνυπολογισµού στους
συντελεστές δοµήσεως και κατ’ όγκον εκµεταλλεύσεως των αποθηκών και στη σκέψη 12 κρίνεται ότι, εφ’ όσον η κρίση αυτή είναι δεσµευτική
ως προς το ζήτηµα «της θέσεως της µελλούσης
να διαµορφωθεί βάσει της προσβαλλοµένης
αδείας οριστικής στάθµης του εδάφους στο επίδικο οικόπεδο» ήταν απορριπτέοι ως αβάσιµοι
και οι λόγοι, µε τους οποίους είχε προβληθεί ότι
µη νοµίµως δεν συνυπολογίστηκαν στο συντελεστή κατ’ όγκον εκµεταλλεύσεως οι δύο χώροι
σταθµεύσεως αυτοκινήτων πίσω από το κατάστηµα και τα γραφεία, «διότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται, σύµφωνα µε τα οικεία σχεδιαγράµµατα
κάτω από την µέλλουσα να διαµορφωθεί βάσει
της προσβαλλοµένης αδείας οριστική στάθµη
του εδάφους». Τέλος, µε τη σκέψη 13 της αυτής
αποφάσεως εξετάστηκε και κρίθηκε βάσιµος ο
λόγος ότι µη νοµίµως δεν προσµετρήθηκαν στον
σ.ο. της επίµαχης οικοδοµής ο συνολικός όγκος
του ισογείου επί της οδού... καταστήµατος και
των κείµενων σε υπερκείµενο όροφο άνωθεν αυτού γραφείων, η επιφάνεια των οποίων είχε προσµετρηθεί στο σ.δ. Συγκεκριµένα, κρίθηκε ότι οι
ανωτέρω χώροι νοµίµως προσµετρήθηκαν στο
σ.δ. διότι δεν συγκεντρώνουν τις σωρευτικώς
απαιτούµενες κατά το άρθρο 7 παρ. 1 Β περ. β΄
του ΓΟΚ προϋποθέσεις µη προσµετρήσεως υπογείου ορόφου και ότι, αντιθέτως, µη νοµίµως δεν
προσµετρήθηκαν στο σ.ο. Ειδικότερα, µε την
απόφαση αυτή του ∆ικαστηρίου, έγιναν δεκτά τα
εξής: «Για να µην είναι προσµετρητέος στον συντελεστή δοµήσεως ένας χώρος, δεν αρκεί η τοποθέτησή του σε κάποια σηµεία του χώρου υπό
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την κατά ΓΟΚ οριστική στάθµη του εδάφους, αλλά πρέπει ο εν λόγω «υπόγειος όροφος» να προορίζεται αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις, η
οροφή του δε σε κανένα σηµείο να µην υπερβαίνει το 1,50 µ. από την οριστική στάθµη του εδάφους και το ύψος του να µην υπερβαίνει τα 3,00
µ. µετρούµενο µεταξύ δαπέδου και οροφής, δηλαδή µεταξύ επιπέδων και όχι επικλινών επιφανειών. ∆εδοµένου δε ότι τόσο για τον υπολογισµό του συντελεστή δοµήσεως και την προσµέτρηση χώρων και ορόφων σε αυτόν, όσο και για
τον υπολογισµό του συντελεστή της κατ’ όγκον
εκµεταλλεύσεως λαµβάνεται υπ’ όψη εν προκειµένω, ως κοινό σηµείο αναφοράς, η οριστική
στάθµη του εδάφους, ώστε να διαχωριστούν οι
πράγµατι υπόγειοι χώροι από τους µη υπόγειους
χώρους της οικοδοµής (άρθρο 2 παρ. 24 σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 παρ. 1β΄ του ΓΟΚ όσον
αφορά τον σ.δ. και άρθρο 2 παρ. 28 του ΓΟΚ
όσον αφορά τον σ.ο.), προκειµένου να περιορισθεί στο ορθό πολεοδοµικό µέτρο η επιφάνεια
των ορόφων και ο όγκος του κτηρίου αντιστοίχως, επιβάλλεται η συνδυασµένη ερµηνεία και
εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και δεν είναι
νόµιµη η κατ’ αποκλειστική και µεµονωµένη
εφαρµογή του άρθρου 2 παρ. 28 του ΓΟΚ µη
προσµέτρηση στον σ.ο. τµήµατος ορόφων που
δεν είναι καθ’ ολοκληρίαν υπόγειοι, αλλά τα
εσωτερικά µόνο τµήµατά τους υπόκεινται της
οριστικής στάθµης του εδάφους λόγω του επικλινούς αυτού, και προσµετρήθηκαν για τον λόγο αυτό στον σ.δ. Συνεπώς, εφ’ όσον οι συγκεκριµένοι χώροι, χαρακτηρίζονται στα υποβληθέντα σχέδια, όπως αυτά εγκρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη άδεια οικοδοµής, ο µεν πρώτος ως
ισόγειος, ο δε δεύτερος ως Β΄ όροφος, πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψη ο συνολικός τους όγκος για
τον υπολογισµό του όγκου του µέλλοντος να
ανεγερθεί κτηρίου». Κατά τη γνώµη δε της µειοψηφίας, που διατυπώνεται στην ανωτέρω απόφαση, η προσµέτρηση στον προσδιοριζόµενο κατά την ανωτέρω διάταξη του ΓΟΚ όγκο εκµεταλλεύσεως του κτηρίου «και όγκου κτηρίου που
βρίσκεται κάτω από την οριστική στάθµη του
εδάφους επί τη βάσει άλλων κριτηρίων δεν ευρίσκει έρεισµα στον ΓΟΚ… Συνεπώς… εφ’ όσον,
βάσει των οικείων διαγραµµάτων, οι επίµαχοι
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χώροι ευρίσκονται εν µέρει κάτω από την οριστική στάθµη του εδάφους του οικοπέδου, όπως
αυτή προσδιορίστηκε από την Ολοµέλεια, νοµίµως, κατ’ αρχήν, δεν προσµετρήθηκε ο συνολικός τους όγκος κατά τον υπολογισµό του σ.ο.».
14. Επειδή, περαιτέρω, µε τη σκέψη 15 της αυτής αποφάσεως του ∆΄ Τµήµατος εξετάστηκε ο
λόγος ακυρώσεως ότι οι «αποθήκες διαµερισµάτων», προβλεπόµενες, κατά τα σχέδια της προσβληθείσης οικοδοµικής αδείας, πίσω από τα
γραφεία, τα οποία έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου..., µη νοµίµως δεν προσµετρήθηκαν στο
συντελεστή δοµήσεως αν και οι χώροι αυτοί επικοινωνούν µε τα γραφεία και, συνεπώς, δεν
αποτελούν χωριστό τµήµα ορόφου δυνάµενο να
χαρακτηρισθεί αυτοτελώς ως υπόγειο. Ο λόγος
αυτός κρίθηκε βάσιµος µε την αιτιολογία ότι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ 1985 και, ειδικότερα, του άρθρου 7 παρ. 1Ββ΄, που αφορούν τους µη προσµετρούµενους στο συντελεστή δοµήσεως υπογείους χώρους βοηθητικών
εγκαταστάσεων, και του άρθρου 2 παρ. 24, στις
οποίες ορίζεται η έννοια του υπογείου, χώρος
βοηθητικών χρήσεων, που καταλαµβάνει τµήµα
ορόφου, το οποίο είναι υπόγειο, δεν προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως µόνον αν
«εξασφαλίζεται ο διαχωρισµός του εν λόγω
τµήµατος από τον υπόλοιπο όροφο, εξυπηρετούντα άλλες χρήσεις, µε τοίχο κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα αποκλείοντα τη
δυνατότητα επικοινωνίας και λειτουργικής διασυνδέσεως» και ότι, εφ’ όσον στη συγκεκριµένη
υπόθεση, οι αποθηκευτικοί χώροι, σύµφωνα µε
τα οικεία διαγράµµατα, δεν διαχωρίζονται από
τα γραφεία, όπισθεν των οποίων ευρίσκονται,
αλλά αντιθέτως η πρόσβαση σε αυτά εξασφαλίζεται µέσω των αποθηκευτικών χώρων, οι εν λόγω χώροι έπρεπε να προσµετρηθούν στο συντελεστή δοµήσεως. Εν συνεχεία, µε την επόµενη
σκέψη 16, κρίθηκε βάσιµος ο λόγος ότι οι αποθήκες καταστηµάτων όπισθεν του καταστήµατος που έχει πρόσωπο επί της Λεωφόρου... µη
νοµίµως δεν προσµετρήθηκαν στο συντελεστή
δοµήσεως. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι κατά την
έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρ. 7 παρ.
1Ββ΄ του ΓΟΚ 1985 η κατασκευή, κάτω από καταστήµατα, υπογείου χώρου αποθηκών προορι-
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ζόµενου για την εξυπηρέτησή τους, ο οποίος
κατά τη διάταξη αυτή δεν προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως, καθιστά επιτρεπτή την κατασκευή και δεύτερου υπογείου επιφανείας
ίσης µε την επιφάνεια των αποθηκών των καταστηµάτων, το οποίο επίσης δεν προσµετράται
στο συντελεστή δοµήσεως, αλλά στην επίδικη
οικοδοµή δεν προβλέφθηκε η κατασκευή αποθηκών κάτω από το κατάστηµα και, συνεπώς, δεν
συνέτρεχε η αναγκαία κατά νόµο προϋπόθεση
για τη µη προσµέτρηση στο συντελεστή δοµήσεως δύο υπογείων ορόφων αποθηκών.
15. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω αναφεροµένων, µε την ως άνω απόφαση 2263/2005 του ∆΄
Τµήµατος έγινε δεκτή η µνηµονευοµένη στην
ανωτέρω σκέψη 12 αίτηση ακυρώσεως κατά της
αναφερόµενης στην αυτή σκέψη 282/1998 οικοδοµικής άδειας και ακυρώθηκε η άδεια αυτή στο
σύνολό της, διότι κρίθηκε ότι οι παραβάσεις που
διαπιστώθηκαν ως προς τον υπολογισµό των
συντελεστών δοµήσεως και όγκου επηρέασε
τον σχεδιασµό του συνόλου της οικοδοµής.
16. Επειδή, σύµφωνα µε τα εκτιθέµενα σε προηγούµενες σκέψεις, µε την ανωτέρω απόφαση
της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας και τις σκέψεις 11 έως 13 της αποφάσεως
2263/2005 του ∆΄ Τµήµατος, κρίθηκε, καθ’ ερµηνεία αποκλειστικώς των διατάξεων του Γ.Ο.Κ.,
ότι δεν προσµετρούνται στο συντελεστή δοµήσεως και στο συντελεστή όγκου υπόγειοι χώροι,
δηλαδή χώροι, των οποίων η οροφή βρίσκεται
έως 1,50 µ. υπεράνω της οριστικής στάθµης του
εδάφους του ακινήτου επί του οποίου ανεγείρεται, αδιαφόρως προς τη στάθµη του εδάφους
στα όµορα αυτού ακίνητα και ότι προκειµένου,
ειδικώς, να µην προσµετρηθεί στο συντελεστή
όγκου, πρέπει, επιπροσθέτως, να πρόκειται για
χώρο, ο οποίος, σωρευτικώς, αφενός είναι καθ’
ολοκληρίαν και όχι εν µέρει όροφος υπόγειος,
κατά τα ανωτέρω, µε ύψος που δεν υπερβαίνει
τα 3,00 µ., µετρούµενο µεταξύ δαπέδου και οροφής, δηλαδή µεταξύ επιπέδων και όχι επικλινών
επιφανειών και αφετέρου προορίζεται στο σύνολό του αποκλειστικά για βοηθητική χρήση. Οι
κρίσεις, εποµένως, α) περί νοµίµου µη προσµετρήσεως στους συντελεστές δοµήσεως και κατ’
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όγκον εκµεταλλεύσεως των αποθηκών όπισθεν
του καταστήµατος του ισογείου από την Λεωφόρο... και όπισθεν των γραφείων του Β΄ ορόφου από την Λεωφόρο... σε σχέση µε την οριστική στάθµη του εδάφους του οικοπέδου που
αφορά η άδεια στο ανατολικό του όριο που περιέχονται στην απόφαση της Ολοµέλειας και β)
περί νοµίµου µη προσµετρήσεως στο συντελεστή κατ’ όγκον εκµεταλλεύσεως και των δύο
χώρων σταθµεύσεως πίσω από τα προαναφερόµενα καταστήµατα και γραφεία που περιέχονται, συνεπεία της ανωτέρω κρίσεως της Ολοµελείας, στην απόφαση του ∆΄ Τµήµατος, αναφέρονται αποκλειστικώς στο ζήτηµα αν, κατά τις
διατάξεις του ΓΟΚ και µόνο, οι ανωτέρω χώροι
έπρεπε να προσµετρηθούν ή όχι λόγω του χαρακτηρισµού τους ως υπογείων σε σχέση µε την
οριστική στάθµη του εδάφους του οικοπέδου επί
του οποίου επετράπη να ανεγερθεί η επίµαχη οικοδοµή στο ανατολικό του όριο.
17. Επειδή στο άρθρ. 24 παρ. 2 του Συντάγµατος
ορίζεται ότι «… η πολεοδόµηση… των πόλεων
και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται
στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του
Κράτους, µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να
εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του Ν.
1577/1985 (ΓΟΚ 1985), οι διατάξεις του οποίου
αποδίδονται στο άρθρο 242 του Κώδικα Βασικής
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., π.δ.
14/27.7.1999, ΦΕΚ 580 ∆΄), ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «Οριστική στάθµη εδάφους οικοπέδου… είναι η στάθµη του εδάφους, όπως διαµορφώνεται οριστικά, σύµφωνα µε το νόµο, µε
εκσκαφή, επίχωση ή επίστρωση» (παρ. 16), ότι
«Όροφοι είναι τα τµήµατα του κτηρίου, στα
οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ’
ύψος» (παρ. 23), ότι «Υπόγειο είναι όροφος ή
τµήµα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται
έως 1,50 µ. ψηλότερα από την οριστική στάθµη
του εδάφους» (παρ. 24), ότι «Συντελεστής δόµησης (σ.δ.) είναι ο αριθµός ο οποίος, πολλαπλασιαζόµενος µε την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτηρίων που µπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύµφωνα µε τις οικείες

1715

διατάξεις» (παρ. 27) και ότι «Συντελεστής κατ’
όγκο εκµετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι
ο αριθµός, ο οποίος πολλαπλασιαζόµενος µε
την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει το συνολικό
όγκο του κτηρίου που µπορεί να κατασκευαστεί
πάνω από την οριστική στάθµη του εδάφους»
(παρ. 28, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρ. 1 του Ν. 2831/2000, ΦΕΚ 140 Α΄). Εξ
άλλου, στο άρθρο 7 παρ. 1 του αυτού ΓΟΚ, που
αποδίδεται στο άρθρο 248 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.,
όπως ίσχυε κατά την έκδοση της προσβαλλόµενης οικοδοµικής αδείας, ορίζεται ότι «Για τον
υπολογισµό του συντελεστή δόµησης που
πραγµατοποιείται σε οικόπεδο: Α. Προσµετρώνται… Β. ∆εν προσµετρώνται: α)… β) Ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης µε εκείνη που καταλαµβάνει το κτήριο, προοριζόµενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις, εφόσον η οροφή
του σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει το 1,50 µ.
από την οριστική στάθµη του εδάφους και το
ύψος του δεν υπερβαίνει τα 3,00 µ. µετρούµενο
µεταξύ του δαπέδου και της οροφής… . Εφόσον
σε κτήριο κατοικίας κατασκευάζονται καταστήµατα και κάτω από αυτά αποθήκες σε υπόγειο
όροφο, για την εξυπηρέτησή τους, επιτρέπεται
η κατασκευή δεύτερου υπόγειου επιφάνειας
ίσης µε την επιφάνεια των αποθηκών, χωρίς να
προσµετράται στο συντελεστή δόµησης, γ)…
δ)… ε)… στ)… ζ)… η) Οι στεγασµένοι χώροι για
τη στάθµευση αυτοκινήτων. θ)…». Περαιτέρω,
ως προς τους χώρους σταθµεύσεως αυτοκινήτων ισχύουν και οι εξής διατάξεις.
Α. Ως προς τους δηµόσιους σταθµούς αυτοκινήτων το π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α΄), το οποίο
πλην άλλων, διακρίνει αυτούς αναλόγως της
ωφέλιµης επιφανείας τους, σε µικρού, επιφανείας µέχρι 300 τ.µ., µέσου, επιφανείας από 300
µέχρι 750 τ.µ., και µεγάλου, επιφανείας άνω των
750 τ.µ., µεγέθους (άρθρο 2 παρ. 3 και 5), καθορίζει, ως προς τους µέσου και µεγάλου µεγέθους, σηµεία, στα οποία απαγορεύεται η ίδρυσή
τους, όπως σε θέσεις, στις οποίες η λειτουργία
τους επηρεάζει δυσµενώς την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ή συνεπάγεται
οχλήσεις σε αµέσως γειτνιάζοντα νοσοκοµεία
και άσυλα (παρ. 2) και θέσεις ευρισκόµενες σε
απόσταση 30 µέτρων από σηµατοδοτούµενο ή
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σηµαντικό κόµβο, καθώς και σηµεία, στα οποία η
λειτουργία τους κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, και τέλος προβλέπει
ότι για την ίδρυση µεγάλου µεγέθους σταθµούς
απαιτείται σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.ΚΑ. που λαµβάνουν υπ’ όψη
τους κυκλοφοριακά και πολεοδοµικά κριτήρια
(άρθρο 3 παρ. 1, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρ. 3 του
π.δ/τος 326/1991, ΦΕΚ 117 Α΄).
Β. Ως προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης
αυτοκινήτων ο Ν. 960/1979 «Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργίαν χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων διά την εξυπηρέτησιν των
κτηρίων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ 194 Α΄). Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 αυτού
(άρθρο 310 Κ.Β.Π.Ν.) ορίζεται ότι
«1. ∆ιά την ανέγερσιν των κτηρίων επιβάλλεται η εκπλήρωσις των κατά τας διατάξεις του
παρόντος υποχρεώσεων προς δηµιουργίαν χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων…
2. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον
υποχρεώσεις του κυρίου ή των συγκυρίων του
ακινήτου δύναται να εκπληρούνται εν όλω ή εν
µέρει:
α) ∆ιά δηµιουργίας επί εστεγασµένων ή µη
χώρων, των απαιτουµένων θέσεων σταθµεύσεως αυτοκινήτων επί του αυτού γηπέδου, εφ’ ου
το κτήριον.
β) βα. ∆ιά της κτήσεως κατά κυριότητα επι
στεγασµένων χώρων δηµιουργουµένων µετά
την 1ην Ιαν. 1981 των απαιτουµένων θέσεων
σταθµεύσεως αυτοκινήτων αποτελουσών διηρηµένας ιδιοκτησίας εις έτερον ακίνητον και
ββ. ∆ιά της διαµορφώσεως επί υπαιθρίων χώρων των απαιτουµένων θέσεων σταθµεύσεως
εις έτερον ιδιόκτητον γήπεδον. Οι κατά τας περιπτώσεις βα΄ και ββ΄ χώροι σταθµεύσεως δέον
να ευρίσκονται επί καταλλήλου ακινήτου µη απέχοντας του εξυπηρετουµένου κτιρίου πλέον των
800 µέτρων… Επί των ως άνω περιπτώσεων α΄
και β΄ ο κύριος των χώρων σταθµεύσεως συντάσσει ενώπιον συµβολαιογράφου δήλωσιν, µεταγραφοµένην εις τα βιβλία µεταγραφών, ότι αι
θέσεις αύται τίθενται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόµου εις εξυπηρέτησιν του συγκεκριµένου κτιρίου ή διηρηµένων ιδιοκτησιών τούτου… .
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3. Η εκπλήρωσις των υποχρεώσεων της ως
άνω παρ. 2 αποτελεί προϋπόθεσιν διά την έκδοσιν της αδείας οικοδοµής. Χώροι σταθµεύσεως
δηµιουργηθέντες κατά την ως άνω παράγραφον
δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν δι’ έκδοσιν
αδείας οικοδοµής και ετέρου πλην του εξυπηρετουµένου κτηρίου, εκτός εάν, προκειµένου περί
µη εστεγασµένων χώρων, εξασφαλισθή η αντικατάστασις των χώρων αυτών δι’ εφαρµογής
των περιπτ. α΄ και β΄ της ως άνω παρ. 2…
4. …
5. Εάν αρχήθεν ή µεταγενεστέρως το κτήριον επί του οποίου ευρίσκονται οι εστεγασµένοι χώροι σταθµεύσεως υπαχθή εις το σύστηµα
της διηρηµένης ιδιοκτησίας, εκάστη θέση σταθµεύσεως αποτελεί διηρηµένην ιδιοκτησίαν. Εις
την περίπτωσιν ταύτην, ως και εις την περίπτωσιν β(βα) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αυτοτελής µεταβίβασις της κυριότητος των επί των χώρων σταθµεύσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών, προς οιονδήποτε και µη έτι
έχοντα σχέσιν µε το εξυπηρετούµενον ακίνητον, τηρουµένων πάντως των διατάξεων της
παρ. 3 του παρόντος… . Με το επόµενο άρθρο 2
του ίδιου νόµου (άρθρο 311 Κ.Β.Π.Ν.), όπως οι
παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν, αντιστοίχως, µε τα άρθρα 11 παρ. 1
του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄) και 14 παρ. 4 του
Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄) ορίζεται ότι
«1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µετά από γνώµη
του Κεντρικού Συµβουλίου Χ.Ο.Π., καθορίζονται
για το ηπειρωτικό τµήµα της Περιφέρειας Αττικής ή για περιοχές εντός αυτού, ο απαιτούµενος
αριθµός των θέσεων στάθµευσης και τα της
αναγωγής αυτών σε επιφάνεια χώρου στάθµευσης κατά κατηγορία οχηµάτων ανά κτήριο ή διηρηµένη επ’ αυτού ιδιοκτησία βάση της χρήσης
και της θέσης των κτηρίων, του µεγέθους αυτών,
καθώς και των γενικών κυκλοφοριακών, πολεοδοµικών και οικονοµικών συνθηκών των εν λόγω
περιοχών. Κατά την τυχόν τροποποίησιν του
∆/τος τούτου δεν δύναται να µειούται ο διά του
προγενεστέρου καθορισθείς απαιτούµενος
αριθµός θέσεων σταθµεύσεως οχηµάτων.
2. ∆ι’ οµοίων Π.∆/των εκδιδοµένων κατά τα
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κριτήρια της προηγουµένης παραγράφου, καθορίζονται ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτούµενου αριθµού θέσεων σταθµεύσεως και διά
τας άλλας πόλεις ή οικισµούς, έχοντας εγκεκριµένον ρυµοτοµικόν σχέδιον ή µη, ή τµήµατα αυτών… . Κατά την τυχόν τροποποίησιν των ∆/των
τούτων, δεν δύνανται να µειούνται τα διά των
προγενεστέρων καθορισθέντα ανώτατα και κατώτατα όρια του απαιτουµένου αριθµού θέσεως
σταθµεύσεως οχηµάτων.
3. …
4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, εκδιδοµένων µετά γνώµην του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου… ορίζονται, δι’ έκαστον οικισµόν ή τµήµα τούτου ή συγκεκριµένας οδούς και πλατείας ή µεµονωµένα
οικόπεδα ή εκτός οικισµού περιοχάς ή τµήµατα
ή θέσεις τούτων ο εντός των ορίων των κατά τα
ανωτέρω Π.∆/των απαιτούµενος αριθµός των
θέσεων σταθµεύσεως αυτοκινήτων…». Τέλος,
µε το άρθρο 8 του αυτού νόµου (άρθρ. 316
Κ.Β.Π.Ν.) ορίζεται ότι «1. ∆ιά Π.∆/τος εκδιδοµένου εφ’ άπαξ προτάσει του Υπουργού ∆ηµοσίων
Έργων, δύνανται να καθορίζονται, γενικώς ή κατά ισχύοντα συστήµατα δοµήσεως, ειδικοί όροι
ως προς την δόµησιν και διαµόρφωσιν των χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων. Εις τους ειδικούς τούτους όρους περιλαµβάνονται και ο καθορισµός του ύψους ορόφου και του αριθµού
των ορόφων, ο τρόπος υπολογισµού εις τας περιπτώσεις ταύτας του συντελεστού δοµήσεως,
τα της διαµορφώσεως εις το ισόγειον των εισόδων των χώρων τούτων και της τυχόν ένεκα
τούτου καταλήψεως πρασιών, τα της προεκτάσεως των χώρων τούτων εις τους υποχρεωτικώς ακαλύπτους χώρους ως και πάσα συναφής
λεπτοµέρεια…». Κατ’ επίκληση της τελευταίας
αυτής εξουσιοδοτικής διατάξεως εκδόθηκε πριν
τον ΓΟΚ 1985 το π.δ. 697/1979 (ΦΕΚ 208 Α΄), το
οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο 6 του από
3.8.1987 Π.∆/τος (ΦΕΚ 749 ∆΄/ 10.8.1987), που
εκδόθηκε κατ’ επίκληση, πλην της ανωτέρω
εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 8 του ν.
960/1979, και της παρ. 12 του άρθρου 29 του
ΓΟΚ 1985, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 8
του άρθρου 13 του Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α΄)
και ορίζει ότι «Το µε αριθ. 697/1979 π.δ.… όπως
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τροποποιήθηκε… καθώς και το… π.δ. … δύνανται να τροποποιούνται σε όλες τους τις διατάξεις». Με την παρ. 2 του άρθρ. 2 του καταργηθέντος π.δ. 697/1979, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί µε το άρθρ. 2 του π.δ/τος 1339/1981
(ΦΕΚ 335 Α΄) είχε ορισθεί, πλην άλλων, ότι «Ο
χρησιµοποιούµενος διά στάθµευσιν αυτοκινήτων ως και ο αναγκαίος διά την είσοδον ή έξοδον αυτοκινήτων χώρος του κτηρίου δεν προσµετρείται εις τον συντελεστήν δοµήσεως του
οικοπέδου, επιτρεποµένης υπερβάσεως κατά
τον µέγιστον επιτρεπόµενον αριθµόν ορόφων
της περιοχής εις την πρόσοψιν και εις το σύνολον, άνευ όµως υπερβάσεως… του µεγίστου
επιτρεποµένου ύψους… ως και του µεγίστου…
ποσοστού καλύψεως…», ενώ µε το ως άνω από
3.8.1987 π.δ., το περιεχόµενο του οποίου αποδίδεται µε το άρθρο 322 του Κ.Β.Π.Ν. ορίζεται,
πλην άλλων, στο άρθρο 1 ότι «Ως στεγασµένος
χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί υπόγειος χώρος του κτηρίου, β) ο
ελεύθερος ισόγειος χώρος του κτηρίου… γ)
υπέργειος χώρος του κτηρίου που κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις… χώρος του κτηρίου…» και στο άρθρο 3 ότι «1. Για
την εξυπηρέτηση υπόγειου χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων επιτρέπεται επέκταση του χώρου
της εισόδου του και εντός του υποχρεωτικά
ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου… Η επιπλέον
επιφάνεια που προκύπτει… δεν προσµετράται
στο συντελεστή δόµησης του οικοπέδου. 2. Επιτρέπεται η επέκταση του υπόγειου χώρου του
κτηρίου και κάτω από τον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εκτός από το χώρο
του προκηπίου, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο του επεκτεινόµενου υπόγειου χώρου… καθώς και ποσοστό 40% τουλάχιστον του υπόγειου χώρου… διατίθενται αποκλειστικά ως χώρος
στάθµευσης αυτοκινήτων. Ο σύµφωνα µε τα παραπάνω επεκτεινόµενος χώρος υπογείου δεν
προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως του
οικοπέδου». Κατ’ επίκληση, τέλος, της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν. 960/1979 εκδόθηκαν το Π.∆. 720/1979 «Περί
ρυθµίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως
χώρου σταθµεύσεως αυτοκινήτων εις πόλεις ή
οικισµούς της Χώρας πληθυσµού άνω των
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15.000 κατοίκων και εις εκτός εγκεκριµένου
σχεδίου περιοχάς» (ΦΕΚ 216), που καταργήθηκε µε το άρθρο 8 του ρυθµίσαντος εκ νέου το θέµα τούτο Π.∆/τος 92/1982 (ΦΕΚ 12 Α΄), και, στη
συνέχεια, το ήδη ισχύον Π.∆. 350/1996 (ΦΕΚ
230 Α΄) µε το άρθρο 11 του οποίου καταργήθηκε
το εν λόγω Π.∆. 92/1982. Με το άρθρο 1 αυτού
(άρθρ. 321 παρ. 1 Κ.Β.Π.Ν.), ορίζεται ότι οι πόλεις και περιοχές, στις οποίες εφαρµόζεται το
Π.∆/γµα αυτό και στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ζώνες της ευρύτερης περιοχής Αθηνών,
και µε το άρθρο 2 προβλέπεται ότι στις περιοχές
εφαρµογής του «ο απαιτούµενος αριθµός των
θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων ο οποίος ορίζεται µε νοµαρχιακή απόφαση σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 960/1979 (ήδη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά την τροποποίηση της
διατάξεως αυτής, κατά τα ανωτέρω)… ανάλογα
µε τη χρήση και τη συνολική επιφάνεια του κτηρίου, που προσµετράται στο συντελεστή δόµησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος ούτε µικρότερος από τα αντίστοιχα όρια που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους», στις επόµενες δε παραγράφους του άρθρου αυτού καθορίζεται ανώτατο και κατώτατο εµβαδόν επιφανείας και προκειµένου για κλινικές και ξενοδοχεία,
ελάχιστος και µέγιστος αριθµός κλινών που
αντιστοιχούν σε κάθε θέση σταθµεύσεως. Παρόµοιες διατάξεις περιείχαν και τα ανωτέρω
προϊσχύσαντα Π.∆/τα. Εξάλλου, κατ’ επίκληση
της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παραγράφου
2 του ανωτέρω άρθρου 2 του Ν. 960/1979, εκδόθηκαν τα διαδοχικώς ισχύσαντα Π.∆. 72/1979
(ΦΕΚ 216 Α΄), Π.∆. 1340/1981 (ΦΕΚ 335 Α΄),
Π.∆. από 10.4.1991 (ΦΕΚ 164 ∆΄/ 11.4.1991),
Π.∆. 230/1993 (ΦΕΚ 94 Α΄) και το ισχύον Π.∆.
111/2004 «Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτηρίων το ηπειρωτικό τµήµα της Περιφέρειας Αττικής…» (ΦΕΚ 76 Α΄). Με το τελευταίο προεδρικό
διάταγµα ορίζεται για το ηπειρωτικό τµήµα της
Περιφέρειας Αττικής συγκεκριµένο εµβαδόν
επιφανείας κτηρίου και συγκεκριµένος αριθµός
κλινών ή αιθουσών, αναλόγως της χρήσεως του
κτηρίου, που αντιστοιχεί σε κάθε απαιτούµενη
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θέση σταθµεύσεως (άρθρο 2) και όχι απλώς ελάχιστα και µέγιστα αντίστοιχα µεγέθη, όπως στα
Π.∆/τα που δεν αφορούν τη µείζονα περιοχή
των Αθηνών. Ρυθµίσεις παρόµοιες προς τις θεσπιζόµενες µε το προαναφερόµενο Π.∆/γµα
111/2004 περιείχαν και τα ανωτέρω προϊσχύσαντα Π.∆/τα που αφορούσαν τη µείζονα περιοχή
Πρωτευούσης.
18. Επειδή από το συνδυασµό των διατάξεων
που παρατίθενται στην προηγούµενη σκέψη,
προκύπτει ότι µε τις διατάξεις αυτές τίθεται ο
κανόνας ότι κάθε νέο κτήριο πρέπει να διαθέτει
χώρο καλύπτοντα αριθµό θέσεων σταθµεύσεως
αυτοκινήτων (αναγκαίος αριθµός) ανάλογο της
χρήσεως και του µεγέθους του, δηλαδή προς
εξυπηρέτησιν των ιδίων αυτού αναγκών. Ο αναγκαίος αριθµός καθορίζεται για την ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας προκειµένου για κατοικίες
µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα επιφανείας σε
συνδυασµό µε τον αριθµό των κατοικιών, προκειµένου για νοσοκοµεία, ξενοδοχεία και λοιπές
τουριστικές εγκαταστάσεις µε βάση τον αριθµό
κλινών και, προκειµένου για αθλητικές εγκαταστάσεις µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα επιφανείας των χώρων άθλησης και, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις µε κερκίδες, τον αριθµό
θέσεων θεατών. Ο αριθµός δε των τετραγωνικών µέτρων, κλινών και θέσεων θεατών, που
αντιστοιχεί σε µια θέση στάθµευσης προσδιορίζεται ευθέως µε τις διατάξεις του Π.∆/τος
111/2004. Για τις λοιπές πόλεις ή περιοχές της
Χώρας, τα ανωτέρω στοιχεία (αριθµός τετραγωνικών µέτρων, αριθµός κλινών και θέσεων θεατών) δεν καθορίζονται ευθέως από τη νοµοθεσία, αλλά µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας που εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη πόλη ή τµήµα της και κυµαίνονται µεταξύ
κατωτέρου και ανωτέρου ορίου που ορίζεται
αριθµητικώς µε τις διατάξεις του Π.∆/τος
350/1996. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως,
καθορίζεται υποχρεωτικώς συγκεκριµένος αριθµός θέσεων σταθµεύσεως ο οποίος απαιτείται
να υφίσταται για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες
του κτηρίου. Με τις ρυθµίσεις αυτές επιδιώκεται
η βελτίωση της λειτουργικότητας των οικισµών
µε εφαρµογή της αρχής ότι κάθε κτήριο πρέπει
να εξασφαλίζει τις θέσεις σταθµεύσεως αυτοκι-
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νήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του, και των οποίων ο αριθµός καθορίστηκε µε τις αναφερόµενες στην προηγούµενη
σκέψη διατάξεις, προκειµένου να περιορισθεί ο
αριθµός των σταθµευόντων σε κοινόχρηστους
χώρους οχηµάτων µε σκοπό τη διευκόλυνση της
κυκλοφορίας. Σύµφωνα δε µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, οι χώροι του κτηρίου, οι οποίοι
διατίθενται για την κάλυψη του αναγκαίου αριθµού θέσεων σταθµεύσεως δεν προσµετρούνται
στο συντελεστή δοµήσεως, όχι µόνο όταν βρίσκεται σε υπόγειο όροφο αλλά και σε υπέργειο
στεγασµένο χώρο. Εξάλλου, ανεξαρτήτως αν η
εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρ. 8
του Ν. 960/1979, κατά την έννοιά της αφορούσε
και τον τρόπο υπολογισµού του εκ της δοµήσεως των χώρων σταθµεύσεως προκύπτοντος συντελεστή δοµήσεως, πάντως ως προς τον αριθµό των υπογείων ορόφων που δεν προσµετρούνται στο συντελεστή δοµήσεως ως χώρος σταθµεύσεως, το θέµα ρυθµίστηκε µε τη µεταγενέστερη διάταξη του άρθρ. 7 παρ. 1 Β περ. β΄ και η
του ΓΟΚ 1985 σύµφωνα µε την οποία, όπως
ίσχυε κατά την έκδοση της προσβαλλόµενης
αδείας, δεν προσµετράται στο συντελεστή από
τους υπόγειους χώρους µόνον ένας υπόγειος
όροφος χρησιµοποιούµενος ως χώρος σταθµεύσεως (πρβλ. Ολοµ. 3000/2010) σε αντίθεση µε
την µεταγενέστερη, αλλά µη εφαρµοστέα στην
προκειµένη περίπτωση ενόψει του χρόνου έκδοσης της προσβαλλόµενης οικοδοµικής άδειας
διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3843/2010
(ΦΕΚ 62 Α΄), µε την οποία αντικαταστάθηκε η
περ. η΄ του άρθρ. 7 παρ. 1Β του ΓΟΚ 1985 και
ορίστηκε ότι δεν προσµετρούνται στο συντελεστή δοµήσεως «Οι στεγασµένοι ανοικτοί χώροι
σταθµεύσεως αυτοκινήτων στο ισόγειο ή την
pilotis καθώς και οι κλειστοί σε υπόγειους ορόφους». Περαιτέρω, κατά την έννοια των διατάξεων που παρατίθενται στην προηγούµενη σκέψη, ερµηνευόµενων ενόψει του θεσπιζόµενου
µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του ΓΟΚ κανόνα, κατά τον οποίο κάθε δοµική κατασκευή
προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως, η δε
µη προσµέτρηση οποιασδήποτε κατασκευής σε
αυτόν αποτελεί εξαίρεση από τον εν λόγω κανόνα, η οποία πρέπει να προβλέπεται µε ρητή
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διάταξη του νόµου, η οποία ως εισάγουσα εξαίρεση, είναι στενώς ερµηνευτέα, ο χώρος που
καλύπτει αριθµό θέσεων σταθµεύσεως δεν προσµετράται στο συντελεστή δοµήσεως, µε την
προϋπόθεση ότι αντιστοιχεί προς τον αναγκαίο
χώρο που ορίζεται µε τις παραπάνω διατάξεις
για τους ιδιωτικούς χώρους σταθµεύσεως διότι
η υπέρβαση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να αναιρείται η χρήση του κτηρίου, στο οποίο δηµιουργούνται οι χώροι σταθµεύσεως, και κυρίως αν
πρόκειται για κτήριο που περιλαµβάνει και κατοικίες, στην περίπτωση δε αυτή η λειτουργία
ιδιωτικού χώρου σταθµεύσεως έχει τις συνέπειες λειτουργίας δηµόσιου σταθµού, χωρίς µάλιστα ο ιδιωτικός χώρος να υπόκειται στους περιορισµούς που έχουν θεσπισθεί για τους δηµόσιους σταθµούς µε σκοπό την προστασία των
περιοίκων και ορισµένων κτηρίων κοινωφελών
χρήσεων καθώς και την αποφυγή επιβαρύνσεως
της κυκλοφορίας. Από τα ανωτέρω παρέπεται
ότι αν υπόγειος όροφος περιέχει χώρο καλύπτοντα αριθµό θέσεων σταθµεύσεως µείζονα
του αναγκαίου, ο πρόσθετος αυτός χώρος που
προορίζεται για τη στάθµευση αυτοκινήτων και
όχι για βοηθητικές χρήσεις προσµετράται στο
συντελεστή δοµήσεως, όπως κατά µείζονα λόγο προσµετρούνται και οι επί πλέον του, κατά τα
ανωτέρω, ενός υπόγειοι όροφοι σταθµεύσεως
αυτοκινήτων, εάν ο αναγκαίος αριθµός θέσεων
του κτηρίου καλύπτεται στον ένα, κατά τα ανωτέρω, υπόγειο όροφο, καθώς και οι λοιποί στεγασµένοι χώροι που προορίζονται για στάθµευση αυτοκινήτων. Τέλος, υπόγειος όροφος χρησιµοποιούµενος ως χώρος σταθµεύσεως αυτοκινήτων, δεν προσµετράται ως υπόγειος στο συντελεστή δοµήσεως, µόνον αν είναι στο σύνολό
του υπόγειος (πρβλ. ΣτΕ 2263/2005). Κατά τη
γνώµη όµως του Προέδρου του Τµήµατος, του
Συµβούλου Α. Ντέµσια και των Παρέδρων, ο
υπόγειος χώρος που καλύπτει αριθµό θέσεων
σταθµεύσεως δεν προσµετράται στο συντελεστή δόµησης ακόµη και αν αντιστοιχεί σε αριθµό
θέσεων σταθµεύσεως που είναι µεγαλύτερος
του οριζόµενου στο παραπάνω π.δ/γµα
111/2004 διότι µε το άρθρο 2 περίπτ. 1 του διατάγµατος αυτού, στο οποίο ορίζεται ότι «κατοικία: µια (1) θέση στάθµευσης ανά 100 τ.µ. επιφα-
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νείας κτηρίου. Πάντως ο αριθµός θέσεων που
προκύπτει δεν µπορεί να είναι µικρότερος της
µιας θέσης ανά διαµέρισµα ή ανά κατοικία», καθορίζεται ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός
θέσεων, η εξασφάλιση του οποίου είναι υποχρεωτική, χωρίς να θεσπίζονται περιορισµοί ως
προς τον δυνάµενο να κατασκευασθεί, και πέραν του ελάχιστου αυτού ορίου, χώρο σταθµεύσεως, ο οποίος δεν εξαιρείται της εφαρµογής
των ρυθµίσεων του Γ.Ο.Κ. που αφορούν τους
προσµετρούµενους στο συντελεστή δοµήσεως
χώρους του κτηρίου, δεδοµένου ότι και στην περίπτωση αυτή εξυπηρετείται ο παραπάνω σκοπός της βελτιώσεως της λειτουργικότητας των
οικισµών, στον οποίο αποβλέπουν οι ρυθµίσεις
για τους ιδιωτικούς χώρους σταθµεύσεως.
19. Επειδή, µετά την ακύρωση της 282/1998 οικοδοµικής άδειας µε την 2263/2005 απόφαση
του ∆΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως αναφέρεται στη σκέψη 15, εκδόθηκαν
η προσβαλλόµενη 25/17.2008 οικοδοµική άδεια
και η 1561/30.9.2009 πράξη αναθεωρήσεώς της.
Με την άδεια αυτή επετράπη στην παρεµβαίνουσα να ανεγείρει στο αυτό οικόπεδο κτήριο, το
οποίο κατά τα στοιχεία του φακέλλου [κάτοψη
υπογείου από Λεωφόρο... (αρ. σχεδίου 04) - Κάτοψη ισογείου από Λεωφόρο.../Κάτοψη Γ΄ υπογείου από οδό... (αρ. σχεδίου 05) - Κάτοψη Β΄
υπογείου από οδό Αφών ∆... (αρ. σχεδίου 06) Κάτοψη Α΄ ορόφου από Λεωφόρο Αλίµου /Κάτοψη Α΄ υπογείου από οδό... (αρ. σχεδίου 07) - Τοµή Α-Α (αρ. σχεδίου 13) - ∆ιάγραµµα κάλυψης
(αρ. σχεδίου 02) αποτελείται από: α) Έναν «υπόγειο όροφο» από Λεωφόρο... ο οποίος περιλαµβάνει ι) αποθήκη καταστήµατος και ιι) 10 θέσεις
σταθµεύσεως αυτοκινήτων οι οποίες (αποθήκη
και θέσεις σταθµεύσεως) δεν έχουν προσµετρηθεί στο συντελεστή δοµήσεως ούτε στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως. β) «Ισόγειο
από Λεωφόρο... Γ΄ υπόγειο από οδό...» που περιλαµβάνει ι) κατάστηµα το οποίο έχει προσµετρηθεί στο συντελεστή δοµήσεως και στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως και ιι) όπισθεν
αυτού 9 θέσεις σταθµεύσεως που δεν έχουν
προσµετρηθεί στο συντελεστή δοµήσεως ούτε
στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως, γ)
«Β΄ υπόγειο από οδό...» το οποίο περιλαµβάνει
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ι) κενό χώρο άνωθεν του καταστήµατος το
οποίο, κατά τα ανωτέρω υπό βι΄ είναι στο επίπεδο του ισογείου από Λεωφόρο Αλίµου και ιι) πίσω από αυτόν τον κενό χώρο 9 θέσεις σταθµεύσεως αυτοκινήτων, χωρίς να έχουν προσµετρηθεί, τόσο ο κενός χώρος όσο και ο χώρος των θέσεων σταθµεύσεως, στο συντελεστή δοµήσεως
και στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως,
δ) «Α΄ όροφο από Λεωφόρο Αλίµου /Α΄ υπόγειο
από οδό...», που περιλαµβάνει ι) γραφεία που
έχουν προσµετρηθεί στο συντελεστή δοµήσεως
και στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως
και πίσω από τα γραφεία αυτά ιι) 12 θέσεις σταθµεύσεως και 5 αποθήκες, που δεν έχουν προσµετρηθεί, τόσο ο χώρος των θέσεων σταθµεύσεως
όσο και οι αποθήκες, στο συντελεστή δοµήσεως
και στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως,
ε) ισόγειο από οδό... που περιλαµβάνει 2 θέσεις
σταθµεύσεως, Α΄, Β΄, Γ΄ όροφο και δώµα µε διαµερίσµατα. Το σύνολο, εποµένως, των υπό στοιχεία αιι΄, βιι΄, γιι΄ και διι΄ θέσεων σταθµεύσεως
είναι 42 ενώ ο αναγκαίος αριθµός είναι 14, όπως
δεν αµφισβητείται. Τέλος, ο υπό στοιχεία α) όροφος είναι εξ ολοκλήρου υπόγειος, ο υπό στοιχείο γι΄ κενός χώρος κατά το µέγιστο τµήµα του
υπέργειος και κατά το υπόλοιπο τµήµα του υπόγειος, ο υπό στοιχείο γιι΄ χώρος υπόγειος στο
σύνολό του και ο υπό στοιχείο δ) όροφος είναι
υπέργειος κατά το µέγιστο τµήµα των γραφείων
υπό στοιχ. δι΄, και εν µέρει για τους χώρους υπό
στοιχ. διι΄.
20. Επειδή, υπό τα δεδοµένα αυτά, ανεξαρτήτως του ζητήµατος αν ο αριθµός των θέσεων
σταθµεύσεως, ο οποίος προβλέπεται µε την
προσβαλλόµενη οικοδοµική άδεια και την αναθεώρησή της στην επίδικη οικοδοµή και ο οποίος είναι τριπλάσιος του κατά τα ανωτέρω αναγκαίου, αντιστοιχεί δε σε δηµόσιο σταθµό αυτοκινήτων µεγάλου µεγέθους, αναιρεί τη χρήση
της, ως κτηρίου περιλαµβάνοντος κατοικίες και
αν θα έπρεπε να πληροί και τις απαιτήσεις ιδρύσεως δηµόσιου σταθµού αυτού του µεγέθους,
πάντως ο χώρος, τον οποίο καταλαµβάνουν οι
πλέον του αναγκαίου αριθµού θέσεις, κατά τα
αναφερόµενα στη σκέψη 18 ήταν προσµετρητέος στο συντελεστή δοµήσεως, κατά τα ανωτέρω. Ο αυτός χώρος των ανωτέρω επί πλέον θέ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚH΄• 2012-2013

σεων έπρεπε, επίσης, να προσµετρηθεί και στο
συντελεστή όγκου, εφ’ όσον οι χώροι τους οποίους καταλαµβάνουν οι θέσεις αυτές ευρίσκονται σε ορόφους που ούτε είναι στο σύνολό
τους υπόγειοι ούτε επιτρέπονται για τη χρήση
αυτή ως υπόγειοι επί πλέον του υπό στοιχ. α΄
«υπόγειου ορόφου από Λεωφόρο Αλίµου». Εποµένως, βασίµως προβάλλονται οι σχετικοί,
έκτος και τέταρτος του δικογράφου της κρινόµενης αιτήσεως και έκτος του δικογράφου πρόσθετων λόγων, λόγοι ακυρώσεως, οι δε περί του
αντιθέτου ισχυρισµοί της παρεµβαίνουσας είναι
απορριπτέοι.
21. Επειδή, µε την παρατιθέµενη στη σκέψη 17
διάταξη του άρθρ. 7 παρ. 1Β περ. β΄ του ΓΟΚ
1985 τίθεται ο κανόνας ότι δεν προσµετράται
στο συντελεστή δοµήσεως ένας µόνο υπόγειος
όροφος προοριζόµενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις του κτηρίου, στην ειδική δε περίπτωση, κατά την οποία σε κτήριο κατοικίας κατασκευάζονται καταστήµατα και κάτω από αυτά
αποθήκες σε υπόγειο όροφο δεν προσµετράται
στο συντελεστή δοµήσεως και ένα δεύτερο υπόγειο επιφάνειας ίσης µε εκείνη των ανωτέρω
αποθηκών των καταστηµάτων. Ο κάτω από τα καταστήµατα χρησιµοποιούµενος ως αποθήκη αυτών χώρος, εποµένως, είναι ο κατά τον ανωτέρω
κανόνα µη προσµετρούµενος στον συντελεστή
δοµήσεως ένας και µόνο υπόγειος όροφος προοριζόµενος αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις. Περαιτέρω, δεδοµένου ότι κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας τα καταστήµατα σε κτήρια κατοικίας ευρίσκονται στο ισόγειο αυτών, ο
ανωτέρω υπόγειος και µη προσµετρούµενος στο
συντελεστή δοµήσεως όροφος πρέπει να ευρίσκεται κάτω από το ισόγειο αυτών. Εξ άλλου, η
χρήση του εν λόγω χώρου, ως αποθήκης των καταστηµάτων του κτηρίου συνιστά στέρηση της
δυνατότητας να χρησιµοποιηθεί ο χώρος αυτός
για βοηθητικές χρήσεις των κατοικιών που υπάρχουν στο ίδιο κτήριο. Τούτου έπεται ότι η προς
αναίρεση της στερήσεως αυτής προβλεπόµενη
να διατεθεί, µη προσµετρούµενη στο συντελεστή δοµήσεως, επιφάνεια πρέπει να ευρίσκεται
σε χώρο όσο το δυνατόν εγγύτερο εκείνου ο
οποίος αρχήθεν θα διετίθετο για το σκοπό αυτό
και ο οποίος είναι το υπό τον υπόγειο όροφο δια-
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τιθέµενο για αποθήκες των καταστηµάτων δεύτερο υπόγειο. Κατά τη γνώµη όµως του Προέδρου του Τµήµατος, του Συµβούλου Α. Ντέµσια
και των Παρέδρων, το δεύτερο υπόγειο επιτρέπεται να κατασκευασθεί σε οποιονδήποτε υπόγειο χώρο του κτηρίου, εφ’ όσον ο νόµος µόνον
τον αριθµό των µη προσµετρουµένων στο συντελεστή δοµήσεως υπόγειων χώρων για βοηθητικές χρήσεις καθορίζει και, επί πλέον, µόνο για
τον ένα από τους υπόγειους αυτούς χώρους επιβάλλει την κατασκευή σε ορισµένη θέση και, συγκεκριµένα, κάτω από τα καταστήµατα.
22. Επειδή στην προκείµενη περίπτωση, όπως
αναφέρεται στη σκέψη 19, το επίδικο κτήριο, το
οποίο αποτελείται από κατοικίες, κατάστηµα και
γραφεία, περιλαµβάνει σε πλήρως υπόγειο όροφο αποθήκη καταστήµατος ευρισκοµένου στο
«Ισόγειο από Λεωφόρο... - Γ΄ υπόγειο από
οδό...», καθώς και 5 αποθήκες πίσω από γραφεία ευρισκόµενα στον «Α΄ όροφο από Λεωφόρο.../Α΄ υπόγειο από οδό...», οι οποίες είναι εν
µέρει υπέργειες και δεν έχουν προσµετρηθεί
στο συντελεστή δοµήσεως ούτε στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως. Κατά τα αναφερόµενα στην προηγούµενη σκέψη, σύµφωνα µε
την άποψη της πλειοψηφίας µη νοµίµως ο χώρος αυτός των 5 αποθηκών δεν προσµετρήθηκε
στο σύνολό του στο συντελεστή δοµήσεως και
στο συντελεστή κατ’ όγκο εκµεταλλεύσεως, εφ’
όσον δεν ευρίσκεται κάτω από την αποθήκη του
καταστήµατος και δεν αποτελεί πλήρως υπόγειο όροφο, κατά τον βασίµως προβαλλόµενο
µε το δικόγραφο της κρινόµενης αιτήσεως τρίτο, τέταρτο και πέµπτο λόγο ακυρώσεως.
23. Επειδή, κατόπιν των αναφεροµένων στις
σκέψεις 20 και 21, µε τις οποίες κρίθηκε ότι µη
νοµίµως δεν προσµετρήθηκαν στους συντελεστές δοµήσεως και κατ’ όγκον εκµεταλλεύσεως
ορισµένοι χώροι του κτηρίου για τους λόγους
που εκτίθενται στις σκέψεις αυτές, παρέλκει ως
αλυσιτελής η εξέταση των λόγων µε τους οποίους προβάλλεται ότι µη νοµίµως δεν προσµετρήθηκαν στους συντελεστές αυτούς οι παραπάνω χώροι διότι δεν χωρίζονται µε τοίχο κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα από
υπέργειους χώρους.
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24. Επειδή, κατά την έννοια των άρθρ. 7 παρ. 1
Β΄ περ. β΄ και 2 παρ. 28 ΓΟΚ 1985 προσµετράται
στο συντελεστή κατ’ όγκον εκµεταλλεύσεως
και στο συντελεστή δοµήσεως τµήµα ορόφων
που δεν είναι καθ’ ολοκληρίαν υπόγειοι, αλλά
εσωτερικά µόνο τµήµατά τους υπόκεινται της
οριστικής στάθµης του εδάφους λόγω του επικλινούς αυτού (ΣτΕ 2263/ 2005). Εφ’ όσον, συνεπώς, κατά τα αναφερόµενα στη σκέψη 19, ο
ευρισκόµενος στον υπό τον τίτλο «Β΄ υπόγειο
από οδό...» όροφο κενός χώρος υπό το κατάστηµα επί του ισογείου από τη Λεωφόρο... υπέρκειται εν µέρει της οριστικής στάθµης του εδάφους, µη νοµίµως δεν προσµετρήθηκε στο συντελεστή δοµήσεως και το συντελεστή κατ’
όγκο εκµεταλλεύσεως, κατά τους βασίµως προβαλλόµενους µε την κρινόµενη αίτηση δεύτερο
και τρίτο λόγους ακυρώσεως. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1517/2009 (Τµ. Γ΄ Πολ.)
Ακίνητα. ∆ιεκδικητική αγωγή. Ένσταση περί
εικονικής πώλησης και µεταβίβασης του ακινήτου. Απαραίτητα στοιχεία της εικονικότητας. Γνώση και συµφωνία των συµβαλλοµένων περί της εικονικότητας. Εάν το ένα µέρος
συµβλήθηκε διά άµεσου αντιπροσώπου, απαιτείται γνώση αυτού. Ο ισχυρισµός ότι δεν καταβλήθηκε τίµηµα δεν αρκεί. Πραγµατικά περιστατικά. Ο ισχυρισµός περί µη καταβολής τιµήµατος δεν είναι αυτοτελής και δεν αποτελεί
πράγµα σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 8
ΚΠολ∆ αλλά επιχείρηµα για τη στήριξη του
αυτοτελούς ισχυρισµού περί εικονικότητας.
Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της υπ’
αριθ. 65/2007 απόφασης του Εφετείου Καλαµάτας.
[…] [Α]πό τις διατάξεις του άρθρου 138 του ΑΚ,
που ορίζουν ότι δήλωση βουλήσεως που δεν
έγινε στα σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη, αλλά δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη αν τα
µέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που
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απαιτούνται για τη σύστασή της, σε συνδυασµό
και προς τις διατάξεις των άρθρων 369, 513 και
1033 του ίδιου Κώδικα, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας των συµβάσεων πωλήσεως και µεταβιβάσεως, κατά κυριότητα, ακινήτου, προκύπτει ότι σε περίπτωση εικονικότητας
της συµβάσεως πωλήσεως ακινήτου και της τυχόν ενωµένης µε εκείνη συµβάσεως µεταβιβάσεως, κατά κυριότητα, του πωλούµενου ακινήτου από τον πωλητή στον αγοραστή, η οποία εικονικότητα αφορά ολόκληρη τη σύµβαση, ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία
όλων των κατά το χρόνο κατάρτισής της συµβαλλοµένων για το ότι η σύµβαση που συνάφθηκε είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες (ΑΠ 483/2005). Περαιτέρω από τη διάταξη
του άρθρου 513 ΑΚ προκύπτει ότι ουσιώδη στοιχεία της πωλήσεως είναι το πράγµα, το τίµηµα
και η περί τούτων συµφωνία, η δε έλλειψη και
ενός από τα στοιχεία αυτά καθιστά άκυρη την
πώληση. Το τίµηµα, ήτοι η αντιπαροχή που οφείλεται από τον αγοραστή για την παροχή του
πράγµατος ή του δικαιώµατος πρέπει να είναι
αληθινό, δηλαδή η περί αυτού συµφωνία να είναι ειλικρινής και σπουδαία, διότι ναι µεν η µη
καταβολή του δεν επηρεάζει το κύρος της συµβάσεως, αφού η ενοχή προς καταβολή του µπορεί να αφεθεί ή κατ’ άλλο τρόπο να αποσβεσθεί,
εάν όµως η συµφωνία που το αφορά έγινε κατά
το φαινόµενο µόνο υπάρχει εικονικότης κατά
την έννοια του άρθρου 138 § 1 ΑΚ, η οποία επιφέρει την ακυρότητα της υποσχετικής συµβάσεως της πωλήσεως, κατ’ επέκταση δε και της
εµπράγµατης µεταβιβαστικής της κυριότητος
του πωληθέντος πράγµατος τοιαύτης, εάν αφορά ακίνητο, αφού αυτή κατ’ άρθρο 1033 ΑΚ είναι
αιτιώδης (ΑΠ 1169/2003). Σε περίπτωση δε που
ο δηλών είναι άµεσος αντιπρόσωπος άλλου, εικονική είναι η δήλωση βούλησης, η οποία σε
γνώση του αντιπροσώπου και όχι του αντιπροσωπευοµένου δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα (ΑΠ 623/2006). […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 451/2011 (Τµ. Γ΄ Πολ.)
Υιοθεσία ανηλίκου. Οικογενειακός δεσµός του
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υιοθετούµενου µε τη φυσική του οικογένεια.
Υιοθεσία πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.
2447/1996. Ατελής υιοθεσία, σύµφωνα µε το
προϊσχύσαν δίκαιο. Εφόσον δεν έγινε η πλήρης ένταξη του τέκνου στη θετή οικογένεια
κατόπιν σχετικής αίτησης, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 1583 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν
από την τροποποίησή της. Κληρονοµικό δικαίωµα της ενάγουσας αναιρεσείουσας στην κληρονοµιά του φυσικού της πατέρα, παρόλο που
τούτος απεβίωσε υπό την ισχύ του Ν.
2447/1996. Αναιρεί την υπ’ αριθ. 3118/2009
απόφαση ΕφετΑθ λόγω ψευδούς ερµηνείας
και εσφαλµένης εφαρµογής των διατάξεων
των άρθρων 57 του Ν. 2447/1996, του άρθρου
1813 του ΑΚ και του άρθρου 1583 του προϊσχύσαντος ΑΚ και παραπέµπει.
1. Με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2447 της
20/30-12-1996 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου
νόµου "υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συµπαράσταση, δικαστική επιµέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονοµικές και µεταβατικές διατάξεις", "το
δέκατο τρίτο κεφάλαιο του Τέταρτου Βιβλίου
του Αστικού Κώδικα που αναφέρεται στην υιοθεσία (άρθρα 1568 έως 1588) καταργείται στο σύνολό του. Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το
άρθρο 17 του ν. 1329/1983 άρθρων 1542 έως
1567 του Αστικού Κώδικα και των καταργούµενων µε την προηγούµενη παράγραφο διατάξεων
τίθεται νέο κεφάλαιο δέκατο τρίτο µε το ακόλουθο περιεχόµενο: "KEΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ,
ΥΙΟΘΕΣΙΑ, άρθρο 1542... 1588"». Έτσι, µετά την
έναρξη ισχύος του αµέσως πιο πάνω νόµου (3012-1996), καταργήθηκε η διάταξη του µέχρι τότε
ισχύοντος άρθρου 1583 ΑΚ, σύµφωνα µε την
οποία «τα εκ της συγγενείας δικαιώµατα και
υποχρεώσεις µεταξύ του θετού τέκνου και της
φυσικής του οικογένειας, ενόσω στο νόµο δεν
οριζόταν αλλιώς, παρέµεναν αµετάβλητα». Τούτο βεβαίως ήταν σύµφωνο µε τις λοιπές περί υιοθεσίας διατάξεις, οι οποίες δεν προέβλεπαν,
όπως υπό το ισχύον νοµικό καθεστώς, τη διακοπή του συγγενικού δεσµού του υιοθετουµένου
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µε τη φυσική οικογένεια. Εξάλλου, σύµφωνα µε
τη διάταξη του άρθρου 1561 εδ. α΄ ΑΚ, όπως αυτή τέθηκε και ισχύει µε το ν. 2447/1996 (30-121996) ορίζεται ότι «Με την υιοθεσία διακόπτεται
κάθε δεσµός του ανηλίκου µε τη φυσική του οικογένεια... και ο ανήλικος εντάσσεται πλήρως
στην οικογένεια του θετού γονέα του». Με το
παραπάνω άρθρο, όπως και στην Εισηγητική
Έκθεση του κυρωθέντος σχεδίου νόµου αναφέρεται, εισήχθη ριζοσπαστική αλλαγή στο ζήτηµα
των εννόµων αποτελεσµάτων της υιοθεσίας µε
την πλήρη διακοπή κάθε δεσµού του ανηλίκου µε
τη φυσική του οικογένεια και την πλήρη ένταξή
του στην οικογένεια των θετών γονέων. Εφόσον,
συνεπώς, µετά την υιοθεσία δεν υφίσταται οικογενειακός δεσµός του υιοθετουµένου µε τη φυσική του οικογένεια, αυτός στερείται των εκ της
συγγενείας απορρεόντων δικαιωµάτων, συνεπώς και των κληρονοµικών. Περαιτέρω, στο διαχρονικού δικαίου άρθρο 57 του Κώδικα, που κυρώθηκε µε το ν. 2447/1996 ορίζεται, στην παρ. 1
«Με εξαίρεση τις ρυθµίσεις που ακολουθούν, υιοθεσίες που έγιναν πριν από την έναρξη της
ισχύος αυτού του νόµου διέπονται ως προς το
κύρος τους και τα έννοµα αποτελέσµατα από το
έως τώρα δίκαιο. Οι διατάξεις όµως των άρθρων
1569 έως 1577 του Αστικού Κώδικα εφαρµόζονται και στις υιοθεσίες που τελέσθηκαν υπό το
προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς» και στην
παρ. 3 «Στις περιπτώσεις υιοθεσιών ανηλίκων
που έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος, ο θετός γονέας έχει το δικαίωµα να
ζητήσει από το δικαστήριο, µε αίτησή του που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την πλήρη ένταξη του τέκνου στην οικογένειά του, σύµφωνα µε τα άρθρα 1561 έως
1566 του Αστικού Κώδικα. Για την αλλαγή αυτή
πρέπει να συναινεί και το τέκνο που συµπλήρωσε το δωδέκατο έτος της ηλικίας του και σε κάθε
περίπτωση πρέπει, ανάλογα µε την ωριµότητά
του, να ακούεται η γνώµη του. Για τη συναίνεση
ή την ακρόαση του θετού τέκνου τηρείται η διαδικασία της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
800 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας». Με την
παραποµπή της τελευταίας διάταξης στα άρθρα
1561 έως 1566 ΑΚ καθίσταται σαφές, ότι η ως
άνω πλήρης ένταξη συνεπάγεται αναγκαία και
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την αποκοπή των δεσµών του θετού τέκνου µε
τη φυσική του οικογένεια. Πρόθεση, εποµένως,
του νοµοθέτη είναι να παράσχει ένα χωρίς προθεσµία ένδικο βοήθηµα µε το οποίο θα επιδιώκεται η µετάπλαση της ατελούς υιοθεσίας ανηλίκου του προϊσχύσαντος δικαίου σε πλήρη του
νέου. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι οι υιοθεσίες που αφορούν
ανήλικο και έγιναν υπό το κράτος του προϊσχύσαντος του Ν. 2447/1996 δικαίου διέπονται ως
προς τα αποτελέσµατά τους από το δίκαιο τούτο, εφόσον ο θετός γονέας δεν έχει ζητήσει, κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 57 του Κώδικα,
την πλήρη ένταξη του θετού τέκνου στην οικογένειά του. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, το θετό τέκνο, σύµφωνα µε την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 1583 ΑΚ, (όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το Ν. 2447/96), έχει κληρονοµικό δικαίωµα έναντι των φυσικών γονέων του,
έστω και αν το δικαίωµα αυτό γεννήθηκε µετά
την 30- 12-1996, οπότε άρχισε η εφαρµογή του
ν. 2447/1996.
[…] Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του προσκοµιζόµενου
αντιγράφου της προσβαλλόµενης απόφασης, µε
αυτήν το Εφετείο δέχθηκε τ’ ακόλουθα: Στις 103-2006 απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών (έτος γεννήσεως 1928) στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, χωρίς
να αφήσει διαθήκη, ο Χ. Χ. του Μ., κάτοικος όσο
ζούσε... . Ο αποβιώσας είχε τελέσει µε την Π.- Μ.
Θ. νόµιµο θρησκευτικό γάµο στις 7-5-1967 στο
Κάιρο Αιγύπτου, από τον οποίο απέκτησε ένα τέκνο την ενάγουσα ήδη αναιρεσείουσα που γεννήθηκε στις 29.2.1968. Ο γάµος αυτός λύθηκε
αµετάκλητα το 1975 και η ανωτέρω σύζυγος του
αποβιώσαντος Χ. Χ. τέλεσε στις 16-6-1975 δεύτερο γάµο µε τον Ε. Μ., ο οποίος µε την
284/1982 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά υιοθέτησε την ενάγουσα. Η ενάγουσα όµως Σ.-Ε. Χ.-Μ., αν και η υιοθεσία της
έλαβε χώρα υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, δεν έχει
έναντι του αποβιώσαντος φυσικού της γονέα
(πατέρα) κληρονοµικό δικαίωµα, δεδοµένου ότι
και στην περίπτωση αυτή εφαρµογή έχει η διάταξη του άρθρου 1561 ΑΚ, όπως αυτή τέθηκε και
ισχύει µε το Ν. 2447/1996 (30.12.1996), κατά την
οποία µετά την υιοθεσία δεν υφίσταται οικογε-
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νειακός δεσµός του υιοθετουµένου µε τη φυσική
οικογένειά του και τούτο στερείται των εκ της
συγγενείας απορρεόντων δικαιωµάτων και συνεπώς των κληρονοµικών. Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι ο ανωτέρω Χ. Χ. άφησε κατά το χρόνο του
θανάτου του µοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόµους του, στη δεύτερη τάξη (ΑΚ 1814), τα ανίψια του, τέκνα των
αδελφών του (Μ. Χ., Β. Χ., Ε. Σ. το γένος Χ.) που
είχαν προαποβιώσει, µεταξύ των οποίων και τον
ενάγοντα και ήδη αναιρεσίβλητο σε ποσοστό
4/36 εξ αδιαιρέτου έκαστο επί όλης της κληρονοµιαίας περιουσίας. Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο έκρινε ότι η ένδικη από 13-9-2007
αγωγή της ενάγουσας και ήδη αναιρεσείουσας
µε την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί το εξ
αδιαθέτου κληρονοµικό δικαίωµά της επί της
κληρονοµίας του αποβιώσαντος φυσικού πατέρα
της Χ. Χ. είναι αβάσιµη, ενώ η από 10-5-2007
αγωγή του ενάγοντος και ήδη αναιρεσιβλήτου
µε την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι είναι
εξ αδιαθέτου κληρονόµος του ανωτέρω θείου
του Χ. Χ. κατά ποσοστό 4/36 εξ αδιαιρέτου είναι
κατ’ ουσίαν βάσιµη και στη συνέχεια, αφού δέχθηκε την έφεση του εναγοµένου-αναιρεσιβλήτου και εξαφάνισε την πρωτοβάθµια απόφαση,
που είχε κρίνει αντίθετα, απέρριψε την πρώτη
αγωγή και δέχθηκε τη δεύτερη. Έτσι, που έκρινε
το Εφετείο, παραβίασε ευθέως τις ουσιαστικού
δικαίου διατάξεις του άρθρου 57 §§ 1 και 3 του
Κώδικα, που κυρώθηκε από το ν. 2447/1997, µε
την εσφαλµένη ερµηνεία τους, του άρθρου 1583
του προϊσχύσαντος ΑΚ και του άρθρου 1813 ΑΚ,
µε την εσφαλµένη µη εφαρµογή τους, καθώς και
των άρθρων 1561 και 1814 ΑΚ, µε την εσφαλµένη εφαρµογή τους, διότι, εφόσον η υιοθεσία της
ενάγουσας-αναιρεσείουσας υλοποιήθηκε, όπως
έγινε δεκτό από την προσβαλλόµενη απόφαση,
πριν δηµοσιευθεί ο ήδη ισχύων νόµος 2447/1996
(στις 30-12-1996) και (στην προσβαλλόµενη απόφαση) δεν υπάρχει παραδοχή για πλήρη ένταξη
της ενάγουσας στην οικογένεια του θετού πατέρα της, κατ’ εφαρµογή της προδιαληφθείσας διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 57 του Κώδικα, η
ενάγουσα-αναιρεσείουσα έχει κληρονοµικό δικαίωµα έναντι του φυσικού γονέα της, µολονότι
αυτός απεβίωσε στις 10-3-2006, υπό την ισχύ δη-
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λαδή του νόµου 2447/1996, αφού η κληρονοµία
του τελευταίου διέπεται, σύµφωνα µε όσα έχουν
ήδη ειπωθεί στη νοµική σκέψη της παρούσας,
από τις διατάξεις του άρθρου 1583 του προϊσχύσαντος ΑΚ. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 750/2011 (Τµ. Α1 Πολ.)
Ευθύνη ανικάνου ή περιορισµένης ικανότητας
διαδίκου, ως κληρονόµου µε απογραφή. ∆εν
απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι των δανειστών της κληρονοµίας ο εξ απογραφής
κληρονόµος, ώστε από τη σχετική δήλωσή του
να µη νοµιµοποιούνται εκείνοι να στρέφονται
εναντίον του προς ικανοποίησή τους, λόγω
ανεπάρκειας του ενεργητικού της κληρονοµίας (ΑΠ 1163/1981) ή να µαταιώνει τη δικαστική ενάσκηση των δικαιωµάτων τους ο κληρονόµος µε την προσφορά της σε χρήµα αξίας
των κληρονοµιαίων κατά το χρόνο επαγωγής
της κληρονοµίας, επωφελούµενος την τυχόν
επί πλέον διαφορά από τη µεγαλύτερη µεταγενέστερη αξία τούτων σε βάρος των δανειστών
της κληρονοµίας. Απορρίπτει την αναίρεση
κατά της 2829/2009 αποφάσεως ΕφετΑθ.
Κατά το άρθρο 1904 του ΑΚ «Ο κληρονόµος µε
απογραφή ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της
κληρονοµίας έως το ενεργητικό της. Καµµιά σύγχυση δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του έναντι της κληρονοµίας».
Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες
των άρθρων 1904, 1902, 1903, 1905, 1912, 1527
και 1625 του Α.Κ. συνάγεται ότι προκειµένου για
πρόσωπα ανίκανα ή περιορισµένης ικανότητας
προς δικαιοπραξία (όπως ανήλικοι), για τα οποία
η αποδοχή της κληρονοµίας από τους νόµιµους
αντιπροσώπους τους γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής, το ευεργέτηµα αυτό έχει ως
αποτέλεσµα τον περιορισµό της ευθύνης του
κληρονόµου µέχρι το ενεργητικό της κληρονοµικής περιουσίας, η οποία αποχωρίζεται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόµου και αποτελεί χωριστή οµάδα, µε την έννοια, όχι ότι ευθύνε-

1725

ται ο κληρονόµος και µε τη δική του περιουσία µέχρι της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της
κληρονοµίας, αλλά ότι ευθύνεται µε τα ίδια τα
στοιχεία του ενεργητικού της και µόνον µέχρις
αυτών, σε τρόπο ώστε τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή χειροτέρευσή τους να τον απαλλάσσει
από αντίστοιχη ευθύνη. Εξάλλου, δεν δύνανται οι
κληρονοµικοί δανειστές να επιληφθούν της ατοµικής περιουσίας του κληρονόµου (Γ. Μπαλή
Κληρ. ∆ίκ. παρ. 194, 2, σελ. 302, Α. Τούση Κληρ.
∆ίκ. παρ. 210 σελ. 538), εκτός αν επήλθε έκπτωση από το ευεργέτηµα της απογραφής λόγω παρόδου άπρακτης της ενιαύσιας προθεσµίας από
τότε που απέκτησε ο κληρονόµος πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και δεν συνέταξε απογραφή. Ούτε επίσης απαλλάσσεται από την ευθύνη
έναντι των δανειστών της κληρονοµίας ο εξ απογραφής κληρονόµος, ώστε από τη σχετική δήλωσή του να µη νοµιµοποιούνται εκείνοι να στρέφονται εναντίον του προς ικανοποίησή τους, λόγω
ανεπάρκειας του ενεργητικού της κληρονοµίας
(ΑΠ 1163/1981) ή να µαταιώνει τη δικαστική ενάσκηση των δικαιωµάτων τους ο κληρονόµος µε
την προσφορά της σε χρήµα αξίας των κληρονοµιαίων κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονοµίας, επωφελούµενος την τυχόν επί πλέον διαφορά από τη µεγαλύτερη µεταγενέστερη αξία
τούτων σε βάρος των δανειστών της κληρονοµίας. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 559
αρ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την
απόδοση σ’ αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή,
που υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου εφαρµόζεται, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν
οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Στην
προκείµενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την
προσβαλλόµενη απόφαση, µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση των αναιρεσειόντων κατά της
πρωτόδικης αποφάσεως, που έκανε κατά ένα µέρος δεκτή την αγωγή της αναιρεσίβλητης από εγγυητική ευθύνη του κληρονοµηθέντος από τους
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αναιρεσείοντες Ν.Τ. σε σύµβαση πίστωσης µε
αλληλόχρεο λογαριασµό µεταξύ της αναιρεσίβλητης πιστοδότριας και της Α. Χ. Α.Ε. (µη διαδίκου πιστολήπτριας), το Εφετείο απέρριψε ως
αλυσιτελή τον προταθέντα πρωτοδίκως και µε
σχετικό λόγο έφεσης των αναιρεσειόντων ισχυρισµό τους, ότι τον θανόντα κατά τις 24-11-1977
εγγυητή Ν.Τ., του οποίου αυτοί κατέστησαν µοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόµοι, διαδέχθηκαν,
λόγω της ανηλικότητάς τους, µε το ευεργέτηµα
της απογραφής και η υποχρέωσή τους θα έπρεπε
να περιορισθεί από το επιδικασθέν ποσό των
477.619 ευρώ στο ισάξιο, κατά το χρόνο της επαγωγής της κληρονοµίας (24-11-1977), του ενεργητικού της κληρονοµίας, ήτοι 1.547.885 δραχµές (4.542,50 ευρώ). Έτσι, όπως έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε ευθέως µε εσφαλµένη εφαρµογή τον ουσιαστικό κανόνα του άρθρου 1904
ΑΚ. καθ’ όσον µε τα ως άνω -και σύµφωνα µε τις
παραδοχές του Εφετείου- εκτιθέµενα περιστατικά, η ιδιότητα των αναιρεσειόντων ως εξ απογραφής κληρονόµων του κληρονοµηθέντος από αυτούς εγγυητή ευθυνοµένου έναντι της αναιρεσίβλητης για την ασφάλεια της πληρωµής του δανείου της προς την Α. Χ. Α.Ε, δεν παρείχε σ’ αυτούς το δικαίωµα να µαταιώσουν τη δικαστική
επιδίωξη της αγωγικής αξίωσης της αναιρεσίβλητης εναντίον αυτών µε την προσφορά της αξίας
των κληρονοµιαίων κατά τον προ εικοσαετίας και
πλέον χρόνο επαγωγής της κληρονοµίας, ενώ
υπέγγυα ήταν αυτούσια τα κληρονοµιαία για την
ικανοποίηση αυτής της αξίωσης κατά την αξία
του χρόνου της εκτελέσεως. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1181/2012 (Tµ. Γ΄ Πολ.)
Σχέδια πόλεων και λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά το άρθρο 12 παρ. 7 του ν. 1337/1983.
Η διάταξη αυτή δεν αντίκειται στο Σύνταγµα
και το άρθρο 1 παρ. 1 του πρώτου πρόσθετου
πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Η απόφαση παραδεκτά προσβάλλεται µε αίτηση αναίρεσης. Με
την κύρωση και µεταγραφή της πράξης εφαρµογής γεννάται αξίωση αποζηµίωσης για τα
επικείµενα συστατικά των εδαφικών τµηµά-
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των, που αφαιρούνται, ως υποχρεωτική εισφορά σε γη, η δε αποβολή του νοµέα ή κατόχου
από αυτά µπορεί να ζητηθεί και πριν από τον
προσδιορισµό ή την καταβολή της εν λόγω
αποζηµίωσης. Πότε είναι καταχρηστική η
άσκηση του δικαιώµατος. Το επίδικο ακίνητο
νόµιµα αφαιρέθηκε από τους αναιρεσείοντες
και διατέθηκε στους αναιρεσιβλήτους. Η διαφορά σχετικά µε την αξία των ακινήτων ή των
επικειµένων τους είναι ιδιωτική και η επίλυσή
της ανήκει στα πολιτικά ∆ικαστήρια. Απορρίπτει την αναίρεση, επικυρώνει την υπ’ αριθµ.
200/2010 απόφαση ΕφετΚέρκ.
[…] [Κ]ατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος: «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή δεν µπορούν να ασκούνται σε
βάρος του γενικού συµφέροντος. Κανένας δεν
στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια, που έχει αποδειχθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει,
και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία
είχε το απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσδιορισµό
της αποζηµίωσης...». Από τις διατάξεις αυτές
προκύπτει,
α) ότι είναι επιτρεπτή, µε διάταξη νόµου, η
θέσπιση γενικών και αντικειµενικών περιορισµών της ιδιοκτησίας, χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης, προς εξυπηρέτηση του γενικότερου
συµφέροντος, εφόσον αυτοί δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας αναιρώντας ή αποδυναµώνοντάς το σε µεγάλο βαθµό,
είναι δε αναγκαίοι για την επίτευξη του σκοπούµενου αποτελέσµατος (Ολ.ΑΠ 896/1985) και
β) ότι επιτρέπεται η οριστική στέρηση ή αφαίρεση της ιδιοκτησίας (µε µετάθεση ολική της κυριότητας του πράγµατος σε άλλο πρόσωπο ή
δηµιουργία άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος)
µε πράξη της πολιτείας, µόνο αν επιβάλλεται
προς θεραπεία δηµόσιας ωφέλειας, εφόσον
προηγηθεί της καταλήψεως καταβολή πλήρους
αποζηµίωσης που καθορίζεται από τα πολιτικά
δικαστήρια.
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Εξάλλου, κατά το άρθρο 24 (παρ. 2-4) του Συντάγµατος:
«2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας,
η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και
η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, µε σκοπό να
εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη
των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης...
3. Για να αναγνωρισθεί µία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδοµικά, οι
ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε αυτή συµµετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζηµίωση από
τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων
που είναι απαραίτητες για να δηµιουργηθούν
δρόµοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων, όπως νόµος ορίζει.
4. Νόµος µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή
των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται
ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθµισή της σύµφωνα µε εγκεκριµένο σχέδιο,
µε αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τµηµάτων
ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που
καθορίζονται τελικά ως οικοδοµήσιµοι ή από
κτήρια της περιοχής αυτής». Σε εκτέλεση και
εφαρµογή των ως άνω συνταγµατικών διατάξεων του άρθρου 24 εκδόθηκαν αρχικά ο ν.
947/1979 και στη συνέχεια ο ν. 1337/1983 «Επέκταση των Πολεοδοµικών σχεδίων κ.λπ.», µε
τον οποίο θεσµοθετείται νέα διαδικασία (διαφέρουσα από τη ρυµοτοµία των ν.δ. 17.7.1923 και
797/1971) συνολικής διαχείρισης των ακινήτων
της οικιστικής περιοχής προς πραγµάτωση των
συνταγµατικών σκοπών µε την υποχρέωση των
ιδιοκτητών να διαθέσουν χωρίς αποζηµίωση µέρος του ακινήτου τους ή µε υποχρεωτική συµµετοχή αυτών µε ολόκληρο το ακίνητό τους έναντι
αντιπαροχής άλλου ακινήτου (ή διαιρεµένης
ιδιοκτησίας) ίσης αξίας. Με τα άρθρα δε 8 και 12
αυτού ρυθµίζεται η νέα διαδικασία απόκτησης
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η οποία
εφαρµόζεται στις περιοχές ένταξης ή επέκτασης του σχεδίου, και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της διαχείρισης µε την έκδοση της Πρά-
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ξεως Εφαρµογής, µε την οποία καθορίζονται τα
τµήµατα των ακινήτων που αφαιρούνται χωρίς
αποζηµίωση για εισφορές σε γη (εκ ποσοστού
ανάλογου µε την εδαφική έκταση της ιδιοκτησίας) για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και υποχρεωτικές αναδασµικές µεταβολές (µετακινήσεις, συνενώσεις, αναδιανοµές, ανταλλαγές ακινήτων). Περαιτέρω µε
το άρθρο 4 του ν. 1772/1988 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) κ.λπ.»
αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 12 του ως
άνω ν. 1337/1983, όπως συµπληρώθηκε µε την
παρ. 56 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985, και ορίσθηκαν τα εξής: «α) Η πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης κυρώνεται µε απόφαση του
Νοµάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την συµπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη... όπως και κάθε µεταβολής
που επέρχεται στα ακίνητα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο... . Με τη µεταγραφή επέρχονται
όλες οι αναφερόµενες στην Πράξη Εφαρµογής
µεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές
που οφείλεται αποζηµίωση και για την συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ν. δ/τος από 17.7.1923 και του ν.
δ/τος 797/1971. β) Αµέσως µετά την κύρωση και
µεταγραφή των πράξεων εφαρµογής, ο οικείος
ΟΤΑ, το ∆ηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος,
µπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής και περιέρχονται σ’ αυτούς µε την προϋπόθεση, ότι
έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α). ∆ικαιώµατα της επόµενης περίπτωσης (δ) µετατρέπονται σε ενοχική
αξίωση για αποζηµίωση. Σε περίπτωση άρνησης
του κατόχου ή νοµέως να παραδώσει το ακίνητο
που του αφαιρείται σύµφωνα µε την πράξη
εφαρµογής εντός 15 ηµερών από της εις αυτόν
εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή του µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται µετά από αίτηση των παραπάνω ενδιαφεροµένων, κατά την διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων... γ) Η µεταβολή ακινήτων σύµφωνα µε την παρ. 3 και την πράξη εφαρµογής συνεπάγεται την άµεση απόσβεση κάθε
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εµπραγµάτου δικαιώµατος τρίτου που υφίστατο
στα µεταβαλλόµενα ακίνητα... δ) ∆ένδρα, φυτείες, µανδρότοιχοι, συρµατοπλέγµατα, φρέατα
και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νοµίµως υφιστάµενες σε ιδιοκτησίες που µε την
πράξη εφαρµογής µεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζηµιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ. Το ποσό της
αποζηµίωσης καθορίζεται από την επιτροπή του
π. δ/τος 5/1986, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των ανωτέρω αποφαίνεται το καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας...». Περαιτέρω, ορίστηκε: «ε) Η πράξη εφαρµογής µετά την
κύρωσή της γίνεται οριστική και αµετάκλητη.
∆ιαφορές ως προς το µέγεθος της εισφοράς σε
γη και το µέγεθος των ιδιοκτησιών, που βεβαιώνονται µε απόφαση των αρµοδίων δικαστηρίων,
µετατρέπονται σε χρηµατική αποζηµίωση, όπως
ειδικότερα ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 10
του άρθρου αυτού». Από το συνδυασµό των
ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι µε την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, και εφόσον δεν τίθεται ζήτηµα αποζηµιώσεως για τυχόν
αφαιρούµενο έδαφος, κατά τις διατάξεις του
ν.δ/τος από 17-7-1923 και ν.δ. 797/1971, επέρχεται κτήση της κυριότητας µε πρωτότυπο τρόπο
και σύγχρονη απόσβεση του τυχόν προϋφισταµένου δικαιώµατος κυριότητος και για την πραγµάτωση της µεταβολής παρέχεται δικαστική
προστασία µε την απλή και ταχεία διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων του µονοµελούς
πρωτοδικείου, το οποίο εποµένως οφείλει να
εξετάσει µόνο το ζήτηµα της συνδροµής των
προϋποθέσεων της αποβολής µε βάση τα όρια
των τελικών ιδιοκτησιών που διαµορφώνονται
µε την πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης (ΟλΑΠ 19/2002). Έτσι, όπως προκύπτει
από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 περ. β΄
και δ΄ του ν. 1337/1983 (άρθρο 48 παρ. 7 περ. β΄
και δ΄ του Κ.Β.Π.Ν.), µε την κύρωση και µεταγραφή της πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης, γεννάται ενοχική αξίωση αποζηµίωσης κατά του οικείου ΟΤΑ, για τα επικείµενα
συστατικά των εδαφικών τµηµάτων, τα οποία µε
αυτήν αφαιρούνται ως υποχρεωτική εισφορά σε
γη, η δε αποβολή του νοµέα ή κατόχου από τα
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τµήµατα αυτά µπορεί να ζητηθεί και πριν από
τον προσδιορισµό ή την καταβολή της εν λόγω
αποζηµίωσης, στην οποία περιλαµβάνεται κάθε
ζηµία από την απόδοση των επικειµένων, χωρίς
να αποκλείεται και εκείνη που προκαλείται από
τον εκµηδενισµό ή τη µείωση της αξίας των τµηµάτων αυτών που αποµένουν, ή από τη δαπάνη
αποκατάστασης της λειτουργικότητας αυτών,
στην περίπτωση που τα επικείµενα κτίσµατα
εκτείνονται και σε εδαφικά τµήµατα που δεν
αφαιρέθηκαν ως εισφορά σε γη. Περαιτέρω, κατά την έννοια του άρθρου 281 του ΑΚ, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, η προφανής υπέρβαση των ορίων, που
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός του δικαιώµατος, πρέπει
να προκύπτει είτε από τη συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε, είτε από την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε ή από τις
περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση
του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η
µε την άσκηση του δικαιώµατος ανατροπή της
κατάστασης που δηµιουργήθηκε ή η µε αυτήν
πρόκληση στον υπόχρεο επαχθών, όχι δε κατ’
ανάγκη και αφόρητων, συνεπειών, θα πρέπει, µε
γνώµονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να
µην είναι ανεκτή, ώστε, µετά και από αντιστάθµισή τους προς το συµφέρον που η άσκηση αυτή
εξυπηρετεί, να κρίνεται επιβεβληµένη, προς
αποτροπή των επαχθών για τον υπόχρεο συνεπειών, η θυσία του αξιούµενου δικαιώµατος.
Συνεπώς, δεν καθιστά καταχρηστική την
άσκηση του δικαιώµατος, µόνη η υπό τις προϋποθέσεις του νόµου άσκηση αυτού και η επέλευση των δυσµενών συνεπειών που αναγκαίως,
κατά το νόµο, αυτή συνεπάγεται, χωρίς τη συνδροµή και άλλων, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεων. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559
αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή
αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν
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εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν
στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση τον
πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση
της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την
άρνησή της.
Στην προκείµενη περίπτωση, το Εφετείο, µε
την προσβαλλόµενη απόφασή του, αναφορικά
µε την ένδικη αίτηση ασφαλιστικών µέτρων των
αιτούντων και ήδη αναιρεσιβλήτων, καθώς και
την προβληθείσα από τους καθών και ήδη αναιρεσείοντες ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος µε βάση τα επικαλούµενα θεµελιωτικά της ένστασης αυτής πραγµατικά περιστατικά, δέχτηκε τα ακόλουθα: «Με το από 14-9-1995
π.δ. (ΦΕΚ 724/14-9-1995 Τ.∆.) εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη τµήµατος της 3ης πολεοδοµικής ενότητας του σχεδίου πόλεως του ∆ήµου
Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
1337/1983, που αφορούν την επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, την οικιστική ανάπτυξη και
τις σχετικές ρυθµίσεις. Ακολούθως, µε την
886/458/18-2-1998 απόφαση του Νοµάρχη Θεσπρωτίας, κυρώθηκε η 1/1997 πράξη εφαρµογής
της πολεοδοµικής αυτής µελέτης και µεταγράφηκε νόµιµα στα οικεία βιβλία µεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Ηγουµενίτσας την 17-52002. Με βάση στα προβλεπόµενα στην εν λόγω
πράξη εφαρµογής και προς τακτοποίηση της ρυµοτοµούµενης από το σχέδιο πόλεως ιδιοκτησίας των αιτούντων και ήδη αναιρεσιβλήτων
αφαιρέθηκε τµήµα της όµορης ιδιοκτησίας των
καθών-αναιρεσειόντων, που βρίσκεται στο Ο.Τ.
73 µε αριθµό 5 της 3ης πολεοδοµικής ενότητας
µε κτηµατολογικό αριθµό..., εµβαδού 270,10 τ.µ.
και διατέθηκε (προσκυρώθηκε) στους αναιρεσιβλήτους, ως υποχρεωτική εισφορά σε γη εκ µέρους τους, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου
8 του ν. 1337/1983. Το εν λόγω ακίνητο συνορεύει µε ακίνητο των αναιρεσειόντων µε δρόµο
πλάτους 16 µ., µε ιδιοκτησίες Α. Σ., Χ. Θ. και Φ.
Φ. και µε τµήµα ακινήτου αιτούντων-αναιρεσιβλήτων, όπως συνοµολογείται. Με την κύρωση
της 1/1997 πράξεως εφαρµογής και από τη µεταγραφή της, οι αναιρεσίβλητοι κατέστησαν µε

1729

πρωτότυπο τρόπο συγκύριοι της επίδικης έκτασης, κατά ισοµοιρία και εξ αδιαιρέτου. Με τον
τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε η ιδιοκτησία των αιτούντων-αναιρεσιβλήτων µε κτηµατολογικό
αριθµό..., συνολικού εµβαδού 276,82 τ.µ., ανήκουσα κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα. Με το µε αριθµό πρωτ. 10-8-2004 έγγραφό της η Νοµαρχία Θεσπρωτίας κάλεσε τους
αναιρεσείοντες να παραδώσουν εντός 15 ηµερών το επίδικο οικόπεδο. Όµως, οι αναιρεσείοντες µέχρι την άσκηση της κρινόµενης αιτήσεως
αρνούνται να συµµορφωθούν στην υποχρέωση
παραδόσεως του επίδικου ακινήτου, επικαλούµενοι, ότι στο επίδικο ακίνητο που διατίθεται
στους αιτούντες και ήδη αναιρεσιβλήτους,
υπάρχουν επικείµενα, όπως περίφραξη από τσιµεντόλιθους, πηγάδι, αποθήκη και πλειάδα δένδρων, τα οποία δεν έχουν καταµετρηθεί και δεν
έχουν αποζηµιωθεί γι’ αυτά». Καταλήγει δε το
Εφετείο, ότι «πρέπει να αποδοθεί το επίδικο ακίνητο, που διαµορφώθηκε µε την πράξη εφαρµογής, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί διαδικασία προσδιορισµού επικειµένων και καταβολής
τέτοιας αποζηµίωσης, αφού από την έκδοση της
σχετικής πράξης εφαρµογής κάθε διαφορά,
αναφυοµένη σχετικά µε την αξία των ακινήτων
ή των επικειµένων αυτών, είναι ιδιωτική διαφορά
και η επίλυσή της ανήκει στην αρµοδιότητα των
πολιτικών ∆ικαστηρίων και όχι των διοικητικών,
η δε άσκηση του ένδικου δικαιώµατος των αναιρεσιβλήτων να ζητούν την απόδοση του ακινήτου, που διαµορφώθηκε υπέρ αυτών από την
σχετική πράξη εφαρµογής, δεν είναι καταχρηστική µε την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, διότι
δεν εκτίθεται εκ µέρους των προτεινόντων την
ένσταση αυτή συγκεκριµένη συµπεριφορά των
αναιρεσιβλήτων, που θα µπορούσε να δηµιουργήσει στους αναιρεσείοντες εύλογη πεποίθηση,
ότι δεν θα ασκήσουν στο µέλλον το επίδικο δικαίωµά τους, που να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο
µε επαχθείς για τους τελευταίους επιπτώσεις
της ικανοποιήσεως του ασκούµενου δικαιώµατός τους». Με βάση τα περιστατικά αυτά, το
Εφετείο δέχτηκε, ότι το επίδικο ακίνητο αφαιρέθηκε από τους αναιρεσείοντες και διατέθηκε
στους αιτούντες και ήδη αναιρεσιβλήτους χωρίς
αποζηµίωση προς τακτοποίηση των ιδιοκτησιών
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τους µε την αναφερόµενη Πράξη Εφαρµογής,
που κυρώθηκε και µεταγράφηκε νόµιµα, και χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί διαδικασία προσδιορισµού επικειµένων και καταβολής τέτοιας
αποζηµίωσης, και έκρινε ως µη νόµιµη την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του ασκηθέντος
δικαιώµατος. Κατόπιν τούτου, απέρριψε ως µη
νόµιµη την ένσταση καταχρηστικής άσκησης και
δέχτηκε την ένδικη αίτηση, επικυρώνοντας την
πρωτόδικη απόφαση, που είχε εκφέρει όµοια
κρίση. Με εκείνα, που δέχθηκε, και, έτσι, που
έκρινε, το Εφετείο δεν παραβίασε τις προπαρατιθέµενες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 και του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 281 ΑΚ, που αναφέρεται στο αναιρετήριο, αφού πράγµατι η άσκηση
του δικαιώµατος των αναιρεσιβλήτων δεν υπερβαίνει και µάλιστα προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονοµικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος
αυτού και συνεπώς η ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατός τους να ζητήσουν
την αποβολή των αναιρεσειόντων από το επίδικο τµήµα ακινήτου, δεν είναι νόµιµη. Εποµένως,
οι πρώτος λόγος της αναίρεσης, καθώς και ο µοναδικός, κατά το δεύτερο µέρος του, πρόσθετος
λόγος, από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, µε
τους οποίους οι αναιρεσείοντες υποστηρίζουν
τα αντίθετα, είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι.
Επειδή, επιπροσθέτως των όσων εκτέθηκαν
στην προηγούµενη νοµική σκέψη, η προαναφερθείσα ρύθµιση εντάσσεται µέσα στα πλαίσια του
νέου θεσµού της υποχρεωτικής και χωρίς αποζηµίωση εισφοράς γης από τους συµµετέχοντες
ιδιοκτήτες, η εισαγωγή του οποίου έγινε κατ’
εφαρµογή του άρθρου 24 παρ. 2 έως 4 του Συντάγµατος, προς εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος, δηλαδή της ανάπτυξης του πολεοδοµικού (οικιστικού) σχεδιασµού. Η ανάπτυξη αυτή, πέραν της αναβάθµισης του οικιστικού περιβάλλοντος, εξυπηρετεί συγχρόνως και το συµφέρον των ιδιοκτητών, αφού συνεπάγεται αύξηση της αξίας του εναποµείναντος ακινήτου
τους. Άλλωστε η ρύθµιση αυτή αφορά τα επικείµενα (συστατικά) των εισφερόµενων τµηµάτων
και όχι εκείνα που βρίσκονται στο έδαφος των
µη εισφερόµενων ακινήτων. Για τα συστατικά ο
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νοµοθέτης, µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 24
του Συντάγµατος, είχε τη δυνατότητα να ορίσει
διαφορετικά, ότι δηλαδή θα εισφέρονταν χωρίς
αποζηµίωση, πλην όµως επέλεξε την ανωτέρω
ευνοϊκότερη για τους πρώην ιδιοκτήτες λύση,
υποχρεώνοντας τους οικείους ΟΤΑ να καταβάλουν σε αυτούς αποζηµίωση, προβλέποντας
συγχρόνως ταχεία διαδικασία για τον προσδιορισµό της, χωρίς να αποκλείει την προσφυγή
στο αρµόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο. Ενόψει όλων
αυτών, η προαναφερόµενη διάταξη, του άρθρου
12 παρ. 7 περ. β΄ του ν. 1337/1983 (άρθρου 48
παρ. 7 περ. γ΄ του Κ.Β.Π.Ν.), επιτρέποντας την
κατάληψη (και εποµένως την αφαίρεση) των
υποχρεωτικώς εισφερόµενων τµηµάτων γης,
αναγκαίως δε και των σε αυτά επικειµένων (συστατικών) και πριν ακόµη από την καταβολή στο
δικαιούχο της οφειλόµενης για τα τελευταία
αποζηµίωσης, δεν αντίκειται στις διατάξεις των
άρθρων 4 και 17 παρ. 2 και 4 του Συντάγµατος,
αφού οι παρεκκλίνουσες από τις διατάξεις αυτές ρυθµίσεις που περιέχει, έγιναν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του
άρθρου 24 του Συντάγµατος (ΟλΑΠ 19/2002),
αλλ’ ούτε αντίκειται και στο άρθρο 1 παρ. 1 του
(πρώτου) πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, αφού, η διάταξη αυτή, ρυθµίζοντας τη στέρηση αγαθών, για λόγους δηµόσιας ωφέλειας,
υπό τους όρους του νόµου, δεν διαταράσσει εις
βάρος των υπόχρεων σε εισφορά γης ιδιοκτητών τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να κυριαρχεί µεταξύ της προστασίας του δικαιώµατος της
ιδιοκτησίας τους και του γενικού συµφέροντος,
µη προβλέποντας µέτρο εις βάρος του εν λόγω
δικαιώµατος που τελεί σε δυσαναλογία προς
τον επιδιωκόµενο σκοπό. Εποµένως, στην προκείµενη περίπτωση, που το Εφετείο µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, όπως το περιεχόµενό της αναλυτικά ανωτέρω εκτέθηκε, δέχτηκε
ότι πρέπει να αποδοθεί το επίδικο, που διαµορφώθηκε µε την πράξη εφαρµογής, χωρίς να
απαιτείται να προηγηθεί διαδικασία προσδιορισµού επικειµένων και καταβολής τέτοιας αποζηµίωσης, αφού από την έκδοση της σχετικής πράξης εφαρµογής κάθε διαφορά αναφυοµένη σχετικά µε την αξία των ακινήτων ή των επικειµέ-
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νων αυτών είναι ιδιωτική διαφορά και η επίλυσή
της ανήκει στην αρµοδιότητα των πολιτικών ∆ικαστηρίων και όχι των διοικητικών, και κατόπιν
τούτου, δέχτηκε την ένδικη αίτηση, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, που είχε εκφέρει
όµοια κρίση, δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 17, 24 και 25 του
Συντάγµατος, καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1
του (πρώτου) πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, τις οποίες ορθά ερµήνευσε και
εφάρµοσε. Εποµένως, ο µοναδικός, κατά το
πρώτο µέρος του, πρόσθετος λόγος αναίρεσης
από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, µε τον
οποίο οι αναιρεσείοντες υποστηρίζουν τα αντίθετα, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1703/2012 (Tµ. Γ΄ Πολ.)
Σχέδια πόλεων. Με την κύρωση της πράξης
εφαρµογής οριστικοποιούνται οι εδαφικές µεταβολές και οι πραγµατικοί κύριοι των ακινήτων αποκτούν πρωτότυπα, κυριότητα στις
αναφερόµενες ιδιοκτησίες. Αγωγές που δικαιούται να ασκήσει ο πραγµατικός κύριος κατά
του φεροµένου στον Κτηµατολογικό Πίνακα
ως δικαιούχου. Αν η ιδιοκτησία που εισφέρθηκε για τη δηµιουργία των νέων οικοπέδων
αντιστοιχεί σε τµήµα αυτών, αντικείµενο της
δίκης είναι η αξία των εξ αδιαιρέτων ποσοστών του ακινήτου που δηµιουργήθηκε. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης περί παραµόρφωσης του δικογράφου της αγωγής. Απορρίπτεται η αναίρεση κατά το άρθρο 559 αρ. 1, 19
και 20 ΚΠολ∆ (επικυρώνει την υπ’ αριθµ.
4638/2010 απόφαση ΕφετΑθ).
Από τις διατάξεις του αρθρ. 12 Ν. 1337/1983 για
επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων και οικιστική ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε εκείνες του
άρθρ. 49 παρ. 2 και 3 Ν. 947/1979 περί οικιστικών περιοχών, συνάγεται ότι µε την κύρωση της
πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης
οριστικοποιούνται οι αναφερόµενες σε αυτή
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εδαφικές µεταβολές, σε συσχετισµό µε τους
φεροµένους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι από της
µεταγραφής της αποκτούν πρωτότυπα κυριότητα στις αναγραφόµενες ιδιοκτησίες, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι οι πραγµατικοί κύριοι των
ακινήτων που αποτέλεσαν τη βάση διαµόρφωσής τους. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή,
ο αληθινός κύριος του ως άνω βασικού ακινήτου
δύναται να διεκδικήσει το αντίστοιχο που διαµορφώθηκε, ασκώντας τη σχετική αγωγή κατά
του φεροµένου στον κτηµατολογικό πίνακα ως
δικαιούχου ή των διαδόχων του (πρβλ. ΟλΑΠ
1236/1982 και ΟλΣτΕ 1730/2000), εποµένως και
αναγνωριστική κυριότητας αγωγή. Αυτό συνάγεται σαφώς από τις διατάξεις του προαναφερόµενου αρθρ. 12 Ν. 1337/1983, κατά το πνεύµα
των οποίων οριστικοποίηση της πράξης εφαρµογής που επέρχεται µε την κύρωσή της αναφέρεται στις περιεχόµενες σε αυτή σε µεταβολές,
που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση
του πολεοδοµικού σχεδιασµού, γι’ αυτό και ορίζεται ότι τυχόν διαφορές ως προς το µέγεθος
της εισφοράς σε γη και το µέγεθος των ιδιοκτησιών, που βεβαιώνεται µε απόφαση των αρµόδιων δικαστηρίων, µετατρέπονται σε χρηµατική
αποζηµίωση (ΑΠ 261/2003 Ελλ∆ 2004, 801). Περαιτέρω, σύµφωνα µε το ως άνω άρθρ. 49 παρ. 3
Ν. 947/1979, που εφαρµόζεται εδώ αναλογικά,
«εάν το εισφερόµενον ακίνητον διεκδικείται
υπό τρίτου, από της µεταγραφής του παραχωρητηρίου αντικείµενον της δίκης καθίσταται το
νέον ακίνητον. Επί διεκδικήσεως τµήµατος ή
ιδανικού µεριδίου επί του εισφεροµένου ακινήτου αντικείµενον αυτής καθίσταται από της ως
άνω µεταγραφής η αξία του, επιφυλασσοµένης
της εφαρµογής των άρθρων 1097 και 1099 του
αστικού κώδικος...». Από τα παραπάνω συνάγεται σαφώς ότι αυτός ο οποίος διεκδικούσε δικαίωµα κυριότητας σε µεταβαλλόµενο, κατ’ εφαρµογή του Ν. 1337/1983, ακίνητο, µετά τη µεταγραφή της κυρωθείσας πράξεως εφαρµογής και
της συνακόλουθης απόσβεσης του δικαιώµατος
του επί του ακινήτου αυτού, δικαιούται να διεκδικήσει το νέο ακίνητο, το οποίο στα πλαίσια
των ρυθµίσεων του ίδιου νόµου τυχόν περιήλθε
στον φερόµενο στην πράξη εφαρµογής ως κύριο του µεταβληθέντος ακινήτου - καθ’ ου η αρ-
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χική διεκδίκηση ή, όταν διεκδικείται τµήµα ή ιδανικό µερίδιο του εισφεροµένου ακίνητου, την
αξία του και προφανώς όχι το ίδιο το µεταβληθέν ακίνητο το οποίο ανήκει πλέον στην κυριότητα τρίτου, κατά του οποίου δεν παρέχεται
στον διεκδικούντα καµία αξίωση, ούτε από τις
προαναφερόµενες διατάξεις αλλά και ούτε από
οποιαδήποτε διάταξη νόµου, εφόσον ο τρίτος
αυτός αποκτά την κυριότητα πρωτοτύπως, έχοντας µάλιστα εισφέρει ισάξιο αντάλλαγµα στη
γενική διαχείριση που πραγµατοποιήθηκε µε την
πράξη εφαρµογής και δεν είναι διάδοχος του
φερόµενου ως αρχικού κυρίου του µεταβληθέντος ακινήτου.
Σε κάθε περίπτωση, όταν η δίκη αφορά τµήµα
ή ιδανικό µερίδιο επί του εισφεροµένου ακινήτου, αντικείµενό της µπορεί να είναι µόνο η αξία
των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του νέου ακινήτου. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559
αριθ. 1 Κ.Πολ.∆., προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα
δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής
του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και
αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε,
όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά
περιστατικά ή όταν τα εκθεµένα δεν καλύπτουν
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του
πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση
της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την
άρνησή της. Περαιτέρω, κατά την έννοια του
αριθ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆., ανεπαρκής ή
αντιφατική αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την
αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν
προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη
συγκεκριµένη περίπτωση, όχι όµως και όταν
υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση
των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση,
στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που
έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται
σαφώς.
Στην προκείµενη περίπτωση, όπως προκύπτει
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από την προσβαλλόµενη απόφαση το Εφετείο
δέχτηκε τα εξής: «∆υνάµει του .../1984 συµβολαίου της Συµβ/φου Κρωπίας... που µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόµο 216 µε αριθ. 227 η Κ.
Ν. απέκτησε λόγω γονικής παροχής την κυριότητα ενός αγρού τεµνόµενου σε δύο τεµάχια
από βορρά προς νότο από αγροτική οδό, στη θέση "Κιαφαΐδα" της κτηµατικής περιφέρειας του
∆ήµου Παιανίας. Το δυτικό τµήµα είχε έκταση
301,50 τ.µ. και συνόρευε ανατολικά µε τον
αγροτικό δρόµο, δυτικά µε ιδιοκτησία Σ. Μ., βόρεια µε αγροτικό δρόµο ασφαλτοστρωµένο και
νότια µε ιδιοκτησία κληρ/µων ∆. Γ. (ήτοι τον Α.
Γ., εναγόµενο της πρώτης αγωγής) και το ανατολικό τµήµα είχε έκταση 229,50 τ.µ. και συνόρευε ανατολικά µε αγροτική οδό, δυτικά µε την
τέµνουσα αγροτική οδό και πέρα απ’ αυτή µε το
δυτικό τµήµα της ιδιοκτησίας, βόρεια µε ασφαλτοστρωµένο αγροτικό δρόµο και νότια µε ιδιοκτησία κληρ/µων ∆.Γ. . Περαιτέρω ο Α.Γ. δυνάµει του .../1989 συµβολαίου του Συµβ/φου Αθηνών..., που µεταγράφηκε στα βιβλία µεταγραφών του ∆ήµου Κορωπίου στον τόµο... µε αριθ.
136, απέκτησε λόγω αγοράς από τη µητέρα του
Β.Γ. ένα αγροτεµάχιο έκτασης 712,50 τ.µ. στην
ίδια θέση, το οποίο συνόρευε βόρεια µε ιδιοκτησίες Ν. και Θ. (ήτοι της ενάγουσας της πρώτης
αγωγής), νότια µε ιδιοκτησίες κληρ/µων Γ. και
Μ. και ιδιοκτησίες Ε.Κ.και Χ., ανατολικά µε
αγροτική οδό... και δυτικά µε ιδιοκτησία... .
Επρόκειτο δηλαδή για δύο αγρούς επιµήκεις
(λουρίδες) µε ανατολική-δυτική φορά, από τις
οποίες η βόρεια, πλάτους 9,00 µ., ανήκε στην
Κ.Ν. και η νότια, πλάτους 11,00 µ. κατά µέσο
όρο στον Α.Γ. . ∆υνάµει της υπ’ αριθ. Π.Ε. 4 πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης του
∆ήµου Παιανίας, Τοµέας Γ, που κηρύχθηκε νόµιµη µε την 14772/4588/1988 απόφαση του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, η αγροτική οδός βόρεια του αγροτεµαχίου της Κ. Ν. απέκτησε πλάτος 8,00 µ. από 6,00 µ. που ήταν πριν την πράξη
εφαρµογής και ονοµάστηκε οδός... . Πλην όµως
µε βάση την περιγραφή του αγρού της Κ.Ν. στον
τίτλο κτήσης της και την υπόδειξη των ορίων
του από την ίδια στον πραγµατογνώµονα, ο
αγρός κατά το βόρειο ήµισυ τµήµα της καταλαµ-
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βάνει περίπου το ήµισυ του πλάτους της οδού...
(βλ. την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, παρ. 5.1
σελ. 9 και το συνηµµένο σ’ αυτήν βάσει της άνω
υπόδειξης τοπογραφικό διάγραµµα 1), αν και
βάσει του τίτλου κτήσης της ο αγρός της φέρεται µετατοπισµένος προς νότο, εις βάρος της
τότε ιδιοκτησίας Α. Γ., έτσι ώστε να δηµιουργούνται επίδικα τµήµατα εµβαδών 139,88 τ.µ. το
ανατολικό και 167,50 τ.µ. το δυτικό.
Συνεπώς ο αγρός της Κ. Ν. πριν την πράξη
εφαρµογής αποτελείτο από µία λωρίδα µέσου
πλάτους 5,00 µ. περίπου και µήκους (συµπεριλαµβανοµένου και του πλάτους των 6,00 µ. της
τέµνουσας αυτόν αγροτικής οδού) 61,71 µ. (βλ.
τοπογραφικό διάγραµµα 2 συνηµµένο στην έκθεση πραγµατογνωµοσύνης). Με την πράξη
εφαρµογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης
του ∆ήµου Παιανίας στην περιοχή, οπότε οι
αγροί µετατράπηκαν σε αστικά ακίνητα (οικόπεδα), συνεισφέρθηκαν οι ιδιοκτησίες των διαδίκων και δηµιουργήθηκαν απ’ αυτές δύο νέα οικόπεδα, ήτοι το υπ’ αριθ. 03 οικόπεδο, µε πρόσοψη
στην οδό..., εµβαδού 350,00 τ.µ., το οποίο συνορεύει βόρεια σε πρόσωπο 18,71 µ. µε οδό..., νότια σε πλευρά 28,42 µ. µε το υπ’ αριθ. 5 οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστου, ανατολικά σε πλευρά
18,70 µ. µε το υπ’ αριθ. 04 οικόπεδο ιδιοκτησίας
Α. Γ. και δυτικά σε ελαφρώς τεθλασµένη πλευρά µήκους 18,56 µ. µε οικοδοµή του υπ’ αριθ. 2
οικοπέδου ιδιοκτησίας αγνώστου, και το υπ’
αριθ. 04 οικόπεδο, µε πρόσοψη/στις οδούς... και
ανώνυµη, εµβαδού 406,50 τ.µ., το οποίο συνορεύει βόρεια σε πρόσωπο 23,54 µ. µε οδό..., νότια σε πλευρά 19,45 µ. µε την υπ’ αριθ. 5 ιδιοκτησία, ανατολικά σε πρόσωπο ελαφρώς τεθλασµένης γραµµής µήκους 19,00 µ. µε ανώνυµη οδό
πλάτους 8,00 µ. και δυτικά σε πλευρά µε το υπ’
αριθ. 03 προαναφερθέν επίδικο οικόπεδο, ενώ
από την ιδιοκτησία της Κ. Ν. απέµειναν µία λωρίδα εµβαδού 87,75 τ.µ. και µία λωρίδα εµβαδού
59,88 τ.µ., οι οποίες ρυµοτοµούνται. Έτσι κατά
τα άνω δηµιουργήθηκαν δύο νέα οικόπεδα, µε
συνεισφορά γης κατά κύριο λόγο από τον Α.Γ.
(ο οποίος εισέφερε στο συγκεκριµένο σηµείο
έκταση 712,50 τ.µ.), και εκ δευτέρου από την
Κ.Ν., (η οποία εισέφερε έκταση 278,55 τ.µ.).
Ενόψει δε του ότι από της µεταγραφής της πρά-
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ξης εφαρµογής στα βιβλία µεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόµο... µε
αριθ. 154 αποσβήστηκαν όλα τα προηγούµενα
δικαιώµατα στα δηµιουργηθέντα µε την πράξη
εφαρµογής νέα οικόπεδα και οι δικαιούχοι απέκτησαν πρωτοτύπως την κυριότητα σ’ αυτά, καθίσταται και αδιάφορο ποιος ήταν ο κύριος προϋφιστάµενων ακινήτων και πώς είχε αποκτήσει
κυριότητα σ’ αυτά.
Τέλος ενόψει της παραδοχής του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου ότι µε την πράξη εφαρµογής
δηµιουργήθηκαν νέα ακίνητα και συνεπώς οι νέοι δικαιούχοι απέκτησαν πρωτοτύπως την κυριότητα τούτων, παραδοχής την οποία δέχεται και
το παρόν ∆ικαστήριο κατά τα προαναφερθέντα,
το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο ορθά ερµήνευσε και
εφήρµοσε τις διατάξεις των αρθρ. 12 παρ. 7γ΄
Ν. 1337/1983 και 49 παρ. 2 έως 7 Ν. 947/1979
και εποµένως ο σχετικός πρώτος λόγος έφεσης,
µε τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι
αβάσιµος και απορριπτέος». Ακολούθως το
Εφετείο απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας και επικύρωσε την εκκαλουµένη απόφαση,
η οποία απέρριψε την ένδικη αγωγή της ως µη
νόµιµη και έκανε δεκτή την αγωγή του δευτέρου
αναιρεσιβλήτου Ν. Κ. και ως βάσιµη κατ’ ουσία,
αναγνωρίζοντας τον κύριο των επιδίκων ακινήτων. Με αυτά που δέχτηκε, και έτσι που έκρινε
το Εφετείο, ως προς τα κρίσιµα ζητήµατα και ειδικότερα α) ότι η αγωγή της ενάγουσας και ήδη
αναιρεσείουσας µε την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί κυρία των επιδίκων ακινήτων, ως είχαν αυτά προ της ένταξής των στο σχέδιο πόλεως µε την πράξη εφαρµογής που κατέστη αµετάκλητη και µεταγράφηκε, ώστε να µπορέσει να
αναζητήσει αυτά από την αρµόδια αρχή µε αναδιανοµή και β) ότι ο ενάγων και ήδη δεύτερος
των αναιρεσιβλήτων κατέστη κύριος των επιδίκου οικοπέδων κατά πρωτότυπο τρόπο µε την
πράξη εφαρµογής, αφού η ιδιοκτησία της αναιρεσείουσας, που εισφέρθηκε για τη δηµιουργία
των οικοπέδων αυτών, αντιστοιχεί σε τµήµα αυτών και αντικείµενο πλέον της δίκης είναι η αξία
των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του νέου ακινήτου
που δηµιουργήθηκε, περιέλαβε πλήρεις, σαφείς
και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που καθιστούν
εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή
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εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, τις οποίες ορθά εφάρµοσε και δεν παραβίασε αυτές ευθέως ή
εκ πλαγίου και εποµένως όλοι οι σχετικοί λόγοι
αναίρεσης από τους αριθ. 1 και 19 του άρθρου
559 Κ.Πολ.∆., µε τους οποίους υποστηρίζονται
τα αντίθετα, είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1788/2012 (Tµ. Γ΄ Πολ.)
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή. Παραδεκτό
αυτής. Προθεσµίες για την προσβολή των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας. Η άπρακτη πάροδος της προθεσµίας καθιστά απρόσβλητες τις πράξεις του προηγούµενου σταδίου, ώστε το τυχόν ελάττωµα αυτών να µην επιδρά στο κύρος των µεταγενέστερων πράξεων.
Πλειστηριασµός ακινήτου προς ικανοποίηση
χρηµατικών απαιτήσεων. Συνιστά παράγωγο
τρόπο κτήσης της κυριότητας από τον υπερθεµατιστή. Προϋποθέσεις για την απόκτηση της
κυριότητας ακινήτου µε αναγκαστικό πλειστηριασµό. Η τυχόν ακυρότητα της αναγκαστικής
κατάσχεσης ή της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, λόγω ατελούς περιγραφής των
κατασχεµένων, µπορεί να προβληθεί µε ανακοπή µόνο µέχρι την έναρξη της τελευταίας
πράξης της εκτέλεσης, που είναι η σύνταξη
της έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Απορρίπτει την αναίρεση κατά της υπ’
αριθµ. 5563/2007 απόφασης ΕφετΑθ.
Ι. Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των
άρθρων 933 παρ. 1 και 934 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, η
ανακοπή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση και κάθε δανειστή που έχει έννοµο
συµφέρον είναι παραδεκτή: α) αν αφορά την
εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης, µέσα σε δέκα πέντε
ηµέρες αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή
πράξη εκτέλεσης, β) αν αφορά την εγκυρότητα
των πράξεων εκτέλεσης που έγιναν από την
πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και
πέρα ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, γ) αν αφορά την εγκυ-
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ρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης µέσα
σε έξι µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί,
και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα
ηµέρες από την ηµέρα του πλειστηριασµού ή
αναπλειστηριασµού, αν πρόκειται για κινητά και
ενενήντα ηµέρες αφού µεταγραφεί η περίληψη
της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για
ακίνητα. Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, πρώτη µετά
την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη
έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Οι από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1
ΚΠολ∆, οριζόµενες προθεσµίες είναι δικονοµικές, διεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων
144 επ. του ίδιου κώδικα, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η παρέλευσή τους
συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωµα προσβολής της σχετικής πράξης της εκτέλεσης (άρθρο
151 ΚΠολ∆), τυχόν ακυρότητα της οποίας έτσι
καλύπτεται. Η καθιερούµενη, δηλαδή, αρχή της
σταδιακής προσβολής των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας έχει ως επακόλουθο να ισχυροποιούνται οι τελευταίες κατά στάδια, µε την
πάροδο δε της προθεσµίας να καθίστανται
απρόσβλητες οι πράξεις του προηγούµενου
σταδίου, το δε ελάττωµά τους να µην επιδρά
στο κύρος των µεταγενέστερων πράξεων. Με τα
δεδοµένα αυτά επί πλειστηριασµού ακινήτου
προς ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, η
ακυρότητα της αναγκαστικής κατάσχεσης ή της
περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, λόγω
ατελούς περιγραφής των κατασχεµένων, µπορεί
να προβληθεί µε ανακοπή µόνο µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 934 παρ. 1β΄
ΚΠολ∆, δηλαδή, µέχρι την έναρξη της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, που είναι η σύνταξη
της έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης.
Έτσι, αν δεν ασκήθηκε ανακοπή µε τέτοιο περιεχόµενο, η πιο πάνω ακυρότητα δεν µπορεί να
προβληθεί µε ανακοπή ως λόγος ακυρότηταςελαττωµατικότητας του πλειστηριασµού. Αλλά
και ο δικονοµικά άκυρος πλειστηριασµός παράγει έννοµες συνέπειες µέχρις ότου ακυρωθεί µε
την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολ∆, η οποία,
επίσης, πρέπει να ασκηθεί µέσα στην προθεσµία
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του άρθρου 934 παρ. 1γ΄ του ίδιου κώδικα. Εάν
παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσµία, ο πλειστηριασµός ο οποίος αποτελεί τον ουσιώδη
σκοπό και την τελευταία πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας άρα δε και κρίσιµο στοιχείο,
αφού δηµιουργείται εφεξής και µε την επακολουθούσα κατακύρωση νέα έννοµη κατάσταση
από την οποία απορρέουν νέα δικαιώµατα και
δηµιουργούνται νέες υποχρεώσεις, θεραπεύεται από τις τυχόν ακυρότητες από τις οποίες πάσχει είτε αυτές ανάγονται σε πληµµέλεια της
διεξαγωγής του είτε αναφέρονται σε επί µέρους
πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας προγενέστερες αυτού. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆ «από τη
στιγµή που ο υπερθεµατιστής καταβάλει τον
πλειστηριασµό, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση και αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης,
ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα που είχε
εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση». Με
τη διάταξη δηλαδή αυτή καθιερώνεται ρητά η
αρχή ότι ο πλειστηριασµός αποτελεί αιτία παραγώγου τρόπου κτήσης της κυριότητας και συνακόλουθα ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός
διάδοχος του καθ’ ου η εκτέλεση τον οποίο και
διαδέχεται στο δικαίωµα. Ειδικότερα ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα αυτό «δυνάµει
συµβάσεως» όπως είναι η εκποίηση από αναγκαστικό πλειστηριασµό που αποτελεί, όπως
από την αµέσως πιο πάνω διάταξη του άρθρου
1005 παρ.1 ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνες
των άρθρων 1017 παρ. 2 του ίδιου κώδικα και
199, 513, 1192 και 1198 ΑΚ σαφώς προκύπτει,
ιδιόρρυθµη σύµβαση πώλησης η οποία ενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται µε
την κατακύρωση που αποδέχεται την τελευταία
προσφορά του υπερθεµατιστή (Ολοµ.ΑΠ 1/1998
Ελλ.∆/νη 39.64φ, Ολοµ.ΑΠ. 2/1993 ∆. 25.991,
Ολοµ.ΑΠ 1688/1983 ΝοΒ 32.1535). Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1020 ΚΠολ∆,
αγωγή διεκδίκησης του πράγµατος που πλειστηριάστηκε πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, για τα κινητά ενός έτους από τότε που παραδόθηκαν στον υπερθεµατιστή και
για τα ακίνητα πέντε ετών από τότε που µετα-
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γράφηκε η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ειδική βραχυπρόθεσµη αποκλειστική προθεσµία άσκησης της
διεκδικητικής αγωγής του πράγµατος που πλειστηριάστηκε από τρίτους, ενώ τέτοια αγωγή δεν
παρέχεται στον καθού η εκτέλεση οφειλέτη, ο
οποίος προστατεύεται µόνο µε τις παραπάνω
ανακοπές (Ολ.ΑΠ. 25/1993).
Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει
από την προσβαλλόµενη απόφασή του, το Εφετείο δέχθηκε µε αυτήν ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά: ∆υνάµει
της υπ’ αριθµ. .../10-3-1995 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιµελήτριας
στο Πρωτοδικείο Αθηνών... κατασχέθηκε αναγκαστικά, κατόπιν σχετικής εντολής της Π.Μ.,
που επέσπευσε αρχικώς σε βάρος της ενάγουσας αναγκαστική εκτέλεση, προς ικανοποίηση
χρηµατικής απαίτησής της, ένα ακίνητο της ενάγουσας, το οποίο στην κατασχετήρια αυτή έκθεση περιγράφεται ως εξής: ένα οικόπεδο, µετά
της επ’ αυτού οικίας, µιας αποθήκης και ενός
βοηθητικού χώρου, που βρίσκεται στη θέση «Γεροσακούλι» της Κοινότητας και ήδη ∆ήµου Νέας
Μάκρης, εντός του εγκεκριµένου σχεδίου και
εντός του υπ’ αριθµ. 110 Οικοδ. Τετραγώνου, επί
της... αρ. ..., εκτάσεως 1.344 τ.µ., το οποίο εµφαίνεται στο από ∆εκεµβρίου 1973 τοπογραφικό
διάγραµµα του αρχιτέκτονα µηχανικού Κ. Σ., που
είναι προσαρτηµένο στο υπ’ αριθµ. .../1973 πωλητήριο συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Η. Ή., µε αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-∆ και
συνορεύει δυτικά σε πρόσοψη Γ-∆, 16 µέτρων,
µε εγκεκριµένη οδό πλάτους οκτώ µέτρων, ανατολικά σε πρόσοψη Α-Β, 16 µέτρων, µε Λεωφ.
Μ., βόρεια σε πλευρά Β-Γ, 84 µέτρων, µε ιδιοκτησία Γ. ∆. και νότια σε πλευρά Α-∆, 84 µέτρων, µε
ιδιοκτησία Κ. . Με νεότερη καταµέτρηση, που
έγινε κατόπιν εντολής της οφειλέτιδας (ενάγουσας), για να πετύχει την έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδοµής, το εν λόγω οικόπεδο είναι εκτάσεως 1.438 τ.µ., βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο του ∆ήµου Ν. Μάκρης, στη
θέση «Γεροσακούλι», επί της... Μ. αρ. ..., στην 6η
πολεοδοµική ενότητα και στο Γ800 Οικοδ. Τετράγωνο, εµφαίνεται στο από Ιουλίου 1992 τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού Α. Φ. µε αλ-
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φαβητικά στοιχεία ΑΒΓ∆Α και συνορεύει βόρεια
σε πλευρά Α-∆, 90 µέτρων, συν Α-Α 2 µέτρων, µε
ιδιοκτησία αγνώστων, νότια σε πλευρό Β-Γ,
90,65 µέτρων, συν Β-Β 2 µέτρων, µε ιδιοκτησία
αγνώστων, ανατολικά επί προσώπου Α-Β, 16,03
µέτρων, µε τη Λεωφ. Μ. και δυτικά επί προσώπου
Γ-∆, 15,95 µέτρων, µε δρόµο πλάτους 11 µέτρων.
Τµήµα αυτού, από την ανατολική του πλευράπρόσοψη, 33,08 τ.µ., το οποίο εµφαίνεται στο
πιο πάνω τοπογραφικό διάγραµµα µε στοιχεία ΒΒ-Α-ΑΒ, ρυµοτοµείται. Στη συνέχεια περιγράφονται στην κατασχετήρια έκθεση οι υπάρχουσες
στο οικόπεδο οικοδοµές και αναφέρεται σ’ αυτήν
ότι το οικόπεδο είναι περιφραγµένο µε συρµατόπλεγµα, έχει µία κεντρική είσοδο και ότι περιήλθε στην οφειλέτιδα (ενάγουσα) µε το υπ’ αριθµ.
.../1977 συµβόλαιο αγοράς του συµβολαιογράφου Σ. Ο. . Στις 8-5-1996 η ενάγουσα εξόφλησε
το χρέος της προς την αρχικώς επισπεύδουσα
και συντάχθηκε γι’ αυτό η .../1996 πράξη της
συµβολαιογράφου Μαραθώνος και υπαλλήλου
του πλειστηριασµού... . Μετά την εξόφληση από
την οφειλέτιδα του χρέους της, εµφανίσθηκε
στην ίδια συµβολαιογράφο ο δανειστής της ενάγουσας Σ. Χ., ο οποίος προέβη σε δήλωση συνέχισης από αυτόν του πλειστηριασµού, για την
οποία και συντάχθηκε η υπ’ αριθµ. .../8-5-1996
πράξη της εν λόγω συµβολαιογράφου. Στον
πλειστηριασµό του ακινήτου, που τελικώς διενεργήθηκε στις 18-3-1998, δυνάµει της υπ’
αριθµ. .../2-2-1998 ∆΄ επαναληπτικής περίληψης
της κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας ως άνω δικαστικής επιµελήτριας, αναδείχθηκε υπερθεµατιστής ο εναγόµενος, ο οποίος πρόσφερε ποσό
50.001.000 δραχµών και το πλειστηριαζόµενο
ακίνητο κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, µε την υπ’
αριθµ. .../18-3- 1998 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασµού της ανωτέρω υπαλλήλου του πλειστηριασµού. Μετά την κατακύρωση στον εναγόµενο του πλειστηριασθέντος ακινήτου και την
καταβολή απ’ αυτόν του πλειστηριάσµατος, η
υπάλληλος του πλειστηριασµού εξέδωσε και χορήγησε σ’ αυτόν την υπ’ αριθµ. .../4-5-1998 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, η οποία
µεταγράφηκε νόµιµα.
Στην περίληψη αυτή κατακυρωτικής έκθεσης
το ακίνητο που πλειστηριάστηκε περιγράφεται
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όπως ακριβώς περιγράφεται στην προδιαληφθείσα κατασχετήρια έκθεση και στην έκθεση πλειστηριασµού και κατακυρώσεως. Ο εναγόµενος,
µε βάση τον τίτλο αυτό, εγκαταστάθηκε από το
Μάιο του ίδιου έτους στο προπεριγραφόµενο
ακίνητο και έκτοτε το κατέχει, εκτός από µία
εδαφική λωρίδα αυτού, πλάτους 1,17 µ. και συνολικού εµβαδού 18 τ.µ., που βρίσκεται στην
ανατολική πλευρά του, η οποία είχε ήδη διατεθεί
για τη διάνοιξη της Λεωφόρου Μ., και εικονίζεται
στο υπ’ αριθµ. 2 τοπογραφικό διάγραµµα της
πραγµατογνώµονος Ε. Κ. µε τα στοιχεία Α1-Β1Β-Α- Α1. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το οικόπεδο που πλειστηριάστηκε αρχικά αποτελούσε
τµήµα µιας ενιαίας έκτασης, εµβαδού 3.000 τ.µ.,
την οποία ο αρχικός ιδιοκτήτης της Κ. ∆. µεταβίβασε κατά κυριότητα στον Ι. Ε., µε το υπ’ αριθµ.
.../1949 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Α. Π., που µεταγράφηκε νόµιµα. Κατά το
έτος 1972 η περιοχή του ακινήτου αυτού εντάχθηκε αρχικά στο ρυµοτοµικό σχέδιο πόλης της
Νέας Μάκρης Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο η εν
λόγω ιδιοκτησία προβλεπόταν ότι θα διαιρεθεί
από δύο δρόµους. Το πιο πάνω ενιαίο ακίνητο
αποτυπώθηκε στο προαναφερόµενο από µηνός
∆εκεµβρίου 1973 τοπογραφικό διάγραµµα του
µηχανικού Κ. Σ., που προσαρτήθηκε στο .../1973
συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Η. Ή.,
µε περιµετρικά στοιχεία Μ-Ι-Θ-Ε-∆-Α-Α΄-Β΄-Β-ΓΖ-Η-Κ-Λ-Μ. Στο ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα η
ανωτέρω ενιαία έκταση διαιρείται σε πέντε αυτοτελή τµήµατα και συγκεκριµένα : α) το τµήµα µε
στοιχεία ΙΚΛΜΙ, εµβαδού 520 τ.µ., για το οποίο
αναφέρεται και το µήκος των πλευρών του, ήτοι
ανατολική (Ι-Κ) 16 µ, δυτική (Μ-Λ) επίσης 16 µ,
βόρεια (Λ-Κ) 32 µ. και νότια (Μ-Ι) 33 µ., β) το τµήµα µε στοιχεία Ι-Θ-Η-Κ-Ι, που αναφέρεται ως
τµήµα της εγκεκριµένης οδού και για το οποίο
δεν αναφέρεται εµβαδόν, αλλά µόνο το µήκος
των πλευρών του, ήτοι ανατολική (Θ-Η) 16 µ, δυτική (Ι- Κ) επίσης 16 µ, βόρεια (Κ-Η) 8 µ. και νότια
(Ι-Θ) επίσης 8 µ., γ) το τµήµα µε στοιχεία Ε-Ζ-ΗΘ, εµβαδού 1.104 τ.µ., για το οποίο αναφέρεται
και το µήκος των πλευρών του, ήτοι ανατολική
(Ε-Ζ) 16 µ, δυτική (Η-Θ) επίσης 16 µ, βόρεια (Η-Ζ)
69 µ. και νότια (Θ-Ε) επίσης 69 µ., δ) το τµήµα µε
στοιχεία Ε-∆-Γ-Ζ-Ε, που αναφέρεται ως τµήµα
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της εγκεκριµένης οδού και για το οποίο δεν αναφέρεται εµβαδόν, αλλά µόνο το µήκος των πλευρών του, ήτοι ανατολική (∆-Γ) 16 µ, δυτική (Ε- Ζ)
επίσης 16 µ, βόρεια (Ζ-Γ) 8 µ. και νότια (Ε-∆) επίσης 8 µ. και ε) το τµήµα µε στοιχεία ∆-Α-Α΄-Β΄Β- Γ-∆, για το οποίο δεν αναφέρεται εµβαδόν,
ούτε το µήκος της βόρειας και νότιας πλευράς
του (Γ-Β΄ και ∆-Α, αντίστοιχα), αλλά µόνο της
ανατολικής και δυτικής πλευράς του, ήτοι της
Α΄-Β΄ και της ∆- Γ, αντίστοιχα, για καθεµιά από
τις οποίες αναφέρεται µήκος 16 µ. Στη συνέχεια
ο Ι. Ε. µεταβίβασε κατά κυριότητα στην ενάγουσα τα παραπάνω υπό στοιχ. α΄, γ΄ και ε΄ αναφερόµενα τµήµατα του διαιρεθέντος ακινήτου του
και ειδικότερα µεταβίβασε σ’ αυτή, µε το υπ’
αριθµ. .../1973 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου
Αθηνών Η. Ή., που µεταγράφηκε νόµιµα, το υπό
στοιχ. α΄ τµήµα, εµβαδού 520 τ.µ., µε το υπ’
αριθµ. .../1974 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου
Αθηνών Γ. Κ., που µεταγράφηκε νόµιµα, το υπό
στοιχ. γ΄ τµήµα, εµβαδού 1.404 τ.µ. και µε το υπ’
αριθµ. .../1977 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου
Αθηνών Σ. Ο., που µεταγράφηκε νόµιµα, το υπό
στοιχ. ε΄ τµήµα. Σύµφωνα µε το τελευταίο συµβόλαιο (.../ 1977) το µεταβιβαζόµενο στην ενάγουσα υπό στοιχ. ε τµήµα έχει εµβαδόν 1.344
τ.µ. και συνορεύει ανατολικά επί προσώπου 16 µ.
µε τη Λεωφόρο Μ., δυτικά επί προσώπου 16 µ. µε
προβλεπόµενη να διανοιχθεί οδό πλάτους 8 µ.,
βόρεια σε πλευρά 84 µ. µε ιδιοκτησία Γ.∆. και νότια σε πλευρά επίσης 84 µ. µε ιδιοκτησία Κ. . Ο
δικαιοπάροχος της ενάγουσας Ι. Ε., εκτός από
τα εδαφικά τµήµατα του ακινήτου του που µε τα
πιο πάνω συµβόλαια πώλησε και µεταβίβασε κατά κυριότητα στην ενάγουσα, µεταβίβασε σ’ αυτήν ατύπως κατά το έτος 1977 και τη νοµή των
προαναφεροµένων υπό στοιχ. β΄ και δ΄ τµηµάτων, εµβαδού 128 τ.µ. του καθενός, τα οποία,
σύµφωνα µε το τότε ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο,
θα αποτελούσαν τµήµατα αντιστοίχων οδών,
που προβλέπονταν σ’ αυτό. Τα εδαφικά αυτά
τµήµατα τα νεµόταν ο δικαιοπάροχος της ενάγουσας Ι. Ε. µε διάνοια κυρίου, ως τµήµατα του
ως άνω µείζονος ενιαίου ακινήτου του, συνεχώς
από το έτος 1949 µέχρι το έτος 1977, ασκώντας
τις προσιδιάζουσες στη φύση του ακινήτου αυτού πράξεις νοµής, στη συνέχεια δε, µετά τη µε-
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ταβίβαση της νοµής τους στην ενάγουσα, επειδή
δεν διανοίχθηκαν δρόµοι, λόγω αλλαγής του ρυµοτοµικού σχεδίου, νεµόταν αυτά µε διάνοια κυρίου και ιδίως το µε στοιχ. δ΄ τµήµα η ενάγουσα
συνεχώς µέχρι το έτος 1995, που έλαβε χώρα η
κατάσχεση, ασκώντας τις ίδιες πράξεις νοµής,
και έτσι, µε την προσµέτρηση στο δικό της χρόνο
νοµής και του χρόνου νοµής του δικαιοπαρόχου
της, κατέστη κυρία αυτού µε έκτακτη χρησικτησία. Όµως το προαναφερόµενο υπό στοιχ. ε΄
τµήµα, του οποίου η ενάγουσα απέκτησε την κυριότητα µε το υπ’ αριθµ. .../1977 συµβόλαιο, τελικώς δεν είχε έκταση 1.344 τ.µ., όπως αναγραφόταν στο συµβόλαιο αυτό, ούτε και 1438,60 τ.µ.,
όπως αναγραφόταν στο από µηνός Ιουλίου 1992
τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού Α. Φ.,
που συντάχθηκε κατά τη νεότερη καταµέτρησή
του, αλλά είχε έκταση 1.060,50 τ.µ. . Το τµήµα
αυτό (υπό στοιχ. ε΄) αποτυπώνεται στο µε αριθµό 1 τοπογραφικό διάγραµµα της πραγµατογνώµονος αγρονόµου-τοπογράφου-µηχανικού Ε. Κ.,
που συνοδεύει την έκθεση της πραγµατογνωµοσύνης, µε περιµετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α και
συνορεύει ανατολικά, επί προσώπου 15,78 µ., µε
τη... Μ., δυτικά, επί προσώπου 16,03 µ. µε την
προβλεπόµενη από το παλαιό ρυµοτοµικό σχέδιο οδό πλάτους 8 µ. και µετέπειτα ιδιοκτησία
της ενάγουσας, βόρεια, σε πλευρά 67,17 µ., µε
ιδιοκτησία ∆... και νότια, σε πλευρά 66,92 µ., µε
ιδιοκτησία Α. . Η εν λόγω διαφορά στο εµβαδόν
του τµήµατος τούτου οφείλεται στην εσφαλµένη
αναγραφή στο υπ’ αριθµ. .../1977 συµβόλαιο, που
αποτελεί τον τίτλο κτήσεως της ενάγουσας, του
µήκους των βόρειας και νότιας πλευρικών διαστάσεων αυτού, για τις οποίες αναγράφηκε ότι
έχουν µήκος 84 µέτρα η καθεµιά. Συγκεκριµένα,
λόγω του ότι στο από ∆εκεµβρίου 1973 τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονα µηχανικού
Κ. Σ. δεν αναφερόταν το µήκος των πλευρών αυτών, αλλ’ ούτε και το εµβαδόν του πιο πάνω τµήµατος ε΄, αυτές υπολογίσθηκαν κατά τη σύνταξη
του συµβολαίου τούτου, αφού αφαιρέθηκε µόνο
το µήκος των ίδιων πλευρών των τµηµάτων α΄
και γ΄, που, κατά τα προεκτεθέντα, είχαν µεταβιβασθεί στην ενάγουσα κατά τα έτη 1973 και
1974, όχι όµως και το µήκος, 8 µέτρων, των ίδιων
πλευρών καθενός από τα τµήµατα β΄ και δ΄ που
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προορίζονταν για τη διάνοιξη δρόµων, και έτσι
αναγράφηκε στο εν λόγω συµβόλαιο εσφαλµένα
µεγαλύτερη επιφάνεια του ακινήτου αυτού.
Όπως εκτέθηκε παραπάνω, µε την προαναφερόµενη υπ’ αριθµ. .../1995 έκθεση κατασχέσεως κατασχέθηκε ακίνητο έκτασης 1438,60 τ.µ., αναφέρεται δε σ’ αυτήν ότι το ακίνητο που κατάσχεται
αγοράσθηκε από την ενάγουσα µε το .../1977
συµβόλαιο και σύµφωνα µε τον τίτλο του έχει
έκταση 1344 τ.µ., ενώ σύµφωνα µε νεότερη καταµέτρηση της µηχανικού Α. Φ. έχει έκταση
1438,60 τ.µ., η οποία, όµως, ήταν επίσης εσφαλµένη. Έτσι κατασχέθηκαν, πέραν της έκτασης
των 1060,50 τ.µ. που πράγµατι είχε το υπό στοιχ.
ε΄ ακίνητο της ενάγουσας και οι συνεχόµενες
προς αυτό επίδικες εδαφικές εκτάσεις της ενάγουσας, ήτοι, αφενός η συνεχόµενη επίδικη εδαφική έκταση των 128 τ.µ., που αποτελούσε το
παραπάνω αναφερόµενο υπό στοιχ. δ΄ ακίνητο,
του οποίου είχε αποκτήσει αυτή την κυριότητα
µε έκτακτη χρησικτησία, και αφετέρου η συνεχόµενη προς την αµέσως ανωτέρω επίδικη εδαφική
έκταση των 96 τ.µ., που αποτελούσε µέρος του
παραπάνω αναφεροµένου υπό στοιχ. γ΄ ακινήτου της, του οποίου είχε αποκτήσει αυτή την κυριότητα µε αγορά, δυνάµει του υπ’ αριθµ. .../1974
συµβολαίου. Σύµφωνα δε µε την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, η επιπλέον κατασχεθείσα συνολική έκταση από τα συνεχόµενα ακίνητα της
ενάγουσας είναι 360 τ.µ., ήτοι η έκταση 128 τ.µ.
του υπό στοιχ. δ ακινήτου και η έκταση 232 τ.µ.
που κατασχέθηκε από το υπό στοιχ. γ΄ ακίνητο,
και όχι µόνο 224 τ.µ. που είναι τα επίδικα ακίνητα
(128 τ.µ.+96 τ.µ.). Η ενάγουσα µέχρι τη διενέργεια του πλειστηριασµού δεν άσκησε ανακοπή,
µε την οποία να προσβάλλει την υπ’ αριθµ.
.../1995 έκθεση κατασχέσεως, στην οποία, ενώ
αναφέρεται ότι το ακίνητο που κατασχέθηκε περιήλθε στην ενάγουσα µε το .../1977 συµβόλαιο,
η κατάσχεση επεκτάθηκε και στις προαναφερόµενες επίδικες εκτάσεις, που επίσης είχαν περιέλθει κατά κυριότητα στην ενάγουσα, όχι όµως
µε το συµβόλαιο αυτό, αλλά η πρώτη µε έκτακτη
χρησικτησία και η δεύτερη µε το .../1974 συµβόλαιο, εµβαδού 128 τ.µ και 96 τ.µ., αντίστοιχα.
Συνεπώς, αφού οι εν λόγω εκτάσεις ανήκαν
επίσης στην ενάγουσα, κατά της οποίας επι-
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σπευδόταν ο πλειστηριασµός, κατασχέθηκαν µε
την υπ’ αριθµ. .../1995 έκθεση κατασχέσεως της
δικαστικής επιµελήτριας... και στη συνέχεια
πλειστηριάστηκαν µε την υπ’ αριθµ. .../1998 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασµού της συµβολαιογράφου Μ. Κ. Π., κατακυρώθηκαν στον εναγόµενο και χορηγήθηκε στον τελευταίο η υπ’
αριθµ. .../1998 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της ίδιας συµβολαιογράφου, που µεταγράφηκε νόµιµα, η ενάγουσα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη νοµική σκέψη που προηγήθηκε,
απώλεσε την κυριότητά της επί των επιδίκων
εδαφικών εκτάσεων και αυτές περιήλθαν, µε την
κατακύρωση και τη µεταγραφή της περίληψης
της κατακυρωτικής έκθεσης, στον εναγόµενο
υπερθεµατιστή, ο οποίος, ως εκ τούτου δεν τις
κατέλαβε παράνοµα. Με βάση τις πραγµατικές
αυτές παραδοχές το Εφετείο έκρινε ότι η ένδικη
αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας κατά του αναιρεσιβλήτου περί διεκδικήσεως των επιδίκων
εδαφικών τµηµάτων, εµβαδού 128 τ.µ και 96
τ.µ., αντίστοιχα, ήταν ουσιαστικά αβάσιµη, ακολούθως δε απέρριψε, ως αβάσιµη, την έφεση
αυτής κατά της απόφασης του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, το οποίο, µε διαφορετική αιτιολογία,
είχε απορρίψει, ως ουσιαστικά αβάσιµη, την
αγωγή. Με αυτά που δέχθηκε και έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε τις προπαρατεθείσες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων
933 παρ. 1, 934 παρ. 1 και 2, 1005 παρ. 1, 1017
παρ. 2 και 1020 του ΚΠολ∆, και 199, 513, 1192,
1198 και 1094 του ΑΚ, τις οποίες ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε, ούτε τις διατάξεις των άρθρων 999, 1001 του ΑΚ, που καθορίζουν γενικώς
το αντικείµενο και περιεχόµενο της κυριότητας,
1033 του ΑΚ, που ρυθµίζει τη µεταβίβαση της
κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση, και 992 παρ. 1
και 2, 954 παρ. 2, 993 παρ. 2, 999 παρ. 3 και 1001
παρ. 2 του ΚΠολ∆, που ρυθµίζουν η πρώτη τη
δυνατότητα κατάσχεσης ακινήτου που ανήκει
κατά κυριότητα στον οφειλέτη, η δεύτερη και
τρίτη την ακριβή περιγραφή του κατασχεµένου
ακινήτου που πρέπει να περιέχει η κατασχετήρια έκθεση, η τέταρτη τις επιδόσεις της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στα αναφερόµενα σ’ αυτήν πρόσωπα και η πέµπτη τον τρόπο
πλειστηριασµού περισσοτέρων ακινήτων του
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οφειλέτη που κατασχέθηκαν µε την ίδια έκθεση
κατασχέσεως, οι οποίες δεν είχαν στην προκειµένη περίπτωση έδαφος εφαρµογής. Ειδικότερα, από τις παραδοχές του Εφετείου, α) ότι το
ακίνητο της καθ’ ης η εκτέλεση ενάγουσας, που
πλειστηριάστηκε και κατακυρώθηκε στον εναγόµενο, είναι ένα αυτοτελές οικόπεδο, µετά των
κτισµάτων του, εµβαδού 1344 τ.µ., και κατά νεότερη καταµέτρηση 1438,60 τ.µ., το οποίο τόσο
στην υπ’ αριθµ. .../1995 κατασχετήρια έκθεση
της δικαστικής επιµελήτριας..., µε την οποία αυτό κατασχέθηκε, όσο και στην υπ’ αριθµ. .../1998
έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασµού της
υπαλλήλου του πλειστηριασµού συµβολαιογράφου Μ. Κ. Π., και την υπ’ αριθµ. ..../4-5-1998 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, που χορηγήθηκε στον εναγόµενο υπερθεµατιστή και εν συνεχεία µεταγράφηκε νόµιµα, περιγράφεται κατά
θέση, όρια, πλευρικές διαστάσεις και έκταση,
όπως ακριβώς περιγράφεται στο υπ’ αριθµ.
.../1977 αγοραπωλητήριο συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Σ. Ο., βάσει του οποίου απέκτησε
την κυριότητα αυτού η ενάγουσα, β) ότι µέσα
στα όρια και στην έκταση του αυτοτελούς τούτου ακινήτου, όπως αυτά καθορίζονται στον πιο
πάνω τίτλο της ενάγουσας, περιλαµβάνονται
και τα επίδικα τµήµατα, εµβαδού 128 τ.µ και 96
τ.µ., αντίστοιχα, τα οποία, όµως, στην πραγµατικότητα είχαν περιέλθει κατά κυριότητα στην
ενάγουσα µε διαφορετικούς τίτλους και δη το
πρώτο µε έκτακτη χρησικτησία και το δεύτερο
δυνάµει του υπ’ αριθµ. .../1974 συµβολαίου, που
µεταγράφηκε νόµιµα και γ) ότι µέχρι τη διενέργεια του πλειστηριασµού η ενάγουσα δεν άσκησε ανακοπή, µε την οποία να προσβάλλει, την
κατασχετήρια έκθεση, ως ελαττωµατική, λόγω
ατελούς περιγραφής του προδιαληφθέντος ακινήτου της, που κατασχέθηκε, προκύπτει ότι συνέτρεχαν όλες οι απαιτούµενες από τη διάταξη
του άρθρου 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆ προϋποθέσεις
για την απόκτηση της κυριότητας των επιδίκων
τµηµάτων από τον αναιρεσίβλητο εναγόµενο µε
τον παράγωγο τρόπο του αναγκαστικού πλειστηριασµού και συγκεκριµένα µε την κατακύρωση σ’ αυτόν του αυτοτελούς ακινήτου της αναιρεσείουσας που πλειστηριάστηκε και τη µεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθε-
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σης. Περαιτέρω το Εφετείο δεν στέρησε την
απόφασή του από νόµιµη βάση, αφού, όπως
προκύπτει από το παραπάνω περιεχόµενό της,
διέλαβε σ’ αυτήν πλήρεις, σαφείς και χωρίς
αντιφάσεις αιτιολογίες ως προς το κρίσιµο ζήτηµα της περιέλευσης της κυριότητας των επιδίκων τµηµάτων στον εναγόµενο υπερθεµατιστή,
µε την κατακύρωση και τη µεταγραφή της οικείας περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, διά
της σαφούς παραδοχής ότι η ενάγουσα ήταν κυρία του κατασχεθέντος και εκπλειστηριασθέντος ακινήτου και ότι ο αναιρεσίβλητος κατέστη
κύριος αυτού διά του γενοµένου πλειστηριασµού, ως ειδικός αυτής διάδοχος. Εποµένως οι
πρώτος, δεύτερος και τέταρτος λόγοι της κρινόµενης αίτησης αναίρεσης, µε τους οποίους η
αναιρεσείουσα προβάλλει κατά της προσβαλλόµενης απόφασης αιτιάσεις από το άρθρο 559
αριθ.1 και 19 ΚΠολ∆, ισχυριζόµενη ότι το Εφετείο παραβίασε, µε ψευδή ερµηνεία και εσφαλµένη εφαρµογή, τις διατάξεις του ΑΚ και του
ΚΠολ∆ που αναφέρθηκαν και ότι σε σχέση µε
την εφαρµογή των διατάξεων αυτών στέρησε
την απόφασή του από νόµιµη βάση, περιλαµβάνοντας σ’ αυτήν ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1814/2012 (Τµ. ∆΄ Πολ.)
∆ηµόσια κτήµατα. ∆ωδεκάνησα. Εφαρµογή
οθωµανικού δικαίου για την κτήση κυριότητας
επί ακινήτου πριν από την ισχύ του αστικού
κώδικα. Έννοια δηµόσιων γαιών. Η µεταβίβαση αυτών από το Οθωµανικό δηµόσιο σε ιδιώτες. Το δικαίωµα διηνεκούς εξουσιάσεως
(«τεσσαρούφ»), επί της παραχωρηθείσας δηµόσιας εκτάσεως. Η απόκτηση του δικαιώµατος αυτού µε τη δεκαετή εξουσίαση του δηµόσιου κτήµατος. Η κατά τον τρόπο αυτό κτήση
κυριότητας επί δηµόσιας γης ισχύει και κατά
του ∆ηµοσίου, εφόσον αυτή έχει συµπληρωθεί
πριν από την ισχύ στη ∆ωδεκάνησο του α.ν.
1539/1938, ήτοι µέχρι την 10-1-1949, ενώ µετά
τη χρονολογία αυτή απαγορεύεται η παραγραφή οποιουδήποτε δικαιώµατος του ∆ηµοσίου
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επί ακινήτου. Πολιτική δικονοµία. Αναίρεση.
Λόγοι. Κρίση ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο
προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κατ’ αρ. 559
αριθµ. 1 ΚΠολ∆, δεχόµενο την κτήση του δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως (ωφέλιµης
κυριότητας - τεσσαρούφ) επί δηµόσιου κτήµατος, από τη δικαιοπάροχο της ενάγουσαςαναιρεσίβλητης, χωρίς ωστόσο να έχει συµπληρωθεί στο πρόσωπό της η δεκαετής διαρκής εξουσίαση του επιδίκου ακινήτου. Εκδίκαση της αγωγής από το δικαστήριο του Αρείου
Πάγου κατ’ άρθρ. 580 § 3 εδ. α΄ ΚΠολ∆. Το δικαστήριο αναιρεί την υπ’ αριθµ. 45/2011 απόφαση του Εφετείου ∆ωδεκανήσου. Απορρίπτει
την αγωγή.
Επειδή, µε το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο α.ν.
510/1947, που ίσχυσε από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (30.12.1947)
εισήχθηκαν στα ∆ωδεκάνησα ο Αστικός Κώδιξ,
ο Εισαγωγικός αυτού Νόµος και το ν.δ. της 7/10
Μαΐου 1946 «περί αποκαταστάσεως του ΑΚ και
του Εισαγωγικού αυτού Νόµου». Με το άρθρο
51 του Εισ.Ν.ΑΚ ορίζεται ότι η κτήση κυριότητας
ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος πριν από την
εισαγωγή του Αστικού Κώδικα κρίνεται κατά το
δίκαιο που ίσχυε όταν έλαβαν χώρα τα προς
κτήση αυτού πραγµατικά γεγονότα. Περαιτέρω,
πριν την εισαγωγή του Ιταλικού ΑΚ του 1865
στα ∆ωδεκάνησα, η οποία έλαβε χώρα από
1.1.1932 µε το άρθρο 7 του µε αριθµό 200/1931
∆ιατάγµατος του Ιταλού Κυβερνήτη η ακίνητη
περιουσία στα ∆ωδεκάνησα ρυθµιζόταν από το
Οθωµανικό δίκαιο. Με το άρθρο 1 του οθωµανικού νόµου περί γαιών της 17ης Ραµαζάν 1274
(1856) η ακίνητη ιδιοκτησία διακρίνεται σε (α)
ιδιόκτητες γαίες (µούλκ) στις οποίες έχουν πλήρες και απόλυτο δικαίωµα κυριότητας αυτοί που
τις εξουσιάζουν, β) δηµόσιες γαίες (εραζί-εµιριέ), γ) γαίες αφιερωµένες σ’ ευαγή σκοπό, δ)
γαίες προοριζόµενες για την κοινή και δηµόσια
χρήση όλων των κατοίκων ενός µόνο χωριού, οι
οποίες είναι δηµόσιες, και ε) νεκρές γαίες οι
οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα ιδιωτών, ού-
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τε είναι δυνατή από τη φύση τους η καλλιέργειά
τους και δεν κατέχονται ούτε εξουσιάζονται
από κανένα, οι οποίες είναι επίσης δηµόσιες.
Στην κατηγορία των δηµοσίων γαιών (εραζί-εµιριέ) ανήκουν οι αγροτικές εκτάσεις και συγκεκριµένα οι καλλιεργήσιµοι αγροί, οι χειµερινές
και θερινές βοσκές, οι λειµώνες, τα δάση. Οι ως
άνω εκτάσεις µπορούσαν να παραχωρηθούν
από το Οθωµανικό δηµόσιο σε ιδιώτες µε την
καταβολή δικαιώµατος (ταπού) και ετήσιας δόσεως, οπότε εκδιδόταν σχετικός τίτλος (ταπίο).
Με την παραχώρηση, όµως, αυτή οι ιδιώτες δεν
αποκτούσαν πλήρες δικαίωµα κυριότητας επί
της παραχωρηθείσας δηµόσιας εκτάσεως, αλλά
δικαίωµα διηνεκούς εξουσιάσεως ή «ωφέλιµης
κυριότητας» (τεσσαρούφ), το δε δικαίωµα ψιλής
κυριότητας διατηρούσε το Οθωµανικό ∆ηµόσιο.
Ανεξαρτήτως, όµως, της πιο πάνω παραχωρήσεως (ειδικά επί καλλιεργησίµων αγρών, δικαίωµα
διηνεκούς εξουσιάσεως/τεσσαρούφ) µπορούσε
να αποκτήσει και ο σφετεριστής, ο οποίος καταλάµβανε, εξουσίαζε και καλλιεργούσε δηµόσιες
γαίες επί δεκαετία, χωρίς δικαστική αµφισβήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ως άνω νόµου
περί γαιών σε συνδυασµό προς το άρθρο 8 των
οδηγιών περί εγγράφων ταπίων και η έκδοση
τίτλου (ταπίου) στο όνοµα του σφετεριστή, η έκδοση του οποίου άλλωστε ήταν αποδεικτική και
όχι συστατική του ως άνω δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως. Προϋπόθεση, όµως, για την
κτήση του ως άνω δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) από τον σφετεριστή είναι
όχι µόνον η χωρίς δικαστική αµφισβήτηση κατοχή του αγρού επί µία δεκαετία, αλλά και η καλλιέργεια αυτού. Από το συνδυασµό δε της διατάξεως του άρθρου 1248 του Οθωµανικού ΑΚ,
όπου αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι κτήσεως
της κυριότητας στους οποίους όµως δεν περιλαµβάνεται η χρησικτησία και εκείνης του άρθρου 1660 του Οθωµανικού ΑΚ που προβλέπει
τη δεκαπενταετή αποσβεστική παραγραφή των
αγωγών υπέρ του κατόχου, χωρίς συγχρόνως ν’
αναγνωρίζει την κτητική παραγραφή (χρησικτησία) προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητας µε χρησικτησία υπό το κράτος του
Οθωµανικού δικαίου και µάλιστα τόσο επί των
ακινήτων ελευθέρας κυριότητας (µουλκ), όσο
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και επί των δηµοσίων γαιών (ερζί-εµιριέ). Εφ’
όσον συνεπώς το Οθωµανικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει το θεσµό της χρησικτησίας, ο χρόνος
νοµής που διανύθηκε υπό το κράτος της Οθωµανικής νοµοθεσίας δηλαδή µέχρι 31.12.1931, δεν
υπολογίζεται για τη συµπλήρωση του χρόνου
χρησικτησίας στα ∆ωδεκάνησα. Εξάλλου, κατά
τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του Κτηµατολογικού Κανονισµού, που κυρώθηκε µε το υπ’
αριθ. 132/29 διάταγµα του Ιταλού Κυβερνήτη
στη ∆ωδεκάνησο και διατηρήθηκε σε ισχύ ως
τοπικό δίκαιο και µετά την προσάρτηση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα, δυνάµει του άρθρου 8
παρ. 2 του από 30.12.47 ισχύοντος νόµου
510/47, διατηρείται κατ’ αρχήν η διάκριση των
γαιών σε κατηγορίες: α) δηµοσίων γαιών (εραζίεµιριέ, µιρί κ.λπ.), β) ελεύθερης ιδιοκτησίας
(µουλκ) και γ) βακουφίων, όπως είχε κατά το
προϊσχύσαν στη ∆ωδεκάνησο Οθωµανικό ∆ίκαιο. Ως δηµόσια κτήµατα (γαίαι) της κατηγορίας «εραζί εµιριέ θεωρούνται οι γαίες που είχαν παραχωρηθεί κάποτε σε ιδιώτες µε παραχωρητήρια (ταπία) µόνο για την ωφέλιµη κυριότητα
τεσσαρούφ» καθώς και εκείνες οι οποίες λόγω
ελλείψεως τίτλου, θέλουν αναγνωρισθεί και ταξινοµηθεί από τα όργανα του Κτηµατολογίου
κατά την ενέργεια της βεβαιώσεως, στην ανωτέρω κατηγορία, οπότε η καταγραφή αυτή, µετά
την παρέλευση των προθεσµιών του άρθρου 37
και 39, καθίσταται αµετάκλητη (άρθ. 61 εδ. β΄).
Κατά δε το άρθρο 63 παρ. 5 του ίδιου Κτηµατολογικού Κανονισµού δεν συγχωρείται εις βάρος
των δηµοσίων περιουσιακών κτηµάτων η παραγραφή της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ως προς
τις γαίες «µιρί ή εραζί-εµιριέ». Από το τελευταίο
αυτό άρθρο συνδυαζόµενο και προς το άρθ. 4
εδάφ. στ΄ µε το οποίο, προβλέπεται η από της
ισχύος του Κανονισµού παραχώρηση της ωφέλιµης κυριότητας των δηµοσίων περιουσιακών
κτηµάτων µόνο µε πράξη του Κυβερνήτη, σαφώς συνάγεται ότι επιτρέπεται πλέον µόνο η
παραγραφή (κτητική) του δικαιώµατος ωφέλιµης
κυριότητας (τεσσαρούφ) των δηµοσίων κτηµάτων και µάλιστα οπωσδήποτε αυτών που έχουν
παραχωρηθεί, ενώ αντιθέτως δεν συγχωρείται η
παραγραφή του δικαιώµατος ψιλής κυριότητας
των ίδιων κτηµάτων. Με το άρθρο όµως 65 του
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ίδιου Κτηµατολογικού κανονισµού ορίσθηκε ότι
τα δηµόσια κτήµατα οποτεδήποτε και αν αναγνωρίσθηκαν ως τέτοια, ακόµη και αν η παραχώρησή τους σε ιδιώτες έγινε µετά την ιταλική κατάληψη των νήσων του Αιγαίου (1912), εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του
Οθωµανικού δικαίου, που ίσχυε κατά τον χρόνο
της κατάληψης, εφόσον συµβιβάζονται προς τις
παρούσες κτηµατολογικές διατάξεις. Εποµένως
ισχύει για τα ανωτέρω κτήµατα και το άρθρο 78
του από 17 Ραµαζάν 1274 Οθωµανικού νόµου
περί γαιών, µε το οποίο αναγνωρίζεται δικαίωµα
ανάλογο προς τη χρησικτησία, κατ’ εξαίρεση
των διατάξεων του Οθωµανικού Αστικού Κώδικα, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τον θεσµό της
χρησικτησίας, ως κτητική παραγραφή, και µάλιστα µε περιεχόµενο όµοιο µ’ εκείνο που αποκτάται µε έκδοση τίτλου και παραχώρηση από το
∆ηµόσιο (τεσσαρούφ), αφού η ανωτέρω διάταξη
ορίζει ότι εκείνος ο οποίος έχει εξουσιάσει και
καλλιεργήσει για 10 συνεχή έτη, χωρίς δικαστική [αµφισβήτηση, δηµόσιες γαίες (εραζί-εµιριέ)
όχι όµως βακουφικές, αποκτά επ’ αυτών δικαίωµα διηνεκούς εγκαταστάσεως, νοµιµοποιούµενος στην δηµιουργηθείσα και υφιστάµενη πραγµατική κατάσταση (δικαίωµα ωφέλιµης κυριότητας)]. Έτσι και µετά την ισχύ του Κτηµατολογικού Κανονισµού στη ∆ωδεκάνησο είναι κατά νόµο δυνατή η απόκτηση δικαιώµατος «τεσσαρούφ» επί δηµοσίου κτήµατος όχι µόνο µε παραχώρηση από το Κράτος (τον Κυβερνήτη ), αλλά και µε δεκαετή εξουσίασή του, και µάλιστα
χωρίς να είναι απαραίτητο, στη δεύτερη περίπτωση, να έχει αυτό παραχωρηθεί προηγουµένως σε ιδιώτη και να έχει καταγραφεί η σχετική
πράξη στο κτηµατολόγιο. Τέλος, κατά το άρθρο
36 του Ν. περί γαιών ο κάτοχος των διά ταπίου
κατεχοµένων γαιών δύναται να παραχωρήσει
αυτάς εις ον τινα θελήσει τη άδεία του αρµοδίου
υπαλλήλου, είτε δωρεάν, είτε αντί γνωστού τιµήµατος. Άκυρος είναι πάσα παραχώρησις δηµοσίων γαιών, άνευ της αδείας και συµπράξεως
του ειδικού υπαλλήλου».
Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων
προκύπτει ότι η ανωτέρω δεκαετής διαρκής
εξουσίαση της κυριότητος επί δηµοσίας γης
(τεσσαρούφ) ισχύει και κατά του ∆ηµοσίου,
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εφόσον αυτή έχει συµπληρωθεί πριν από την
ισχύ στη ∆ωδεκάνησο του Αν. 1539/1938, ήτοι
µέχρι την 10-1-1949, ενώ µετά τη χρονολογία
αυτή απαγορεύεται η παραγραφή οποιουδήποτε
δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί ακινήτου. Εξ άλλου, υπό την ισχύ τόσο του Κτηµατολογικού Κανονισµού ∆ωδεκανήσου, όσο και του Οθωµανικού Νόµου περί γαιών της 7 Ραµαζάν 1274, για
την έγκυρη µεταβίβαση από επαχθή ή χαριστική
αιτία των προαναφεροµένων δηµοσίων γαιών
(εραζί-µιριγιέ) απαιτείται αντίστοιχα η τήρηση
ορισµένων διατυπώσεων. Ειδικότερα µε το άρθρο 67 του ανωτέρω Κτηµατολογικού Κανονισµού, απαιτείται η προηγούµενη άδεια του Ιταλού Κυβερνήτη και η ύπαρξη έγκυρης και ισχυρής εγγραφής, επίσηµης ή επικυρωµένης πράξεως (άρθρο 67 Κτηµατολογικού Κανονισµού),
ενώ κατά το άρθρο 36 του αναφεροµένου Οθωµανικού Νόµου «περί γαιών», ο κάτοχος δηµοσίων γαιών που τις κατέχει µε ταπίο µπορεί να
τις µεταβιβάσει ύστερα από άδεια της αρχής και
σύµπραξη του αρµοδίου υπαλλήλου. Κατά συνέπεια, το πιο πάνω δικαίωµα ωφέλιµης κυριότητας δεν µεταβιβάζεται µε ειδική διαδοχή παρά
µόνο µε τις διατυπώσεις του άρθρου 67 του κτηµατολογικού κανονισµού, είναι δηλαδή συνδεδεµένο µε το πρόσωπο αυτού που το απέκτησε
και µόνο κληρονοµική διαδοχή σ’ αυτό µπορεί
να νοηθεί. Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 9 παρ.1 εδ. α΄ του ν. 2100/1952 «Περί
συστάσεως Οργανισµού ακινήτου περιουσίας
του ∆ηµοσίου εν ∆ωδεκάνησω και ρυθµίσεως
κτηµατικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφέρειας» το δικαίωµα κυριότητας του ∆ηµοσίου
για κτήµατα στα ∆ωδεκανήσα, τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των δηµοσίων γαιών (εραζί-εµιριέ) αποσβέννυται, αυτοί δε που έχουν δικαίωµα εξουσίασης (τεσσαρούφ) σε τέτοια κτήµατα, αποκτούν την πλήρη κυριότητα σ’ αυτά
αυτοδίκαια, δυνάµει του παρόντος και χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 εδ.α΄ ΚΠολ∆, λόγος
αναίρεσης για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε,
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον
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εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από
την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο
έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει
των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο
και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.
Στην προκειµένη περίπτωση η προσβαλλόµενη απόφαση δέχθηκε ανελέγκτως τ’ ακόλουθα
πραγµατικά περιστατικά: «Το επίδικο ακίνητο
για την ταυτότητα του οποίου δεν υπάρχει αµφισβήτηση είναι ένας αγρός εκτάσεως 113.000
τ.µ. που βρίσκεται στη θέση "Μακρύς Γιαλός"
της κτηµατικής περιφέρειας Μενετών Καρπάθου
και συνορεύει ανατολικά µε ιδιοκτησία κληρονόµων Χ. Σ., δυτικά µε ιδιοκτησία Α. Π., βόρεια µε
παραλία και νότια µε κρηµνό (βράχια). Το ακίνητο αυτό µεταβίβασε ο αληθής κύριος του Φ. Φ.
του Ι. λόγω προικός στην κόρη του Σ., που τέλεσε νόµιµο γάµο µε τον Μ. Α., δυνάµει του από
29.7.1939 ιδιωτικού προικοσυµφώνου το οποίο
συντάχθηκε κατά το τότε ισχύον δίκαιο, ενώ
στον προικοδότη Φ. Φ., ο οποίος απεβίωσε την
7.9.1962, είχε περιέλθει κατά κυριότητα λόγω
αγοράς από τον Ι. Σ., δυνάµει του από 5.6.1927
ιδιωτικού πωλητηρίου συµφωνητικού, που καταρτίσθηκε κατά τα τότε ισχύοντα στη νήσο
Κάρπαθο για τις µεταβιβάσεις ακινήτου. Το ανωτέρω επίδικο αγροτεµάχιο νεµήθηκε από
29.7.1939 µε διάνοια κυρίου συνεχώς και αδιαλείπτως η δικαιοπάροχος της ενάγουσας Σ. σύζ.
Μ. Α. το γένος Φ. Φ., ασκώντας σε αυτό τις διακατοχικές πράξεις νοµής που προσιδιάζουν στη
φύση του και τον προορισµό του ως καλλιεργησίµου αγρού και συγκεκριµένα, το καθάριζε από
τα άγρια χόρτα και τους θάµνους, το καλλιεργούσε µε δηµητριακά, σιτάρι, κριθάρι, και βρώµη
και συγκόµιζε τους καρπούς του συνεχώς µέχρι
το έτος 1979 και συνεπώς, εφόσον νεµήθηκε
αυτό µε την καλλιέργειά του από τα έτη 1939
έως 1949 και επέκεινα, απέκτησε δικαίωµα διηνεκούς εξουσίας (τεσσαρούφ) µετά δε την
εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν. 2100/1952 τράπηκε σε δικαίωµα πλήρους κυριότητας του επιδί-
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κου ακινήτου, εφόσον συνέχισε να νέµεται αυτό
διάνοια κυρίας µέχρι το έτος 1979, καταστάσα
έτσι µε αυτό τον νόµιµο τρόπο κυρία αυτού. Περαιτέρω, η προαναφερόµενη το µεταβίβασε κατά κυριότητα στην ενάγουσα κόρη της αδελφής
της Ε., δυνάµει του µε αριθµό .../26.6.1979 προικοσυµβολαίου του τότε συµβολαιογράφου Καρπάθου Η. Λ. που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρπάθου
στον Τόµο Θ και µε αριθµό... . Έκτοτε, η ενάγουσα άρχισε να νέµεται το επίδικο ακίνητο διάνοια
κυρίας συνεχώς και αδιαλείπτως, καθαρίζοντας
αυτό από θάµνους, επιβλέποντας τα σύνορά του
και γενικά επιβλέποντάς το ως ιδιοκτήτρια µέχρι
τον Φεβρουάριο του 1993 που το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε την µε αριθµό 1004491/315/0020/3.2.1993 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Μεταφορών-Επικοινωνιών (ΦΕΚ
186/2-5-1993) απαλλοτρίωσε αναγκαστικά για
λόγους δηµόσιας ωφέλειας και ειδικότερα, για
την ανάπτυξη του Κρατικού Αερολιµένα Καρπάθου, ακίνητα εκτάσεως 450.583 τ.µ., µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνεται τµήµα του ανωτέρω επιδίκου ακινήτου, εκτάσεως 65.499 τ.µ. όπως αυτό εµφαίνεται µε αριθµό 144α΄ στον οικείο κτηµατολογικό πίνακα και διάγραµµα, τα οποία
έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆7. Μετά από αυτό κυρία του επιδίκου ακινήτου
έκταση 113.000 τ.µ. είναι η ενάγουσα γενόµενη
τέτοια µε παράγωγο τρόπο δυνάµει του ανωτέρω προικοσυµβολαίου που µεταγράφηκε νόµιµα
και µε πρωτότυπο τρόπο και δη µε έκτακτη χρησικτησία αφού κατά τα ανωτέρω αποδειχθέντα
το νεµήθηκε µε διάνοια κυρίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της εικοσαετίας (και από την
ισχύ του ν. 2100/1952), προσµετρώντας στο
χρόνο νοµής της τον συνεχή και αδιάλειπτο
χρόνο νοµής της ανωτέρω άµεσης δικαιοπαρόχου της από το έτος 1939 µέχρι και το έτος
1993.» Με αυτά, όµως, που δέχθηκε το Εφετείο
µε την προσβαλλόµενη απόφασή του σε σχέση
µε την από την αιτία προικός δικαιοπάροχο της
ενάγουσας Σ. σύζυγο Φ. Φ. κτήση δικαιώµατος
διηνεκούς εξουσιάσεως (ωφέλιµης κυριότηταςτεσσαρούφ) επί του επιδίκου ακινήτου, ως νεµηθείσα αυτό διάνοια κυρίας συνεχώς και αδιαλεί-
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πτως, µε την άσκηση των προσιδιαζουσών στη
φύση και τον προορισµό του ως καλλιεργήσιµου
αγρού πράξεων νοµής, από τις 29.7.1939 µέχρι
το 1949 και επέκεινα έως το 1979, δικαίωµα το
οποίο, µετατραπέν µε την εφαρµογή του άρθρου 9 του ν. 2.100/1952 σε δικαίωµα πλήρους
κυριότητας, µεταβίβασε αυτή στη συνέχεια στην
ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα δυνάµει του
υπ’ αριθ. .../1979 προικοσυµβολαίου του
συµβ/φου Καρπάθου Η. Λ., εσφαλµένα ερµήνευσε και εφήρµοσε τις διατάξεις των άρθρων 1-5,
78, 91-105 του Οθωµανικού Νόµου περί Γαιών
της 17ης Ραµαζάν 1276 (1856), τις διατάξεις 4
παρ. παρ. 1 και 2 του ΑΝ 1539/1938, του από
31.12.1948/10.1.1949 Β∆ και του άρθρου 9 του
ν. 2100/1952, γιατί δέχθηκε την από τη δικαιοπάροχο της ενάγουσας κτήση δικαιώµατος ωφέλιµης κυριότητας (τεσσαρούφ) επί του επιδίκου µε
διάνοια κυρία νοµή αυτής από τις 29.7.1939 και
εφεξής έως το 1949 και επέκεινα µέχρι το 1979,
χωρίς ωστόσο να έχει συµπληρωθεί στο πρόσωπό της η δεκαετής διαρκής εξουσίαση του επιδίκου ακινήτου. Τούτο δε, διότι η αρξάµενη στις
29.7.1939 διαρκής εξουσίαση αυτής έπαυσε
στις 10.1.1949, οπότε τέθηκε σε ισχύ στα ∆ωδεκάνησα ο ΑΝ 1539/1938 και απαγορεύτηκε η παραγραφή οποιουδήποτε δικαιώµατος του ∆ηµοσίου σε ακίνητα, µε αποτέλεσµα κατά τη χρονολογία αυτή ο χρόνος της διαρκούς εξουσιάσεως
του επιδίκου να υπολείπεται κατά 6 ½ και πλέον
µήνες της δεκαετίας, ο δε γενόµενος δεκτός
µεταγενέστερος χρόνος νοµής, έως το 1979
από την αιτία προικός δικαιοπάροχο και εφεξής
έως το 1993 από την ενάγουσα, δεν µπορεί να
ληφθεί υπόψη και να προσµετρηθεί ως χρόνος
νοµής για την κτήση δικαιώµατος κυριότητος µε
έκτακτη χρησικτησία είτε από την προικοδότρια,
είτε από την ίδια την ενάγουσα. Ενόψει τούτων,
ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να γίνει δεκτός ως
βάσιµος, αιτία για την οποία παρέλκει και η
έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως.
Σύµφωνα µε τις σκέψεις αυτές η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η
προσβαλλόµενη απόφαση. Περαιτέρω, σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 580 § 3 εδ. α΄ ΚΠολ∆,
όπως είχε ήδη αντικατασταθεί κατά τη συζήτηση
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της υποθέσεως µε το άρθρο 12 παρ. 4 του ν.
4055/2012 «Αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την
απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός
από εκείνους που αναφέρονταν στις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να κρατήσει την υπόθεση
και να ασχοληθεί µε την εκδίκασή της, ιδίως αν
κατά την κρίση του δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνιση. Στην προκειµένη περίπτωση, µε την υπό
κρίση από 2.5.2011 αγωγή εκθέτει η ενάγουσα,
ότι τυγχάνει κυρία του περιγραφόµενου σ’ αυτή
κατά θέση, έκταση και όρια ακινήτου-αγρού, που
βρίσκεται ειδικότερα στην τοποθεσία «Μακρύς
Γιαλός» της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μενετών Καρπάθου. Ότι το
ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα, νοµή και
κατοχή της δυνάµει του υπ’ αρ. .../1979 συµβολαίου του συµβ/φου Καρπάθου Η. Λ., που µεταγράφηκε νόµιµα στα οικεία βιβλία µεταγραφών
στον τόµο Θ µε αριθµό... της 30.12.1979, αιτία
προικός από τη Σ. χήρα Μ.Α. . Ότι στο προικοσυµβόλαιο αυτό η έκταση του εν λόγω ακινήτου
αναφέρεται ως ανερχόµενη στα σαράντα στρέµµατα, πλην στην πραγµατικότητα ανέρχεται σε
113.000 τ.µ. Ότι το ακίνητο αυτό στη δικαιοπάροχό της Σ. Χα Μ. Α. περιήλθε δυνάµει του από
29.7.1939 ιδιωτικού προικοσυµφώνου αιτία προικός, από τον πατέρα της Φ. Φ.. Ότι στον τελευταίο, το ακίνητο αυτό περιήλθε αιτία πωλήσεως
δυνάµει του από 5.6.1927 ιδιωτικού πωλητηρίου
εγγράφου από τον Ι. Σ., στον οποίο είχε περιέλθει εκ κληρονοµίας του πατέρα της. Ότι αυτή και
οι ως άνω δικαιοπάροχοί της, ασκούσαν επί του
προαναφερόµενου ακινήτου-αγροτικής έκτασης,
µε διάνοια κυρίου και από το χρόνο περιέλευσης
στον καθένα, τις προσιδιάζουσες προς τη φύση
και τον προορισµό του πράξεις νοµής και διακατοχής, όπως καλλιέργεια µε δηµητριακά, επίβλεψη, τοπογράφηση, καθαρισµό από θάµνους και
άγρια χόρτα. Ότι κατά συνέπεια, κατέστη κυρία
όσον αφορά την έκταση των σαράντα στρεµµάτων, δυνάµει του υπ’ αρ. .../1979 προικοσυµβολαίου του συµβ/φου Η. Λ. και των υπολοίπων
25.499 τ.µ. ως νεµηθείσα αυτό µε τα προσόντα
της έκτακτης χρησικτησίας, του όλου δε ακινήτου ως νεµηθείσα αυτό µε τα προσόντα της
έκτακτης χρησικτησίας προσµετρουµένου και
του χρόνου νοµής και κατοχής των ως άνω δικαι-
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οπαρόχων της. Ότι µε την υπ. αρ. 1004493150010/3.2.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ∆΄
186/2.3.1993, απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά
υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την επέκταση
και ανάπτυξη του Κρατικού Αερολιµένα Καρπάθου, διάφορα αγροκτήµατα, ιδιωτικής ιδιοκτησίας, συνολικής εκτάσεως 450.583 τ.µ. που βρίσκονται στην κτηµατική περιφέρεια του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μενετών ∆ήµου Καρπάθου,
στην περιοχή «Αφιάρτης» και στη θέση «Μακρύς
Γιαλός» της νήσου Καρπάθου του νοµού ∆ωδεκανήσου. Ότι µεταξύ της απαλλοτριωθείσας
εκτάσεως περιλαµβάνεται και έκταση 65.499 τ.µ.
που αναφέρεται στο επισυναφθέν στην άνω
απόφαση της απαλλοτριώσεως, κτηµατολογικό
διάγραµµα-πίνακα και σχεδιάγραµµα της απαλλοτρίωσης ως αγροτεµάχιο µε αριθµό 144α, το
οποίο αποτελεί τµήµα του εκ 113.000 τ.µ. µείζονος αυτής ακινήτου που είναι συνεχόµενο µε το
απαλλοτριωθέν τµήµα εκτάσεως 65.499 τ.µ. Ότι
µε την υπ. αρ. 48/1996 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε προσωρινά τιµή µονάδος αποζηµίωσης της απαλλοτριωθείσης ως άνω έκτασης στο ποσό των 1.500
ευρώ ανά τ.µ. και µε την υπ. αρ. 164/1997 απόφαση του Εφετείου ∆ωδεκανήσου καθορίστηκε
οριστικά στις 1.500 δρχ. ανά τ.µ. . Ζήτησε δε να
αναγνωρισθεί το δικαίωµα κυριότητάς της στο
τµήµα του ως άνω ακινήτου της εµβαδού 65.499
τ.µ. που έχει απαλλοτριωθεί δυνάµει της ως
ανωτέρω κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και να
υποχρεωθεί το εναγόµενο να καταβάλει σ’ αυτή
το ποσό των 98.248.500 δραχµών, ως δικαιούχου
της καθορισθείσης ως άνω αποζηµίωσης µε το
νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι
την εξόφληση.
Με το προεκτεθέν περιεχόµενο και αίτηµα η
αγωγή είναι µη νόµιµη διότι από 29.7.1939 ότε
άρχισε να εξουσιάζει το επίδικο ακίνητο η δικαιοπάροχος της αναιρεσίβλητης Σ. σύζ. Μ. Α. µέχρι
10.1.1949, ότι κατ’ άρθρο 1 του Β.∆/τος της
31.12.1942 άρχισε να ισχύει στη ∆ωδεκάνησο το
άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ΑΝ 1539/1938 που απα-
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γορεύει την παραγραφή των επί των δηµοσίων
κτηµάτων δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, και εποµένως, και του δικαιώµατος της διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) αν η ως άνω παραγραφή
δεν πρόλαβε να συµπληρωθεί µε βάση το προϊσχύσαν δίκαιο, µέχρι 10.1.1949, δεν συµπληρώθηκε δεκαετής, διηνεκής εξουσίαση και καλλιέργεια του επιδίκου για την κτήση υπ’ αυτής δικαιώµατος ωφέλιµης κυριότητας κατ’ άρθρο 78 του
Οθωµανικού νόµου περί γαιών. Εξ άλλου, η ως
άνω δικαιοπάροχος της αναιρεσίβλητης δεν ηδύνατο να προσµετρήσει στο χρόνο εξουσίασης
υπ’ αυτής του επίδικου ακινήτου εκείνο του δικαιοπαρόχου πατρός της από 5.6.1927, από τον
οποίο απέκτησε αυτό αιτία ατύπου προικός διότι
το δικαίωµα ωφέλιµης κυριότητας δεν µεταβιβάζεται µε ειδική διαδοχή, παρά µόνο µε τις διατυπώσεις του άρθρου 36 του Οθωµανικού νόµου
περί γαιών την τήρηση των οποίων η αναιρεσίβλητη δεν επικαλείται, πέραν του ότι ο χρόνος
νοµής που διανύθηκε υπό το κράτος της Οθωµανικής νοµοθεσίας δηλαδή µέχρι 31.12.1931, δεν
υπολογίζεται στα ∆ωδεκάνησα για τη συµπλήρωση του χρόνου χρησικτησίας, ώστε το δικαίωµα κυριότητας του ∆ηµοσίου να αποσβεσθεί
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1
εδ.α΄ του ν. 2100/1952. […]
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 8/2013 (Τακτική Ολοµέλεια)
Αυθαίρετη κατάληψη ακινήτου του ∆ηµοσίου.
Πλασµατική νοµή σε δηµόσια ή δηµοτικά κτήµατα. Τεκµήριο νοµής επί δηµόσιων κτηµάτων.
Νοµέας των ακινήτων αυτών θεωρείται κατά
τον νόµο το ∆ηµόσιο ή ο οικείος ∆ήµος αντιστοίχως, ακόµη και αν αυτά κατελήφθησαν
από τρίτους µε διάνοια κυρίου. Το ∆ηµόσιο ή ο
∆ήµος, σε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου που ανήκει στην κυριότητά του
από τρίτο, δε στερείται τη νοµή του. Ούτε η
διακατοχή αυτού από τον τρίτο οδηγεί σε απώλεια της κυριότητάς του εκ µέρους του ∆ηµοσίου ή του ∆ήµου, έστω και αν η ασκούµενη
αυθαίρετη διακατοχή συνίσταται σε καλλιέργεια αγροτικού κτήµατος. Η αναφορά στον α.ν.
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1539/1938 σε «νοµή» ασκουµένη παρά τρίτου
σε δηµόσια ή δηµοτικά κτήµατα δεν έχει την
έννοια της νοµής ως δικαιώµατος, αλλά της
νοµής ως πραγµατικής κατάστασης, που άγει
υπό όρους στην απόκτηση δικαιώµατος εξαγοράς τέτοιων κτηµάτων. Η πραγµατική κατάσταση αυτή δεν συνιστά κατοχή µε την έννοια
της ΑΚ 997, ούτε είναι δυνατόν να εξοµοιωθεί
προς αυτήν, καθώς αναγκαίος όρος της προστατευόµενης κατοχής είναι να έχει λάβει ο
κάτοχος τη φυσική εξουσία του πράγµατος µε
τη συναίνεση του νοµέως. Συνεπώς, δεν είναι
νόµιµη η αγωγή, στην οποία ενώ εκτίθεται ότι
το επίδικο ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στο
∆ήµο, δεν γίνεται σ' αυτή επίκληση κάποιου
νόµιµου τρόπου κτήσης από τους ενάγοντες
της κατοχής του από το ∆ήµο. Απορρίπτει την
αναίρεση της υπ’ αριθµ. 4800/2007 απόφασης
ΕφετΑθ.
Με την από 1497/2011 απόφαση του Γ΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου παραπέµφθηκαν στην Ολοµέλεια, σύµφωνα µε το άρθρο 563
παρ. 2 εδ. β΄ΚΠολ∆ και 23 παρ. 2 του Οργανισµού ∆ικαστηρίων (ν. 1756/1988), οι λόγοι αναιρέσεως (πρώτος και δεύτερος) από το άρθρο
559 αριθ. 1 και 8, αντίστοιχα, ΚΠολ∆ κατά της
4800/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Ειδικότερα παραπέµπεται το ζήτηµα αν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 2,3 παρ.
3 και 4 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938, που ισχύουν
κατ’ άρθρο 53 Εισ.ΝΑΚ και άρθρο 1 του ν. δ/τος
31/1968 και µετά την εισαγωγή του ΑΚ και υπέρ
των ∆ήµων και Κοινοτήτων, η «νοµή» που ασκεί
ο ιδιώτης ο οποίος καταλαµβάνει αυθαιρέτως
δηµόσιο ή δηµοτικό κτήµα, κατάλληλο για αγροτική καλλιέργεια, και εκµεταλλεύεται τούτο µε
τακτική καλλιέργεια σύµφωνα µε τον προορισµό
του, εξοµοιώνεται µε «κατοχή» υπό την έννοια
της ΑΚ 997 και δικαιούται έννοµης προστασίας
σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο.
1. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.
1 του α.ν. 1539/1938 «περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων», η ισχύς της οποίας διατηρή-
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θηκε και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, σύµφωνα
µε το άρθρο 53 Εισ.ΝΑΚ και επεκτάθηκε και
υπέρ των ∆ήµων και Κοινοτήτων µε το άρθρο 1
του ν.δ/τος 31/1968 «επί των αδέσποτων και
των δηµοσίων κτηµάτων εν γένει νοµεύς θεωρείται το ∆ηµόσιον, έστω και αν ουδεµίαν ενήργησεν επ’ αυτών πράξιν νοµής». Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου «Νοµή παρά τρίτου
θεωρείται ασκούµενη α)..., β) επί των λοιπών
αγροτικών κτηµάτων µόνο διά τακτικής καλλιέργειας και γ)... . Περαιτέρω, κατά µεν τη διάταξη
του άρθρου 3 παρ. 3 του ως άνω νόµου (α.ν.
1539/1938), η οποία είναι ουσιαστικού δικαίου,
«η νοµή δεν επιδικάζεται εις τον ενάγοντα ιδιώτη, εφόσον το ∆ηµόσιον ήθελε αποδείξει είτε
ιδίαν αυτού κυριότητα, είτε ότι η κυριότητα δεν
ανήκει στον ενάγοντα», κατά δε τη διάταξη του
άρθρου 4 παρ. 1 του ιδίου νόµου «τα επί ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν». Από τις προαναφερόµενες διατάξεις του α.ν. 1539/1938 προκύπτει ότι το ∆ηµόσιο ή ο ∆ήµος, σε περίπτωση
αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου που ανήκει
στην κυριότητά του από τρίτο, δε στερείται τη
νοµή του (άρθρο 3 παρ. 3 α.ν. 1539/1938). Εξάλλου, ούτε η διακατοχή αυτού από τον τρίτο οδηγεί σε απώλεια της κυριότητάς του εκ µέρους
του ∆ηµοσίου ή του ∆ήµου, έστω και αν η
ασκούµενη αυθαίρετη διακατοχή συνίσταται σε
καλλιέργεια αγροτικού κτήµατος. Ο νόµος (α.ν.
1539/1938 ως ήδη ισχύει) αναφερόµενος στην
περίπτωση αυτή σε «νοµή», δεν αναφέρεται στη
νοµή ως δικαίωµα, αλλά σε πραγµατική κατάσταση και δη στη φυσική εξουσίαση του πράγµατος µε διάνοια κυρίου, η οποία συνδέεται µόνο και δη: υπό όρους απόκτησης δικαιώµατος
εξαγοράς κατά τα άρθρα 2 παρ. 2, 26 επ. α.ν.
1539/1938.
Η πραγµατική αυτή κατάσταση δεν συνιστά
κατοχή µε την έννοια του άρθρου 997 ΑΚ και συγκεκριµένα κατοχή που παρέχει στον έχοντα τη
φυσική εξουσία αγωγή αποδόσεως σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο. Και τούτο διότι,
όπως προκύπτει από το άρθρο 997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 974 ΑΚ, προϋπόθεση της προστατευόµενης κατοχής είναι να έλαβε ο κάτοχος τη φυσική εξουσία του πράγµατος µε τη συ-
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ναίνεση του νοµέα και να θέλει να εξουσιάσει το
πράγµα γι’ αυτόν. Ειδικότερα, πρέπει ο κάτοχος
να απέκτησε τη φυσική εξουσία για κάποια αιτία,
που µπορεί να στηρίζεται είτε σε σύµβαση µε το
νοµέα (άρθρο 997 ΑΚ), αφού ρητώς αναφέρεται
επί λέξει «... που απέκτησε από το νοµέα...», είτε απευθείας στο νόµο (ΑΚ 997) ... ή µε άλλη παρόµοια σχέση).
Τέλος, ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆,
λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο
δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ συνέτρεχαν
οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθή (Ολ. ΑΠ 36/1988).
Στην προκείµενη περίπτωση, από την επισκόπηση της ένδικης από 30-7-2004 αγωγής προκύπτει, ότι οι ενάγοντες και ήδη αναιρεσείοντες
εκθέτουν ότι αυτοί και η εναγόµενη και ήδη
αναιρεσίβλητη, κατέστησαν συννοµείς κατά το
1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας από αυτούς, του
αγροτεµαχίου, που βρίσκεται στη θέση «Κουφός
Πεντέλης», επιφανείας 2000 τ.µ., ιδιοκτησίας
του ∆ήµου Παιανίας Αττικής, πραγµατοποιώντας σ’ αυτό καλλιέργειες και δενδροφυτεύσεις
µέσω της συννοµέως εναγοµένης και ότι η τελευταία στις 10-10-2003, αντιποιούµενη παράνοµα και αυθαίρετα τη σύννοµη τους επ’ αυτού,
τους απέβαλε από τη σύννοµή του ως άνω
αγροτεµαχίου παράνοµα και χωρίς τη θέλησή
τους. Με την επίκληση δε των πραγµατικών αυτών περιστατικών ζητούν οι ενάγοντες να αναγνωριστούν συννοµείς του επιδίκου ακινήτου
κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας από
αυτούς, και να διαταχθεί η απόδοση της σύννοµής τους κατά τα ως άνω ποσοστά εκ µέρους
της εναγοµένης. Στη συνέχεια, το Εφετείο έκρινε, ότι η αγωγή αυτή δεν είναι νόµιµη. Και τούτο
διότι, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής, το επίδικο ακίνητο είναι ιδιοκτησίας
του ∆ήµου Παιανίας Αττικής και, για τη θεµελίωση του δικαιώµατος των εναγόντων, να ζητήσουν την έννοµη προστασία του άρθρου 997 ΑΚ,
δεν γίνεται επίκληση νοµίµου τρόπου κτήσεως
της κατοχής του επιδίκου ακινήτου από τον ∆ήµο Παιανίας, ο οποίος θεωρείται νοµέας, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938
«περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων», η
ισχύς του οποίου επεκτάθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, και υπέρ των ∆ήµων και Κοινοτήτων
και νοµή δεν µπορεί να επιδικασθεί σε διαδίκους
ιδιώτες.
Έτσι, που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε
κανόνες ουσιαστικού δικαίου και, ειδικότερα, τις
διατάξεις των άρθρων 997 ΑΚ, 2 παρ. 1 και 2β
και άρθρ. 3 παρ. 3 του α.ν. 1539/1938, τις οποίες
εφάρµοσε, γιατί συνέτρεχαν οι πραγµατικές
προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους, ενώ δεν
εφάρµοσε τις διατάξεις των άρθρων 987, 988
και 994 ΑΚ, γιατί δεν συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους. Και
τούτο διότι, ενώ στην αγωγή εκτίθεται, ότι το
επίδικο ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στο ∆ήµο Παιανίας, δεν γίνεται σ' αυτή επίκληση κάποιου νόµιµου τρόπου κτήσης από τους ενάγοντες
της κατοχής του από το ∆ήµο Παιανίας, ο οποίος, σύµφωνα µε την στην αρχή προεκτεθείσα
νοµική σκέψη, θεωρείται νοµέας αυτού. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως µε τον οποίον
υποστηρίζονται τα αντίθετα, από το άρθρο 559
αρ. 1 ΚΠολ∆, είναι αβάσιµος. […]
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Υπ’ αριθ. 664/2013 (Τµ. Ναυτικό)
Αναγκαστική εκτέλεση. Πίνακας κατατάξεως.
Πότε υφίσταται απλή και πότε αναγκαστική
οµοδικία. Έξοδα εκτελέσεως. Ενεργητική και
παθητική νοµιµοποίηση των οργάνων εκτελέσεως και του δικηγόρου του επισπεύσαντος
την εκτέλεση. Έννοµο συµφέρον ασκήσεως
εφέσεως κατά ανακοπτόντων των οποίων
απορρίφθηκαν οι ανακοπές. Περιεχόµενο δικογράφου ανακοπής επί απαιτήσεως εξ αλληλοχρέου λογαριασµού. Αοριστία. Έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως του πλοίου. Τρόπος
υποκαταστάσεως ανακόπτοντος, εάν γίνει δεκτή η ανακοπή ως προς περισσότερες προσβαλλόµενες απαιτήσεις και τα έξοδα εκτελέσεως. ∆ιαφοροποίηση ως προς την κατάταξη
των εξόδων εκτελέσεως, επί πινάκων εκτελέσεως επί πλειστηριασµού πλοίου. Επί παρα-
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δροµής του Συµβολαιογράφου απαιτείται ειδικός λόγος ανακοπής. Έννοµο συµφέρον λόγων ανακοπής.
[…] Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 974,
979 και 1006 παρ. 3 ΚΠολ∆, 58 παρ. 4 Ν∆
356/1974 και 10 Κ∆ της 26ης Ιουνίου/10ης Ιουλίου 1994 «περί δικών του ∆ηµοσίου» προκύπτει
ότι, εάν, µετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, δεν αρκεί το πλειστηρίασµα, ώστε να ικανοποιηθούν ο υπέρ ου η εκτέλεση και οι αναγγελθέντες δανειστές, ο επί του πλειστηριασµού
υπάλληλος συντάσσει πίνακα κατατάξεως και
εντός τριών εργασίµων ηµερών καλεί εγγράφως τον υπέρ ου η εκτέλεση, τον καθ’ ου η εκτέλεση και τους προαναφεροµένους δανειστές να
λάβουν γνώση του πίνακος, εντός δε δώδεκα
εργασίµων ηµερών από της επιδόσεως της προσκλήσεως και, προκειµένου περί του Ελληνικού
∆ηµοσίου, εντός τριάντα ηµερών, οιοσδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον δύναται να ασκήσει ανακοπή κατά του πίνακος στρεφοµένη κατά των
δανειστών, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη, ως και κατά των δικαιούχων των εξόδων
εκτελέσεως, εφ’ όσον προσβάλλεται η αφαίρεση αυτών από τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο. Το δικαστήριο, δεχόµενο την ανακοπή,
µεταρρυθµίζει τον πίνακα και κατατάσσει τον
ανακόπτοντα κατά το ποσόν, το οποίο αποδεσµεύεται διά της αποβολής του καθ’ ου η ανακοπή, εν περιπτώσει, όµως, ασκήσεως πλειόνων
ανακοπών είτε διά του ιδίου δικογράφου είτε δια
χωριστών συνεκδικαζοµένων δικογράφων, εφ’
όσον προσβάλλεται η αυτή απαίτηση ή η αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως και το αποδεσµευόµενο ποσό υπολείπεται του συνολικού ποσού των προς κατάταξη πλειόνων απαιτήσεων,
γίνεται σύγκριση µεταξύ των τελευταίων και η
κατάταξη χωρεί αναλόγως του προνοµίου εκάστης απαιτήσεως, διαµορφώνεται δε επιγενοµένη αναγκαστική οµοδικία, αφού η εν λόγω κατάταξη επιδέχεται ενιαία µόνον ρύθµιση (ΑΠ
175/2011 Ελλ∆ικ 52.773, 1229/2008 ∆ίκη
2008.1050), οπότε συµφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ η άσκηση
ενδίκων µέσων παρά ενός των οµοδίκων επάγε-
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ται αποτέλεσµα και ως προς τους λοιπούς, οι δε
νοµίµως µετέχοντες της δίκης ενώπιον του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου ή προσεπικληθέντες
απολειπόµενοι θεωρούνται αντιπροσωπευόµενοι από τους παρισταµένους. Εάν, όµως, διά των
ασκηθεισών ανακοπών δεν προσβάλλεται η αυτή απαίτηση ή η αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, υφίσταται απλή οµοδικία, οπότε συµφώνως προς την διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1
ΚΠολ∆ έκαστος των οµοδίκων ενεργεί ανεξαρτήτως των άλλων και οι πράξεις ή παραλείψεις
αυτού δεν βλάπτουν ούτε ωφελούν τους λοιπούς. Περαιτέρω, από µεν τις διατάξεις των άρθρων 115 παρ. 3, 237 παρ. 1, 238, 239, 241 παρ.
2, 524 παρ. 1 και 2, 528, 649 παρ. 1 και 654 παρ.
2 ΚΠολ∆ προκύπτει αφ’ ενός ότι, εξαιρουµένων
των υποθέσεων, οι οποίες εκδικάζονται κατά
την ειδική διαδικασία των διαφορών παραδόσεως ή αποδόσεως της χρήσεως µισθίου, είναι
υποχρεωτική ενώπιον του Εφετείου η κατάθεση
προτάσεων µέχρι της ενάρξεως της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της υποθέσεως, εκτός εάν
ασκεί έφεση ο πρωτοδίκως δικασθείς ερήµην
διάδικος, οπότε οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν είκοσι ηµέρες προ της συζητήσεως, αφ’
ετέρου ότι ο διάδικος, ο οποίος δεν κατέθεσε ή
κατέθεσε εκπροθέσµως προτάσεις, δικάζεται
ερήµην, κατά δε την διάταξη του άρθρου 260 ιδίου Κώδικος, εάν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως δεν εµφανίζονται πάντες οι διάδικοι ή εµφανίζονται, αλλά δεν µετέχουν προσηκόντως
της συζητήσεως, η συζήτηση µαταιούται. […]
[…] Περαιτέρω, εάν κατά του πίνακος κατατάξεως ασκηθούν πλείονες ανακοπές, οι οποίες
δεν προσβάλλουν την ιδία απαίτηση ή την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως από τον επί του
πλειστηριασµού υπάλληλο, οι ανακόπτοντες,
των οποίων οι ανακοπές απερρίφθησαν, αφ’
ενός δεν υποχρεούνται να απευθύνουν τις εφέσεις αυτών κατά των άλλων ανακοπτόντων,
αφού κατά τα προαναφερθέντα, εάν δεν προσβάλλεται η ιδία απαίτηση ή η αφαίρεση των
εξόδων εκτελέσεως, δεν υφίσταται επιγενόµενη αναγκαστική οµοδικία, αφ’ ετέρου δεν έχουν
έννοµο συµφέρον προς τούτο και, συνεπώς, οι
εν λόγω εφέσεις, εάν απευθύνονται κατά των
άλλων ανακοπτόντων, δεν είναι παραδεκτές και
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απορρίπτονται. Επίσης, εν περιπτώσει ασκήσεως δύο ή περισσοτέρων ανακοπών κατά της αυτής απαιτήσεως ή της αφαιρέσεως των εξόδων
εκτελέσεως και ευδοκιµήσεως της µιας µόνον
εξ αυτών, ανεξαρτήτως εάν το αποδεσµευόµενο
ποσόν υπολείπεται του συνολικού ποσού των
προς η κατάταξη απαιτήσεων, δεν δηµιουργείται
αναγκαστική οµοδικία µεταξύ του καθ’ ου οι
ανακοπές, ο οποίος απεβλήθη του πίνακος, και
του ανακόπτοντος, του οποίου έγινε δεκτή η
ανακοπή, έναντι του ανακόπτοντος, του οποίου
απερρίφθη η ανακοπή, ούτε επίσης µεταξύ των
ανακοπτόντων έναντι του καθ’ ου οι ανακοπές,
οπότε ο τελευταίος ούτε υποχρεούται να απευθύνει την κατά του νικήσαντος ανακόπτοντος
έφεση αυτού και κατά του ηττηθέντος ανακόπτοντος, ούτε έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο (ΑΠ 175/2011 ό.π.) και, συνεπώς, η εν λόγω
έφεση, εάν απευθύνεται και κατά του ηττηθέντος ανακόπτοντος, δεν είναι παραδεκτή ως
προς αυτόν και απορρίπτεται, επίσης, ο ηττηθείς
ανακόπτων δεν υποχρεούται να απευθύνει την
κατά του νικήσαντος ανακόπτοντος έφεση αυτού και κατά του καθ’ ου οι ανακοπές, έχει,
όµως, προς τούτο έννοµο συµφέρον, εάν αιτείται την αποβολή του καθ’ ου εκ του πίνακος κατά
ποσόν µείζον εκείνου, κατά το οποίο έχει αποβληθεί ο τελευταίος δια της εκκαλουµένης αποφάσεως. Εξ άλλου, ως δικαιούχος των εξόδων
εκτελέσεως και, συνεπώς, νοµιµοποιούµενος
παθητικώς επί ασκήσεως ανακοπής προσβαλλούσης την αφαίρεση αυτών, νοείται όχι µόνον
ο επισπεύσας την εκτέλεση δανειστής, ο οποίος
κατά την διάταξη του άρθρου 932 ΚΠολ∆ προκατέβαλε τα έξοδα, αλλά και ως όργανα της εκτελέσεως ο συµβολαιογράφος και ο δικαστικός
επιµελητής, εφ’ όσον αµφισβητείται η νοµιµότης ή το υπαρκτό ή το ύψος των εξόδων (ΑΠ
60/2011 Ελλ∆ικ 52.772, 1774/2007 ΕΠολ∆
2008.273, 280/ 2004 ΝοΒ 53.280, 142/2004 ΝοΒ
52.1560), όχι, όµως, και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επισπεύσαντος την εκτέλεση ως προς
τα γενόµενα παρ’ αυτού εν αναφορά προς τις
πράξεις εκτελέσεως έξοδα και την δικηγορική
αµοιβή, ως προς τα οποία νοµιµοποιείται παθητικώς αποκλειστικώς ο επισπεύσας την εκτέλεση
(ΑΠ 77/2008 ΕφΑ∆ 2009.350), αφού ο δικηγό-
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ρος δεν είναι όργανο της εκτελέσεως, συνεπώς,
εάν ασκηθεί ανακοπή κατά του επισπεύσαντος
την εκτέλεση και του πληρεξουσίου δικηγόρου
αυτού ως προς τα έξοδα εκτελέσεως και γίνει
εν µέρει δεκτή ως προς τον πρώτο, δεν δηµιουργείται αναγκαστική οµοδικία µεταξύ αυτών,
ώστε να υποχρεούται ο ανακόπτων να απευθύνει την σχετική έφεση αυτού και κατά του δευτέρου, ούτε έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
και, συνεπώς, η εν λόγω έφεση, εάν απευθύνεται και κατά του πληρεξουσίου δικηγόρου του
επισπεύσαντος την εκτέλεση, δεν είναι παραδεκτή ως προς αυτόν και απορρίπτεται, ούτε αφ’
ετέρου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επισπεύσαντος την εκτέλεση έχει έννοµο συµφέρον να
ασκήσει έφεση κατά του ανακόπτοντος, η
οποία, οµοίως, εάν ασκηθεί, δεν είναι παραδεκτή και απορρίπτεται. […]
Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 979
παρ. 2, 933 και 585 παρ. 2 ΚΠολ∆ εν συνδυασµώ
προς εκείνες των άρθρων 216 παρ. 1 και 217 ιδίου Κώδικος προκύπτει ότι το δικόγραφο της
ανακοπής κατά του πίνακος κατατάξεως πρέπει
να περιέχει παράθεση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία θεµελιώνουν την απαίτηση,
της οποίας ζητείται η κατάταξη, και του τυχόν
υφισταµένου προνοµίου αυτής, άλλως δεν είναι
παραδεκτή και απορρίπτεται, δεν αρκεί δε η
µνεία της διαταγής πληρωµής ή της δικαστικής
αποφάσεως, διά της οποίας έχει εξοπλισθεί η
απαίτηση του ανακόπτοντος (ΑΠ 1281/2011,
849/ 2009 ΕΠολ∆ 2010.249, 440/2004). Αφ’ ετέρου, από τις διατάξεις των άρθρων 669 ΕΝ, 47,
64-67 Ν∆ της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου
1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων
εταιριών», 873, 874 ΑΚ και 112 ΕισΝΑΚ συνάγεται ότι, προκειµένου περί απαιτήσεως του ανακόπτοντος εκ του καταλοίπου αλληλοχρέου λογαριασµού, το δικόγραφο της ανακοπής πρέπει
να περιέχει παράθεση των πράξεων και των
αµοιβαίων πιστοχρεώσεων των συµβαλλοµένων
µερών, ώστε να εµφαίνεται η πλήρης κίνηση του
λογαριασµού, εκτός εάν έχει συναφθεί σύµβαση αναγνωρίσεως ή αφηρηµένης υποσχέσεως
του καταλοίπου, οπότε δεν απαιτείται παράθεση
των εν λόγω στοιχείων (ΑΠ 1850/ 2011,
1109/1999, 46/1984 ΝοΒ 33.232, Στ. Αντωνό-
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πουλου, Η σύµβαση αλληλοχρέου λογαριασµού, 2007, σ. 142 επ.). Περαιτέρω, κατά την
διάταξη του άρθρου 1012 παρ. 4 ΚΠολ∆, επί
πλειστηριασµού πλοίου, η κατάταξη των δανειστών γίνεται κατά πρώτο λόγο συµφώνως προς
τις διατάξεις του Κωδικός Ιδιωτικού Ναυτικού
∆ικαίου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 205 του
εν λόγω Κωδικός, «τα από του κατάπλου του
πλοίου εις τον τελευταίον λιµένα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως» κατατάσσονται προνοµιακώς. Όπως προκύπτει από την τελευταία των
εν λόγω διατάξεων, οι όροι «κατάπλους εις τον
τελευταίον λιµένα» και «έξοδα φυλάξεως και
συντηρήσεως» υποσηµαίνουν, ο πρώτος, τον λιµένα, όπου κατεσχέθη το πλοίο και εξ αυτού του
λόγου δεν κατέστη εφικτός ο απόπλους αυτού,
ο δε δεύτερος, τα έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως του πλοίου, ώστε να αποφευχθεί η µείωση της αξίας αυτού, τα οποία πρέπει να συνδέονται αιτιωδώς προς την γενοµένη κατάσχεση,
µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνεται και η αµοιβή
του φύλακος ή των φυλάκων του πλοίου, τους
οποίους προσέλαβε και εγκατέστησε επί του
πλοίου µετά την κατάσχεση ο κατασχών δανειστής, υποχρεούµενος προς τούτο βάσει της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 Π∆ 280/2000 (Φ. Ε.
Κ. Α΄ 232 της 30ής Οκτωβρίου 2000), εκδοθέντος δυνάµει νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως
παρασχεθείσης διά του άρθρου 15 παρ. 11 περ.
η΄ Ν. 2743/1999. Εξ άλλου, από τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 974, 979 και 1006
παρ. 3 ΚΠολ∆ συνάγεται περαιτέρω αφ’ ενός ότι
ο λόγος της ανακοπής, ο οποίος αµφισβητεί την
ύπαρξη ή το προνόµιο της απαιτήσεως του καθ’
ου η ανακοπή, συνιστά άρνηση και ως εκ τούτου
το βάρος αποδείξεως φέρει ο τελευταίος (ΑΠ
650/2011, 1311/2009 ΧρΙ∆ 11.464), αφ’ ετέρου
ότι, εάν διά της ανακοπής προσβάλλεται τελεσφόρως η κατάταξη περισσοτέρων απαιτήσεων,
η υποκατάσταση του ανακόπτοντος θα χωρήσει
συµµέτρως εις βάρος των µη δορυφορουµένων
διά προνοµίου απαιτήσεων και θα επεκταθεί εις
βάρος των εχουσών ασθενέστερο προνόµιο και
εν συνεχεία εις βάρος των εχουσών ισχυρότερο, ακολουθούσα αντιστρόφως την κατά τα άρθρα 975 - 977 ΚΠολ∆ σειρά κατατάξεως των
απαιτήσεων, µέχρις ότου ικανοποιηθεί πλήρως η
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απαίτηση του ανακόπτοντος (πρβλ. Ι. Μπρίνια,
Αναγκαστική Εκτέλεσις, τ. II, 1972, σ. 1199, Νικ.
Νίκα, ∆ίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τ. II ,
2012, σ. 577), εάν δε προσβάλλεται και η κατά
τα ανωτέρω προαφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως από τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο, η ικανοποίηση της απαιτήσεως του ανακόπτοντος θα χωρήσει κατά πρώτον εις βάρος των
καταταγεισών απαιτήσεων και καθ’ ύστερον
στάδιο εις βάρος των δικαιούχων των εξόδων
εκτελέσεως, αφού, συµφώνως προς τα ανωτέρω, η αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως προηγείται της κατατάξεως των απαιτήσεων. Η εν
λόγω, όµως, ευνοϊκή µεταχείριση των εξόδων
εκτελέσεως δεν ισχύει επί πλειστηριασµού
πλοίου, εφ’ όσον βάσει των προαναφερθεισών
διατάξεων των άρθρων 1012 παρ. 4 ΚΠολ∆ και
205 ΚΙΝ∆ τα δικαστικά έξοδα τα γενόµενα προς
το κοινό συµφέρον των δανειστών δεν προαφαιρούνται αλλά συγκατατάσσονται µεταξύ των
ναυτικών προνοµίων της πρώτης τάξεως µετά
των βαρυνόντων το πλοίον τελών και δικαιωµάτων, των συναφών προς την ναυσιπλοΐα φόρων
και των προαναφεροµένων εξόδων φυλάξεως
και συντηρήσεως του πλοίου (Αντ. Αντάπαση,
Απαιτήσεις απολαύουσαι ναυτικών προνοµίων,
1976, σ. 138 επ.), εάν, εν τούτοις, ο συντάξας
τον πίνακα συµβολαιογράφος προαφήρεσε επί
πλειστηριασµού πλοίου τα έξοδα εκτελέσεως
και δεν προσβάλλεται η εν λόγω πληµµέλεια διά
της ανακοπής, δεσµεύεται εκ τούτου το δικαστήριο συµφώνως προς την εκ της διατάξεως
του άρθρου 106 ΚΠολ∆ αρχή της διαθέσεως
των διαδίκων και δεν δύναται να θεωρήσει τα εν
λόγω έξοδα ως συγκαταταχθέντα µεταξύ των
ναυτικών προνοµίων. […]
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 522
και 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι διά της
ασκήσεως της εφέσεως η υπόθεση µεταβιβάζεται ενώπιον του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου
κατά τα διά της εφέσεως και των προσθέτων λόγων καθοριζόµενα όρια και, εάν ο λόγος της
εφέσεως κριθεί βάσιµος, η απόφαση εξαφανίζεται εν όλω ή εν µέρει και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο κρατεί την υπόθεση και δικάζει αυτήν
κατ’ ουσίαν, ενώ, εάν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο έχει δεχθεί κατ’ ουσίαν την αγωγή ή την
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ανακοπή, η οποία, όµως, στερείται νοµίµου ερείσµατος ή δεν είναι ωρισµένη, το δευτεροβάθµιο
δικαστήριο, το οποίο, εφ’ όσον η έφεση είναι παραδεκτή και υφίσταται λόγος επί της ουσίας,
ερευνά αυτεπαγγέλτως, εντός των ορίων του
µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως,
το παραδεκτό της συζητήσεως και το παραδεκτό και το νόµω βάσιµο της αγωγής ή της ανακοπής, εξαφανίζει δυνάµει του µεταβιβαστικού
αποτελέσµατος της εφέσεως την εκκαλουµένη,
κρατεί την υπόθεση και απορρίπτει εξ αυτού του
λόγου την αγωγή ή την ανακοπή, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ειδικού παραπόνου (ΑΠ
1635/2008 ∆ΕΕ 15.46, 1216/1997 Ελλ∆ικ
39.573, 457/1989 ΕΕΝ 57.135, 93/1988 Ελλ∆ικ
29.1591). Όταν δε εξαφανίζεται ολικώς ή µερικώς η εκκαλουµένη απόφαση, εξαφανίζεται ολικώς και το κεφάλαιο των δικαστικών εξόδων λόγω της αναγκαιότητος ενιαίου καθορισµού των
δικαστικών εξόδων ως προς όλα τα κεφάλαια
της αποφάσεως (ΑΠ 192/1998 Ελλ∆ικ 39. 825),
εκτός εάν, επί µερικής εξαφανίσεως, προκύπτει
το ποσόν των δικαστικών εξόδων, το οποίο αντιστοιχεί προς το µέρος, κατά το οποίο εξαφανίζεται η απόφαση, οπότε το κεφάλαιο των δικαστικών εξόδων δεν εξαφανίζεται ολικώς, αλλά
µόνον κατά το εν λόγω ποσόν. […]
Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 68 και
979 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι προϋπόθεση του παραδεκτού της ανακοπής κατά του πίνακος κατατάξεως και των κατ’ ιδίαν λόγων αυτής είναι η
ύπαρξη εννόµου συµφέροντος του ανακόπτοντος, το οποίο πρέπει να υφίσταται και κατά τον
χρόνο συζητήσεως της ανακοπής, εάν δε συνεπεία γεγονότων επελθόντων µετά την άσκηση
της ανακοπής, το δικονοµικό αποτέλεσµα, το
οποίο επιδιώκεται, δεν πρόκειται να επηρεάσει
θετικώς την νοµική θέση του ανακόπτοντος,
εκλείπει το έννοµο συµφέρον και η ανακοπή
απορρίπτεται. Εξ άλλου, εάν η απόφαση του
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου εξαφανίζεται εν µέρει µόνον, δύναται, χάριν της ενότητος της εκτελέσεως εν ευρεία εννοία, να εξαφανισθεί και κατά τις µη θιγόµενες διατάξεις αυτής, προκειµένου η απόφαση του Εφετείου να έχει ενιαίο διατακτικό (ΑΠ 748/1984 Ελλ∆ικ 26.642). […]
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ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 4041/2013
Συνέπεια της καταδολιευτικής αγωγής είναι η
διάρρηξη της δικαιοπραξίας, ενώ της εικονικής η αναγνώριση της ακυρότητας λόγω εικονικότητας. Είναι δυνατή η επικουρική σώρευση διαπλαστικής και αναγνωριστικής αγωγής,
σε κάθε νοητό µεταξύ τους συνδυασµό, αρκεί
να µην υπάρχει αντιφατικότητα µεταξύ τους.
Εποµένως αφού το περιεχόµενο µιας εικονικής δικαιοπραξίας, έρχεται σε αντίθεση µε το
περιεχόµενο της αγωγής διάρρηξης, η οποία
προϋποθέτει έγκυρη έστω και υποκρυπτόµενη
δικαιοπραξία, διατάσσεται ο χωρισµός των
δυο αγωγών. Η καταδολίευση δανειστών, τελούµενη προς βλάβη τους, δεν αποτελεί και
αδικοπραξία, υπό την έννοια του άρθρου 914
ΑΚ, διότι παρά το γεγονός πως είναι παράνοµη συµπεριφορά, συνέπειά της είναι η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως και όχι η
αποζηµίωση. ∆εν υποχρεούνται οι τρίτοι να
επαναφέρουν τα πράγµατα στην κατάσταση
που βρισκόταν πριν από την καταδολιευτική
απαλλοτρίωση, καθώς µε τη διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, η απαλλοτρίωση θεωρείται σαν να µην είχε γίνει ποτέ, οπότε
ο δανειστής µπορεί να στραφεί κατά του οφειλέτη του απευθείας και δε χρειάζεται να γίνει
µεταβίβαση από τον τρίτο στον οφειλέτη.
[…] Η καταδολιευτική εκποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την
εγκυρότητα της απαλλοτρίωσης µε πρόθεση
βλάβης του οφειλέτη. Αντιθέτως, η εικονικότητα, στη περίπτωση που αυτή είναι απόλυτη, χωρίς να υποκρύπτει έγκυρη δικαιοπραξία άλλης
µορφής, προϋποθέτει τη συµφωνία όλων των
συµβαλλοµένων να µην παράγει έννοµα αποτελέσµατα η καταρτισθείσα σύµβαση. Συνεπώς,
όταν η καταδολίευση είναι εικονική ο δανειστής
δεν έχει ανάγκη προσφυγής σε διάρρηξη, αλλά
µπορεί να εγείρει αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας λόγω εικονικότητας. Αν, όµως υπάρχει
άλλη δικαιοπραξία καλυπτόµενη από την εικονι-
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κή, η οποία, είναι σύµφωνα µε την αληθινή βούληση των µερών, έγκυρη (άρθρο 138 παρ. 2 ΑΚ),
η τελευταία υπόκειται σε διάρρηξη και η αγωγή
διάρρηξης ενώνεται µε την αγωγή αναγνώρισης
της εικονικότητας στο ίδιο δικόγραφο (βλ.
ΕρµΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τ. iv, σελ. 852).
Συνεπώς, στην περίπτωση της απόλυτης εικονικότητας, δεδοµένου ότι υποκρύπτεται συµφωνία των συµβαλλοµένων να µην παράγει η σύµβαση έννοµες συνέπειες (ΑΠ 337/2007 δηµ. στη
ΤΝΠ Νόµος), το περιεχόµενο της σχετικής αγωγής έρχεται σε αντίφαση µε το περιεχόµενο της
αγωγής διάρρηξης, η οποία προϋποθέτει έγκυρη, έστω και υποκρυπτόµενη δικαιοπραξία. Εποµένως, η αγωγή στην οποία σωρεύεται αγωγή
αναγνώρισης ως άκυρης, λόγω εικονικότητας,
της µεταξύ των εναγοµένων καταρτισθείσας
σύµβασης πώλησης, παραδεκτώς σωρεύεται
επικουρικά και µόνο, σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 219 § 1, 2 ΚΠολ∆, µε το αναγνωριστικό κύριο αίτηµα της διάρρηξης ως καταδολιευτικής της σύµβασης αυτής, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και προϋποθέτει σπουδαία και
όχι εικονική σύµβαση, δεδοµένου ότι η επικουρική σώρευση διαπλαστικής και αναγνωριστικής
αγωγής είναι δυνατή σε κάθε νοητό µεταξύ
τους συνδυασµό (ΕφΑΘ 2439/2008 Ελλ∆νη
2009/214). Περαιτέρω, µε το άρθρο 218 ΚΠολ∆
ορίζονται οι προϋποθέσεις της σώρευσης στο
αυτό δικόγραφο διαφόρων αιτήσεων του ίδιου
ενάγοντος κατά του ίδιου εναγοµένου, στις
οποίες συµπεριλαµβάνεται η έλλειψη αντιφατικότητας µεταξύ τους, πλην όµως, για την περίπτωση της παρά τον νόµο σώρευσης αγωγών
που αντιφάσκουν µεταξύ τους, δεν προβλέπεται
ως κύρωση το απαράδεκτο ή η ακυρότητα του
δικογράφου αλλά διατάσσεται ο χωρισµός (ΑΠ
448/2011, ΑΠ 27/2008 δηµ. στη ΤΝΠ Νόµος).
Σχετικά µε το πρόβληµα των συνεπειών στην
περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων για
τη σώρευση υποστηρίζεται η άποψη, που βέβαια
βρίσκεται σε συµφωνία µε το γράµµα της διάταξης, ότι διατάσσεται απλώς ο χωρισµός των
αγωγών που αντιφάσκουν, ώστε να παρασχεθεί
η δυνατότητα στον ενάγοντα να επιλέξει ποια
από τις πολλές αγωγές θα ασκήσει (ΑΠ
510/1982 ΝοΒ 31.352, ΕφΑθ 4329/1986 Ελλ∆νη
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27.1332, Κεραµέας, Αστικό δικονοµικό δίκαιο,
Γενικό µέρος, έκδ. 1986, σελ. 211). Η επιεικής
άποψη, ότι δηλαδή δεν διατάσσεται ο χωρισµός,
αλλά εξετάζεται η προτασσόµενη αγωγή
(ΕφΘεσ 496/1978 Αρµ 32.698), δεν φαίνεται να
βρίσκει έρεισµα στο νόµο, ενώ αντίθετα µεταθέτει ανεπίτρεπτα το δικαίωµα και την ευθύνη της
επιλογής από τον ενάγοντα στο δικαστήριο.
Από µερίδα της νοµολογίας υποστηρίζεται
(ΕφΑθ 10570/1984 ΝοΒ 33.832, ΕφΠειρ
784/1979 Ελλ∆νη 21.149) ότι εξετάζεται η προτασσόµενη αγωγή, τόσο όταν η άλλη είναι νοµικά αβάσιµη, οπότε και θα πρέπει να απορρίπτεται, χωρίς να διατάσσεται χωρισµός, αφού έτσι
εξυπηρετείται η αρχή της οικονοµίας της δίκης
και το αληθινό συµφέρον των διαδίκων, ακόµη
δε και η ταχύτερη επίλυση των διαφορών, όσο
και όταν η άλλη υπάγεται σε διαφορετική διαδικασία, οπότε το δικαστήριο έχει την ευχέρεια,
ενόψει της γενικότητας της παρ. 2 του άρθρου
218, η οποία δεν αρκείται µόνο στο χωρισµό, αλλά κάνει λόγο και για παραποµπή στο αρµόδιο
δικαστήριο, ασφαλώς για την αναρµοδίως εισαχθείσα αγωγή µετά το χωρισµό, να παραπέµψει
αυτήν, που εκδικάζεται µε διαφορετική διαδικασία, σε ιδιαίτερη συζήτηση κατ’ άρθρο 591 παρ.
2 ΚΠολ∆ (ΕφΑΘ 3815/1997 Ε∆Πολ 2000.158).
Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος της
αντιφατικότητας των αιτηµάτων έπεται του
ελέγχου του παραδεκτού και του νόµου βάσιµου
των αγωγών (Βλ. ΕρµΚΠολ∆ Κεραµέα-Κονδύλη-Νίκα, σελ. 469). Περαιτέρω η καταδολίευση
δανειστών, τελούµενη προς βλάβη τους, µε την
από τον οφειλέτη απαλλοτρίωση της περιουσίας του ώστε να καθίσταται έναντι αυτών αναξιόχρεος, ρυθµιζόµενη ειδικώς από τα άρθρα
939 επ. του ΑΚ, δεν αποτελεί και αδικοπραξία,
υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, διότι είναι
µεν παράνοµη συµπεριφορά, αφού απαγορεύεται, ως συνέπειά της όµως τάσσεται µε το νόµο
όχι η αποζηµίωση, αλλά η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως. Ακόµη και όταν η καταδολιευτική απαλλοτρίωση πληροί την αντικειµενική
υπόσταση του κατά το άρθρο 937 ΠΚ, εγκλήµατος, δεν έχει ως συνέπεια την αποζηµίωση, αλλά τη διάρρηξη (ΟλΑΠ 12/2008 Ελλ∆νη 49,721).
Τέλος, το άρθρο 70 του ΚΠολ∆ ορίζει ότι, όποι-
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ος έχει έννοµο συµφέρον να αναγνωριστεί η
ύπαρξη ή η µη ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσεως, µπορεί να εγείρει σχετική αγωγή. Από την
ουσιαστικού δικαίου διάταξη αυτή προκύπτει ότι
µπορεί να αναγνωριστεί µε αγωγή η ύπαρξη ή
ανυπαρξία έννοµης σχέσεως, η οποία τελεί σε
αβεβαιότητα, εφόσον συντρέχει προς τούτο έννοµο συµφέρον. Ως έννοµη σχέση θεωρείται η
βιοτική σχέση που ρυθµίζεται από το δίκαιο και
συνεπάγεται ή ενέχει ως περιεχόµενό της σε
σχέση µε άλλο πρόσωπο ή αντικείµενο ένα τουλάχιστον δικαίωµα ή µία υποχρέωση είτε δέσµη
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και όχι απλών
πραγµατικών γεγονότων ή προϋποθέσεων δικαιώµατος ή αξιώσεως (ΑΠ 224/2007 ΧρΙ∆
2007/622, ΑΠ 927/2002. Ελλ∆νη 2003/1273).
Έτσι ο έχων έννοµο συµφέρον να αναγνωριστεί
η ύπαρξη ή η ανυπαρξία κάποιας έννοµης σχέσεως, δεν µπορεί να περιοριστεί στην υποβολή
αιτήµατος διαπιστώσεως απλών πραγµατικών
περιστατικών, χωρίς καθορισµό των προσαπτόµενων από το δίκαιο συνεπειών, έστω και αν
µνηµονεύεται ο κανόνας ή η νοµική αρχή στην
οποία υπάγονται τα περιστατικά αυτά (ΑΠ
662/2002 Ελλ∆νη 2003/704). Στην προκείµενη
περίπτωση, οι ενάγοντες µε την υπό κρίση αγωγή τους, εκθέτουν ότι είναι νόµιµοι εξ αδιαθέτου
κληρονόµοι σε ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου στην
περιουσία του αποβιώσαντος πατρός τους, καθώς και σε ποσοστό 3/16 έκαστος, του παππού
τους από την πατρική γραµµή..., ο οποίος απεβίωσε το έτος 2007, καθόσον ο πατέρας τους...
προαποβίωσε το έτος 2004. Οτι ο… κατέλιπε
την από 4-4-1005 δηµόσια διαθήκη του δυνάµει
της οποίας έλαβε έκαστος των εναγόντων το
ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ εγκατέστησε τον
υιό του Σ., κληρονόµο εκ διαθήκης στη λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία του. Ότι σε οικόπεδο
κείµενο στη θέση «Μονολέξα» στην παραλία
του τέως ∆ήµου Αυλίδας, στο οποίο προϋπήρχε
κτίσµα εµβαδού 101,82 τ.µ., ο πατέρας των εναγόντων ανήγειρε κατά το χρονικό διάστηµα
1996-2004, µε δικές του δαπάνες που ανήλθαν
στο ποσό των 114.557,53 ευρώ, όπως αυτές λεπτοµερώς εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής, κατοικία αποτελούµενη από ισόγειο και
πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 93,28 τ.µ.,
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καθώς και κλειστό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτου επιφάνειας 10,64 τ.µ. Ότι προέβη στην ανοικοδόµηση του ως άνω ακινήτου κατόπιν παραχώρησης από τον πατέρα του... του δικαιώµατος
ανέγερσης, λόγω γονικής παροχής που καταρτίσθηκε µε ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την υπόσχεση ότι µετά την αποπεράτωσή της, ο τελευταίος
θα προέβαινε στη µεταβίβασή της. Ότι ο... στις
26-7-2006 µεταβίβασε εικονικά µε το υπ’ αριθµόν .../26.7.2006 αγοραπωλητήριο συµβόλαιο
της συµβολαιογράφου Αθηνών…, στους τρίτο,
τέταρτη και πέµπτο των εναγοµένων το ως άνω
οικόπεδο µετά των ευρισκοµένων εντός αυτού
κατοικιών έναντι τιµήµατος ύψους 180.000 ευρώ, µε σκοπό να υποστούν βλάβη οι ενάγοντες
και να αποξενωθεί ο... από το µοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο που διέθετε, εν γνώσει
του τρίτου, τέταρτης και πέµπτου των εναγοµένων. Ότι η πραγµατική αξία του πωληθέντος ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ,
ενώ η αξία της οικοδοµής που ανεγέρθηκε µε
δαπάνες του πατρός των εναγόντων, εκτιµάται
στο ποσό των 300.000 ευρώ. Για τους λόγους
αυτούς, ζητούν α) να αναγνωρισθεί ως άκυρη
λόγω εικονικότητας η πώληση του επίδικου ακινήτου, β) να διαρρηχθεί ως καταδολιευτική η µεταβίβαση του επίδικου ακινήτου στους 3ο, 4η
και 5ο των εναγοµένων, καθώς και να υποχρεωθούν οι τελευταίοι να αποκαταστήσουν τα πράγµατα στην προτέρα κατάσταση, γ) να αναγνωρισθεί ότι η πώληση του επίδικου ακινήτου έλαβε
χώρα προς βλάβη των εναγόντων και µε γνώση
των εναγοµένων της ανεπάρκειας της περιουσίας του µεταβιβάσαντος για την ικανοποίηση
των αξιώσεών των εναγόντων, δ) να απαγγελθεί
η προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους σε
βάρος εκάστου των εναγοµένων, ως µέσο για
την ικανοποίηση των αξιώσεων τους λόγω του
διαπραχθέντος αδικήµατος, άλλως να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγόµενων, να καταβάλουν ευθυνόµενοι εις ολόκληρο, µε βάση την
κληρονοµική µερίδα των εναγόντων, το ποσοστό που τους αναλογεί επί της αξίας του ανεγερθείσας από το πατέρα τους οικοδοµής και
συγκεκριµένα σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των
112.500 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, άλλως να αναγνωρισθεί η υπο-
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χρέωση της πρώτης και δεύτερου των εναγοµένων να καταβάλουν, εις ολόκληρο ευθυνόµενοι,
στους ενάγοντες την αναλογία της κληρονοµικής τους µερίδας επί του δαπανηθέντος από τον
πατέρα τους ποσού για την ανέγερση της ως
άνω οικοδοµής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
των 42.959.07 ευρώ για έκαστο εξ αυτών, ποσό
κατά το οποίο κατέστησαν αδικαιολογήτως
πλουσιότεροι. Περαιτέρω, οι ενάγοντες ζητούν
να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή
και να καταδικασθούν οι εναγόµενοι στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης. Με αυτό το
περιεχόµενο και αιτήµατα η κρινόµενη αγωγή
αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου κατά την προκειµένη τακτική διαδικασία (άρθρ. 1, 7, 9, 10, 12, 13, 18 παρ.
1. 22, 37, 76 του ΚΠολ∆) και κρίνεται νόµιµη ως
προς το αίτηµά της να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της επίδικης πώλησης λόγω εικονικότητας,
ερειδόµενη στις διατάξεις των άρθρων 138, 180
και 513 ΑΚ. Περαιτέρω, η αγωγή κρίνεται νόµιµη, όσον αφορά το αίτηµα αυτής περί απαγγελίας της διάρρηξης της δικαιοπραξίας στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 939, 941, 943,
361 ΑΚ και 76 παρ. 1, 176 ΚΠολ∆, χωρίς να απαιτείται προκαταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου, αφού πρόκειται για διαπλαστική αγωγή, ούτε η εγγραφή της στα Βιβλία διεκδικήσεων,
αφού δεν υπάγεται στις αναφερόµενες στο άρθρο 220§1 ΚΠολ∆ αγωγές και δεν υπόκειται σε
τέτοια µεταγραφή. Αντιθέτως, τυγχάνει απορριπτέο ως µη νόµιµο το υποβαλλόµενο αίτηµα για
κήρυξη της απόφασης αυτής προσωρινά εκτελεστής, αφού δεν νοείται εκτέλεση των διαπλαστικών αποφάσεων, η ενέργεια των οποίων εξαντλείται στην παραγωγή δεδικασµένου, καθώς
επίσης και το αίτηµα να υποχρεωθεί ο τρίτος, τέταρτη και πέµπτος των εναγοµένων να επαναφέρουν τα πράγµατα στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν την απαλλοτρίωση, ενόψει της έννοιας της διάταξης του άρθρου 943 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 936 παρ. 1, 992 παρ. 1
ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το οποίο ο δανειστής µπορεί να κατάσχει στην περιουσία του οφειλέτη
του, ως καθ’ ου, το αντικείµενο που ο τελευταίος είχε απαλλοτριώσει, σαν να µην είχε ποτέ εκφύγει από αυτήν και δεν χρειάζεται πλέον να γί-
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νει µεταβίβαση από τον τρίτο στον οφειλέτη. Η
αναφερόµενη στη διάταξη του άρθρου 943 Α.Κ.
υποχρέωση του τρίτου «να αποκαταστήσει τα
πράγµατα στην κατάσταση που ήταν», κατέστη
πλέον χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, το νόηµα
δε που προσέλαβε µε τις τροποποιήσεις στις παραπάνω διατάξεις του ΚΠολ∆ συνίσταται στην
αυτοδικαίως επερχόµενη απαγόρευση προβολής από τον τρίτο του δικαιώµατός του, όσο
απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή
που πέτυχε τη διάρρηξη, µε την απαγγελία δε
της διάρρηξης δεν επέρχεται ακύρωση της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας αλλά φορέας του
δικαιώµατος τυπικά παραµένει ο τρίτος. Περαιτέρω, το αίτηµα της αγωγής που αφορά στην
αναγνώριση ως άκυρης, λόγω εικονικότητας,
της µεταξύ των εναγοµένων καταρτισθείσας
σύµβασης πώλησης, σωρεύεται αντικειµενικώς
κατ’ άρθρο 218 § Ια ΚΠολ∆ µε το αίτηµα απαγγελίας της διάρρηξης της πώλησης. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η επικουρική σώρευση διαπλαστικής και αναγνωριστικής αγωγής είναι δυνατή σε
κάθε νοητό µεταξύ τους συνδυασµό (Π. Αρβανιτάκης, Η επικουρικότητα στην πολιτική δίκη ,
σελ. 176). µόνο η επικουρική σώρευση είναι δυνατή στο ίδιο αγωγικό δικόγραφο του αναγνωριστικού αυτού αιτήµατος µε το κύριο αίτηµα της
αγωγής, δηλαδή της διάρρηξης ως καταδολιευτικής της σύµβασης πώλησης, που έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και προϋποθέτει σπουδαία και
όχι εικονική σύµβαση, πρέπει να διαταχθεί ο χωρισµός των αγωγών, εφόσον για την επίκληση
της εικονικότητας οι ενάγοντες δεν επικαλούνται πρόσθετα περιστατικά, πέραν των απαιτουµένων για τη διάρρηξη της ένδικης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής. Άλλωστε, σύµφωνα µε
όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας, η
καταδολιευτική δικαιοπραξία προϋποθέτει έγκυρη και ισχυρή πράξη και δεν είναι δυνατόν τα
ίδια περιστατικά των οποίων γίνεται επίκληση
για τη διάρρηξη, ως καταδολιευτικής µιας δικαιοπραξίας να θεµελιώσουν και αγωγή ακύρωση
της, ως εικονικής, πράγµα που προϋποθέτει ότι
η γενόµενη απαλλοτρίωση είναι άκυρη. Επίσης,
η αγωγή κρίνεται νοµικά αβάσιµη ως προς το αίτηµα να αναγνωρισθεί ότι η απαλλοτριωτική
πράξη έλαβε χώρα προς βλάβη των εναγόντων
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και εν γνώσει των εναγοµένων περί της ανεπάρκειας της περιουσίας του απαλλοτριώσαντος,
διότι, σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στη
µείζονα σκέψη της παρούσας, οι ενάγουσες ζητούν, τη διαπίστωση και αξιολογική εκτίµηση
πραγµατικών γεγονότων. Μη νόµιµο και κατά
συνέπεια απορριπτέο είναι και το αίτηµα περί
απαγγελίας προσωπικής κράτησης, δεδοµένου
ότι η καταδολίευση δανειστών, τελούµενη προς
βλάβη τους, µε την από τον οφειλέτη απαλλοτρίωση της περιουσίας του, ώστε να καθίσταται
έναντι αυτών αναξιόχρεος, ρυθµιζόµενη ειδικώς
από τα άρθρα 939 επ. του ΑΚ δεν αποτελεί και
αδικοπραξία, υπό την έννοια του άρθρου 914
ΑΚ, διότι είναι µεν παράνοµη συµπεριφορά,
αφού απαγορεύεται, ως συνέπειά της όµως τάσσεται µε το νόµο όχι η αποζηµίωση, αλλά η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως. Μη νόµιµη
κρίνεται και η αξίωση για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στην κληρονοµική µερίδα των
εναγόντων επί της αξίωσης του πατέρα τους για
το ήµισυ της αξίας του ανεγερθέντος ακινήτου
(300.000 ευρώ), διότι κατά το χρόνο θανάτου
του πατέρα τους, δεν υφίστατο γεγενηµένη
κληρονοµητή αξίωση ούτε σχετικό δικαίωµα
προσδοκίας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο δικόγραφο της αγωγής, ο
αποβιώσας… κατέλιπε δηµόσια διαθήκη δυνάµει
της οποίας εγκαταστάθηκε κληρονόµος στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ο
υιός του…, ενώ εγκατέστησε τα εγγόνια του
(ενάγοντες) σε δήλο πράγµα και συγκεκριµένα
στο χρηµατικό ποσό των 60.000 ευρώ. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι η αιτούµενη έννοµη προστασία
δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί ως αγωγή προστασίας της νόµιµης µοίρας, δεδοµένου ότι στο
αγωγικό δικόγραφο δεν εκτίθενται τα απαραίτητα πραγµατικά περιστατικά όπως η αξία του συνόλου της κληρονοµιαίας περιουσίας. Η επικουρικά σωρευόµενη αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισµού (άρθρο 219 ΚΠολ∆) αρµοδίως καθ’ ύλην
και κατά τόπον εισάγεται ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου ως ιεραρχικά ανώτερου (ΕφΠειρ
241/1991 ΠΝ 1991 356, Βλ. Ερµηνεία ΚΠολ∆
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα άρθρο 219 παρ. 10, Γέσιου - Φαλτσή Αρµ 1972 826) κατά την προκείµενη τακτική διαδικασία και κρίνεται νόµιµη στηρι-
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ζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 904 επ.
ΚΠολ∆. Ειδικότερα, το καταβληθέν ποσό για τις
δαπάνες ανέγερσης της οικοδοµής, αναζητείται
µε τις διατάξεις αδικαιολογήτου πλουτισµού
(για αιτία µη επακολουθήσασα) αφού δεν υφίσταται αξίωση από σύµβαση, η οποία, εξάλλου,
δεν καταρτίσθηκε ή από αδικοπραξία. Περαιτέρω, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει
απαίτηση προς ανάληψη της παροχής πού δόθηκε για αιτία πού δεν επακολούθησε (ΑΚ 904
παρ.1 εδ β΄) και συγκεκριµένα έχει γίνει παροχή
εκ µέρους του δίδοντος προς τον λαµβάνοντα
µε την καταβολή των δαπανών ανέγερσης σε
αλλότριο οικόπεδο, η δε παροχή έγινε για ορισµένη µέλλουσα αιτία συµφωνηθείσα µεταξύ
των µερών, δηλαδή της µελλοντικής µεταβίβασης της ανεγερθείσας οικοδοµής στον πατέρα
των εναγόντων, χωρίς, ωστόσο να επακολουθήσει η αιτία για την οποία έγινε η παροχή (ΑΠ
1385/2005 δηµ. στη ΤΝΠ Νόµος). […]
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Υπ’ αριθ. 117/2013
∆ηµόσια κτήµατα. Εγκατάλειψη κοίτης ποταµού. Παρόχθιοι ιδιοκτήτες. Προϋποθέσεις για
κτήση κυριότητας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Κτηµατολογικές εγγραφές. Καταχώριση αγροτεµαχίου ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την κτηµατογράφηση της περιοχής.
Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και διόρθωση της σχετικής εγγραφής στο Κτηµατολόγιο.
Ισχυρισµός του Ελληνικού ∆ηµοσίου ότι το επίδικο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης
που αποτελούσε άλλοτε την κοίτη µη πλεύσιµου ποταµού. Ύπαρξη νόµιµα µεταγεγραµµένων τίτλων της ενάγουσας και των δικαιοπαρόχων της και διενέργεια διακατοχικών πράξεων από αυτούς επί σειρά ετών. Απόρριψη ένστασης ιδίας κυριότητας του ∆ηµοσίου. ∆εκτή
η αγωγή. Αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα είναι
αποκλειστική κυρία, νοµέας και κάτοχος κατά
ποσοστό 100% του επίδικου αγροτεµαχίου.
[...] Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρ-
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θρων 1 παρ. 2 εδ. α΄ και 3, 6 παρ. 1-3 και 7 του Ν.
2664/1998, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις
µε τους Ν. 3127/2003, Ν. 3481/2006 και Ν.
3983/2011, προκύπτει ότι: α) Στο Κτηµατολόγιο
καταχωρίζονται νοµικές και τεχνικές πληροφορίες, που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισµό
των ορίων των ακινήτων και στη δηµοσιότητα
των εγγραπτέων στα κτηµατολογικά βιβλία δικαιωµάτων και βαρών, µε τρόπο που διασφαλίζει
τη δηµόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόµενο, που στηρίζεται στις κτηµατολογικές εγγραφές, β) Από την έναρξη
ισχύος του Κτηµατολογίου σε καθεµία από τις
κατά το Ν. 2308/1995 κτηµατογραφηθείσες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάµενο έως τότε
στις περιοχές αυτές σύστηµα µεταγραφών και
υποθηκών. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
ορίζεται για καθεµία από τις κτηµατογραφηθείσες περιοχές µε απόφαση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
(ΟΚΧΕ), αµέσως µετά την ολοκλήρωση των
πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία
και την τήρηση των προβλεπόµενων στη διάταξη αυτή διατυπώσεων. γ) Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες, που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο κτηµατολογικό βιβλίο, κατά µεταφορά από τους κτηµατολογικούς πίνακες. δ) Οι
πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται
κάθε µεταγενέστερη εγγραφή, αποτελούν πράξη δηµόσιας αρχής µε διαπιστωτικό χαρακτήρα
των υφισταµένων, κατά το χρόνο έναρξης του
Κτηµατολογίου σε µία περιοχή, εµπράγµατων
δικαιωµάτων, που µετά την οριστικοποίησή τους
παράγουν αµάχητο τεκµήριο ακρίβειας. ε) Σε
περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα
κτηµατολογικά βιβλία, αναφορικά µε το δικαιούχο κυριότητας ενός ακινήτου, µπορεί, όποιος
έχει έννοµο συµφέρον (ο πραγµατικός κύριος, ο
καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού, ο δανειστής του κ.λπ.), να ζητήσει µε αγωγή, που απευθύνεται ενώπιον του κατά τις γενικές διατάξεις
αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον (Μονοµελούς ή Πολυµελούς) Πρωτοδικείου, την αναγνώριση του προσβαλλόµενου µε την ανακριβή
εγγραφή δικαιώµατος και τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής. Πρέπει δε να τονιστεί ότι κρίσιµος χρόνος για την ύπαρξη εµπράγµατου δικαι-
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ώµατος, που προσβάλλεται µε τις ανακριβείς
πρώτες εγγραφές, είναι αυτός της έναρξης του
Κτηµατολογίου σε µία περιοχή, όπως καθορίζεται µε σχετική απόφαση του ΟΚΧΕ και όχι αυτός
της έγερσης της αγωγής του άρθρου 8 παρ. 2
του Ν. 2664/1998. Η τελευταία πρέπει να στρέφεται κατά του (ανακριβώς) αναγραφοµένου
στο κτηµατολογικό φύλλο ως δικαιούχου κυριότητας του επίδικου ακινήτου ή των καθολικών
του διαδόχων και, σε περίπτωση µεταβίβασης
του επιδίκου, και κατά του ειδικού διαδόχου, δηµιουργείται δε εκ του νόµου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ.
δ΄ και ε΄ του Ν. 2664/1998 ) σχέση αναγκαστικής οµοδικίας µεταξύ των εναγοµένων, καθολικών και ειδικών διαδόχων, διότι προβλέπεται η
υποχρεωτική κοινή παθητική νοµιµοποίησή
τους. Η εν λόγω αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός
αποκλειστικής προθεσµίας 10 ετών ή 12 ετών,
αν ενάγων είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή µόνιµος
κάτοικος εξωτερικού, όπως ρητά ορίζεται στο
άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 (µετά την αντικατάσταση αυτού µε το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.
3983/2011 και ισχύει), αρχοµένης από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
προρρηθείσας απόφασης του ΟΚΧΕ, και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Επίσης, κατά
τις παραγράφους 1 περ. ιβ΄ και 5 του άρθρου 12
και παρ. 2 εδ. δ΄ του άρθρου 13 του Ν.
2664/1998, σε συνδυασµό µε το άρθρο 220 του
ΚΠολ∆, η σχετική αγωγή πρέπει να καταχωρίζεται στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο µέσα σε
προθεσµία, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. στ) Οι πρώτες εγγραφές,
των οποίων δεν αµφισβητήθηκε η ακρίβεια δικαστικά εντός της προρρηθείσας αποκλειστικής
πλέον προθεσµίας των 10 ή 12 ετών, καθίστανται άµεσα οριστικές και παράγουν αµάχητο
τεκµήριο ακρίβειας υπέρ των αναγραφοµένων
ως δικαιούχων κυριότητας, ενώ, σε περίπτωση
δικαστικής τους αµφισβήτησης, οριστικοποιούνται µόλις καταστεί αµετάκλητη η δικαστική
απόφαση που απορρίπτει την αγωγή, αν, αντίθετα, γίνει ολικά ή µερικά δεκτή η ασκηθείσα αγωγή, µόλις καταστεί αµετάκλητη η σχετικώς εκδοθείσα απόφαση, διορθώνονται αντίστοιχα οι
πρώτες εγγραφές και έκτοτε παράγουν αµάχη-
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το τεκµήριο ακρίβειας (βλ. ΠΠρΘεσ 45854/2007
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Με την κρινόµενη αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι αποκλειστική κυρία του ειδικότερα περιγραφοµένου κατά θέση, όρια και έκταση
ακινήτου, κειµένου στη θέση «Γλ.» Ακρ. Ν.
Άρτας, αξίας 20.500 ευρώ, το οποίο απέκτησε
µε αγορά κατά το έτος 1983 δυνάµει το αναφεροµένου συµβολαίου, νοµίµως µεταγραµµένου.
Ότι στο ακίνητο αυτό είχε ήδη εγκατασταθεί
από το έτος 1968 δυνάµει ιδιωτικού συµφωνητικού που καταρτίστηκε µεταξύ της ιδίας και των
αναφεροµένων δικαιοπαρόχων της, οι οποίοι
απέκτησαν το ακίνητο αυτό κατά το έτος 1948
µε κληρονοµιά από το δικαιοπάροχό τους, ο
οποίος µε τη σειρά του είχε αποκτήσει το επίδικο ήδη από το έτος 1935 δυνάµει του αναφεροµένου παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας. Ότι από της εγκατάστασής της στο επίδικο
ασκεί συνεχώς και αδιατάρακτα επ’ αυτού τις
αναφερόµενες στην αγωγή προσιδιάζουσες στη
φύση και τον προορισµό του εµφανείς υλικές
πράξεις νοµής δίχως να ενοχληθεί ποτέ από κανένα. Ότι κατά την κτηµατογράφηση της περιοχής, το ανωτέρω αγροτεµάχιο καταχωρίστηκε
ανακριβώς ως ιδιοκτησία του εναγοµένου Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Με βάση το ιστορικό αυτό, η ενάγουσα, επικαλούµενη άµεσο έννοµο συµφέρον, αφού η
ανωτέρω πρώτη εγγραφή είναι ανακριβής και µε
αυτό τον τρόπο αµφισβητείται η κυριότητά της
επί του επιδίκου, ζητεί να αναγνωριστεί αποκλειστική κυρία αυτού και να διαταχθεί η διόρθωση της σχετικής εγγραφής στα κτηµατολογικά βιβλία του Κτηµατολογικού Γραφείου Αρτας,
καθώς και να καταδικαστεί το εναγόµενο στην
καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με το ως
άνω περιεχόµενο και αιτήµατα, η κρινόµενη
αγωγή παραδεκτά ασκείται και αρµόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του ∆ικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο
αρµόδιο, κατά την προκειµένη τακτική διαδικασία (άρθρα 7, 8, 9, 10, 11 αρ. 1, 14 παρ. 2, 29
παρ. 1 ΚΠολ∆, 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998). Είναι δε
ορισµένη, διότι περιέχει όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα κατ’ άρθρο 216 ΚΠολ∆ στοιχεία για τη
νοµική θεµελίωση και τη δικαστική εκτίµησή της,
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παρά τα αντίθετα υποστηριζόµενα από το εναγόµενο, και νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις
των άρθρων 1045, 1051, 974, 976, 1033, 1192,
1194, 1198 ΑΚ, 6 παρ. 1 και 2, 17 Ν. 2664/1998,
68, 70 και 176 ΚΠολ∆.
Περαιτέρω, για το παραδεκτό της κρινόµενης
αγωγής: α) αυτή έχει καταχωριστεί νόµιµα και
εµπρόθεσµα στις 27.09.2011 στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο µε αριθµό καταχώρισης 1601 (βλ.
το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1601/27.09.2011 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
της Προϊσταµένης του Κτηµατολογικού Γραφείου Άρτας) και β) ασκήθηκε εντός της προβλεπόµενης δεκαετούς προθεσµίας, αρχόµενης από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως της απόφασης του ΟΚΧΕ περί
έναρξης κτηµατολογίου στη συγκεκριµένη περιοχή, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την απόφαση
του ∆.Σ. του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ Β΄ 714/13.06.2006)
ορίστηκε ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
Κτηµατολογίου του δ.δ. Αρταίων (πρώην ∆ήµου
Αρταίων) του ∆ήµου Αρταίων Νοµού Άρτας, η
13.06.2006. Επισηµαίνεται ότι µετά την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 Ν. 2664/1998
µε το άρθρο 24 Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ Α΄
144/17.06.2011), η ισχύς του οποίου άρχισε από
17.06.2011 (βλ. άρθρο 25 Ν. 3983/2011): α) δεν
απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση της αγωγής στην Προϊσταµένη του Κτηµατολογικού
Γραφείου Άρτας και β) όταν η αγωγή στρέφεται
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που αναφέρεται
ως δικαιούχος δικαιώµατος στις αρχικές εγγραφές, όπως εν προκειµένω, δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 8 ΑΝ 1539/1938, όπως
τροποπ. µε το άρθρο 24 Ν. 2732/1999. Σηµειώνεται ότι για το αντικείµενο της αγωγής καταβλήθηκε και το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήµου µε τις νόµιµες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις.
Κατά τις διατάξεις των Ν 76 παρ. 1 Πανδ.
(18.1), ν. Κωδ. (7.31) Βασ. 50 (10.4), Ν 12 Πανδ.
(2.53) και τις αντίστοιχες µε αυτές διατάξεις
των άρθρων 1033, 1041 και 1045 ΑΚ, η κυριότητα ακινήτου αποκτάται, κατά παράγωγο µεν τρόπο µε σύµβαση που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και µεταγράφεται νόµιµα,
πρωτότυπα δε µε τακτική ή έκτακτη χρησικτη-

1757

σία. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις των ν. 8 παρ.
1, Κωδ. (7.39) 9 παρ. 1 (Βασ. 50.14), γίνεται κάποιος κύριος ακινήτου πράγµατος µε έκτακτη
χρησικτησία, αν νεµηθεί αυτό συνέχεια επί µία
τριακονταετία µε καλή πίστη, δηλαδή, µε την πεποίθηση ότι µε την κτήση της νοµής δεν προσβάλλεται κατ’ ουσίαν το δικαίωµα κυριότητας
άλλου (Ν 27, Πανδ. (18.1.), 15 παρ. 3, 48 Πανδ.
(41.3), 2 παρ. 4 και 7, 11 Πανδ. (51.4), 5 παρ. 1
Πανδ. (41.10) και 109 Πανδ. (50.16), ενώ κατά τη
διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, σε συνδυασµό µε
εκείνη του άρθρου 65 του ΕισΝΑΚ, από την
έναρξη της ισχύος του ΑΚ αρκεί η για µια εικοσαετία νοµή µε διάνοια κυρίου. Άσκηση δε φυσικής εξουσίας επί του ακινήτου, η οποία εµπίπτει
στην έννοια της νοµής κατά το άρθρο 974 ΑΚ
και n οποία (φυσική εξουσίαση) επέρχεται όταν
υπάρχουν οι πραγµατικοί όροι, έτσι ώστε κατά
τη συνηθισµένη και οµαλή πορεία των πραγµάτων, σύµφωνα και µε τις κρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις, το πράγµα να θεωρείται ότι
τέθηκε στη διάθεση του αποκτώντα και να τελεί
υπό την εξουσία του, συνιστούν όλες οι πράξεις
οι προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισµό
του ακινήτου και είναι δηλωτικές της εξουσίασής του από αυτόν.
Από το συνδυασµό, επίσης, των διατάξεων
των Ν 8 παρ. 1, Κωδ. (7.39), Ν 9 παρ, 1, Πανδ.
(50.14), Ν 2 παρ. 20, Πανδ. (41.4), Ν 6 παρ.
Πανδ. (44-3), Ν 76 παρ. 1, Πανδ. (18.1) και Ν 7
παρ. 3, Πανδ. (23.3) του Βυζαντινορωµαϊκού ∆ικαίου, που ίσχυε πριν από τον Αστικό Κώδικα,
προς εκείνες των άρθρων 18 και 21 του νόµου
της 21-6/3.7.1837 «περί διακρίσεως κτηµάτων»,
προκύπτει περαιτέρω ότι η έκτακτη χρησικτησία
χωρεί, µε τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν, και
σε δηµόσια κτήµατα, εφόσον όµως η τριακονταετής νοµή αυτών είχε συµπληρωθεί µέχρι και
της 11ης Σεπτεµβρίου 1915. Και αυτό γιατί µετά
την αµέσως πιο πάνω ηµεροµηνία δεν ήταν επιτρεπτή η χρησικτησία στα δηµόσια κτήµατα,
όπως, ειδικότερα, προκύπτει από τις διατάξεις
αφενός του Ν. ∆ΞΗ/1912 και των διαταγµάτων
«περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του και αφετέρου του άρθρου 21 του
Ν.∆. της 22.4/16.5.1926 «περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύ-
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νης», που κυρώθηκε µε τη µε αριθµό 24/1926 Συντακτική Απόφαση, κατά την οποία τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί των ακινήτων κτηµάτων
δεν υπόκεινται σε καµία παραγραφή στο µέλλον, ενώ, εξάλλου, αυτή που άρχισε, δεν έχει
καµία συνέπεια αν µέχρι τη δηµοσίευση του πιο
πάνω διατάγµατος δεν είχε συµπληρωθεί η παραγραφή των τριάντα ετών, κατά τους νόµους
που ίσχυαν (ΑΠ 266/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Οθωµανικού
νόµου της 7ης Ραµαζάν 1274 «περί γαιών», οι
διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν σε ισχύ στις
νέες χώρες µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.
147/1914 (µεταξύ των οποίων και η Ήπειρος), οι
δηµόσιες γαίες, δηλαδή οι αγροί, τα λιβάδια, οι
χειµερινές και θερινές βοσκές, τα δάση και τα
παρόµοια µε αυτά, ανήκαν κατά κυριότητα στο
Τουρκικό ∆ηµόσιο (ΑΠ 1340/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 19,
30, 68 και 71 του ίδιου νόµου, στις δηµόσιες γαίες µόνο δικαίωµα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) µπορούσε να αποκτηθεί από ιδιώτες,
στους οποίους παραχωρούνταν για το σκοπό
τούτο οι γαίες αυτές, ενώ η κυριότητά τους, που
περιοριζόταν µε τον τρόπο αυτό, παρέµενε στο
Τουρκικό ∆ηµόσιο. Η παραχώρηση του δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως δηµόσιας γης γινόταν µε τη χορήγηση έγγραφου τίτλου (ταπίου) (ΕφΘεσ 1245/2009 Αρµ 2011,767). Το άρθρο
78 του ίδιου νόµου, κατά το οποίο, για την απόκτηση του εν λόγω δικαιώµατος εξουσιάσεως
αρκεί µόνο η πραγµατική κατάσταση της κατοχής ή της καλλιέργειας των γαιών που αναφέρονται σ’ αυτό από τον εξουσιαστή για µια δεκαετία µέχρι της 20.05.1917 (ΑΠ 308/2008 ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ), χωρίς δικαστική αµφισβήτηση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση τίτλου στο όνοµά
του, ο οποίος τίτλος αποτελεί απλό αποδεικτικό
µέσο και όχι συστατικό, εφαρµόζεται µόνο για
τις καλλιεργήσιµες γαίες (αγρούς), όχι, όµως
και για τις λοιπές δηµόσιες γαίες που προαναφέρθηκαν, οι οποίες δεν ήταν δεκτικές καλλιέργειας και µπορούσαν να εξουσιαστούν µόνο µε
ταπί (ΑΠ 523/2000 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω,
όπως προκύπτει από τα άρθρα 1248 και 1614
του Οθωµ. ΑΚ, στο δίκαιο αυτό δεν αναγνωρίζεται ο θεσµός της χρησικτησίας, ως τρόπος κτή-
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σης κυριότητας (ΑΠ 77/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), τόσο ως προς τα ακίνητα καθαρής ιδιοκτησίας
(µούλκια), στα οποία υπάγονται τα οικόπεδα, τα
σπίτια και γενικά τα οικοδοµήµατα, τα εργαστήρια και οι αµπελώνες που βρίσκονται µέσα σε
πόλεις, χωριά και κωµοπόλεις, όσο και ως προς
τις δηµόσιες γαίες. Τούτο έχει ως συνέπεια να
µην υπολογίζεται ο χρόνος που διέδραµε υπό το
κράτος της Τουρκικής Νοµοθεσίας για την κτήση κυριότητας µε χρησικτησία, είτε τακτική, είτε
έκτακτη, αφού ο θεσµός αυτός άρχισε να ισχύει
στις νέες χώρες από του έτους 1914 και εφεξής, αφότου επεκτάθηκε σε αυτές η ελληνική
νοµοθεσία (άρθρα 1 και 2 του Ν. 147/1914 )
(ΕφΘεσ 103/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εποµένως,
κτήση κυριότητας σε βάρος του ∆ηµοσίου δεν
είναι δυνατή, όταν το χρησιδεσποζόµενο ακίνητο κείται στις νέες χώρες, αφού από την έναρξη
ισχύος της ελληνικής νοµοθεσίας (1914) και µέχρι της 11.09.1915, δηλαδή του χρόνου από τον
οποίο, µε το Ν∆ της 22.4/16.04.1926 «Περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης», απαγορεύθηκε οποιαδήποτε
κτητική ή αποσβεστική παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί των ακινήτων αυτών,
δεν συµπληρώνεται 30ετία, όπως απαιτούσαν οι
τότε ισχύουσες διατάξεις του β.ρ. δικαίου (ΑΠ
787/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τα ακίνητα στις νέες
χώρες, µε εξαίρεση εκείνα για τα οποία προβλέπει ο Ν. 2074/1920 «περί των εν ταις νέαις χώραις κοινοτικών γαιών», εφόσον δεν ανήκουν ή
δεν περιήλθαν σε φυσικά πρόσωπα (µούλκιατεσσαρούφ), ανήκουν οπωσδήποτε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στο τελευταίο η κυριότητά τους περιήλθε ως διάδοχο του Τουρκικού ∆ηµοσίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ. 1 της Συνθήκης
της Λωζάνης, που κυρώθηκε µε το από
25.8.1923 Ν.∆. (ΑΠ 217/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ,
ΕφΙωαν 252/2009 Ελ∆ 2010,235). Περαιτέρω,
κατά το άρθρο 1072 ΑΚ, το οποίο αποδίδει προϊσχύον Βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο [ν. 7 παρ. 5, Ν
30 παρ. 1, Ν 56 παρ. 1, Π (41.1), Ν 6 παρ. 4, Βασ.
50 παρ. 1, Ν 1 παρ, 1-4-7 Π (43.12) και 23 Εισ.
2,1], «η κοίτη ποταµού µη πλεύσιµου που εγκαταλείφθηκε ανήκει στους κυρίους των παραποτάµιων κτηµάτων. Η διάταξη του προηγούµενου
άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως. Οι κύριοι του
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εδάφους της νέας κοίτης έχουν δικαίωµα µέσα
σε ένα έτος να αποκαταστήσουν το ρεύµα στην
προηγούµενη κοίτη». Το αµέσως προηγούµενο
άρθρο 1071 ΑΚ ρυθµίζει πώς γίνεται η κατανοµή
νησιού που προέβαλε σε ποταµό µη πλεύσιµο
στους κυρίους των παραποτάµιων κτηµάτων,
ορίζοντας ότι «το νησί που πρόβαλε σε ποταµό
µη πλεύσιµο ανήκει στους κυρίους των παραποτάµιων κτηµάτων. Σε καθένα από αυτούς ανήκει
το τµήµα που περιλαµβάνεται µεταξύ νοητής
γραµµής κατά µήκος και στη µέση του ποταµού
και γραµµών που σύρονται κάθετα προς αυτήν
και στην άκρη της πλευράς του κάθε κτήµατος».
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό και µε
εκείνες των άρθρων 966, 967 και 968 του ίδιου
Κώδικα, προκύπτει ότι αν ο ποταµός που ρέει µε
ελεύθερη και αέναη ροή, δεν είναι όµως πλεύσιµος, τότε το έδαφος, που καταλαµβάνεται από
την κοίτη του, είναι κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής πράγµα, και ως τέτοιο ανήκει στο ∆ηµόσιο, εφόσον δεν ανήκει σε δήµο ή κοινότητα
ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά (άρθρο 968
ΑΚ), και, περαιτέρω, ότι προϋπόθεση της εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 1072 ΑΚ είναι η
ύπαρξη παραποτάµιου κτήµατος ή κτηµάτων, τα
οποία βρίσκονται σε επαφή µε τον ποταµό, του
οποίου η κοίτη εγκαταλείφθηκε. Ως «εγκατάλειψη» της παλαιάς κοίτης του ποταµού νοείται η
πλήρης και ολοκληρωτική εγκατάλειψή της, µε
το σχηµατισµό νέας κοίτης, η οποία αποτελεί
φυσικό φαινόµενο µε προοπτική σταθερότητας
και διάρκειας και όχι η µερική εγκατάλειψή ή ορθότερα η µερική απόσυρση ή ο περιορισµός της
κοίτης του ποταµού που συχνά δεν έχει διάρκεια. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν στην
έννοια της εγκατάλειψης της κοίτης του ποταµού περιλαµβανόταν και ο περιορισµός της κοίτης του ποταµού, τότε θα αναγνωριζόταν στους
παρόχθιους το δικαίωµα να καταλάβουν το τµήµα που απελευθερώθηκε από τα ύδατα και αυτοί
θα ήταν σε θέση να εµποδίζουν εφεξής την
ελεύθερη ροή των υδάτων στην παλαιά κοίτη,
και θα ανέκυπταν προβλήµατα σε ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, αν η κοίτη µη πλεύσιµου ποταµού, η οποία ανήκει στο ∆ηµόσιο, περιορίστηκε
κατά τρόπο, ώστε µεταξύ της ιδιοκτησίας τρίτου
και της κοίτης του ποταµού, που περιορίστηκε,

1759

να παρεµβάλλεται έκταση, αυτή εξακολουθεί να
ανήκει στο ∆ηµόσιο και δεν έχει, συνακόλουθα,
εφαρµογή η προµνηµονευόµενη διάταξη του
άρθρου 1072 παρ. 1 ΑΚ (ΑΠ Ολ 24/2001). Περαιτέρω µε το άρθρο 1 Ν. 116/1975 που ορίζει ότι
«Η εν ποταµώ µη πλευσίµω συνεπεία εκτελέσεως τεχνικών έργων αναφανείσα νήσος, ως και η
συνεπεία τοιούτων έργων αποκαλυφθείσα ή
εγκαταλειφθείσα κοίτη ποταµού µη πλεύσιµου
ανήκουν εις το ∆ηµόσιο» και ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 172/20.8.1975), κατ’ άρθρο 2 του ίδιου νόµου τροποποιήθηκε σιωπηρώς
το άρθρο 1072 ΑΚ, πλην όµως η ανωτέρω νεώτερη διάταξη του άρθρου 1 Ν. 116/1975, περιλαµβάνει τις περιπτώσεις εγκατάλειψης κοίτης
µη πλεύσιµου ποταµού συνεπεία εκτελέσεως
τεχνικών έργων και η οποία έλαβε χώρα µετά
την έναρξη της ισχύος του ως άνω νόµου, ήτοι
από την 20.08.1975 και µετέπειτα, όχι δε και τις
όµοιες περιπτώσεις που αναφέρονται σε προηγούµενο χρόνο και στις οποίες εξακολουθεί να
έχει εφαρµογή η προαναφεροµένη διάταξη του
άρθρου 1072 παρ. 1 ΑΚ (βλ. ΑΠ 1430/2010 ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 867/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΙωαν
217/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 713/2007
ΑχΝοµ 2008, 181, ΕφΠατρ 1137/2003 ΑχΝοµ
2004, 148).
Στην προκειµένη περίπτωση, το εναγόµενο,
µε δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου
που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και περιέχεται
στις έγγραφες προτάσεις του, αρνείται την κρινόµενη αγωγή και περαιτέρω προς απόκρουσή
της ισχυρίζεται ότι το επίδικο αποτελεί τµήµα
µεγαλύτερης έκτασης που αποτελούσε άλλοτε
την κοίτη του µη πλεύσιµου ποταµού Αράχθου,
που εγκαταλείφθηκε οριστικά και µόνιµα µε τη
µεταβολή της ροής των υδάτων, το οποίο περιήλθε από την αρχή στην κυριότητά του, καθόσον κατέστη το ίδιο παρόχθιος ιδιοκτήτης, κατά
τη σύσταση του Ελληνικού κράτους µε δεδοµένο ότι δεν υπήρχε άλλη παρόχθια ιδιωτική ιδιοκτησία. Ο ισχυρισµός αυτός αποτελεί ένσταση
ιδίας κυριότητας, στηριζόµενη στις διατάξεις
του άρθρου 1071 και 1072 ΑΚ και στις προαναφερόµενες στην προηγηθείσα νοµική σκέψη.
Πρέπει, εποµένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως
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προς την ουσιαστική της βασιµότητα (άρθρα
335, 338 παρ. 1 ΚΠολ∆).
[...] Το επίδικο ακίνητο είναι ένα αγροτεµάχιο
(περιβόλι εσπεριδοειδών δένδρων), εµβαδού
3.000 τ.µ. περίπου σύµφωνα µε τους συµβολαιογραφικούς τίτλους και 3.202,92 τ.µ., σύµφωνα
µε νεότερη και επακριβή εµβαδοµέτρηση (όπως
εµφαίνεται στο συνηµµένο στην ένδικη αγωγή
τοπογραφικό διάγραµµα), το οποίο συνάδει µε
τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε
ΚΑΕΚ..., κείµενο στη θέση «Γλ.» της κτηµατικής
περιφέρειας της κοινότητας Ακροποταµιάς του
Νοµού Άρτας, της κείµενης προς την πλευρά
του οικισµού... Γλ. Άρτας, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισµού του ∆ήµου Αρταίων, εµφαίνεται
και απεικονίζεται περιµετρικά στο συνηµµένο
στην αγωγή από µηνός Ιανουαρίου 2011 τοπογραφικό διάγραµµα του αγρονόµου-τοπογράφου-µηχανικού Γ. Κ., συνταχθέν σε κλίµακα
1:500, σύµφωνα µε τις συντεταγµένες και τις
τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου, όπως αυτές καθορίζονται στο µε ΑΠ
.../18.01.2011 κτηµατογραφικό διάγραµµα του
µε ΚΑΕΚ... ακινήτου, καθώς και των όµορων αυτού, µε τα στοιχεία Α1, Α2, A3, Α4, Α5, Α6, Α7,
Α8, Α1, και συνορεύει ολόγυρα µε ιδιοκτησία µε
ΚΑΕΚ... µε φερόµενη ιδιοκτήτρια την Π.Π., µε
ιδιοκτησία (δηµοτική οδό) µε ΚΑΕΚ... µε φερόµενο ιδιοκτήτη το ∆ήµο Αρταίων, µε ιδιοκτησία
µε ΚΑΕΚ... µε φερόµενο ιδιοκτήτη το Ελληνικό
∆ηµόσιο, µε ιδιοκτησία (δηµοτική οδό) µε
ΚΑΕΚ..., µε φερόµενο ιδιοκτήτη το ∆ήµο Αρταίων, µε ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ... µε φερόµενο ιδιοκτήτη το Γ.Α. και εν µέρει µε ιδιοκτησία µε
ΚΑΕΚ... µε φερόµενο ιδιοκτήτη τον Π.Α. Επί του
ανωτέρω ακινήτου η ενάγουσα εγκαταστάθηκε
προ του έτους 1976 και συγκεκριµένα στα µέσα
Μαρτίου του έτους 1968 διά ιδιωτικού συµφωνητικού υπογραφέντος µεταξύ της ιδίας και των
άµεσων δικαιοπαρόχων της, καθόσον ήθελε να
εκµεταλλευτεί αυτό ως αγροτικό ακίνητο για
βιοποριστικούς λόγους. Έπειτα και συγκεκριµένα το έτος 1983 προέβη µετά των άµεσων δικαιοπαρόχων της σε κατάρτιση της µε αριθµό.../21.04.1983 συµβολαιογραφικής πράξης
πώλησης αγροτικού ακινήτου του τέως συµβολαιογράφου Άρτας Θ.Ν.Γ, η οποία µεταγράφηκε
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νόµιµα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άρτας στον Τόµο 309 µε αριθµό 79.
Με τον ως άνω παράγωγο τρόπο κτήσης η ενάγουσα κατέστη αδιαµφισβήτητη κυρία, νοµέας
και κάτοχος του ως άνω περιγραφοµένου ακινήτου της, το οποίο περιήλθε στους δικαιοπαρόχους της: α) Ε. χα Λ.Μ., το γένος Α. και Β.Σ., β)
Ε.Μ. του Λ. και της Ε. και γ) Κ. σύζυγο Ι.Π., το
γένος Λ. και Ε.Μ., από κληρονοµιά του κατά την
12.11.1948 αποβιώσαντος, χωρίς να αφήσει διαθήκη, Λ.Μ. του Ι., συζύγου της πρώτης των δικαιοπαρόχων της ενάγουσας και πατέρα των
υπολοίπων δύο, την οποία (κληρονοµιά) αυτοί
αποδέχθηκαν µε τη µε αρ. 6.886/21.4.1983 συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονοµιάς
του τέως συµβολαιογράφου Άρτας Θ.Ν.Γ., νοµίµως µεταγραµµένη στα Βιβλία Μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Άρτας στον Τόµο... µε αριθµό..., ενώ στο δικαιοπάροχο των δικαιοπαρόχων
της ενάγουσας, Λ.Μ. του Ι., περιήλθε το ανωτέρω ακίνητο, µεθ’ ετέρων, στη συνολική του έκταση, δυνάµει του µε αριθµό.../25.5.1935 παραχωρητηρίου της διεύθυνσης εποικισµού του
Υπουργείου Γεωργίας, εξοφληθέντος του αντιστοίχου τιµήµατος, νοµίµως µεταγραµµένου
στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άρτας στον Τόµο... µε αριθµό... .
Από της εγκατάστασης της ενάγουσας στο
προπεριγραφόµενο ακίνητο και µε νόµιµα µεταγραµµένους τίτλους, κατά τα ως άνω αναφερόµενα, αποκλειστικά και µόνο αυτή νέµεται και
διακατέχει αυτό συνεχώς και αδιαλείπτως, ήσυχα και ακώλυτα, µέχρι και σήµερα, ασκώντας επ’
αυτού (µέχρι και πριν από λίγα χρόνια, καθότι το
έχει ήδη εκµισθώσει σε τρίτο) σύνολο διακατοχικών πράξεων όµοιων µε των δικαιοπαρόχων
της, που αρµόζουν σε κυρία πράγµατος, ήτοι
προέβη σε επιµέτρηση και περίφραξη του συγκεκριµένου ακινήτου, καθορίζοντας µε τρόπο
σαφή τα όρια του ακινήτου της από τους όµορους ιδιοκτήτες, προέβη από της εγκατάστασής
της σε αυτό σε εκχέρσωση των ξηραµένων δένδρων πορτοκαλιάς, σε καλλιέργεια και περιποίηση των ήδη φυτεµένων από τον απώτερο δικαιοπάροχό της, καθώς και σε φύτευση νέων εσπεριδοειδών δένδρων, καλλιεργώντας αυτό συστηµατικά στη συνολική του έκταση µε µανταρι-
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νιές, πορτοκαλιές, λεµονιές κ.λπ. προέβη σε συγκοµιδή των καρπών του και σε πώληση αυτών,
αντιµετωπίζοντας τρέχουσες οικονοµικές και
βιοτικές της ανάγκες και εκ του λόγου τούτου
το επισκεπτόταν τακτικά, προέβη σε κατασκευή
εγγειοβελτιωτικών εγκαταστάσεων (γεώτρηση)
για να εξασφαλίσει το απαιτούµενο προς πότισµα νερό κατά τους µήνες του θέρους, σε συνεχή και συστηµατική περιποίηση αυτού µε λιπάσµατα και οργώµατα για καλύτερη απόδοση
καρπών, σε συστηµατικό καθαρισµό αυτού ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα, σε ανανέωση και
επισκευή της υφιστάµενης παλαιάς περίφραξης,
όταν προέκυπτε ανάγκη, προβαίνει σε δήλωση
αυτού ως στοιχείου της ακίνητης περιουσίας
της, καθώς και σε δήλωση των µισθωµάτων που
εισπράττει ενώπιον αρµοδίων αρχών και υπηρεσιών, εκµίσθωσε προ ολίγων ετών και συγκεκριµένα το έτος 2008 τούτο για αγροτική εκµετάλλευση σε τρίτο και γενικώς προστατεύει τούτο
έναντι οιασδήποτε διεκδικητικής πράξης τρίτων,
πολύ δε περισσότερο του εναγοµένου, χωρίς
ουδέποτε να ενοχληθεί από οιονδήποτε. Το ακίνητο αυτό και τα όµορα αυτού ακίνητα, καθώς
και τα όµορα αυτών βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
µεταξύ τους, έχοντας εµφανή υψοµετρική διαφορά από την κοίτη του ποταµού και βρίσκονται
µεταξύ τους σε µια φυσική συνέχεια παρουσιάζοντας ενιαία γεωµορφολογία. Τα ανωτέρω κρίσιµα και ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά προκύπτουν και µε πληρότητα αποδεικνύονται και
από τη σαφή και µετά λόγου γνώσης ένορκη κατάθεση του εξετασθέντος µάρτυρα απόδειξης,
Χ.Ν. του Β., την οποία το ∆ικαστήριο θεωρεί
αξιόπιστη. Ο εν λόγω µάρτυρας βεβαίωσε κατηγορηµατικά για τις διακατοχικές πράξεις της
ενάγουσας επί του επιδίκου ακινήτου µε διάνοια
κυρίου. Η προβληθείσα από το εναγόµενο ένσταση ιδίας κυριότητας δεν αποδείχθηκε βάσιµη
κατ’ ουσίαν και γι’ αυτό κρίνεται απορριπτέα. Ειδικότερα, δεν αποδείχθηκε ότι το εναγόµενο
Ελληνικό ∆ηµόσιο εκτέλεσε αντιπληµµυρικά έργα στη θέση όπου βρίσκεται το επίδικο, ούτε ότι
είχε την κυριότητα επί της παρόχθιας έκτασης,
ώστε η λόγω των επικαλούµενων έργων εγκαταλειφθείσα κοίτη του ποταµού Αράχθου να περιέλθει σ’ αυτό ως παρόχθιο.
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Τα σχετικά έγγραφα που επικαλείται το εναγόµενο για την απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισµών του δεν κρίνονται ικανά να θεµελιώσουν
και αποδείξουν αυτούς. Ειδικότερα, το εναγόµενο επικαλείται ότι το επίδικο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης που ανήκει στην παλαιά κοίτη του ποταµού Αράχθου, ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε αιτία κτήσης «Νόµος». Το γεγονός, όµως, αυτό δεν είναι από µόνο του ικανό
να προσπορίσει κυριότητα στο εναγόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθόσον το τελευταίο δεν αποδεικνύει νόµιµο τρόπο κτήσης αυτής. Ουδόλως
αποδείχθηκε ότι το εναγόµενο προέβη στο σηµείο, όπου βρίσκεται το επίδικο, σε αντιπληµµυρικά έργα (και τι µορφής) και ότι αυτό είχε την
κυριότητα παρόχθιας έκτασης, ώστε να αποκτήσει πράγµατι κυριότητα µε πρωτότυπο τρόπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1072 ΑΚ. Άλλωστε, πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνο το γεγονός της οριστικής και µόνιµης εγκατάλειψης της κοίτης του ποταµού, είτε αυτή οφείλεται σε έργα που πραγµατοποίησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο προ του έτους
1975, είτε σε φυσικά αίτια, δεν αρκεί για την
απόκτηση της κυριότητας από το τελευταίο, αν
συγχρόνως δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη παρόχθιας ιδιοκτησίας του. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα
παραπάνω, το επίδικο ακίνητο παραχώρησε ήδη
από το έτος 1935 το εναγόµενο Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως και άλλα ακίνητα της περιοχής Γλ.
Άρτας, σε ιδιώτες, ένας των οποίων και ο απώτατος δικαιοπάροχος της ενάγουσας, και, ως εκ
τούτου, απώλεσε την ιδιότητά του ως παρόχθιου
ιδιοκτήτη. Εποµένως, το λόγω πρόσχωσης, στην
περιοχή όπου κείται το επίδικο, δηµιουργηθέν
εδαφικό τµήµα µεταξύ ιδιοκτησιών και οριστικώς
εγκαταλειφθείσας κοίτης ποταµού Αράχθου
ανήκει στους ιδιοκτήτες των παρόχθιων ιδιοκτησιών και, κατά συνέπεια, και στο δικαιοπάροχο
της ενάγουσας και όχι στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Έτσι είχε η νοµική και πραγµατική κατάσταση
έως και τις αρχές Φεβρουαρίου 2011, όταν, κατόπιν ελέγχου της ακίνητης περιουσίας της ενάγουσας στο Κτηµατολογικό Γραφείο Άρτας, διαπίστωσε η τελευταία από τα στοιχεία της αρχικής εγγραφής του επίδικου ακινήτου, εµφαινόµενου στα οικεία κτηµατολογικά Βιβλία του Κτηµατολογικού Γραφείου Άρτας του Οργανισµού

1762

Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
[ΟΚΧΕ], µε ΚΑΕΚ..., ότι δεν αναγράφεται αυτή
(ενάγουσα) ως αποκλειστική κυρία του ως άνω
ακινήτου, σύµφωνα µε την αληθή νοµική και
πραγµατική κατάσταση, αλλά κύριος αυτού καταγράφεται εσφαλµένως το εναγόµενο. Η ανωτέρω εσφαλµένη καταγραφή οφείλεται αφενός
στην λαθεµένη επεξεργασία των δικαιολογητικών στοιχείων της ενάγουσας (συµβολαιογραφικών τίτλων κ.λπ.) από τις αρµόδιες επιτροπές
του Εθνικού Κτηµατολογίου, καθώς και των στοιχείων του αντιδίκου της, και αφετέρου στην
άγνοια της ενάγουσας περί της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων ενώπιον των ανωτέρω επιτροπών του ΟΚΧΕ, καθότι η κυριότητά της επ’ αυτού
(αγροτεµαχίου-περιβολιού) στηρίζεται σε αδιάκοπη σειρά τίτλων κτήσης κυριότητας [συµβολαιογραφικών και µη] νοµίµως µεταγραµµένων στα
βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Άρτας, µε κυριότερο τίτλο κτήσης του απώτερου δικαιοπαρόχου
της το παραχωρητήριο, το οποίο αποτελεί οριστικό και νόµιµο τίτλο µεταβίβασης του επιδίκου
ακινήτου. Με βάση τα παραπάνω περιστατικά, η
υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιµη και κατ’ ουσίαν και να αναγνωριστεί η ενάγουσα ως αποκλειστική κυρία του παραπάνω αναλυτικά αναφεροµένου ακινήτου, και να γίνουν οι
σχετικές διορθώσεις στα οικεία Κτηµατολογικά
Βιβλία του Κτηµατολογικού Γραφείου Άρτας,
όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγοµένου λόγω της ήττας
του (άρθρο 176 ΚΠολ∆). [...]
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ
Υπ’ αριθ. 49/2012 (Τακτ. ∆ιαδ.)
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Νοµιµοποίηση.
Πίνακα κατάταξης. Στην ανακοπή κατά της νοµιµότητας, του ορισµένου και της αιτιολογίας
εκκαθαριστικής πράξης του συµβολαιογράφου
παθητικά νοµιµοποιείται ο επισπεύδων, ενώ
ως για το ποσό των εξόδων και οι δικαιούχοι
αυτών. Έξοδα εκτέλεσης είναι αυτά που αφορούν µόνο στο πλειστηριασθέν ακίνητο και όχι
στα λοιπά κατασχεθέντα. Στην περίπτωση κα-
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τασχέσεως βάσει ενιαίας κοινής εκθέσεως περισσοτέρων ακινήτων για ορισµένα από τα
οποία δεν ολοκληρώθηκε η εκτέλεση µε πλειστηριασµό ελλείψει πλειοδοτών, τα έξοδα
εκτελέσεως που προσήκουν στα ακίνητα αυτά
δεν θα αφαιρεθούν από το πλειστηρίασµα που
επιτεύχθηκε. Στα έξοδα δεν περιλαµβάνονται
αυτά που πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου (παράβολα για έκδοση
διαταγής, παράσταση στη συζήτηση ανακοπών, εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης). Βάρος απόδειξης. Ο ανακόπτων αρκεί να αµφισβητήσει την απαίτηση καταταχθέντος δανειστή, ενώ ο τελευταίος φέρει το βάρος απόδειξης. Η προθεσµία ασκήσεως από το δηµόσιο
ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης είναι τριάντα ηµέρες. Η επίδοση ανακοπής σε υποκατάστηµα και όχι στην έδρα Τράπεζας δεν είναι
ορθή, όµως δεν συντρέχει δικονοµική βλάβη
αν παραστάθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος καταθέτοντας προτάσεις.
Κατ’ άρθρο 932 ΚΠολ∆, «Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν εκείνον κατά του
οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται από εκείνον που την επισπεύδει» και κατ’
άρθρο 975 του ίδιου κώδικα: «Η κατάταξη των
δανειστών στον πίνακα γίνεται µε την εξής σειρά: Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης
που ορίζονται αιτιολογηµένα από τον υπάλληλο
του πλειστηριασµού κατατάσσονται... ». Όπως
προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, στη δεύτερη
των οποίων γίνεται διάκριση µεταξύ «αφαίρεσης» των εξόδων και κατάταξης των προνοµιακών απαιτήσεων, υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσµατος που αποµένει µετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης,
τα οποία δεν περιλαµβάνονται µεταξύ των προνοµίων ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά
προαφαιρούνται προκειµένου να γίνει η κατάταξη των δανειστών και προσδιορίζονται µε τον πίνακα κατάταξης, ή µε ιδιαίτερη πράξη, µε την
οποία ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος θα
δικαιολογήσει τα σχετικά κονδύλια προκειµένου
να αφαιρέσει αυτά από το εκπλειστηρίασµα. Ως
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δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης νοείται όχι
µόνο ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων αλλά και
τα όργανα της εκτέλεσης, καίτοι τα τελευταία
δεν νοµιµοποιούνται να αναζητήσουν τα έξοδα
αυτά από τον καθ’ ου η εκτέλεση, αφού δεν είναι δανειστές αυτού. Για το λόγο αυτό δικαιούνται, όπως συνάγεται από το συνδυασµό των
παραπάνω διατάξεων προς τις διατάξεις των άρθρων 971 και 1007 ΚΠολ∆, να λάβουν τα έξοδα
εκτέλεσης διά του επί του πλειστηριασµού
υπαλλήλου, ο οποίος µε αιτιολογηµένη πράξη
του τα αφαιρεί από τον πλειστηριασµό και ακολούθως διανέµει τούτο ή προβαίνει στην κατάταξη των δανειστών του καθ’ ου η εκτέλεση σε
περίπτωση ανεπαρκείας του για την εξόφληση
όλων. Τα ως άνω προαφαιρούµενα ποσά των
εξόδων εκτέλεσης δεν κατατάσσονται στον πίνακα, η σχετική όµως εκκαθαριστική πράξη του
υπαλλήλου του πλειστηριασµού, καίτοι εξώδικη,
αποτελεί διανοµή πλειστηριάσµατος και προσβάλλεται µε ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολ∆.
Ανακόπτων µπορεί να είναι ο αναγγελθείς δανειστής ή ο καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης, αµφισβητών τη νοµιµότητα της εκκαθαριστικής πράξεως των εξόδων εκτελέσεως, οπότε ανακύπτει
ιδιωτική διαφορά µεταξύ των τελευταίων και
του επισπεύδοντος δανειστή, που νοµιµοποιείται παθητικά στη διεξαγωγή της περί την εκτέλεση δίκης αυτός µόνον, όταν η αµφισβήτηση
δεν αφορά τη διενέργεια των πράξεων της εκτελέσεως, αλλά τη νοµιµότητα της εκκαθάρισης
και ειδικότερα το νόµιµο, ορισµένο και αιτιολογηµένο αυτής και το αν αυτά έγιναν προς το
συµφέρον όλων των δανειστών και είναι υπό
την έννοια αυτή έξοδα εκτελέσεως (ΑΠ
142/2004 ΧρΙ∆ 2004.625, ΑΠ 28012004 Ελλ∆νη
2005.429). Όταν όµως µε την ανακοπή αµφισβητούνται απλώς τα έξοδα των προσώπων υπέρ
των οποίων έγινε προαφαίρεση ή το µέγεθος
τους, δηλ. ότι τα έξοδα δεν είναι νόµιµα και
υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα από
τους οικείους κώδικες και τις οικείες υπουργικές
αποφάσεις καθοριζόµενα ποσά αµοιβής, τότε η
ανακοπή του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολ∆ µπορεί
να στραφεί και κατά των προσώπων, υπέρ των
οποίων έγινε προαφαίρεση των εξόδων κατά το
άρθρο 975 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1774/2004 ΤΝΠ
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∆ΣΑ, ΕφΘεσ 668/2009 ΕΦΜ 2009.999, ΕφΘεσ
1634/2008 Αρµ 2008.1873, ΕφΛαρ 66/2005 Νόµος, ΕφΑθ 1313/2003 Ελλ∆νη 2004.1472). Αν η
ανακοπή αυτή ευδοκιµήσει κατ’ ουσίαν και εφόσον ο ανακόπτων έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα,
τότε το δικαστήριο επαναπροσδιορίζει το προς
διανοµή υπόλοιπο του πλειστηριάσµατος, στο
οποίο, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 979 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠολ∆, κατατάσσεται ο
ανακόπτων, αν είναι µόνος δικαιούχος, χωρίς να
ωφελείται άλλος δανειστής, έστω και αν είχε
µείζον προνόµιο κατατάξεως, ή οι πλείονες ανακόπτοντες, κατά την τάξη και τη σειρά του προνοµίου τους (ΑΠ 120/2005 Ελλ∆νη 2005.1677,
ΑΠ 142/2004 ό.π., ΑΠ 1578/1995 Ελλ∆νη
38.1087, ΕφΘεσ 1634/2008 ό.π., ΕφΑθ
8860/2000 Ελλ∆νη 2003.999). Ήτοι το δικαστήριο, επί ολοκλήρου του αποδεσµευόµενου ποσού, κατατάσσει τον ανακόπτοντα και δεν προβαίνει στην εκ νέου σύνταξη του πίνακα, ώστε
να µπορεί να συγκρίνει τις απαιτήσεις όλων των
αναγγελθέντων δανειστών και να προβεί στη
συνέχεια στην κατάταξη αυτών ανάλογα µε τα
προνόµιά τους (ΕφΘεσ 2683/2007 ΕφΑ∆
2008.585). Περαιτέρω, από το συνδυασµό των
διατάξεων των άρθρων 932 και 975 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι στα έξοδα εκτέλεσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που εξυπηρετούν το γενικό συµφέρον όλων των δανειστών. Ειδικότερα,
στα έξοδα της εκτέλεσης περιλαµβάνονται τα
αναγκαία έξοδα για την έναρξη, κίνηση και γενικά τη διαδικασία της εκτέλεσης, βάσει της οποίας επιτεύχθηκε το πλειστηρίασµα που διανέµεται στους δανειστές, ήτοι αφορούν την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης δηλαδή έξοδα
και δικαιώµατα έκδοσης απογράφου, αντιγράφου του απογράφου, σύνταξης και κοινοποίησης επιταγής, την κατάσχεση, τη συντήρηση
του κατασχεθέντος, τον πλειστηριασµό και την
κατάταξη, την έκδοση επαναληπτικών περιλήψεων της κατασχετήριας έκθεσης µετά από νόµιµη αναβολή ή µαταίωση του πλειστηριασµού
µε συµφωνία επισπεύδοντος την εκτέλεση και
οφειλέτη, ήτοι όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής
διαδικασίας (βλ. ΑΠ 1783/1998 ∆ 30.1116, ΑΠ
1359/1998 Ελλ∆νη 1999.308, ΑΠ 1100/1996
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Ελλ∆νη 1997.1094, ΑΠ 1578/1995 Ελλ∆νη
1997.1087, ΕφΘεσ 2042/2009 Αρµ 2010.109,
ΕφΠατρ 203/2006, ΑΧΑΝΟΜ 2007.278). ∆ηλ.
έξοδα εκτελέσεως τα οποία κατά τις παραπάνω
διατάξεις προαφαιρούνται από το πλειστηρίασµα είναι εκείνα µε τα οποία ήχθη σε πέρας η
εκτέλεση µε πλειστηριασµό αφού η προαφαίρεση γίνεται από το πλειστηρίασµα που προέκυψε
από την εκτέλεση όχι δε και τα έξοδα εκτελέσεως, η οποία δεν ολοκληρώθηκε µε πλειστηριασµό ή εγκαταλείφθηκε και έτσι δεν απέδωσε
πλειστηρίασµα από το οποίο και µόνο προαφαιρούνται τα έξοδα. Εποµένως και στην περίπτωση κατασχέσεως βάση ενιαίας κοινής εκθέσεως
περισσοτέρων ακινήτων για ορισµένα από τα
οποία δεν ολοκληρώθηκε η εκτέλεση µε πλειστηριασµό ελλείψει πλειοδοτών, τα έξοδα εκτελέσεως που προσήκουν στα ακίνητα αυτά δεν
θα αφαιρεθούν από το πλειστηρίασµα που επιτεύχθηκε από τον πλειστηριασµό (ΑΠ
1498/2003 Ελλ∆νη 2004.435). Επίσης, δεν περιλαµβάνονται στα έξοδα εκτελέσεως εκείνα που
προκλήθηκαν προς το αποκλειστικό συµφέρον
του επισπεύδοντος δανειστή ή των αναγγελθέντων πιστωτών, όπως λ.χ. τα έξοδα για τη δικαστική επιδίωξη της απαιτήσεως, για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, την απόκτηση διαταγής
πληρωµής, για την κατάθεση τίτλων, την απόκτηση προνοµίου µε προσηµείωση υποθήκης
(βλ.σχετ. ΕφΘεσ 670/2009 ΕΦΑ∆ 2009.837,
Εφ∆ωδ 191/2009 Νόµος) ή από υπαιτιότητα του
επισπεύδοντος, διότι, τα έξοδα αυτά δεν ήσαν
απαραίτητα για να αχθεί σε πέρας η εκτέλεση
(ΑΠ 1359/1998 ό.π., ΕφΠατρ 204/2008 ΑΧΑΝΟΜ
2009.298). Περαιτέρω, στην ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως εάν αµφισβητηθεί η απαίτηση ή
το προνόµιο ενός από τους καταταχθέντες δανειστές, (καθ’ ου η ανακοπή), τότε για το ορισµένο του σχετικού λόγου ανακοπής, αρκεί η
άρνηση που προβάλλει ο ανακόπτων, ενώ ο καθ’
ου φέρει το βάρος για την απόδειξη της ύπαρξης και της έκτασης της απαίτησής του καθώς
και του τυχόν εξοπλισµού της µε προνόµιο (βλ.
ΑΠ 60/2011 Νόµος, ΑΠ 1501/2006 Νόµος, ΑΠ
1843/2005 Ελλ∆νη 2006.473, ΕφΑθ 4578/2009
Νόµος). Εξάλλου, όταν η ανακοπή της απαίτησης του καθ’ ου η ανακοπή ή του µεγέθους της,
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που αφορά προαφαιρεθέντα έξοδα εκτέλεσης,
αποτελεί παραδεκτό και ορισµένο λόγο ανακοπής, στον καθ’ ου δε εναπόκειται να αποδείξει
τα παραγωγικά της απαίτησής του και του µεγέθους της περιστατικά (ΑΠ 60/2011 ό.π., ΑΠ
1722/1998 Ελλ∆νη 1999.603, ΕφΘεσ 668/2009
ΕΦΑ∆ 2009.999).
Με την υπό κρίση ανακοπή, κατ’ εκτίµηση του
δικογράφου, το ανακόπτον ιστορεί ότι στον
πλειστηριασµό που διενεργήθηκε την 1-10-2008
µε επίσπευση της πρώτης των καθ’ ων, ανήγγειλε την απαίτησή του ποσού 14.224,94 ευρώ µε
την υπ’ αριθµ. 28970/82/2008 αναγγελία του
Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. Ρόδου και ποσού
51.568,89 ευρώ µε την υπ’ αριθµ. 2002/2009
αναγγελία του Προϊσταµένου Τελωνείου Ρόδου. Ότι η επί του πλειστηριασµού υπάλληλος
για το πλειστηρίασµα ποσού 13.500 ευρώ, που
επιτεύχθηκε για ένα ακίνητο που πλειστηριάσθηκε από τα τέσσερα κατασχεθέντα ακίνητα,
συνέταξε τον προσβαλλόµενο υπ’ αριθµ.
27759/5-6-2009 πίνακα, στον οποίο, µετά την
αφαίρεση των εξόδων υπέρ της ιδίας, του δικαστικού επιµελητή, καθώς και υπέρ της επισπεύδουσας πρώτης καθ’ ης, ποσού 9.273,81 ευρώ,
δεν κατατάχθηκε καµία απαίτηση λόγω πλήρους
κάλυψης του πλειστηριάσµατος για τα έξοδα
της εκτέλεσης. Περαιτέρω, προσβάλλοντας το
ανακόπτον την νοµιµότητα της κατάταξης, ενόψει του ότι µόνο ένα εκ των κατασχεθέντων ακινήτων πλειστηριάστηκε, αρνείται και αµφισβητεί
τα έξοδα της επισπεύδουσας ύψους 19.242,47
ευρώ, έναντι των οποίων καλύφθηκε ποσό
9.273,81 ευρώ, άλλως επικαλείται, περαιτέρω
µε εξειδίκευση των επιµέρους κονδυλίων, ότι
αυτά δεν αποτελούσαν έξοδα εκτέλεσης και
δεν έγιναν προς το συµφέρον των δανειστών.
Με βάση αυτά ζητεί, να µεταρρυθµισθεί ο προσβαλλόµενος πίνακας, να αφαιρεθεί και να διαγραφεί το ποσό των 9.273,81 ευρώ από το κονδύλιο των εξόδων και να καταταχθεί το ίδιο διά
των προϊσταµένων ∆.Ο.Υ. και Τελωνείου Ρόδου,
συµµέτρως στο ως άνω ποσό. Τέλος, ζητεί να
καταδικαστούν οι αντίδικοί του στην πληρωµή
των δικαστικών του εξόδων. Με το περιεχόµενο
αυτό η κρινόµενη ανακοπή αρµοδίως καθ’ ύλη
και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί ενώπιον
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του παρόντος ∆ικαστηρίου (άρθρα 972, 974, 979
παρ. 2, 933 παρ. 1-2, 1007 ΚΠολ∆) µε την προκείµενη τακτική διαδικασία, µε τις αποκλίσεις που
προβλέπουν τα άρθρα 933 επ. ΚΠολ∆, εφόσον η
σχετική αξίωση προς ικανοποίηση της οποίας
επισπεύσθηκε η αναγκαστική εκτέλεση προερχόµενη από σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού δικάζεται µε την τακτική διαδικασία (ΑΠ
1630/1983 ΝοΒ 32.1367, ΕφΠατρ 821/1994
Ελλ∆νη 37.1628). Ασκήθηκε εκπρόθεσµα κατά
το άρθρο 10 του διατάγµατος της 26.6/10.7.1944
«περί κώδικος νόµων περί δικών του δηµοσίου»,
που εφαρµόζεται σε ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε, οπότε εφαρµόζεται η ρητή διάταξη του άρθρου 58 παρ. 4 αυτού, είτε κατά τις
κοινές δικονοµικές διατάξεις (ΑΠ 295/1997 ΝοΒ
46.1239, ΑΠ 1734/1990 Ελλ∆νη 33.537, ΕφΑιγ
158/2006 Νόµος, ΕφΠατρ 469/2003 ΑΧΑΝΟΜ
2004.248), η δε προθεσµία αυτή, κατ’ άρθρο 11
του διατάγµατος το οποίο δεν καταργήθηκε από
τον ΚΠολ∆ (άρθρο 50 παρ. 3 ΕισΝΚΠολ∆), αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών από 1ης Ιουλίου έως 15ης Σεπτεµβρίου
και ειδικότερα η ανακοπή ασκήθηκε εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση στο ανακόπτον της
πρόσκλησης, εκ µέρους της υπαλλήλου του
πλειστηριασµού Μ.Π. αφού αυτή έλαβε χώρα
στις 29-6-2009 (βλ. την από 29-6-2009 επισηµείωση του δικαστικού επιµελητού του Πρωτοδικείου αυτού Μ.Μ. επί της υπ’ αριθµ. 27760/5-62009 πρόσκλησης της συµβολαιογράφου Μ.Π.)
και η ανακοπή ασκήθηκε, ήτοι κατατέθηκε στις
22-9-2009 και επιδόθηκε στους καθ’ ων στις 299-2009 και 13-10-2009 αντίστοιχα (βλ. τις υπ’
αριθµ. 5921 Ε/29-9-2009 και 6179Ε/13-1 0-2009
εκθέσεις επιδόσεων του δικαστικού επιµελητή
του Πρωτοδικείου αυτού Ν.Χ.), ενώ αντίγραφό
της επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και στην
υπάλληλο του πλειστηριασµού, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 979 παρ. 2β του ΚΠολ∆ (βλ.
την υπ’ αριθµ. 5916Ε/29-9-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή Ν.Χ.). Εξάλλου, ο
ισχυρισµός της πρώτης καθ’ ης ότι δεν κοινοποιήθηκε σωστά η κρινόµενη ανακοπή στην έδρα
της, αλλά στο υποκατάστηµά της στη Ρόδο, την
οποία παρέλαβε αναρµοδίως ο διευθυντής του,
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γεγονός που της προκάλεσε βλάβη, καθόσον οι
δικηγόροι της στην Αθήνα είχαν τη δυνατότητα
αξιολογήσεως της υπόθεσης, είναι αληθής ως
προς το ότι δεν πραγµατοποιήθηκε επίδοση
στην έδρα της καθ’ ης, αλλά στο υποκατάστηµα
αυτής. Πλην όµως, ενόψει του ότι οι διατάξεις
των άρθρων 25 παρ. 1, 127 παρ. 1, ΚΠολ∆, δεν
προβλέπουν ακυρότητα παρά µόνο µε την επίκληση και απόδειξη δικονοµικής βλάβης, που
δεν µπορεί να διορθωθεί παρά µόνο µε την κήρυξη ακυρότητας, η καθ’ ης µε βάση τα επικαλούµενα από αυτήν δεν υπέστη βλάβη, καθόσον
δεν στερήθηκε της δυνατότητας να εκπροσωπηθεί στη δίκη, αφού αντίθετα παραστάθηκε κανονικά και κατέθεσε έγγραφες προτάσεις διά πληρεξουσίου δικηγόρου Ρόδου, ο οποίος ευχερέστατα από την επίδοση της ανακοπής µέχρι την
εκδίκασή της είχε τη δυνατότητα επικοινωνίας
και συνεργασίας µε την καθ’ ης και τους αρµοδίους συνεργάτες στην Αθήνα και συνεπώς δεν
υπάρχει, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, δικονοµική βλάβη από τη µη προσήκουσα επίδοση του
δικογράφου της ανακοπής σ’ αυτήν. Προσέτι η
ανακοπή είναι απορριπτέα, ως προς τη δεύτερη
των καθ’ ων λόγω έλλειψης παθητικής νοµιµοποίησης, διότι µε την ανακοπή αµφισβητείται
µόνον η νοµιµότητα της εκκαθαριστικής πράξης
των εξόδων εκτέλεσης και ότι έγιναν προς το
συµφέρον των δανειστών και όχι η διενέργεια
των πράξεων της παραπάνω δικηγόρου (ΕφΠατρ 559/2005 ΑΧΑΝΟΜ 2006.387) και σύµφωνα
µε τα εκτιθέµενα στη µείζονα σκέψη της παρούσας, νοµιµοποιείται παθητικά καθ’ ης επισπεύδουσα την αναγκαστική εκτέλεση δανείστρια.
Περαιτέρω, η ανακοπή µε τον προαναφερόµενο
λόγο της που συνίσταται σε άρνηση και αµφισβήτηση της απαίτησης των εξόδων εκτέλεσης,
άλλως σε αµφισβήτηση ότι δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης, είναι ορισµένη και νόµιµη στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 932, 974,
975, 977, 979, ΚΠολ∆. Εποµένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω
από πλευράς ουσίας.
Από την εκτίµηση όλων των εγγράφων που
νόµιµα προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγµατικά
περιστατικά: Με επίσπευση της πρώτης καθ’ ης
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η ανακοπή και προς ικανοποίηση απαίτησής της
κατά του οφειλέτη Ι.∆., απορρέουσας από την
υπ’ αριθµ. 472/30-11-2006 διαταγή πληρωµής
του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατασχέθηκαν αναγκαστικά δυνάµει της
υπ’ αριθµ. 1755β/19-12-2006 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιµελητή
στο Πρωτοδικείο αυτό Μ. Μ., τέσσερα ακίνητα
και δη, λιθόκτιστη οικία µε ΚΜ 65 οικ. Βατίου,
αγρός έκτασης 1.880 τ.µ. µε ΚΜ 928 γαιών Βατίου, αγρός έκτασης 1.121 τ.µ. µε ΚΜ 2091 γαιών
Βατίου και αγρός έκτασης 753 τ.µ. µε ΚΜ 2164
γαιών Βατίου. Εκ των κατασχεθέντων ακινήτων
πλειστηριάσθηκε στον πλειστηριασµό που διενεργήθηκε την 1-10-2008 το ακίνητο µε ΚΜ
2091 γαιών Βατίου, µε επιτευχθέν πλειστηρίασµα το ποσό των 13.500 ευρώ, δυνάµει της υπ’
αριθµ. 27124/2008 εκθέσεως δηµόσιου αναγκαστικού πλειστηριασµού και κατακυρώσεως ακινήτου της συµβολαιογράφου Ρόδου Μ.Π.. Στον
πλειστηριασµό αναγγέλθηκαν για ικανοποίηση
των απαιτήσεών τους οι κάτωθι: 1) το Ελληνικό
∆ηµόσιο µε την από 2-10-2008 (αριθµ. 28970/82/2008) αναγγελία του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.
Ρόδου, για το ποσό των 14.224,94 ευρώ, πλέον
νοµίµων προσαυξήσεων, 2) το Ελληνικό ∆ηµόσιο διά του Προϊσταµένου του Τελωνείου Ρόδου, µε την υπ’ αριθµ. 2002/2009 αναγγελία του,
για ποσό 51.568,89 ευρώ, 3) η ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ...» µε την από 14-112007 αναγγελία της για ποσό 462.095,31 ευρώ,
4) το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την
από 14-10-2008 αναγγελία του για ποσό
33.255,20 ευρώ, 5) η Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, µε την από 14-10-2008
αναγγελία της για ποσό 117.886,61 ευρώ και 6)
η επισπεύδουσα ανώνυµη Τραπεζική εταιρεία...
Τράπεζα, µε την από 14-10-2008 αναγγελία της
για ποσό 513.427,65 ευρώ. Εκ του πλειστηριάσµατος ποσού 13.500 ευρώ η υπάλληλος του
πλειστηριασµού συµβολαιογράφος συνέταξε
τον υπ’ αριθµ. 27759/5-6-2009 πίνακα κατάταξης, σύµφωνα µε τον οποίο προαφαίρεσε τα
έξοδα και ειδικότερα, ποσό 87 ευρώ για εκδοθείσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, 95 ευρώ έξοδα για πίνακα κατάταξης µε αντίγραφο,
92 ευρώ για έξοδα πράξης πρόσκλησης δανει-
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στών να λάβουν γνώση µε 8 αντίγραφα, 210 ευρώ για έξοδα επιδόσεων πράξης πρόσκλησης
δανειστών, που θα αποδοθούν στο δικαστικό
επιµελητή που θα επιδώσει τις προσκλήσεις δανειστών, 3.742,19 ευρώ για έξοδα του δικαστικού επιµελητή Μ.Μ. και ποσό 9.273,81 ευρώ για
δαπάνες πλειστηριασµού της επισπεύδουσας
πρώτης καθ’ ης, εκ συνολικών δαπανών
19.242,47 ευρώ σύµφωνα µε την αναγγελία και
τους πίνακες που υπέβαλε, ενώ δεν κατατάχθηκε κανείς εκ των αναγγελθέντων δανειστών για
ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, λόγω εξάντλησης του πλειστηριάσµατος µε την κατά τα
ανωτέρω αφαίρεση των εξόδων. Το ανακόπτον
αµφισβητεί µε την ανακοπή του την απαίτηση
της καθ’ ης ύψους 19.242,47 ευρώ, η οποία και
φέρει το βάρος απόδειξής της. Στο ανωτέρω ποσό των 19.242,47 ευρώ, που η επισπεύδουσα
ανήγγειλε ως έξοδα, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες σύµφωνα µε τα παραστατικά
που προσκόµισε η καθ’ ης: 1) οι υπ’ αριθµ.
09940/29-10-2006 και 09867/16-9-2006 διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του δικαστικού επιµελητή Μ.Μ., ποσών 80 και 166 ευρώ
αντίστοιχα, που αφορούν κοινοποιήσεις, σε
χρόνο όµως πριν την έκδοση του εκτελούµενου
τίτλου, ήτοι της υπ’ αριθµ. 472/30-11-2006 διαταγής πληρωµής και συνεπώς δεν σχετίζονται
µε αυτόν και δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης,
2) τα υπ’ αριθµ. 43711, 43712, 43713 και
43715/20- 12-2006 διπλότυπα είσπραξης τύπου
Α΄ ∆.Ο.Υ. Ρόδου, για ποσό 4,5 ευρώ έκαστο,
που η καθ’ ης ισχυρίζεται ότι αφορούν σε έξοδα
κατασχέσεως του ακινήτου. Ενόψει όµως του
ότι κατασχέθηκαν µε ενιαία έκθεση κατάσχεσης
τέσσερα ακίνητα και µόνο ένα πλειστηριάσθηκε,
έξοδα εκτέλεσης είναι αυτά που αφορούν µόνο
στο πλειστηριασθέν ακίνητο και όχι στα λοιπά
κατασχεθέντα και συνεπώς, εκ των ανωτέρω
ποσών, στα έξοδα εκτέλεσης περιλαµβάνεται
µόνο το ποσό των 4,5 ευρώ, 3) τα υπ’ αριθµ.
43700, 43703, 43705 και 43706/20-12-2006 διπλότυπα είσπραξης τύπου Α΄ ∆.Ο.Υ. Ρόδου ποσών 266 ευρώ, 279,50 ευρώ, 66 ευρώ και 66 ευρώ αντίστοιχα για δικαιώµατα κατασχέσεως,
που επίσης αφορούν στα τέσσερα κατασχεθέντα ακίνητα και µόνο ένα εξ αυτών αποτελεί εν
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προκειµένω έξοδο εκτέλεσης, ενόψει δε του ότι
δεν προκύπτει ποιο διπλότυπο αφορά σε ποιο
ακίνητο, πρέπει να αποτελέσει έξοδο εκτέλεσης
τουλάχιστον το ποσό των 66 ευρώ, 4) οι υπ’
αριθµ. 7356 και 7358/20-12-2006 τριπλότυπες
αποδείξεις Κτηµατολογίου Ρόδου για ποσά 142
ευρώ και 4,50 ευρώ αντίστοιχα που αναφέρονται σε δικαιώµατα µεταγραφής των υπ’ αριθµ.
1753/206 και 1754/2006 έκθεσης κατάσχεσης
και περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, αντίστοιχα, που δεν σχετίζονται µε την επίδικη εκτέλεση, αφού αυτή ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ.
1755β/2006 έκθεση κατάσχεσης και συνεπώς
δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης, ούτε δε προσκοµίζονται προκειµένου να ελεγχθεί το τυχόν
αντίθετο περιεχόµενό τους, 5) το υπ’ αριθµ.
7357/20-12-2006 διπλότυπο του Κτηµατολογίου
Ρόδου ποσού 155,50 ευρώ για δικαιώµατα µεταγραφής της υπ’ αριθµ. 1755/2006 κατασχετήριας εκθέσεως που αφορά στην ένδικη εκτέλεση και το υπ’ αριθµ. 7359/20-12-2006 διπλότυπο
του Κτηµατολογίου Ρόδου ποσού 18 ευρώ για
δικαιώµατα µεταγραφής της υπ’ αριθµ.
1756/2006 περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως που ακολούθησε την υπ’ αριθµ. 1755/2006
έκθεση και συνεπώς αµφότερα είναι έξοδα
εκτέλεσης, 6) η υπ’ αριθµ. 10199/18-4-2007 απόδειξη του δικαστικού επιµελητή Μ. Μ. ποσού
1.680 ευρώ, που αφορά σε αµοιβές για τις υπ’
αριθµ. 1753/2006 και 1754/2006 έκθεση και περίληψη αντίστοιχα, που ως προαναφέρθηκε δεν
αφορούν στην προκείµενη εκτελεστική διαδικασία, αφού αυτή άρχισε µε την υπ’ αριθµ.
1755β/2006 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης
και συνεπώς το ποσό αυτό δεν αποτελεί έξοδο
εκτέλεσης, 7) η υπ’ αριθµ. 10200/18-4-2007 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μ. Μ., ποσού
1.841,19 ευρώ ως αµοιβή για την εκτελεστική
διαδικασία των υπ’ αριθµ. 1755/2006 και
1756/2006 έκθεσης κατάσχεσης και περίληψης
κατασχετήριας έκθεσης που αφορούν στη ένδικη εκτέλεση και είναι έξοδα αυτής, 8) η υπ’
αριθµ. 10368/3-9-2007 διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικ. επιµελητή Μ.Μ. ποσού 2.777 ευρώ, για αµοιβή και έξοδά του για
την έκδοση των υπ’ αριθµ. 1801/2007,
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1805/2007 και 1941/2007 εκθέσεων ή περιλήψεων, πλην όµως δεν αποδεικνύεται ότι αυτές οι
εκθέσεις ή περιλήψεις αφορούν στο πλειστηριασθέν ακίνητο, αφού δεν προσκοµίζονται από την
καθ’ ης και συνεπώς δεν αποδεικνύεται ότι το
έξοδο αφορά στην ένδικη εκτέλεση, 9) η υπ’
αριθµ. 10608/5-5- 2008 διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικαστικού επιµελητή
Μ.Μ. ποσού 1.134 ευρώ για αµοιβή και έξοδά
του για την υπ’ αριθµ. 1996/2007 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης, η οποία όµως αφορά σε
τρία ακίνητα (1134:3=378) και συνεπώς µόνο το
ποσό των 378 ευρώ αποτελεί έξοδο εκτέλεσης,
10) το υπ’ αριθµ. 4577/17-9-2008 τιµολόγιο
της... µε την επωνυµία «...», ποσού 193,23 ευρώ,
για τη δηµοσίευση του προγράµµατος του επίδικου πλειστηριασµού που είναι έξοδο εκτέλεσης,
11) τις υπ’ αριθµ. 1779/21-5-2007, 1780/21-52007, 1723/25-9-2006, 1721/25-9-2006 και
1743/15-12-2007 διπλότυπες αποδείξεις της δικηγόρου Ε.Τ., ποσών 238,71 ευρώ, 238,71 ευρώ, 150 ευρώ, 45,25 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα, που αφορούν η πρώτη, η δεύτερη και η
τέταρτη σε παράσταση αυτής σε συζητήσεις
ανακοπών κατά διαταγών πληρωµής, η τρίτη σε
αµοιβή για την έκδοση της υπ’ αριθµ. 77/2006
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ρόδου
και η πέµπτη σε εγγραφή προσηµείωσης σε πέντε ακίνητα, οι δαπάνες όµως αυτές δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης, αφού σχετίζονται µε δικαστικές επιδιώξεις απαιτήσεων της καθ’ ης,
απόκτηση τίτλου και προνοµίου, που σύµφωνα
µε όσα εκτίθενται στη µείζονα πρόταση δεν
αποτελούν έξοδα εκτέλεσης, αλλά αφορούν το
συµφέρον αποκλειστικά της επισπεύδουσας.
Συνεπώς, εκ των ανωτέρω υποβληθέντων δαπανών, τα έξοδα εκτέλεσης ανέρχονται στο ποσό
των 2.656,42 ευρώ (4,5 + 66155,50 + 18 +
1.841,19 + 378 + 193,23). Το δε ανακόπτον προσκοµίζει επιπλέον τα ακόλουθα παραστατικά.
που όµως σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν
έξοδα εκτέλεσης και ειδικότερα
1) τις υπ’ αριθµ. 1750 και 1752/11-1-2007
αποδείξεις της δικηγόρου Ε.Τ. ποσών 470,12
ευρώ και 350 ευρώ αντίστοιχα, που αναφέρονται σε δαπάνη έκδοσης διαταγής πληρωµής,
άλλης από την υπ’ αριθµ. 472/2006, που σε κάθε
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περίπτωση σχετίζονται µε απόκτηση τίτλου και
δεν είναι έξοδο εκτέλεσης,
2) τις υπ’ αριθµ. 1735, 1736, 1737, 1738,
1739, 1740, 1741/15-12-2006 διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της ως άνω δικηγόρου, ποσών 189,80, 189,80, 189,80, 287,62,
287,62, 189,80 και 189,80 ευρώ αντίστοιχα, µε
τα αντίστοιχα επισυναπτόµενα υπ’ αριθ. 9782,
9781, 9779, 9780, 9778, 9777, 9775/15-12-2006
τετραπλότυπα υποχρεωτικής προείσπραξης για
έκδοση διαταγών πληρωµής, που ως εκ του χρόνου έκδοσής τους δεν αφορούν καταρχήν τον
ένδικο εκτελεστό τίτλο και σε κάθε περίπτωση
δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης,
3) τις υπ’ αριθµ. 1782, 1783, 1784, 1785,
1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792/4-62007 διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της ως άνω δικηγόρου ποσών 238,71,
238,71, 238,71, 238,71, 238,71, 238,71, 238,71,
238,71, 288,35, 288,35, 288,35 ευρώ αντίστοιχα,
που αφορούν σε αµοιβές της πληρεξούσιας δικηγόρου της επισπεύδουσας για παράστασή της
στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 4-62007 για τη συζήτηση ανακοπών κατά διαταγών
πληρωµής, που δεν είναι έξοδα εκτέλεσης, γιατί
αφορούν σε δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων,
4) το υπ’ αριθµ. 5289136 διπλότυπο είσπραξης ποσού ∆ΟΥ Ρόδου ποσού 1.284 ευρώ, που
αφορά σε δικαιώµατα µεταγραφής της υπ’
αριθµ. 472/30-11-2006 διαταγής πληρωµής του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ήτοι του ένδικου τίτλου, για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης, που αφορά δαπάνη απόκτησης προνοµίου προς αποκλειστικό συµφέρον της επισπεύδουσας και συνεπώς δεν αποτελεί έξοδο εκτέλεσης και
5) το υπ’ αριθµ. 6893/8-12-2006 τριπλότυπο
απόδειξης του Κτηµατολογίου Ρόδου για ποσό
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710 ευρώ, που αφορά σε δικαιώµατα ν.
2145/1993 (ΤΑΧ∆ΙΚ), ν. 2408/96 και ν.
3226/2004, για τη µεταγραφή του ένδικου εκτελεστού τίτλου για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης, που δεν αποτελεί έξοδο εκτέλεσης αφού
αφορά δαπάνη για την απόκτηση προνοµίου
προς το αποκλειστικό συµφέρον της καθ’ ης. Συνεπώς, σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω, η καθ’ ης
δεν απέδειξε την απαίτησή της για έξοδα εκτέλεσης ύψους 19.242,47 ευρώ, αλλά µόνο έξοδα
ύψους 2.656,42 ευρώ. Συνεπώς, η ως άνω συµβολαιογράφος µη νόµιµα προαφαίρεσε ως δαπάνες εκτελεστικής διαδικασίας το ποσό των
9.273,81 ευρώ, ενώ έπρεπε να προαφαιρέσει το
ποσό των 2.656,42 ευρώ. Κατ’ ακολουθία των
ανωτέρω, πρέπει η ανακοπή να γίνει εν µέρει
δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιµη κατά το µέρος
που στρέφεται κατά της πρώτης καθ’ ης, να µεταρρυθµισθεί ο προσβαλλόµενος πίνακας κατάταξης, ώστε να µην υπολογισθεί στα προαφαιρεθέντα έξοδα εκτέλεσης το ποσό των
(9.273,81 - 2.656,42) 6.617,39 ευρώ, στο οποίο
ως απελευθερωθέν πρέπει να καταταγεί το ανακόπτον, συµµέτρως διά των Προϊσταµένων της
∆.Ο.Υ. Ρόδου και Τελωνείου Ρόδου, ήτοι για ποσό 1.428,76 ευρώ και 5.188,63 ευρώ αντίστοιχα.
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της δεύτερης των
καθ’ ων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του
ανακόπτοντος, λόγω της ήττας του (άρθρο 176
ΚΠολ∆), ενώ µέρος των δικαστικών εξόδων του
ανακόπτοντος βαρύνουν την πρώτη καθ’ ης η
ανακοπή κατά το µέρος που ηττάται (άρθρο 178
ΚΠολ∆), αµφότερα δε θα επιβληθούν µειωµένα,
κατά τ’ άρθρα 22 παρ. 1 του ν. 3693/1957, 5 παρ.
12 του ν. 1738/1987 και 2 της 134423/1992 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και
∆ικαιοσύνης (ΑΠ 436/2001 Ελλ∆νη 43.397),
όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. […]
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παραχωρηθείσας δηµόσιας εκτάσεως. Η απόκτηση του δικαιώµατος αυτού µε τη δεκαετή εξουσίαση του δηµόσιου κτήµατος. Η κατά τον τρόπο αυτό κτήση κυριότητας επί δηµόσιας γης ισχύει και κατά του ∆ηµοσίου, εφόσον αυτή έχει συµπληρωθεί πριν από την
ισχύ στη ∆ωδεκάνησο του α.ν. 1539/1938, ήτοι µέχρι την 10-1-1949, ενώ µετά τη χρονολογία αυτή απαγορεύεται η παραγραφή οποιουδήποτε δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί
ακινήτου. Πολιτική δικονοµία. Αναίρεση. Λόγοι. Κρίση ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο
προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου κατ’ αρ. 559
αριθµ. 1 ΚΠολ∆, δεχόµενο την κτήση του δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως (ωφέλιµης κυριότητας - τεσσαρούφ) επί δηµόσιου κτήµατος, από τη δικαιοπάροχο της ενάγου-
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σας-αναιρεσίβλητης, χωρίς ωστόσο να έχει συµπληρωθεί στο πρόσωπό της η δεκαετής
διαρκής εξουσίαση του επιδίκου ακινήτου. Εκδίκαση της αγωγής από το δικαστήριο του
Αρείου Πάγου κατ’ άρθρ. 580 § 3 εδ. α΄ ΚΠολ∆. Το δικαστήριο αναιρεί την υπ’ αριθµ.
45/2011 απόφαση του Εφετείου ∆ωδεκανήσου. Απορρίπτει την αγωγή. ..........................
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ’ αριθ. 8/2013 (Τακτική Ολοµέλεια). Αυθαίρετη κατάληψη ακινήτου
του ∆ηµοσίου. Πλασµατική νοµή σε δηµόσια ή δηµοτικά κτήµατα. Τεκµήριο νοµής επί δηµόσιων κτηµάτων. Νοµέας των ακινήτων αυτών θεωρείται κατά τον νόµο το ∆ηµόσιο ή ο
οικείος ∆ήµος αντιστοίχως, ακόµη και αν αυτά κατελήφθησαν από τρίτους µε διάνοια
κυρίου. Το ∆ηµόσιο ή ο ∆ήµος, σε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου που
ανήκει στην κυριότητά του από τρίτο, δε στερείται τη νοµή του. Ούτε η διακατοχή αυτού
από τον τρίτο οδηγεί σε απώλεια της κυριότητάς του εκ µέρους του ∆ηµοσίου ή του ∆ήµου, έστω και αν η ασκούµενη αυθαίρετη διακατοχή συνίσταται σε καλλιέργεια αγροτικού κτήµατος. Η αναφορά στον α.ν. 1539/1938 σε «νοµή» ασκουµένη παρά τρίτου σε δηµόσια ή δηµοτικά κτήµατα δεν έχει την έννοια της νοµής ως δικαιώµατος, αλλά της νοµής ως πραγµατικής κατάστασης, που άγει υπό όρους στην απόκτηση δικαιώµατος εξαγοράς τέτοιων κτηµάτων. Η πραγµατική κατάσταση αυτή δεν συνιστά κατοχή µε την έννοια της ΑΚ 997, ούτε είναι δυνατόν να εξοµοιωθεί προς αυτήν, καθώς αναγκαίος όρος
της προστατευόµενης κατοχής είναι να έχει λάβει ο κάτοχος τη φυσική εξουσία του
πράγµατος µε τη συναίνεση του νοµέως. Συνεπώς, δεν είναι νόµιµη η αγωγή, στην οποία
ενώ εκτίθεται ότι το επίδικο ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στο ∆ήµο, δεν γίνεται σ' αυτή επίκληση κάποιου νόµιµου τρόπου κτήσης από τους ενάγοντες της κατοχής του από
το ∆ήµο. Απορρίπτει την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 4800/2007 απόφασης ΕφετΑθ. .............
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υπ’ αριθ. 664/2013 (Τµ. Ναυτικό). Αναγκαστική εκτέλεση. Πίνακας
κατατάξεως. Πότε υφίσταται απλή και πότε αναγκαστική οµοδικία. Έξοδα εκτελέσεως.
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση των οργάνων εκτελέσεως και του δικηγόρου
του επισπεύσαντος την εκτέλεση. Έννοµο συµφέρον ασκήσεως εφέσεως κατά ανακοπτόντων των οποίων απορρίφθηκαν οι ανακοπές. Περιεχόµενο δικογράφου ανακοπής
επί απαιτήσεως εξ αλληλοχρέου λογαριασµού. Αοριστία. Έξοδα φυλάξεως και συντηρήσεως του πλοίου. Τρόπος υποκαταστάσεως ανακόπτοντος, εάν γίνει δεκτή η ανακοπή ως προς περισσότερες προσβαλλόµενες απαιτήσεις και τα έξοδα εκτελέσεως. ∆ιαφοροποίηση ως προς την κατάταξη των εξόδων εκτελέσεως, επί πινάκων εκτελέσεως
επί πλειστηριασµού πλοίου. Επί παραδροµής του Συµβολαιογράφου απαιτείται ειδικός
λόγος ανακοπής. Έννοµο συµφέρον λόγων ανακοπής. .....................................................
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ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 4041/2013. Συνέπεια της καταδολιευτικής αγωγής είναι η διάρρηξη της δικαιοπραξίας, ενώ της εικονικής η αναγνώριση
της ακυρότητας λόγω εικονικότητας. Είναι δυνατή η επικουρική σώρευση διαπλαστικής
και αναγνωριστικής αγωγής, σε κάθε νοητό µεταξύ τους συνδυασµό, αρκεί να µην
υπάρχει αντιφατικότητα µεταξύ τους. Εποµένως αφού το περιεχόµενο µιας εικονικής
δικαιοπραξίας, έρχεται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο της αγωγής διάρρηξης, η οποία
προϋποθέτει έγκυρη έστω και υποκρυπτόµενη δικαιοπραξία, διατάσσεται ο χωρισµός
των δυο αγωγών. Η καταδολίευση δανειστών, τελούµενη προς βλάβη τους, δεν αποτε-
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λεί και αδικοπραξία, υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, διότι παρά το γεγονός πως είναι παράνοµη συµπεριφορά, συνέπειά της είναι η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως και όχι η αποζηµίωση. ∆εν υποχρεούνται οι τρίτοι να επαναφέρουν τα πράγµατα
στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την καταδολιευτική απαλλοτρίωση, καθώς µε
τη διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, η απαλλοτρίωση θεωρείται σαν να µην
είχε γίνει ποτέ, οπότε ο δανειστής µπορεί να στραφεί κατά του οφειλέτη του απευθείας
και δε χρειάζεται να γίνει µεταβίβαση από τον τρίτο στον οφειλέτη. ................................
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ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Υπ’ αριθ. 117/2013. ∆ηµόσια κτήµατα. Εγκατάλειψη κοίτης ποταµού. Παρόχθιοι ιδιοκτήτες. Προϋποθέσεις για κτήση κυριότητας από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Κτηµατολογικές εγγραφές. Καταχώριση αγροτεµαχίου ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά την κτηµατογράφηση της περιοχής. Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και διόρθωση της σχετικής εγγραφής στο Κτηµατολόγιο. Ισχυρισµός του Ελληνικού ∆ηµοσίου ότι το επίδικο αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης που
αποτελούσε άλλοτε την κοίτη µη πλεύσιµου ποταµού. Ύπαρξη νόµιµα µεταγεγραµµένων
τίτλων της ενάγουσας και των δικαιοπαρόχων της και διενέργεια διακατοχικών πράξεων
από αυτούς επί σειρά ετών. Απόρριψη ένστασης ιδίας κυριότητας του ∆ηµοσίου. ∆εκτή
η αγωγή. Αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα είναι αποκλειστική κυρία, νοµέας και κάτοχος
κατά ποσοστό 100% του επίδικου αγροτεµαχίου. .................................................................
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ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ Υπ’ αριθ. 49/2012 (Τακτ. ∆ιαδ.). Ανακοπή κατά
της εκτέλεσης. Νοµιµοποίηση. Πίνακα κατάταξης. Στην ανακοπή κατά της νοµιµότητας,
του ορισµένου και της αιτιολογίας εκκαθαριστικής πράξης του συµβολαιογράφου παθητικά νοµιµοποιείται ο επισπεύδων, ενώ ως για το ποσό των εξόδων και οι δικαιούχοι αυτών. Έξοδα εκτέλεσης είναι αυτά που αφορούν µόνο στο πλειστηριασθέν ακίνητο και
όχι στα λοιπά κατασχεθέντα. Στην περίπτωση κατασχέσεως βάσει ενιαίας κοινής εκθέσεως περισσοτέρων ακινήτων για ορισµένα από τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η εκτέλεση µε πλειστηριασµό ελλείψει πλειοδοτών, τα έξοδα εκτελέσεως που προσήκουν στα
ακίνητα αυτά δεν θα αφαιρεθούν από το πλειστηρίασµα που επιτεύχθηκε. Στα έξοδα
δεν περιλαµβάνονται αυτά που πραγµατοποιήθηκαν για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου (παράβολα για έκδοση διαταγής, παράσταση στη συζήτηση ανακοπών, εγγραφή
προσηµείωσης υποθήκης). Βάρος απόδειξης. Ο ανακόπτων αρκεί να αµφισβητήσει την
απαίτηση καταταχθέντος δανειστή, ενώ ο τελευταίος φέρει το βάρος απόδειξης. Η προθεσµία ασκήσεως από το δηµόσιο ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης είναι τριάντα ηµέρες. Η επίδοση ανακοπής σε υποκατάστηµα και όχι στην έδρα Τράπεζας δεν είναι ορθή,
όµως δεν συντρέχει δικονοµική βλάβη αν παραστάθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος καταθέτοντας προτάσεις. ............................................................................................................
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