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Άρθρο 3
Ορισµοί

ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
3843/28.04.2010/ΦΕΚ 62/28.04.2010 (τ. Α΄)
Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης και
αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 1-4 είναι η θέσπιση ειδικής
διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτηρίων για την ορθή εκτέλεση και κατασκευή
τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών, καθώς και την καταπολέµηση των πολεοδοµικών
αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόµησης.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Στις διατάξεις των άρθρων 1-4 υπάγονται
όλα τα κτήρια που ανεγείρονται µε βάση οικοδοµική άδεια που εκδίδεται µετά την 1.1.2011.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µπορεί να επεκτείνεται το Πεδίο
εφαρµογής του παρόντος και σε υφιστάµενα
κτήρια των οποίων η οικοδοµική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2011. Με όµοιο προεδρικό
διάταγµα µπορεί να εξειδικεύεται και να προσαρµόζεται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 1-4 και για τα υφιστάµενα κτήρια και να
ρυθµίζεται κάθε θέµα για την εφαρµογή της.

Για την εφαρµογή των άρθρων 1-4 ισχύουν οι
παρακάτω ορισµοί:
1. Ταυτότητα Kτηρίου: ο φάκελος που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του κτηρίου, που περιγράφονται στον παρόντα νόµο. Ο φάκελος
τηρείται από τους αρµόδιους µηχανικούς και
φυλάσσεται από τον εκτελούντα το έργο. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτηρίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος καταγραφής και
τήρησης των απαραίτητων στοιχείων και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο
οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά µε τους αρµόδιους µηχανικούς για την τήρηση της Ταυτότητας Kτηρίου, τον εκτελούντα το έργο, τους
κυρίους του έργου, τα πιστοποιητικά ελέγχου
και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους αρµόδιους για την
τήρηση της Ταυτότητας Kτηρίου µηχανικούς,
στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς µε δήλωσή
τους η συµπλήρωση των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτό. Το πιστοποιητικό φέρει
µοναδικό αριθµό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Έντυπο ελέγχου: το έντυπο που συµπληρώνει ο αρµόδιος ανά κατηγορία µηχανικός και
περιλαµβάνει στοιχεία ελέγχου ανά κατηγορία
εργασιών ή εγκαταστάσεων.
5. Αρµόδιος µηχανικός: ο επιβλέπων µηχανικός ανά κατηγορία εργασιών, όπως αυτός δηλώνεται στο έντυπο της οικοδοµικής άδειας και
έως την ολοκλήρωση των εκτελουµένων οικοδοµικών εργασιών και την έκδοση του σχετικού
πιστοποιητικού.
6. Κινούµενη ψηφιακή εικόνα (βίντεο): το
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ψηφιακό αρχείο, το οποίο απεικονίζει µε ακρίβεια, µέσω κινούµενης εικόνας, τους χώρους
και τις εγκαταστάσεις του κτηρίου.
Άρθρο 4
Ταυτότητα Kτηρίου
1. Για όλα τα κτήρια τηρείται υποχρεωτικά η
«Ταυτότητα Kτηρίου», σύµφωνα µε αυτά που
ορίζονται στα άρθρα 1-3, η οποία περιλαµβάνει
τα εξής στοιχεία:
α. την οικοδοµική άδεια του κτηρίου, θεωρηµένη από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία,
β. τα εγκεκριµένα σχέδια της οικοδοµικής
άδειας, θεωρηµένα από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία,
γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
του κτηρίου ή τµηµάτων αυτού,
δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτήριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενηµέρωση ή αναθεώρηση της οικοδοµικής
άδειας κατά τις κείµενες διατάξεις,
ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική
µελέτη του κτηρίου και του περιβάλλοντα
χώρου αυτού,
στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική µελέτη
του κτηρίου,
ζ. το έντυπο ελέγχου για τις µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του
κτηρίου,
η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτηρίου,
όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία λήψης
του,
θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη µελέτη κατανοµής δαπανών του κτηρίου,
ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας
Kτηρίου.
2. Η δηµιουργία της Ταυτότητας Kτηρίου αρχίζει µε την ολοκλήρωση των εργασιών τοιχοποιίας για τα στοιχεία α΄, β΄, ε΄, στ΄ και η΄ που
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο και
συµπληρώνεται µε τα υπόλοιπα στοιχεία σε εί-

κοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία θεώρησης της οικοδοµικής άδειας για τη σύνδεση του
κτηρίου µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
3. Το σχετικό βίντεο ανά κατηγορία µελέτης
και εγκατάστασης αποστέλλεται από τον αρµόδιο µηχανικό στην οικεία πολεοδοµική υπηρεσία και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του µαζί µε το σχετικό έντυπο
ελέγχου.
4. Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές διαπιστώσουν µη νόµιµη συµπλήρωση της Ταυτότητας Kτηρίου, ο αρµόδιος ανά κατηγορία µηχανικός τιµωρείται µε πειθαρχική ποινή της
προσωρινής ή οριστικής στέρησης της άδειας
άσκησης επαγγέλµατος, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, η οποία επιβάλλεται από
τα αρµόδια όργανα.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται η µορφή και τα στοιχεία των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας, οι όροι και οι προϋποθέσεις
ενηµέρωσής τους, η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία χρήσης των κτηρίων, η περιοδικότητα του ελέγχου ανά κατηγορία εγκατάστασης και µελέτης, οι προδιαγραφές των
ελέγχων, του ηλεκτρονικού µητρώου, η διαδικασία ενηµέρωσής του, οι υπόχρεοι τήρησης
και ενηµέρωσης της Ταυτότητας Kτηρίου µετά
την ολοκλήρωση της κατασκευής του και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι δηµοσιοποίησης και διάθεσης του πιστοποιητικού πληρότητας, ο όροι και
οι προϋποθέσεις ενηµέρωσής του, οι αµοιβές
των µηχανικών, οι οποίες βαρύνουν τους υπόχρεους, οι κυρώσεις σε βάρος των κατά περίπτωση υπόχρεων σε περίπτωση µη νόµιµης τήρησης του πιστοποιητικού πληρότητας και της
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ταυτότητας του κτηρίου και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Άρθρο 5
Υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης
1. α. Επιτρέπεται µετά την καταβολή ειδικού
προστίµου η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ηµιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που
βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθµη
του κτηρίου, οι οποίοι βρίσκονται µέσα στον
εγκεκριµένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδοµικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009, και έχουν µετατραπεί σε
χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση των
όρων και περιορισµών δόµησης του ακινήτου
και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, τους όρους
και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 5-7,
εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από
τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης
που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.
β. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου τα εκτός σχεδίου πόλεως ή
εκτός ορίων οικισµών κτήρια που προβλέπονται στην περίπτωση α΄, τα οποία βρίσκονται σε ρέµατα, σε βιότοπους, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε δάση, σε δασικές
και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς
τόπους. ∆εν υπάγονται επίσης τα κτήρια
που είναι αρχαία ή νεότερα µνηµεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002
(ΦΕΚ 153 Α΄), καθώς και τα κηρυγµένα
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ως
διατηρητέα κτήρια, κατά το µέρος που οι
χώροι που ορίζονται στην περίπτωση α΄
αλλοιώνουν τα στοιχεία, για τα οποία κηρύχθηκαν τα κτήρια αυτά ως διατηρητέα.
2. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος υποβάλλει στην
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αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία φάκελο, στον
οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:
α. Αίτηση.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις
διπλούν, στην οποία περιλαµβάνονται τα
ατοµικά στοιχεία, ο αριθµός φορολογικού
µητρώου (Α.Φ.Μ.), η δηµόσια οικονοµική
υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου
του ακινήτου, ο αριθµός και το έτος της
οικοδοµικής άδειας, το εµβαδόν και η
χρήση του χώρου, η ηµεροµηνία µετατροπής της χρήσης του, η οποία πρέπει να είναι προγενέστερη της δήλωσης αυτής,
καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο
άλλης χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται
από τεχνική έκθεση µηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται αποκλειστικά
και µόνο η περιγραφή του χώρου, το εµβαδόν του, η χρήση του, καθώς και η
έκταση γης που προκύπτει από τη διαίρεση του εµβαδού του δηλούµενου χώρου
µε τον ισχύοντα συντελεστή δόµησης του
ακινήτου. Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα του στελέχους της οικοδοµικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράµµατος της άδειας και της κάτοψης
του ορόφου, όπου εµφαίνεται ο χώρος
για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή του στη
ρύθµιση αυτή.
γ. Παράβολο υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου
ύψους 250 ευρώ για τους ηµιυπαίθριους
χώρους και 350 ευρώ για τους υπόλοιπους χώρους της παραγράφου 1, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν
επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το
ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο άρθρο 6.
3. Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας στην πολεοδοµική
υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας
οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του νόµου είτε µε συστηµένη επιστολή
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εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών
από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο
έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται
κατά την υποβολή της αίτησης και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τυχόν ελλείψεις µε
επισηµείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην
περίπτωση της συστηµένης επιστολής ο έλεγχος γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παραλαβή της συστηµένης επιστολής, εντός
των οποίων ενηµερώνεται εγγράφως ο αιτών
για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών προσκοµίζει στην πολεοδοµική υπηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα
του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο
αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος µε την
ηµεροµηνία κατάθεσης.
4. Η µη τήρηση των προθεσµιών ενεργείας
εκ µέρους της πολεοδοµικής υπηρεσίας δεν
στερεί στον αιτούντα το δικαίωµα υπαγωγής
του στην ρύθµιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσµίες.
5. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό
ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδοµικής
υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθµός
της καταχώρισης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης εγγράφεται επισηµειωµατικά επί του αντιγράφου της αίτησης, το οποίο επιστρέφεται
στον αιτούντα.
Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται, κατά την εφαρµογή της
διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα
τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το
καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ηµεροµηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το
ειδικό πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 6.
6. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τους
χώρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1
για τους οποίους υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτηρίων στα
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οποία υφίστανται χώροι που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας µετά την καταβολή
τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού
προστίµου που ορίζεται στο επόµενο άρθρο.
7. Στις περιπτώσεις που ο κύριος του ακινήτου δεν έχει την πλήρη κυριότητα, τότε η δήλωση υποβάλλεται από τον ψιλό κύριο.
Άρθρο 6
Ειδικό πρόστιµο διατήρησης για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος
1. α. Ο ιδιοκτήτης του χώρου που διατηρείται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 καταβάλλει ειδικό πρόστιµο, το οποίο είναι ίσο µε ποσοστό της αξίας
των χώρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, όπως η αξία αυτή υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν του χώρου επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτηρίου,
ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού και σύµφωνα
µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως το ποσοστό αυτό ανά
κατηγορία ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:
Εµβαδό δηλούµενου
χώρου (τ.µ.) ακινήτου

Ακίνητα
πρώτης
κατοικίας

Ακίνητα
άλλης
κατοικίας

Ακίνητα
άλλης χρήσης
πλην κατοικίας

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μικρότερος ή ίσος
των 25 τ.µ.
Μεγαλύτερος των
25 τ.µ. και µικρότερος
ή ίσος των 75 τ.µ.
Μεγαλύτερος των
75 τ.µ.

5%

6%

7,5%

7%

8,5%

10,5%

9%

11%

13,5%

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Μικρότερος ή ίσος
των 25 τ.µ.
Μεγαλύτερος των
25 τ.µ. και µικρότερος
ή ίσος των 75 τ.µ.
Μεγαλύτερος των
75 τ.µ.

6%

7,2%

9%

8%

9,6%

12%

10%

12%

15%

β. Τα παραπάνω ποσοστά για τα ακίνητα που
δεν είναι πρώτη κατοικία προσαυξάνονται
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κατά 30%, όταν πρόκειται για ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµών, στα οποία η τιµή ζώνης για τον υπολογισµό της αξίας τους
είναι µεγαλύτερη από 1.000 ευρώ.
γ. Για την εύρεση του ποσοστού του ειδικού
προστίµου κάθε κατηγορίας που ορίζεται
στον πίνακα προστίθεnται τα εµβαδά όλων
των δηλούµενων χώρων της κατηγορίας αυτής για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.
2. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί
τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών
στην περιοχή του ακινήτου, καθώς και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισµών, για τον υπολογισµό της αξίας του χώρου λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης
που ισχύει στον πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. και εάν
δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή
ζώνης που ισχύει στο νοµό όπου βρίσκεται το
ακίνητο.
3. Ο υπολογισµός του ειδικού προστίµου γίνεται από την πολεοδοµική υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εντός εξήντα (60)
ηµερών από τη διαπίστωση της πληρότητας
του φακέλου και το οποίο χρησιµοποιείται ως
δικαιολογητικό πληρωµής του παραπάνω ειδικού προστίµου και εφαρµόζεται αναλόγως η
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5.
4. Το ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εντός
τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και
εντός τριάντα δύο (32) µηνών για τα ακίνητα
άλλης χρήσης (πλην κατοικίας) από την έναρξη
ισχύος του ν. 3843/2010, ολόκληρο ή τµηµατικά
σε έξι (6) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η
πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσµίας
δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος του
ίδιου ως άνω νόµου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης
δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.
5. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού
προστίµου προσκοµίζονται στην πολεοδοµική
υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη
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στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης
για την περαίωση της διαδικασίας διατήρησης
της χρήσης του δηλούµενου χώρου για σαράντα
(40) χρόνια, σηµειώνεται δε και στο αντίγραφο
της αίτησης που έχει χορηγηθεί στο δηλούντα.
6. Για τους χώρους που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5, οι οποίοι διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και
διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλονται επίσης αναδροµικά οποιεσδήποτε εισφορές φορέων κοινωνικής
ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.
Τα παραπάνω ισχύουν για τους ίδιους χώρους και για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο
και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν ήδη
καταβληθέντα ποσά σχετικών προστίµων δεν
αναζητούνται ενώ τυχόν ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά σχετικών προστίµων διαγράφονται.
Επιτρέπεται επίσης η µεταβίβαση ακινήτων
ή η σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί
ακινήτων µε χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
7. Οι χώροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, οι οποίοι διατηρούνται,
εξακολουθούν να µην προσµετρώνται στους
ισχύοντες στην περιοχή του ακινήτου γενικούς
και ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης.
Η διατήρηση της χρήσης των δηλούµενων χώρων δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριµένης χρήσης.
8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι
πολεοδοµικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς
καθυστέρηση σε ηλεκτρονική µορφή στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά
πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια
των χώρων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των ειδικών προστίµων, καθώς και ακριβή
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αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού
βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις.
9. Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας µεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εµπράγµατων δικαιωµάτων επ’ αυτών, στα
οποία υπάρχουν χώροι που διατηρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο προσαρτάται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης
του χώρου σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 6 και γίνεται ειδική σχετική µνεία για
την υπαγωγή των χώρων στη ρύθµιση αυτή.
Κατά την απεικόνιση των χώρων αυτών, όπου
απαιτείται, σηµειώνεται η υπαγωγή τους στη
ρύθµιση του παρόντος νόµου.
10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
που προβλέπεται στο άρθρο 5, µε εξαίρεση
τους φόρους µεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τους φόρους λόγω κληρονοµικής διαδοχής, οι λοιποί προβλεπόµενοι φόροι
ακίνητης περιουσίας που αφορούν ακίνητα,
στα οποία υπάρχουν οι διατηρούµενοι χώροι,
κατά το µέρος που οι παραπάνω φόροι αντιστοιχούν στους διατηρούµενους χώρους, αποδίδονται υπέρ του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής
Πολεοδοµικών και Ρυθµιστικών Σχεδίων
(ΕΤΕΡΠΣ), κατατίθενται σε ειδικό κωδικό που
ονοµάζεται «Ταµείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και διατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής εξειδικεύονται οι επί µέρους φόροι ακίνητης περιουσίας, η διαδικασία
και ο τρόπος κατανοµής του ποσού των φόρων
αυτών που αντιστοιχεί στους διατηρούµενους
χώρους, η διαδικασία απόδοσής τους στο
ΕΤΕΡΠΣ και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 7
Περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Αντισταθµιστικά
µέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος
1. Το ειδικό πρόστιµο αποδίδεται υπέρ του
ΕΤΕΡΠΣ, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που
ονοµάζεται «Ταµείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγί-
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ου» και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείµµατος γης και την αύξηση
των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για προγράµµατα και δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής αποκατάστασης, εντός του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. στη διοικητική περιφέρεια του
οποίου βρίσκονται οι χώροι που δηλώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή και,
κατ’ εξαίρεση, σε οργανικά συνδεδεµένες περιοχές όµορου Ο.Τ.Α. που χρήζουν αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίµου στο ΕΤΕΡΠΣ και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
2. Οι πόροι του ειδικού προστίµου διατίθενται ειδικότερα ως εξής:
α. Για την απόκτηση ακινήτων για νέους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, όπως αυτοί καθορίζονται κατά τις
κείµενες διατάξεις.
β. Για αποζηµιώσεις ακινήτων που έχουν καθοριστεί από εγκεκριµένα σχέδια πόλης
ως κοινόχρηστοι χώροι και για τα οποία
είτε έχει αρθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις η απαλλοτρίωση είτε έχει παρέλθει
σε κάθε περίπτωση οκταετία από το χρόνο επιβολής της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης.
γ. Για την απόκτηση, αποκατάσταση και συντήρηση ακινήτων σε παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και προστατευόµενες περιοχές της φύσης και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την
απελευθέρωση, αποκατάσταση, αναβάθµιση, ανάπλαση και προστασία χώρων µε
ιδιαίτερη περιβαλλοντική σηµασία, όπως
ακτών, παραλιακών ζωνών, ρεµάτων, αλσών, δασών και δασικών εκτάσεων.
δ. Για την πραγµατοποίηση προγραµµάτων
αστικής ανάπλασης, που εκπονούνται και
εγκρίνονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλο-
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ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του
συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια κατανοµής, ο τρόπος απόδοσης
του ειδικού προστίµου ανά πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α.,
οι φορείς και οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης, έγκρισης και ελέγχου
της εφαρµογής των σχετικών µελετών, έργων,
πράξεων, δράσεων και παρεµβάσεων και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης
µη δηλούµενων χώρων
1. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή µη
ολοκλήρωσης της διαδικασίας διατήρησης των
χώρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 5, εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί
αυθαιρέτων διατάξεις για την κατεδάφιση και
επαναφορά των χώρων αυτών στη χρήση που
προβλέπεται από την οικοδοµική άδεια, τα δε
πρόστιµα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως
εξής:
α. Πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30%
επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή
υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του
αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε
το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο
διαπίστωσης της παράβασης.
β. Πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί
της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε
το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο
διαπίστωσης της παράβασης, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησής του από τη
µετατροπή της χρήσης του χώρου µέχρι
την κατεδάφιση των κατασκευών µε τις
οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας.
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2. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60%
των παραπάνω προστίµων αποδίδεται υπέρ του
ΕΤΕΡΠΣ.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που
προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6, οι οικείες πολεοδοµικές υπηρεσίες ελέγχουν ποσοστό τουλάχιστον 10% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν,
προκειµένου να διαπιστώσουν αν τα στοιχεία
των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή του
χώρου, το εµβαδόν του και τη χρήση του είναι
αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις
και επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου αυτού.
Άρθρο 9
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 1577/
1985 (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 40 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εξώστες και ηµιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% αυτής που επιτρέπεται να δοµηθεί συνολικά στο οικόπεδο, δεν
υπολογίζονται στο συντελεστή δόµησης.
Από το ανωτέρω ποσοστό οι ηµιυπαίθριοι
χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15%
του συντελεστή δόµησης.
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής,
οι ηµιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος
τουλάχιστον 2,50 µ. και βάθος µικρότερο ή ίσο
µε το πλάτος τους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται τόσο για τα νέα κτήρια, όσο και για τις
προσθήκες σε υφιστάµενα κτήρια. Ειδικότερα
από τους εξώστες και ηµιυπαίθριους χώρους
που κατασκευάζονται σε προσθήκη κτηρίου, στη
συνολική επιφάνεια που προκύπτει από το σ.δ.
δεν υπολογίζεται επιφάνειά τους έως 35% της
επιφάνειας που αντιστοιχεί στην προσθήκη.
Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω
ποσοστό οι ηµιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του σ.δ. της προσθήκης.»
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2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1Α του
άρθρου 7 του ν. 1577/1985, όπως προστέθηκε
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ν.
3775/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθµευσης
αυτοκινήτων, πλην αυτών που βρίσκονται σε
κτήρια που δεν προορίζονται για κατοικία».
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1Β του
άρθρου 7 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 41 του ν. 3775/2009, αντικαθίσταται ως
εξής:
«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, εκτός εάν έχει καθοριστεί µεγαλύτερο
ελάχιστο ύψος για τη χρήση του συγκεκριµένου
χώρου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 26. Εφόσον
σε κτήριο κατοικίας κατασκευάζονται καταστήµατα και κάτω από αυτά αποθήκες στον υπόγειο
όροφο, για την εξυπηρέτησή τους, επιτρέπεται η
κατασκευή δεύτερου υπόγειου επιφάνειας ίσης
µε την επιφάνεια των αποθηκών, χωρίς να προσµετράται στο συντελεστή δόµησης.»
4. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1Β του
άρθρου 7 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 41 του ν. 3775/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«η) οι στεγασµένοι ανοικτοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο
ισόγειο του κτηρίου ή στην pilotis, καθώς και οι
κλειστοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων που
κατασκευάζονται σε υπόγειους ορόφους».
5. Επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 4 του ν.
3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α), ως εξής:
«Άρθρο 4
∆ιαδικασία και αντικείµενο ελέγχου
οικοδοµικών αδειών και εργασιών δόµησης
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1. Η πολεοδοµική υπηρεσία ελέγχει κάθε έτος
ποσοστό τουλάχιστον 10% των οικοδοµικών
αδειών που εκδόθηκαν το προηγούµενο έτος,
προκειµένου να διαπιστώσει αν οι µελέτες εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και εάν οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα
µε την άδεια και τις µελέτες που υποβλήθηκαν.
2. Ποσοστό τουλάχιστον 2% των αδειών
που εκδίδονται κάθε έτος ελέγχονται στο στάδιο της κατασκευής από το Σώµα Ελεγκτών
Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για να διαπιστωθεί αν:
α. Οι άδειες εκδόθηκαν και οι µελέτες εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
β. Οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε την
οικοδοµική άδεια και τις µελέτες που υποβλήθηκαν.
γ. Τηρούνται τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας.
3. Ποσοστό τουλάχιστον 2% των οικοδοµικών αδειών που θεωρήθηκαν κάθε έτος ελέγχονται από το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέσα στο επόµενο έτος,
για να διαπιστωθεί αν οι εργασίες αποπερατώθηκαν σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια και τις
µελέτες που υποβλήθηκαν.»
Άρθρο 10
1. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι εξόφλησαν την εισφορά που προβλέπεται στα άρθρα 40 και 41
του ν. 3775/2009, θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία που προβλέπεται
στις διατάξεις του παραπάνω νόµου. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η σύνδεση των κτηρίων, στα οποία υφίστανται χώροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, µε τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι ιδιοκτήτες αυτοί
µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου συµψηφιζοµένου του ποσού της εισφοράς που καταβλήθηκε µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο άρθρο 6. Τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.
Για τα ακίνητα της παρούσας παραγράφου
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εφαρµόζονται αναλόγως και ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 έως 10 του άρθρου 6.
2. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι µέχρι την 29.10.
2009 είτε υπέβαλαν αίτηση είτε υπέβαλαν αίτηση και κατέβαλαν µέρος της εισφοράς µπορούν
να υποβάλουν νέα αίτηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, το δε παράβολο
που έχουν ήδη καταθέσει υποκαθιστά το προβλεπόµενο στον παρόντα νόµο παράβολο και
τα καταβληθέντα ποσά της εισφοράς συµψηφίζονται µε το ειδικό πρόστιµο. Στην περίπτωση
που δεν υποβάλουν νέα αίτηση το παράβολο
που κατατέθηκε και τα καταβληθέντα ποσά δεν
επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και η
παράγραφος 2 του άρθρου 40 του ν. 3775/2009
καταργούνται.
4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και οι
παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 41 του ν.
3775/2009 καταργούνται.
5. Οι περιπτώσεις β΄ και η΄ της παραγράφου
1Β του άρθρου 7 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 41
του ν. 3775/2009 και αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο, κατισχύουν της παραγράφου 25
του άρθρου 3 του από 20.2 - 6.3.2003 (ΦΕΚ 199
∆΄) προεδρικού διατάγµατος και της παραγράφου 25 του άρθρου 3 του από 17.2 - 27.2.1998
(ΦΕΚ 125 ∆΄) προεδρικού διατάγµατος, µε εξαίρεση τα κτήρια που προορίζονται για κατοικία.
6. Αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικών αδειών
που έχουν υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος των άρθρων 40 και 41 του ν.
3775/2009 µπορούν να εκδίδονται ή να
αναθεωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους και αφορούν τις διατάξεις του ΓΟΚ που τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 40 και 41 του ν. 3775/2009, για
έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου.
7. Αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικών αδειών
που έχουν υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του νόµου αυτού µπορούν να
εκδίδονται ή να αναθεωρούνται, σύµφωνα µε
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τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους και αφορούν τις διατάξεις του ΓΟΚ
που τροποποιούνται µε το άρθρο αυτό για εννέα µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του νόµου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Ανάπλαση Φαληρικού Όρµου Αττικής
1. Για την πραγµατοποίηση προγράµµατος ολοκληρωµένης ανάπλασης στην περιοχή του Φαληρικού Όρµου Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται στο διάγραµµα κλίµακας 1:5000 που αναφέρεται στο άρθρο 1 του Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Περιοχής (Ε.Σ.Ο.Α.Π.)
του από 22.3./26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 233 ∆΄), καθορίζονται ζώνες ανάπλασης και οι επιτρεπόµενες εντός αυτών γενικές
χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισµοί
δόµησης, ως εξής:
α. Ζώνη Ανάπλασης Ι (Οικολογικού Πάρκου):
Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται από
την ζώνη Α1 του άρθρου 3 του από 22.3/
26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος.
Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:
♦ Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι
χρήσεις οικολογικού πάρκου, ήπιων
αθλητικών εγκαταστάσεων, ήπιων
εγκαταστάσεων άσκησης και αναψυχής, παρατηρητηρίων και κέντρων περιβαλλοντικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης, υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, χώρων εστίασης κοινού, αναψυκτηρίων, χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων, χώρων θεµατικής παιδικής χαράς, γραφείων διοίκησης και ιατρείων,
χώρων υποδοχής φωτοβολταϊκών,
εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, καθώς
και χώρων στάθµευσης.
♦ Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 0,010.
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♦

Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 2,1%.
♦ Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτηρίων:
το οριζόµενο από το άρθρο 3 του από
22.3/26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος.
β. Ζώνη Ανάπλασης II (Πολιτισµού, Αθλητισµού και Ναυταθλητικής Μαρίνας): Είναι
η περιοχή που καταλαµβάνεται από τις
ζώνες Α2 και Β1 του άρθρου 3 του από
22.3/26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος.
Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:
♦ Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις, χρήσεις εθνικού ναυταθλητικού κέντρου
και εγκαταστάσεων ναυταθλητικών
οµίλων, αλιέων και συνοδευτικών
εγκαταστάσεων υποστήριξης, αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής, εγκαταστάσεων ανεφοδιασµού και τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών, χώρων εστίασης κοινού, γραφείων αθλητικών οργανώσεων, καταστηµάτων, διοίκησης και ιατρείων, θεµατικού πάρκου και αµφιθεάτρου πολλαπλών χρήσεων, φυλακίων,
καθώς και χώρων στάθµευσης.
♦ Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 0,072.
♦ Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 7,2%.
♦ Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτηρίων:
το οριζόµενο από το άρθρο 3 του από
22.3/26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος.
γ. Ζώνη Ανάπλασης III (Πολιτισµού και Συνεδρίων): Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται από τις ζώνες Β2 και Γ1 του άρθρου
3 του από 22.3/26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:
♦ Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι
χρήσεις συνεδριακού κέντρου διεθνούς εµβέλειας µε υποστηρικτικές
χρήσεις εκθεσιακών χώρων, καταστηµάτων, γραφείων υπηρεσιών και χώρων εστίασης, χώροι εστίασης κοινού,
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αναψυκτηρίων, χρήσεις λιµένος αλιέων, χώροι πληροφόρησης κοινού, εκθέσεων, καταστηµάτων καθώς και χώρων στάθµευσης.
♦ Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 0,118.
♦ Μέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 6,2%.
♦ Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος κτηρίων:
το οριζόµενο από το άρθρο 3 του από
22.3/26.3.2002 προεδρικού διατάγµατος.
δ. Ζώνη Ανάπλασης IV (Μουσείου Αεροπορίας):
Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται από τη
ζώνη Γ2 του άρθρου 3 του από 22.3/26.3.2002
προεδρικού διατάγµατος. Στην περιοχή αυτή
ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης που
καθορίζονται στο άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος και στο άρθρο 22 του ν.
3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως ισχύει.
ε. Ζώνη Ανάπλασης V (∆ηµοσίων έργων και
υποδοµών): Είναι η περιοχή που καταλαµβάνεται από τη ζώνη Ε του άρθρου 9 του
ν. 3342/2005 και η οποία χαρακτηρίζεται
ως ειδική ζώνη υποδοχής δηµόσιων υποδοµών.
στ. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής
δόµησης στο σύνολο της περιοχής ανάπλασης
ανέρχεται σε 0,071 και το µέγιστο επιτρεπόµενο
ποσοστό κάλυψης σε 5,3%. Η παράγραφος 8 του
άρθρου 41 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) καταργείται και οι παράγραφοι 9, 10 και 11 του άρθρου
αυτού αναριθµούνται αντιστοίχως σε 8, 9 και 10.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Πολιτισµού και Τουρισµού και γνώµη της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραµµα ολοκληρωµένης ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισµοί και
προϋποθέσεις για την πραγµατοποίησή του και
ιδίως:
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♦

οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά ζώνη
ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισµοί στα ποσοστά ανάπτυξης των
επί µέρους χρήσεων,
♦ οι ειδικότεροι όροι και περιορισµοί δόµησης ανά ζώνη ανάπλασης,
♦ οι επιβαλλόµενοι όροι και περιορισµοί
στη µορφολογία και την αισθητική των
κτηρίων,
♦ οι περιβαλλοντικοί όροι του προγράµµατος ανάπλασης, ύστερα από µελέτη
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, η οποία καταρτίζεται και δηµοσιοποιείται κατά τις κείµενες διατάξεις,
♦ η γενική ή/και ειδική διάταξη των κτηρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς
και ο τρόπος διαµόρφωσης των ελεύθερων χώρων ανά ζώνη ανάπλασης,
♦ οι απαιτούµενοι υπόγειοι και υπαίθριοι
χώροι στάθµευσης για την εξυπηρέτηση
των εγκαταστάσεων και κτηρίων του
προγράµµατος στην περιοχή ανάπλασης,
♦ τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα υποδοµής και δίκτυα κοινής ωφέλειας,
♦ κάθε άλλο επιβαλλόµενο για την επίτευξη του προγράµµατος µέτρο, όρος
ή περιορισµός.
3. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να
τροποποιούνται τα όρια των ζωνών ανάπλασης
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και να καθορίζονται ειδικότεροι τοµείς ή τµήµατα ανάπλασης εντός αυτών χωρίς αύξηση του ανώτατου
επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης και της
µέγιστης επιτρεπόµενης κάλυψης ανά ζώνη.
4. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για
τα επί µέρους έργα και δραστηριότητες του
προγράµµατος ανάπλασης, χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Πολιτισµού και Τουρισµού, ύστερα από γνώµη
του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας,
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σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην περίπτωση δβ΄της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄).
5. Οι οικοδοµικές άδειες για την ανέγερση
των κτηρίων και εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην περιοχή ανάπλασης χορηγούνται από τη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Kτηριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2947/
2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), όπως ισχύει.
6. Οι διατάξεις του ν. 3785/2009 (ΦΕΚ 138
Α΄) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και
Αναπλάσεις
1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «ΕΑΧΑ Α.Ε.» µετονοµάζεται σε «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων
και Αναπλάσεις Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«ΕΑΧΑ Α.Ε.».
2. Στο σκοπό της εταιρείας πέραν του οριζόµενου στο άρθρο 2 της αριθµ. 45810/24.9.1997
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού (ΦΕΚ
909 Β΄), όπως ισχύει, περιλαµβάνονται επίσης η
υλοποίηση της ενοποίησης των αρχαιολογικών
χώρων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, η εκτέλεση έργων ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο και µορφολογικών επεµβάσεων στις όψεις
των κτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων και των καθαιρέσεων των διαφηµιστικών πινακίδων, η εκτέλεση προγραµµάτων και έργων ανάπλασης για
τη δηµιουργία αρχαιολογικών δικτύων και πάρκων και η υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα. Η
υλοποίηση των έργων ανάπλασης γίνεται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µε άλλους φορείς.
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Η εταιρεία µπορεί επίσης να παρέχει τεχνογνωσία και να λειτουργεί ως τεχνικός σύµβουλος, σε φορείς του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εκπονεί, επιβλέπει και παρακολουθεί µελέτες, να αναθέτει την εκτέλεση έργων και να αναλαµβάνει τη διαχείριση, τεχνική
επίβλεψη και διοίκηση των έργων αυτών. Η εταιρεία µπορεί για την υλοποίηση των σκοπών της
να µετέχει στη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων του άρθρου 225 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
3. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
νόµου αυτού όπου αναφέρεται η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΑΧΑ Α.Ε.», νοείται η ανώνυµη εταιρεία
µε την επωνυµία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.» και το διακριτικό
τίτλο «ΕΑΧΑ Α.Ε.».
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3897/10.12.2010
ΦΕΚ 208/10.12.2010 (τ. Α΄)
Σύσταση εθνικού συµβουλίου οδικής ασφάλειας και γενικής διεύθυνσης οδικής ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων, κύρωση σύµβασης µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.
............................................................................
Άρθρο 22
Ρύθµιση θεµάτων του ν. 3843/2010

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εις
διπλούν, στην οποία περιλαµβάνονται τα ατοµικά στοιχεία, ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.), η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου του ακινήτου,
ο αριθµός και το έτος της οικοδοµικής άδειας,
το εµβαδόν και η χρήση του χώρου, η ηµεροµηνία µετατροπής της χρήσης του, η οποία πρέπει
να είναι προγενέστερη της δήλωσης αυτής, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται αποκλειστικά και µόνο η περιγραφή του
χώρου, το εµβαδόν του, η χρήση του, καθώς
και η έκταση γης που προκύπτει από τη διαίρεση του εµβαδού του δηλούµενου χώρου µε τον
ισχύοντα συντελεστή δόµησης του ακινήτου.
Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται αντίγραφα του στελέχους της οικοδοµικής άδειας, του
τοπογραφικού διαγράµµατος της άδειας και
της κάτοψης του ορόφου, όπου εµφαίνεται ο
χώρος για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή του
στη ρύθµιση αυτή.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το ειδικό πρόστιµο καταβάλλεται εντός
τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και
εντός τριάντα δύο (32) µηνών για τα ακίνητα
άλλης χρήσης (πλην κατοικίας) από την έναρξη
ισχύος του ν. 3843/2010, ολόκληρο ή τµηµατικά σε δέκα (10) και οκτώ (8) ισόποσες δόσεις
αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών
από την έναρξη ισχύος του ίδιου ως άνω νόµου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το
χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται
έκπτωση 10%.»
3. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
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οι πολεοδοµικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική µορφή στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά
πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια
των χώρων που διατηρούνται, τη συνολική αναγκαία γη, τα συνολικά ποσά των ειδικών προστίµων, καθώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι δηλώσεις.»
4. Η προβλεπόµενη στην παρ. 3 του άρθρου
5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) προθεσµία των
έξι (6) µηνών, για την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω
νόµου µε συστηµένη επιστολή στην πολεοδοµική υπηρεσία παρατείνεται αφότου έληξε κατά δύο (2) µήνες.
5. α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3843/2010 δεν οφείλονται αναδροµικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και σχετικά πρόστιµα δεν αναζητούνται.
β. Οι χώροι που διατηρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/
2010 δεν λαµβάνονται υπόψη για την
εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Ειδικά ως
προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για
την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούµενοι χώροι συνεχίζουν να λαµβάνονται φορολογικά υπόψη
όπως ήταν προ της τακτοποίησης τους.
γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που
επέρχεται µε την υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3843/2010 δεν λαµβάνεται υπόψη
για τον υπολογισµό των τελών του ν. 25/
1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989,
όπως ισχύει.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3843/2010.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919/24.2.2011/
ΦΕΚ 32/2.3.2011 (τ. Α΄)
Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας
1. Για την πρόσβαση σε επαγγέλµατα και την
άσκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελµατικής
ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος).
2. Οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση
επαγγελµάτων επιβάλλεται να ερµηνεύονται
σε αρµονία προς την αρχή της επαγγελµατικής
ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισµού. ∆ιατάξεις που προβλέπουν περιορισµούς
στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων
είναι στενώς ερµηνευτέες.
Άρθρο 2
Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών
στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµάτων
1. Οι προβλεπόµενοι στην ισχύουσα νοµοθεσία
περιορισµοί που αφορούν στην πρόσβαση και
την άσκηση επαγγελµάτων, πέραν εκείνων των
επαγγελµάτων για τα οποία διαλαµβάνεται
ρύθµιση στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, καταργούνται µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Ως περιορισµοί, κατά την έννοια της
προηγούµενης παραγράφου, νοούνται οι εξής:
α) Η ύπαρξη, δυνάµει προβλέψεως νόµου,
περιορισµένου αριθµού προσώπων τα
οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγ-
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γελµα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, είτε ο αριθµός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εµµέσως βάσει πληθυσµιακών ή
άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλµατος µόνο προς συµπλήρωση του αριθµού τούτου.
β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής
αδείας για την άσκηση επαγγέλµατος
από την εκτίµηση της διοικητικής αρχής
ως προς την ύπαρξη πραγµατικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ
µέρους των προσώπων που έχουν ήδη
αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν είναι ικανοποιητική για το
κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισµένο γεωγραφικό
διαµέρισµα, εν όψει αφ’ ενός του αριθµού
των προσώπων που ασκούν το επάγγελµα και αφ’ ετέρου των προς ικανοποίηση
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως
αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών.
γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της
ασκήσεως επαγγέλµατος έξω από ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του
οποίου και µόνο είναι αυτή επιτρεπτή.
δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ των εγκαταστάσεων
προσώπων που ασκούν το επάγγελµα.
ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δηµιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή
επαγγελµατικής δραστηριοποιήσεως σε
περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή
περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα.
στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας
ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών
από ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων.
ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλµατος ή
η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισµένη ή ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο
αποκλεισµός της ασκήσεώς του υπό εται-
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ρική µορφή, επιτρεποµένης µόνο της ατοµικής ασκήσεως αυτού.
η) Η επιβολή περιορισµών σχετιζοµένων µε
τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού
ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτοµένων
προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητας.
θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιµών ή αµοιβών για τη διάθεση αγαθών ή
την προσφορά υπηρεσιών είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την εφαρµογή συντελεστή κέρδους ή µε άλλο ποσοστιαίο υπολογισµό.
ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το
επάγγελµα να προσφέρει µαζί µε τη δική
του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, µπορεί να αρθούν και άλλοι περιορισµοί πέραν εκείνων που ορίζονται
στην προηγούµενη παράγραφο.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως σε
σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 και η διατήρηση σε ισχύ
περιορισµού αναφεροµένου στην παράγραφο 2
ή θεσπιζόµενου δυνάµει της παραγράφου 3, ως
έχει ή µε ηπιότερη µορφή, εάν:
Ι. Με τον περιορισµό αυτόν επιδιώκεται η
εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και
II. Ο περιορισµός αυτός είναι πρόσφορο και
αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτηση του
και, από απόψεως εντάσεως της επεµβάσεως στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς
τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να
εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, και
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III. Ο περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή
έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους.
Άρθρο 3
Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων
προηγούµενης διοικητικής άδειας για την
άσκηση επαγγελµάτων
1. Η απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση στο
Κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, όταν η χορήγηση
της άδειας αυτής συναρτάται προς την αντικειµενικώς διαπιστούµενη κατά δεσµία αρµοδιότητα, συνδροµή νόµιµων προϋποθέσεων, παύει
να ισχύει µετά πάροδο τεσσάρων (4) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό εκείνο σηµείο και µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στο επόµενο εδάφιο, το επάγγελµα ασκείται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου
από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του,
συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά
για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες
στο χρονικό εκείνο σηµείο διατάξεις αρµόδια
προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη
της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση
του επαγγέλµατος, στην περίπτωση που δεν
συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις
προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους
από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Έννοµες συνέπειες που προβλέπονται στο
νόµο επερχόµενες ή επιβαλλόµενες µε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, στην περίπτωση ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς τη λήψη της απαιτούµενης προς τούτο διοικητικής
άδειας, νοούνται µετά πάροδο τεσσάρων (4)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, συναπτόµενες προς την έναρξη ασκήσεως επαγγέλµατος χωρίς προηγούµενη αναγγελία περί τούτου στην αρµόδια διοικητική αρχή και επακόλουθη αναµονή επί τρίµηνο, καθώς και προς
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την άσκηση του επαγγέλµατος παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγορεύσεως από την αρµόδια διοικητική αρχή.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως
προς ορισµένο επάγγελµα από τη διάταξη της
προηγούµενης παραγράφου, αν η διατήρηση
του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 4
Συµβολαιογράφοι
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2830/2000 Κώδικα Συµβολαιογράφων
(ΦΕΚ 96 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αναλογική αµοιβή επιβάλλεται να ορίζεται
µε την εκδιδόµενη σύµφωνα µε το µεθεπόµενο
εδάφιο κοινή υπουργική απόφαση σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς την κατά καθοριζόµενες
βαθµίδες πλαισίων ποσών κλιµακωτή επαύξηση
της, εκφραζόµενης ή αποτιµώµενης σε χρήµα,
αξίας επί της οποίας αυτά υπολογίζονται.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του
Κώδικα Συµβολαιογράφων προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που εκδίδεται µετά γνώµη
της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθορίζεται ποσό
αξίας αντικειµένου συναλλαγής πάνω από το
οποίο η αναλογική αµοιβή για τη σύνταξη συµβολαίων δεν συνιστά την υποχρεωτική αλλά
την ανώτατη επιτρεπτή αµοιβή, παρεχοµένης
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της δυνατότητας συνοµολογήσεως ελευθέρως, µε έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Συµβολαιογράφου και του δίδοντος την εντολή προς
σύνταξη συµβολαίου, µικρότερης αµοιβής. Μη
προκυπτούσης συµφωνίας, η ανώτατη επιτρεπτή αµοιβή συνιστά τη νόµιµη αµοιβή. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων δεν καταλαµβάνουν τα συµβόλαια τα οποία συντάσσονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 115,
117 και 118 του Κώδικα Συµβολαιογράφων.»
3. Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που
εκδίδεται µετά γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
καθορίζεται η αναλογική αµοιβή των συµβολαιογράφων µε βάση τη διάταξη του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα
Συµβολαιογράφων, που προστίθεται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη
από την αναλογική αµοιβή που προβλέπεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που
εκδίδεται µετά γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, καθορίζεται, το πρώτον, το ποσό το οποίο
προβλέπεται στο τρίτο από το τέλος εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα
Συµβολαιογράφων, που προστίθεται µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση µη διατυπώσεως γνώµης
από τη Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι
κοινές υπουργικές αποφάσεις των δύο προηγούµενων παραγράφων εκδίδονται χωρίς αυτήν.
6. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3844/2010
(ΦΕΚ 63 Α΄) εφαρµόζεται αναλόγως και για την
εµπορική επικοινωνία των συµβολαιογράφων.
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Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καταργούνται ή
τροποποιούνται οι υφιστάµενοι περιορισµοί και
απαγορεύσεις στα πλαίσια των ρυθµίσεων του
προηγούµενου εδαφίου.
7. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 28 του Κώδικα Συµβολαιογράφων,
όπως αυτό είχε προστεθεί µε την παράγραφο 2
του άρθρου 5 του ν. 3258/ 2004 (ΦΕΚ 144 Α΄)
και είχε αντικατασταθεί µε την παράγραφο 3
του άρθρου 11 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α΄)
καταργείται.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 28 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, όπως αυτό είχε προστεθεί µε το
άρθρο 50 του ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α΄)
καταργείται.
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
εφάπαξ µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αυξάνεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας
που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 έως
και 9 του άρθρου 17 του ν. 2830/2000 (ΦΕΚ 96
Α΄), ο αριθµός θέσεων των συµβολαιογράφων,
στο σύνολο της χώρας, κατά ποσοστό από 10%
έως 20%. Με το ίδιο διάταγµα διενεργείται η
κατανοµή των θέσεων ανά ειρηνοδικειακή περιφέρεια, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία
της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.
2830/2000 και η γνώµη των οικείων Συµβολαιογραφικών Συλλόγων.
Άρθρο 5
∆ικηγόροι
1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος µε το άρθρο
πρώτο του ν.δ. 3026/1954 Κώδικα ∆ικηγόρων
(ΦΕΚ 235 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Ο ∆ικηγόρος, τόσο όταν ασκεί ατοµικά τη δικη-
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γορία όσο και όταν είναι µέλος δικηγορικής
εταιρείας, έχει το δικαίωµα να ασκεί το λειτούργηµά του στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι µέλος, καθώς και σε περιφέρειες άλλων δικηγορικών συλλόγων.»
2. Οι παράγραφοι 2 έως και 4, καθώς και 7
του άρθρου 54 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο παρά Πρωτοδικείω ∆ικηγόρος δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των
Πρωτοδικείων, πολιτικών και διοικητικών, καθώς και όλων των Ειρηνοδικείων της Χώρας.
Κατ’ εξαίρεση, ∆ικηγόρος παρά Πρωτοδικείω
δικαιούται να συµπαρίσταται και ενώπιον Εφετείου µε ∆ικηγόρο παρ’ Εφετείω, κατά τη συζήτηση εφέσεως κατ’ αποφάσεως Πρωτοδικείου,
στη συζήτηση ενώπιον του οποίου έλαβε µέρος. Επίσης, ∆ικηγόρος παρά Πρωτοδικείω,
εφόσον έχει δεκαετή δικηγορική υπηρεσία, δικαιούται να παρίσταται ενώπιον Εφετείου κατά
τη συζήτηση εφέσεως κατ’ αποφάσεως Πρωτοδικείου, στη συζήτηση ενώπιον του οποίου
έλαβε µέρος.
3. Ο παρ’ Εφετείω ∆ικηγόρος δικαιούται να
παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων και Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, καθώς και ενώπιον όλων των Ειρηνοδικείων της
Χώρας.
4. Ο παρ’ Αρείω Πάγω ∆ικηγόρος δικαιούται
να παρίσταται και να διενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, καθώς και ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων
και Εφετείων, πολιτικών και διοικητικών, και
όλων των Ειρηνοδικείων της Χώρας.»
«7. ∆ικηγόρος παρ’ Εφετείω δικαιούται,
εφόσον ασκεί το λειτούργηµα για δέκα (10) έτη
από τα οποία έξι παρ’ Εφετείω, να συµπαρίσταται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
και του Αρείου Πάγου, µε ∆ικηγόρο παρ’ Αρείω
Πάγω, επί αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως η οποία
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εκδόθηκε σε υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε
πρωτοδίκως ή κατ’ έφεση.»
3. Οι παράγραφοι 5, 6 και 8 του άρθρου 54
του Κώδικα ∆ικηγόρων καταργούνται.
4. Το άρθρο 56 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Σε ποινικές υποθέσεις και ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, πλην του Αρείου Πάγου δικάζοντος ως ακυρωτικού, δύναται να παρίσταται
και να διενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές
πράξεις κάθε ∆ικηγόρος. Ο παρ’ Αρείω Πάγω
∆ικηγόρος δύναται να παρίσταται και να διενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των ποινικών δικαστηρίων.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
57 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο ∆ικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί
γραφείο στην έδρα του συλλόγου στον οποίο
ανήκει.»
6. α) Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα της αµοιβής του ∆ικηγόρου ορίζονται
ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία τούτου και
του εντολέως του ή του αντιπροσώπου αυτού,
η οποία περιλαµβάνει είτε την όλη διεξαγωγή
της δίκης είτε µέρος ή κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής
ή κάθε άλλης φύσεως νοµικές εργασίες, οριζόµενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως
υποχρεωτικές ελάχιστες αµοιβές για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζοµένων µε
την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας
εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς και για τη διενέργεια εξωδικαστικων νοµικών εργασιών,
παύουν να ισχύουν.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη
έγκυρης έγγραφης συµφωνίας περί αµοιβής
για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή
διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, ισχύουν οι
οριζόµενες σύµφωνα µε τα κατωτέρω νόµιµες
αµοιβές. Με βάση τις νόµιµες αµοιβές διενερ-
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γείται από τα ∆ικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων
δικηγορικών αµοιβών στην περίπτωση που δεν
προκύπτει έγκυρη έγγραφη συµφωνία περί
αµοιβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
178 παράγραφος 1. Επίσης βάσει αυτών προσδιορίζεται η αµοιβή του διοριζόµενου ∆ικηγόρου υπηρεσίας επί παροχής νοµικής βοήθειας
σύµφωνα µε το ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α΄) ή επί
διορισµού ∆ικηγόρου κατά το άρθρο 200 του
ΚΠολ∆ σε περίπτωση παροχής ευεργετήµατος
πενίας ή επί αυτεπάγγελτου διορισµού ∆ικηγόρου σε ποινικές υποθέσεις.
Όπου στις διατάξεις των άρθρων 98-102,
104-123, 125-134, 139-156, 167 και 169 του παρόντος Κώδικα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόµου που περιέχει ρύθµιση περί
αµοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας,
γίνεται αναφορά σε «ελάχιστα όρια αµοιβών»
ή «ελάχιστες αµοιβές» ή «αµοιβές», νοούνται
εφεξής οι «νόµιµες αµοιβές» κατά την έννοια
των προηγούµενων εδαφίων.
Από τις οριζόµενες στην κ.υ.α. υπ’ αριθµ.
1117864/2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΕΚ 2422 Β΄)
ως υποχρεωτικές «ελάχιστες αµοιβές», εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά εφεξής ως «νόµιµες
αµοιβές» κατά τη ρύθµιση των προηγούµενων
εδαφίων, µόνον εκείνες (του Κεφαλαίου Ι «Παραστάσεις σε ∆ικαστήρια»), οι οποίες αναφέρονται στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών
σχετιζοµένων µε την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών, µετά γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, είναι δυνατή επαναρρύθµιση των νόµιµων
αµοιβών για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την έναρξη και διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας,
µε την τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατά-
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σταση των διατάξεων που αναφέρονται στα
δύο προηγούµενα εδάφια. Το προεδρικό διάταγµα µπορεί να εκδίδεται και χωρίς την προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο γνώµη,
αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο µηνών
από τότε που θα ζητηθεί αυτή µε έγγραφο του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Όπου στον παρόντα Κώδικα ή σε οποιονδήποτε άλλο νόµο προβλέπονται νόµιµες αµοιβές, σύµφωνα µε τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου, που υπολογίζονται ως ποσοστό επί
της αξίας του αντικειµένου της δίκης, µε το
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει της
εξουσιοδοτήσεως των δύο προηγούµενων εδαφίων, αυτές καθορίζονται σε διαδοχικώς φθίνοντα ποσοστά, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς την κατά καθοριζόµενες βαθµίδες
πλαισίων ποσών κλιµακωτή επαύξηση της εκφραζόµενης ή αποτιµώµενης σε χρήµα, αξίας
επί της οποίας αυτά υπολογίζονται.»
β) Το κατά την προηγούµενη υποπαράγραφο
προεδρικό διάταγµα εκδίδεται για πρώτη φορά
εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
95 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η συµφωνία περί αµοιβής αποδεικνύεται
σε κάθε περίπτωση µε την προσκόµιση του περί
αυτής εγγράφου.»
8. Το άρθρο 96 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 96
1. Ο ∆ικηγόρος για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συµβουλίων, καθώς και ενώπιον δικαστών υπό την
ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή
εντεταλµένων δικαστών, και εν γένει για την
παροχή υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων και
των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστι-
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κής προστασίας ή εκδόσεως δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο
∆ικηγορικό Σύλλογο ορισµένο ποσοστό επί
«ποσού αναφοράς» ίσο µε το µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος παρακρατούµενο από την
προκαταβολή της δικηγορικής αµοιβής και προοριζόµενο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την
απόδοση ως πόρου, στον τοµέα Επικουρικής
Ασφάλισης ∆ικηγόρων (ΤΕΑ∆) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ),
γγ) την απόδοση ως πόρου στο οικείο Ταµείο
Προνοίας και τους διαδόχους αυτού φορείς,
εφόσον κατά νόµο προβλέπεται τέτοιος πόρος
και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό ∆ιανεµητικό Λογαριασµό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (ΦΕΚ 109 Α΄). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων προσδιορίζονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, τα κατά περίπτωση αποδιδόµενα ποσοστά, καθώς και το συνολικό ποσοστό επί «ποσού αναφοράς» που υποχρεούται ο ∆ικηγόρος
να προκαταβάλει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο πρώτο εδάφιο.
Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ή
µαταίωσης της δίκης, η προκαταβολή αναζητείται από το ∆ικηγόρο που προέβη σε αυτήν.
Άλλως, η προκαταβολή ισχύει για τη νέα συζήτηση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά γνώµη της Ολοµέλειας των
Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της
Ελλάδος, καθορίζεται το προβλεπόµενο στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής «ποσό
αναφοράς» για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή
παράσταση του ∆ικηγόρου και ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής. Η απόφαση µπορεί να εκ-
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δίδεται και χωρίς τη γνώµη της Ολοµέλειας
των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της
Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο
(2) µηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή µε έγγραφο του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Ως «ποσό αναφοράς», κατά την πρώτη
εφαρµογή της παρούσας διάταξης, νοείται το
ποσό που ορίζεται στην κ.υ.α. υπ’ αριθµ.
1117864/2297/Α0012/7.12.2007 (ΦΕΚ 2422 Β΄)
για την αντίστοιχη διαδικαστική πράξη ή παράσταση ∆ικηγόρου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
µετά γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των
∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, µπορεί να
αναπροσαρµόζονται τα ποσοστά, τα οποία είναι
εφαρµοστέα επί των «ποσών αναφοράς», που
ορίζονται στα τρία πρώτα εδάφια της προηγούµενης παραγράφου. Το διάταγµα αυτό µπορεί
να εκδίδεται και χωρίς τη γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων
της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία
δύο (2) µηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή µε
έγγραφο του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγµα µπορεί να αντικαθίσταται
το ως άνω σύστηµα των ποσοστών επί ποσών
αναφοράς µε καθοριζόµενα προκαταβαλλόµενα πάγια ποσά για κάθε διαδικαστική πράξη ή
παράσταση ∆ικηγόρου.
3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής,
που ορίζεται και υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι ∆ικηγόροι,
όταν εκπροσωπούν:
α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ως «πένητες», σύµφωνα µε τα άρθρα 194 έως 204
του ΚΠολ∆, ή ως δικαιούχοι νοµικής βοήθειας σύµφωνα µε το ν. 3326/2004.
β) διαδίκους που εµπίπτουν στις διατάξεις
των άρθρων 175 παρ. 2 και 201 παρ. 6 του
παρόντος Κώδικα.
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γ) το Ελληνικό ∆ηµόσιο και
δ) διαδίκους που αµείβουν τον ∆ικηγόρο
τους µε πάγια αντιµισθία. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, η υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 βαρύνει τον
διάδικο, για την καταβολή όµως του ποσού αυτής ευθύνεται εις ολόκληρον και ο
∆ικηγόρος.
Η συνδροµή των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄
αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου ∆ικηγόρου.
4. Αναφορικά µε την εκπλήρωση της υποχρεώσεως προκαταβολής της παραγράφου 1, ο
∆ικηγόρος που παρίσταται υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό γραµµάτιο καταβολής του
ποσού αυτής.
∆ικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση
προκαταβολής της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει
προκαταβάλει και τιµωρείται µε πρόστιµο
ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µε
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης
από το δικηγορικό λειτούργηµα από δεκαπέντε
(15) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες.
Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
ύστερα από πρόταση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα παραπάνω όρια του ύψους του προστίµου µπορούν να αναπροσαρµόζονται.
Το ποσό προστίµου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο
ταµείο του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται δε κατά τις διατάξεις του άρθρου
79 παράγραφος 2 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Οι προϊστάµενοι των γραµµατειών όλων των
δικαστηρίων υποχρεούνται στο τέλος κάθε µηνός να αποστέλλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονοµαστικές καταστάσεις των
δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκοµίσουν το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του
παρόντος γραµµάτιο προκαταβολής, µνηµονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου
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για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονοµική του
θέση, την ηµεροµηνία δικασίµου, το δικαστήριο
και το είδος της διαδικασίας.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
96Α του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Επί υπάρξεως σε ∆ικηγορικό Σύλλογο ιδιαίτερου διανεµητικού λογαριασµού, το κατά το
επόµενο εδάφιο της παραγράφου αυτής οριζόµενο ποσοστό, ως πόρος του λογαριασµού τούτου, υπολογίζεται επί «ποσού αναφοράς», κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου, που εφαρµόζεται εν προκειµένω
αναλόγως, προκαταβάλλεται δε µαζί µε το προκαταβαλλόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του προηγούµενου άρθρου ποσοστό.»
10. Τα άρθρα 160 και 161 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 160
Για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και
τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, η αµοιβή του
∆ικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα µε γραπτή
συµφωνία, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 92.
Άρθρο 161
1. Για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δηµοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες, η αµοιβή του ∆ικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα µε γραπτή συµφωνία, όπως ορίζει
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 92.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που εκδίδεται µετά από
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, η οποία λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορεί να συστήνεται ιδιαίτερος λογαριασµός
για την συγκέντρωση καταβαλλόµενων ποσών
(υποχρεωτικών εισφορών) από ∆ικηγόρους επί
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διενέργειας οριζόµενων εξώδικων ή δικαστικών
εργασιών και να ρυθµίζονται τα αναγκαία ζητήµατα για τη συγκέντρωση των καταβαλλόµενων
ποσών, τη διανοµή τους στα µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία του λογαριασµού.
Με όµοια απόφαση, εκδιδόµενη κατά την
ίδια διαδικασία, οι ∆ικηγόροι που προβαίνουν
στις νοµικές εργασίες της προηγούµενης παραγράφου ή σε άλλες οριζόµενες νοµικές εργασίες, µπορεί να υποχρεούνται σε προκαταβολή εισφοράς προς τον οικείο ∆ικηγορικό
Σύλλογο συγκεκριµένου ποσοστού, επί «ποσού
αναφοράς» ή επί «ποσοστού αναφοράς», το
οποίο υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειµένου της δικαιοπραξίας.
Ο οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος εκδίδει τριπλότυπη απόδειξη, ένα από τα αντίτυπα της
οποίας προσαρτάται από τον Συµβολαιογράφο
στο συµβόλαιο. Η παράλειψη προσαρτήσεως
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του Συµβολαιογράφου.
3. Τα «ποσά» ή τα «ποσοστά αναφοράς», µε
βάση τα οποία υπολογίζονται ποσοστιαίως οι
προκαταβολές των δικηγόρων προς τον οικείο
∆ικηγορικό Σύλλογο, όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µετά γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Με όµοια απόφαση τα ποσά και τα ποσοστά αυτά αναπροσαρµόζονται.
Η απόφαση, κατά τα δύο προηγούµενα εδάφια, µπορεί να εκδίδεται και χωρίς τη γνώµη της
Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη
προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή µε έγγραφο του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
4. Μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, το «ποσοστό αναφοράς» επί
του οποίου υπολογίζεται ποσοστιαίως το ποσό
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που ο ∆ικηγόρος υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, ορίζεται µε βάση την αξία
του αντικειµένου της δικαιοπραξίας ως εξής:
α) για το ποσό µέχρι 44.000 ευρώ, «ποσοστό
αναφοράς» 1%,
β) για το ποσό από 44.001 ευρώ και µέχρι
1.467.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς»
0,5%,
γ) για το ποσό από 1.467.001 ευρώ µέχρι
2.935.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς»
0,4%,
δ) για το ποσό από 2.935.001 ευρώ µέχρι
5.810.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς»
0,3%,
ε) για το ποσό από 5.810.001 ευρώ µέχρι
14.673.500 «ποσοστό αναφοράς» 0,2%.
στ) για το ποσό από 14.673.501 ευρώ µέχρι
29.347.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς»
0,1%,
ζ) για το ποσό από 29.347.001 µέχρι
58.694.000 ευρώ, «ποσοστό αναφοράς»
0,05% και
η) για το ποσό πέραν των 58.694.000 ευρώ,
«ποσοστό αναφοράς» 0,01%,
θ) για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείµενο είναι περιοδικές παροχές ή πρόσοδοι
απροσδιορίστου χρόνου, το «ποσοστό
αναφοράς» προσδιορίζεται σύµφωνα µε
τα προηγούµενα εδάφια, βάσει του διπλασίου της ετήσιας παροχής ή προσόδου.
5. Για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείµενο δεν συνίσταται σε ορισµένη χρηµατική ποσότητα, η αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 4, βάσει της πραγµατικής αξίας του
αντικειµένου της.
Για δικαιοπραξία επί περισσοτέρων αντικειµένων, η αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 4, βάσει της αξίας την οποία έχουν
συνολικά τα αντικείµενά της.
Για δικαιοπραξία της οποίας το αντικείµενο
είναι από τη φύση του απροσδιόριστης αξίας,
ληπτέο υπόψη ως «ποσό αναφοράς», είναι το
ποσό των 100 ευρώ.
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6. Από την υποχρέωση προκαταβολής εισφοράς προς το ∆ικηγορικό Σύλλογο, κατά την
παράγραφο 2, απαλλάσσονται οι ∆ικηγόροι οι
οποίοι εκπροσωπούν συµβαλλόµενους που
εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 175 παράγραφος 2 και 201 παράγραφος 6 του παρόντος Κώδικα.»
11. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7
του άρθρου 161 του Κώδικα ∆ικηγόρων, όπως
αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε την
προηγούµενη παράγραφο, διατηρούνται σε
ισχύ µέχρι την έκδοση των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων δυνάµει της παραγράφου 2
του άρθρου 161, όπως τούτο αντικαθίσταται µε
την προηγούµενη παράγραφο.
12. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 175
του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Ο ∆ικηγόρος δεν δύναται να παρέχει τις
υπηρεσίες του δωρεάν.
2. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον περιορισµό της παραγράφου 1, προς σύζυγο ή προς συγγενή
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και προς ∆ικηγόρο ή
συνταξιούχο ∆ικηγόρο, εφόσον πρόκειται
για προσωπική τους υπόθεση, οι οποίοι
όµως προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα.»
13. Στο άρθρο 176 του Κώδικα ∆ικηγόρων οι
λέξεις «ή εξώδικους» διαγράφονται.
14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 178 του Κώδικα ∆ικηγόρων αντικαθίσταται µε δύο εδάφια, ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα
∆ικαστήρια κατά την επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και κατά την εκκαθάριση πινάκων
δικηγορικών αµοιβών, που διενεργείται στην
περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συµφωνίας περί αµοιβής
µεταξύ του ∆ικηγόρου και του εντολέως του ή
αντιπροσώπου αυτού, εφαρµόζουν τις περί νοµίµων αµοιβών διατάξεις του Κώδικα τούτου.
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Προς τούτο λαµβάνουν υπόψη τον πίνακα των
γενοµένων εξόδων και των καταβλητέων αµοιβών που παρατίθεται υποχρεωτικά από τους
διαδίκους κάτω από τις προτάσεις τους.»
15. Οι παράγραφοι 2 έως και 7 του άρθρου 7
του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) καταργούνται.
16. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µετά γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρµογή
στις διατάξεις του παρόντος νόµου των διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νοµοθετήµατος που αφορά
την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος.
Άρθρο 6
∆ικηγορικές εταιρείες
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 81/2005 (ΦΕΚ 120 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Ίδρυση εταιρείας µεταξύ δικηγόρων

1. ∆ύο ή περισσότεροι ∆ικηγόροι, µέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου µπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελµατική ∆ικηγορική Εταιρία», µε σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανοµή των συνολικών
καθαρών αµοιβών, που θα προκύψουν από τη
δραστηριότητά τους αυτή. ∆ικηγόρος ή ∆ικηγόροι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
µπορούν να συστήσουν δικηγορική εταιρεία κατά τα ανωτέρω µε ∆ικηγόρο ή ∆ικηγόρους µέλη
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Η έδρα
της εταιρείας ορίζεται µε το καταστατικό της.
2. Η δικηγορική εταιρία δύναται να ιδρύει
υποκαταστήµατα στην αλλοδαπή σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της Ε.Ε.
και της νοµοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.
3. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο της χώρας, ο
συνολικός αριθµός των δικηγορικών εταιριών, οι

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

οποίες έχουν την έδρα τους στην πρωτοδικειακή του περιφέρεια, καθώς και των δικηγόρων
που ασκούν µόνοι τους ελεύθερη δικηγορία
απαγορεύεται να περιοριστεί µε σύσταση εταιριών κάτω από το συνολικό αριθµό επτά (7).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού γίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του δικηγορικού συλλόγου της έδρας της εταιρείας, που ελέγχει αν οι
διατάξεις του καταστατικού συµφωνούν µε τις
διατάξεις του νόµου. Αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα µηνός από την υποβολή προς έγκριση
του καταστατικού ή τροποποιήσεως αυτού, η
έγκριση λογίζεται παρασχεθείσα.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η απόφαση της δικηγορικής εταιρίας για
ίδρυση υποκαταστήµατος γνωστοποιείται
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της, στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας της
εταιρείας. Η ίδρυση υποκαταστήµατος καταχωρείται στα βιβλία εταιρειών του δικηγορικού
συλλόγου της έδρας της εταιρείας.»
4. Όπου στο π.δ. 81/2005 χρησιµοποιείται ο
όρος «οικείος δικηγορικός σύλλογος» νοείται
ο «δικηγορικός σύλλογος της έδρας της εταιρείας».
Άρθρο 7
Μηχανικοί
1. α. Η αµοιβή των µηχανικών, για τη µελέτη
των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ.
1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α΄), καθορίζεται
ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων. Οι προβλεπόµενες στο προεδρικό
διάταγµα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες
αµοιβές παύουν εφεξής να ισχύουν µε αυτόν
το χαρακτήρα. Τα ανωτέρω ισχύουν αντιστοίχως και ως προς κάθε οριζόµενη από οποιαδήποτε διάταξη νόµου ως υποχρεωτικώς ελάχιστη αµοιβή για εργασίες που αναφέρονται στο
άρθρο 59 του ν.δ. της 17.7/16.8.1923, όπως το
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άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο
10 του παρόντος άρθρου.
β. Η ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην
αντίληψή του περίπτωση συνοµολογήσεως από µηχανικό σύµβασης, της οποίας η
αµοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή, τον
καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το
ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που
κρίνει σκόπιµες. Εφόσον οι εξηγήσεις
του ενδιαφεροµένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το ∆.Σ. του Τ.Ε.Ε. µπορεί να
ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείµενες
διατάξεις.
2. Η σχετική σύµβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του
β.δ. της 30/31.5.1956 (ΦΕΚ 134 Α΄), κατατίθεται από τον µηχανικό στο Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Μετά την περαίωση της µελέτης, ο µηχανικός γνωστοποιεί στο Τ.Ε.Ε. τα
στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, µε βάση
τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει στο Τ.Ε.Ε
τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώµατα, όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία, είτε ως παρακρατούµενα από την αµοιβή του µηχανικού,
που επεβάλλετο κατά το άρθρο 2 του β.δ. της
30/31.5.1956 να κατατίθεται στο Τ.Ε.Ε., είτε ως
καταβαλλόµενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο ή
προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. To
T.E.E., µετά από επαλήθευση των στοιχείων
και του βάσει αυτών γενόµενου υπολογισµού
των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί, αποδίδει στους νόµιµους δικαιούχους τις καταβαλλόµενες σε αυτό εισφορές και δικαιώµατα, πέραν εκείνων που προορίζονται γι’ αυτό.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και ως προς τον
επιβλέποντα µηχανικό για τις εργασίες επίβλεψης, καθώς και τον αναλαµβάνοντα τη διοίκηση έργου.
4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταµείων και λογαριασµών, καθώς και
οι λοιπές εισφορές και δικαιώµατα που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ότι υπολο-
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γίζονται επί της αµοιβής των µηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συµβατικής αµοιβής,
εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη από την νόµιµη
αµοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται µε
την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί
της νόµιµης αµοιβής.
Στις περιπτώσεις που οι ως άνω εισφορές
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ότι
υπολογίζονται επί της υποχρεωτικώς ελάχιστης αµοιβής, υπολογίζονται εφεξής επί της
νοµίµου αµοιβής.
5. Οι αναφερόµενες στο π.δ. 696/1974 «ελάχιστες αµοιβές» ή «αµοιβές» νοούνται εφεξής
ως νόµιµες αµοιβές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγµατος
όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 8 και,
πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισµό
νόµιµων εισφορών και δικαιωµάτων από το
Τ.Ε.Ε. κατά την προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια κατά
την εκδίκαση διαφορών από αµοιβές µηχανικών
για την παροχή εργασίας σύµφωνα µε τα άρθρα
677 έως 681 του ΚΠολ∆, όταν δεν προκύπτει
έγκυρη έγγραφη συµφωνία περί αυτών.
6. Ειδικά για την έκδοση οικοδοµικών αδειών,
ο προϋπολογισµός που αναφέρεται στο άρθρο 3
του π.δ. 696/1974 εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισµού είτε σύµφωνα µε τις τιµές
µονάδος που καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
κατόπιν γνώµης του Τ.Ε.Ε., η οποία λαµβάνει
υπόψη το κόστος κατασκευής, όπως εξάγεται
από τον αντικειµενικό προσδιορισµό της αξίας
των ακινήτων (άρθρο 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ
43 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 696/1974
καταργείται.
8. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι καθοριζόµενες µε το διάταγµα αυτό
αµοιβές αποτελούν τις νόµιµες αµοιβές, οι
οποίες ισχύουν για την περίπτωση που δεν
προκύπτει έγκυρη έγγραφη συµφωνία αµοιβής,
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για την εκπόνηση µελετών και τη διενέργεια
επιβλέψεων-παραλαβών και εκτιµήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών
Έργων ως και Τοπογραφικών Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τις κατωτέρω κατηγορίες ή διακρίσεις αυτών.»
9. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ.
7 του άρθρου 3 του π.δ. 696/1974 καταργούνται.
10. Το άρθρο 59 του από 17.7/16.8.1923 νοµοθετικού διατάγµατος (ΦΕΚ 228 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, µετά γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, εγκρίνεται κανονισµός αµοιβών των
διπλωµατούχων ανώτατων σχολών µηχανικών
γενικά και αρχιτεκτόνων, µελών του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, καθώς και αυτών που
ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά, βάσει ειδικών
διατάξεων νόµου, εν όλω ή εν µέρει. Με τον
κανονισµό αυτόν καθορίζεται η νόµιµη αµοιβή
για τη µελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και
παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και για κάθε είδους τεχνικές γενικά
εργασίες και υπηρεσίες, όπως σχεδιαγράµµατα, καταµετρήσεις, γνωµοδοτήσεις, πραγµατογνωµοσύνες ή αµοιβές που καταβάλλονται σε
αυτούς που µετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και στους κριτές αυτών.
Μεταξύ των ως άνω έργων περιλαµβάνονται
επίσης οι τοπογραφικές και κτηµατογραφικές εργασίες, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθµιστικές,
πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές µελέτες.
Η αµοιβή αυτή οφείλεται, εφόσον δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συµφωνία αµοιβής.»
11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου µόνου
του ν.δ. 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α΄) καταργούνται.
12. α) Επί της συµβατικώς συνοµολογουµένης ή της νοµίµου αµοιβής κατά τις διακρίσεις
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της παραγράφου 4, καταβάλλεται από τον µηχανικό υπέρ του Τ.Ε.Ε. ποσοστό 2% για τις πάσης φύσεως δαπάνες αυτού. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής
των αµοιβών µελετών ή επιβλέψεων από εργοδότη, µπορεί και το Τ.Ε.Ε. να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόµενης αµοιβής,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας, γραφείου ή
συµπράξεως γραφείων εκπονήσεως τεχνικών
µελετών. Με την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται και το σύνολο της οφειλόµενης αµοιβής.
β) Η παρ. 4 του άρθρου µόνου του ν.δ. 2726/
1953 (ΦΕΚ 325 Α΄) καταργείται.
13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου 2 του β.δ. της 30/31.5.1956 καταργούνται.
14. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 2 του β.δ. της 30/31.5.1956 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αίτηµα της αγωγής θα είναι η αναγνώριση
υποχρεώσεως καταβολής ή η καταβολή του
οφειλόµενου ποσού στο µελετητή µηχανικό.
Τούτο εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ασφαλιστικών µέτρων.»
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών, µετά γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρµογή στις διατάξεις του παρόντος νόµου των διατάξεων της
νοµοθεσίας που διέπει την εκπόνηση µελετών
ιδιωτικών έργων και τις αµοιβές των µηχανικών.
16. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν.
3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) καταργείται.
17. Το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως β΄ της
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά
κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στην προτεινόµενη
τεχνική λύση.»
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18. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
7 του ν. 3316/2005 οι λέξεις «σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 7 και 8» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7».
19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά
κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της
µελέτης όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
εδαφίου β΄ της παραγράφου 2.»
20. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του
ν. 3316/2005 καταργούνται.
21. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών, διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρµογή του ν. 3316/
2005 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
22. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδεται µέσα
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, προσαρµόζονται
οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. ∆ΜΕΟ/α/οικ/1161
(ΦΕΚ 1064 Β΄/2005) υπουργικής απόφασης
που αφορούν τη βαθµολόγηση οικονοµικών
προσφορών, στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, όπως αντικαθίστανται
µε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 8
Νόµιµοι Ελεγκτές
1. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994
(ΦΕΚ 139 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), µετά
πρόταση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.),
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καθορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες ώρες για
τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, το
ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης των νόµιµων ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού
τους στους υποχρεωτικούς ελέγχους και τα
υποβαλλόµενα στο Σ.Ο.Ε.Λ. στοιχεία της χρήσεως, στην οποία αφορά ο κάθε έλεγχος. Για
τον καθορισµό των ελάχιστων αναγκαίων
ωρών υποχρεωτικών ελέγχων, λαµβάνονται
ιδίως υπόψη αντικειµενικά δεδοµένα αναγόµενα κατά περίπτωση στην κατηγορία οντοτήτων
ή στη συγκεκριµένη οντότητα, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου,
στην πολυπλοκότητα του αντικειµένου του
ελέγχου, στην οργανωτική δοµή, στο µέγεθος
και στην ιδιαίτερη σηµασία της ασκούµενης
δραστηριότητας για το δηµόσιο συµφέρον.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18
του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α΄) καταργείται.
3. α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ.
3 του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120
Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν το Ελεγκτικό Γραφείο αποδέχεται τη
διενέργεια του ελέγχου, οφείλει µέσα σε ένα
µήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. το όνοµα του νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτών στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριµένου ελέγχου.»
β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 18 του π.δ. 226/1992 αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Ο εκλεγόµενος νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αποποιηθεί
αµέσως την εκλογή του, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄
της προηγούµενης παραγράφου 2, γνωστοποιώντας την αποποίησή του και στο
Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η µη
τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά
πειθαρχικό αδίκηµα και συνεπάγεται την
επιβολή χρηµατικής ποινής από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µέχρι εκατό
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χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη
βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή. Για τη διαπίστωση της
παράβασης και την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό
Συµβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).
γ. Αν ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό
γραφείο δεν αποποιείται τον έλεγχο,
οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη
της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς
έλεγχο οντότητα και στο Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. τις προϋπολογιζόµενες ώρες πραγµατοποίησης του ελέγχου
αυτού. Οι ώρες αυτές, συνυπολογιζόµενων και των ωρών άλλων ελέγχων που
έχουν ήδη ανατεθεί σε ένα νόµιµο ελεγκτή και πρέπει να πραγµατοποιηθούν µέσα στη δωδεκάµηνη περίοδο από 1ης Ιουλίου εκάστου έτους µέχρι την 30ή Ιουνίου
του επόµενου, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης του ίδιου και του απασχολούµενου
από αυτόν ελεγκτικού προσωπικού, όπως
το όριο αυτό καθορίζεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. Τυχόν υπέρβαση του πιο πάνω ορίου συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα και συνεπάγεται
την επιβολή χρηµατικής ποινής από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη
βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή. Για τη διαπίστωση της
παράβασης και την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό
Συµβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η αµοιβή ελέγχου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία των µερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόµενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το
νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Οι Νόµιµοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γρα-
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φεία µπορούν να αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες
τιµές και τα κριτήρια εφαρµογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο.»
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20
του π.δ. 226/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ανάρµοστη συµπεριφορά.»
6. Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 226/1992 η αµοιβή
του νοµίµου ελεγκτή καθορίζεται µε ελεύθερη
συµφωνία των µερών και καταβάλλεται από
τον αιτούντα τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης.
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις - Εξαιρέσεις από το πεδίο
εφαρµογής του νόµου
1. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
π.δ. 226/1992 και οι παράγραφοι β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαθίστανται µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, παύουν να ισχύουν µετά πάροδο δύο ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν
εφαρµόζονται για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών που ρυθµίζονται µε το ν. 3887/2010 (ΦΕΚ
174 Α΄) και των φαρµακοποιών. Οι διατάξεις
του άρθρου 3 δεν θίγουν την εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
344/2000 (ΦΕΚ 297 Α΄).
3. α. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου
75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) καταργείται.
β. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόµου
καταργείται.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του νόµου που παρέ-
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χουν νοµοθετική εξουσιοδότηση αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου
αρχίζει τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3937/28.3.2011
ΦΕΚ 60/31.3.2011 (τ. Α΄)
∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
............................................................................
Άρθρο 9
Ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση
των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στις
περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 ισχύουν οι
εξής περιορισµοί:
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως
οχλουσών και επικίνδυνων βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10).
β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα της
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087 Β΄).
γ) Απαγορεύεται η αλιεία µε δίχτυα τράτας,
δράγες, πεζότρατες ή παρόµοια δίχτυα
και µε στατικά δίχτυα πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήµατα και ασβεστοφυκικούς βυθούς.
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δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια
ποσειδωνίας.
ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενηµερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή
προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.
2. α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων
οικισµών νοµίµως προϋφιστάµενων του 1923 ή
εκτός ορίων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι 2000
κατοίκους και εµπίπτουν σε ΕΖ∆ ή Ζ.Ε.Π., το
ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των
γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.µ., εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985 (ΦΕΚ 270
∆΄). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης
τουλάχιστον 4.000 τ.µ., τα οποία, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και
οικοδοµήσιµα, σύµφωνα µε τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις.
β) Το πιο πάνω καθοριζόµενο ελάχιστο εµβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών
εγκαταστάσεων, µικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδεξαµενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
γ) Ειδικότερες υφιστάµενες διατάξεις ρύθµισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν
µεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.
δ) Μέχρι το λεπτοµερή καθορισµό των
ορίων των περιοχών του ∆ικτύου Natura
2000, αιτήµατα για την έκδοση οικοδοµικής αδείας σε γήπεδα κείµενα σε ζώνη
πλάτους διακοσίων (200) µ. εκατέρωθεν
των ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα
όρια τους αποτυπώνονται στους χάρτες
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κλίµακας 1:100.000 της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εξετάζονται µετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η
αυτοψία διενεργείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, η οποία υπολογίζει γραφικά
τις συντεταγµένες, ή από τον οικείο Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί.
Εφόσον το γήπεδο εµπίπτει σε περιοχή
του ∆ικτύου Natura 2000 αντίγραφο της
έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται µε µέριµνα του διενεργήσαντος στη ∆ιεύθυνση
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιορισµούς, οι οποίοι
υποχρεωτικά περιλαµβάνουν τα ήδη οριζόµενα
στον κανονισµό 146/2010 (L 47) περί καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρµόζονται συµπληρωµατικές κατά περίπτωση διατάξεις µε ευθύνη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τα ίδια ισχύουν και για
τις δραστηριότητες του αλιευτικού τοµέα και
όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρµόζονται συµπληρωµατικές διατάξεις µε ευθύνη του Υπουργού
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
4. ∆άση και δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 µπορούν να διατίθενται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, για τη δηµιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδροµικών κέντρων, σύµφωνα µε
διαδικασία ανάλογη µε την προβλεπόµενη του
άρθρου 51 του ν. 998/1979, καθώς και για τις
χρήσεις τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 5
του άρθρου 46 του ως άνω νόµου, εφόσον οι
παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται από τις πράξεις χαρακτηρισµού και οριοθέτησής τους κατά
το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και το άρθρο 8
του παρόντος.
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5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας,
Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού της
11.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄) τροποποιείται ως
εξής:
«Στις ΕΖ∆ και τις Ζ.Ε.Π., εκτός οικοτόπων
προτεραιότητας και ενδιαιτηµάτων των ειδών
προτεραιότητας, επιτρέπεται, κατά περίπτωση,
η χωροθέτηση έργων και η έγκριση σχεδίων,
των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιµηθεί ως
πολύ σηµαντικές στην αντίστοιχη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µόνο εάν, στη βάση
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επαρκούς τεκµηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δηµόσιου οικονοµικού ή κοινωνικού
συµφέροντος, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση
και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση
αντισταθµιστικά µέτρα, ώστε να διασφαλισθεί
η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Μέσα σε δύο µήνες
από την έγκριση των έργων και σχεδίων αυτών,
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναµενόµενες επιπτώσεις
και τα αντισταθµιστικά µέτρα που ελήφθησαν.»
6. Ο εθνικός κατάλογος των περιοχών που
έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura
2000 είναι ο εξής:
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.......................................................................
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του άρθρου 22 του
ν. 3897/2010
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 22
του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3843/2010 δεν οφείλονται αναδροµικά οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής τέλη και πρόστιµα. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και σχετικά πρόστιµα δεν
αναζητούνται.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22
του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που
επέρχεται µε την υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3843/2010 δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό του τέλους του άρθρου 24 του ν.
2130/1993, καθώς και των τελών του ν.
25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989,
όπως ισχύουν.»
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Άρθρο 34
1. Οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010
(ΦΕΚ 62 Α΄) στις πολεοδοµικές υπηρεσίες για
την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούµενων χώρων του ίδιου ως άνω νόµου
παρατείνονται αφότου έληξαν µέχρι την 30ή
Ιουνίου 2011.
Για τις από 1.1.2011 υποβαλλόµενες αιτήσεις η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης
του ειδικού προστίµου, που προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως
ισχύει, παρατείνεται µέχρι τις 31.10.2011.
2. Τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται
από την πολεοδοµική νοµοθεσία (Ε.Π.Α.Ε., Επιτροπές Κρίσης Αυθαιρέτων, Επιτροπές Κρίσης
Ετοιµόρροπων Kτηρίων Συµβούλια Χωροταξίας
Οικισµού και Περιβάλλοντος - Σ.Χ.Ο.Π.) συνεχίζουν να λειτουργούν και µετά την 1.1.2011 µε
την ίδια σύνθεση και χωρική αρµοδιότητα, µέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους ή τη σύσταση
νέων Οργάνων µε αντίστοιχες αρµοδιότητες
βάσει των ρυθµίσεων του ν. 3852/2010.
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Άρθρο 35
Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων
οικισµών στερούµενων εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου
1. α. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση οίκοθεν ή µετά από πρόταση του οικείου δήµου ή µετά από
αίτηµα οποιουδήποτε προσώπου έχει έννοµο
συµφέρον µπορεί να επισπεύδει τη διαδικασία
κύρωσης του υφιστάµενου, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισµών στερουµένων εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, είτε πρόκειται για οικισµούς µε πληθυσµό µέχρι 2.000 κατοίκους,
οριοθετηµένους κατά τις διατάξεις του από
24.4-3.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 ∆΄), όπως ισχύει,
είτε για οικισµούς προϋφιστάµενους του έτους
1923, οριοθετηµένους, κατά τις σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν, είτε πρόκειται για µη
οριοθετηµένους οικισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των κηρυγµένων ως παραδοσιακών,
καθώς και των στάσιµων οικισµών.
Ως δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, νοούνται ιδίως οι οδοί, οι πεζόδροµοι, οι πλατείες
και άλλοι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.
β. Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται µε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίµακας, για
το σύνολο ή για τµήµατα της έκτασης των
οικισµών, στο οποίο αποτυπώνεται το παραπάνω δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. Στο
τοπογραφικό διάγραµµα ή στον ορθοφωτοχάρτη σηµειώνονται τα συνεκτικά τµήµατα του οικισµού, καθώς και τα ισχύοντα
εγκεκριµένα όριά του, όπου υπάρχουν.
Εδαφικά τµήµατα ακινήτων που, µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, έχουν τεθεί
σε κοινή χρήση µε πράξεις παραχώρησης
που έχουν µεταγραφεί αλλά δεν έχουν
διαµορφωθεί ως κοινόχρηστοι χώροι του
οικισµού, µπορούν να ενταχθούν στο παραπάνω δίκτυο και διαµορφώνονται ως
κοινόχρηστοι χώροι.
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Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης εξετάζει την καταλληλότητα
των χώρων αυτών, θέτει τους όρους για
τη διαµόρφωσή τους και κρίνει ως προς
την αναγκαιότητα υποβολής συµπληρωµατικών µελετών.
γ. Το παραπάνω τοπογραφικό διάγραµµα ή ο
ορθοφωτοχάρτης αναρτάται στο κατάστηµα του οικείου δήµου, στην ιστοσελίδα του και σε κεντρικό σηµείο του οικισµού για είκοσι (20) ηµέρες και σχετική
ανακοίνωση δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες του οικείου δήµου και, εάν δεν
υπάρχουν, της οικείας περιφέρειας. Από
την κατά τα ως άνω ανάρτηση και εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
τελευταία ανακοίνωση στον Τύπο υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους
στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλµάτων ή τη συµπλήρωση ελλείψεων της
αποτύπωσης των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων.
Η παραπάνω αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εξετάζει και
ελέγχει τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις
που υποβλήθηκαν και επιφέρει τις αναγκαίες διορθώσεις και συµπληρώσεις στο
διάγραµµα εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας.
δ. Το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, όπως
αποτυπώνεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραµµα ή στον ορθοφωτοχάρτη, κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως συνοδευόµενη από φωτοσµίκρυνση του παραπάνω διαγράµµατος ή
ορθοφωτοχάρτη. Για τους οικισµούς που
δεν έχουν εγκεκριµένα όρια το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων κυρώνεται µόνο για το
συνεκτικό τµήµα ή τµήµατα αυτού.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
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η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόµενο, τα στοιχεία που
αποτυπώνονται και απεικονίζονται, οι
προδιαγραφές και ο τρόπος σύνταξης του
τοπογραφικού διαγράµµατος και των άλλων, κατά περίπτωση, αναγκαίων ειδικών
µελετών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας.
2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του
από 24.4-3.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 ∆΄), όπως
ισχύει, καταργούνται.
3. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ή για την
έκδοση των οποίων είχαν υποβληθεί πλήρεις
φάκελοι κατά την 12.3.2010, κατ’ εφαρµογή
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος εκτελούνται,
εκδίδονται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις.
Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος εκτελούνται µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και αναθεωρούνται µέχρι την κύρωση του δικτύου των κοινόχρηστων χώρων χωρίς νέα προσαύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας
των ακινήτων.
Οικοδοµικές άδειες για την έκδοση των
οποίων έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι, µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, εκδίδονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς την προσαύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας των ακινήτων βάσει της παραγράφου
αυτής.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
ορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες καθορισµού των επιτρεπόµενων χρήσεων γης και
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όρων και περιορισµών δόµησης ή ειδικότερων
προϋποθέσεων και περιορισµών που αφορούν
στις επιτρεπόµενες χρήσεις ή τη δόµηση των
ακινήτων, ανάλογα µε την κατηγορία και τη θέση του οικισµού, ο τρόπος δηµιουργίας νέων
κοινόχρηστων χώρων ή τροποποίησης των υφιστάµενων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την πολεοδοµικά λειτουργική και
βιώσιµη αναµόρφωση και ανάπτυξη των οικισµών αυτών.
Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3945/2011
ΦΕΚ 68/05.04.2011 (τ. Α΄)
Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή προθεσµιών και εργασιών του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
……………………………………………………....
Άρθρο τέταρτο
1. Η προθεσµία της παραγράφου 6 του άρθρου
10 του ν.δ. 3082/1954 (ΦΕΚ 257 Α΄), που έχει
παραταθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 50
του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄) µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2010, παρατείνεται για δύο (2)
ακόµα έτη από τη λήξη της, δηλαδή µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2012.
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Άρθρο πέµπτο
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3949/7.4.2011
ΦΕΚ 74/11.04.2011 (τ. Α΄)
Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Αναστολή των πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η
από 4 Ιανουαρίου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των πλειστηριασµών
από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές»,
που δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 1 φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄),
που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή των πλειστηριασµών από πιστωτικά
ιδρύµατα και άλλους πιστωτές.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθούν αµέσως, εν όψει της οικονοµικής κρίσης, οι πολίτες που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες για την έγκαιρη εξόφληση των χρεών τους
και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής να ανακάµψουν, να αναδιοργανώσουν στην εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική
συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να
επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση
και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.
4. Το γεγονός ότι έληξε η αναστολή των
πλειστηριασµών που ίσχυε έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν.
3858/2010 (102 Α΄), και
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2011
έως τις 30 Ιουνίου 2011 οι πλειστηριασµοί, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά
ιδρύµατα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και
από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011.»
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
27/17.3.2011 ΦΕΚ 80/13.4.2011 (τ. Α΄)
Ίδρυση Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1α του άρθρου 2
του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988
ΦΕΚ 35/Α΄/1988), β) του άρθρου 90 του «Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), γ) της παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθµ. 2672/3-12-2009 απόφαση
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/
Β΄/3-12-2009).
3. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου µε αριθµό 21/2010.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, ύψους
51.000 Ευρώ, περίπου, για το οικονοµικό έτος
2011, η οποία θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στον Ειδ.
Φορέα Φ17-210/ΚΑΕ οµάδων 0200, 0800 και
1000. Για τα επόµενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν θα εγγράφονται στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
στον Ειδ. Φορέα «∆ικαστήρια» και εκτιµώνται
στο ποσό των 75.000 Ευρώ περίπου, ετησίως.
5. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 22/2011, µετά από πρόταση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Υφυπουργού
Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
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Άρθρο µόνο
1. Ιδρύεται Εφετείο ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος
µε έδρα το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των
Πρωτοδικείων Αγρινίου, Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του
Εφετείου Πατρών.
2. Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Αγρινίου,
Μεσολογγίου και Λευκάδας, οι οποίες κατά το
χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου
∆υτικής Στερεάς Ελλάδος εκκρεµούν ενώπιον
του Εφετείου Πατρών και για τις οποίες δεν
έχει ορισθεί δικάσιµος, περιέρχονται στην αρµοδιότητα του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδος, αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και
εκδικάζονται από αυτό.
3. Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος ορίζεται η
16η Σεπτεµβρίου 2011.
Στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
28/17.3.2011 ΦΕΚ 80/13.4.2011 (τ. Α΄)
Ίδρυση Εφετείου Βορείου Αιγαίου και ορισµός
µεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ.1α του άρθρου 2,
β) του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988, ΦΕΚ/35/Α΄/
1988), γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/
1995 (Α΄ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
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να» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
3. Την υπ’ αριθµ. 2672/3-12-2009 απόφαση
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη» ΦΕΚ 2408/Β/
3-12-2009.
4. Το υπ’ αριθµ. 282/29-8-1994 Προεδρικό
∆ιάταγµα µε θέµα: «Ορισµός µεταβατικών
εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των
Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάµου και
κατάργηση προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε µε το υπ’
αριθ. 121/26-8-2009 Προεδρικό διάταγµα (Α΄
152).
5. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου µε αριθµό 22/2010.
6. Τη γνώµη του Προέδρου του Αρείου Πάγου µε αριθµό 88/2010 και του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου µε αριθµό 2261/8-6-2010.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, ύψους
40.000 Ευρώ, περίπου, για το οικονοµικό έτος
2011, η οποία θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στον Ειδ. Φορέα Φ17-210/ΚΑΕ οµ.0200,0800,1000. Για τα
επόµενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις που θα
απαιτηθούν θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στον Φορέα «∆ικαστήρια» και εκτιµώνται στο ποσό των 50.000
Ευρώ περίπου, ετησίως.
8. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 21/2011, µετά από πρόταση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Υφυπουργού
Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1ο
1. Ιδρύεται Εφετείο Βορείου Αιγαίου µε έδρα
τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου
αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδι-

κείων Μυτιλήνης και Χίου, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Αιγαίου.
2. Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου Βορείου Αιγαίου εκκρεµούν ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιµος, περιέρχονται στην αρµοδιότητα του Εφετείου Βορείου Αιγαίου, αποστέλλονται στο
Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό.
Άρθρο 2ο
1. Ορίζεται µεταβατική έδρα του Εφετείου Βορείου Αιγαίου ως πολιτικού και ποινικού δικαστηρίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου, για
εκδίκαση όλων των υποθέσεων αρµοδιότητας
Τριµελούς Εφετείου, ως Πρωτοβαθµίου και
∆ευτεροβαθµίου ∆ικαστηρίου, καθώς και υποθέσεων Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων.
Τόπος συνεδριάσεως αυτού ορίζεται το δικαστικό κατάστηµα του Πρωτοδικείου Χίου.
2. Ο αριθµός των συνεδριάσεων του µεταβατικού Εφετείου Βορείου Αιγαίου στην έδρα του
Πρωτοδικείου Χίου ορίζεται σε πέντε (5).
Ο προσδιορισµός των δικασίµων θα γίνεται
σύµφωνα µε τον ισχύοντα κάθε φορά εσωτερικό κανονισµό του Εφετείου Βορείου Αιγαίου
και θα ορίζονται κοινές δικάσιµοι για την εκδίκαση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.
3. Με πράξη του Προέδρου Εφετών ορίζονται υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Χίου, ως
γραµµατείς του µεταβατικού Εφετείου Βορείου
Αιγαίου, οι οποίοι συντάσσουν τις οικείες εκθέσεις, προσδιορίζουν δικάσιµους για τη συζήτηση των υποθέσεων, προβαίνουν σε εγγραφές
στο οικείο πινάκιο, µετέχουν στις συνεδριάσεις
του δικαστηρίου, συντάσσουν πρακτικά, επιµελούνται της καθαρογραφής, θεώρησης και υπογραφής των αποφάσεων, παραλαµβάνουν προτάσεις των διαδίκων και όλα τα αναφερόµενα
στο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας έγγραφα, χορηγούν αντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων, ως και πιστοποιητικά.
Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφε-
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τείου Βορείου Αιγαίου και της µεταβατικής
έδρας αυτού στο Πρωτοδικείο Χίου ορίζεται η
16η Σεπτεµβρίου 2011.
Στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
29/17.3.2011 ΦΕΚ 80/13.4.2011 (τ. Α΄)
Ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1α του άρθρου 2 του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/
1988 ΦΕΚ 35/Α΄/1988).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/
1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
δ) Την υπ’ αριθµ. 2672/3-12-2009 απόφαση
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη» ΦΕΚ 2408/Β΄/3-12-2009.
2. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου µε αριθµό 23/2010.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ύψους
51.000 ευρώ περίπου, για το οικονοµικό έτος
2011, η οποία θα αντιµετωπισθεί µε πιστώσεις
που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στον Ειδ. Φορέα Φ
17.210/ΚΑΕ οµ. 0200, 0800 και 1000.
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Για τα επόµενα πέντε (5) έτη, οι πιστώσεις
που θα απαιτηθούν θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στον
Ειδ. Φορέα 17-210/ΚΑΕ οµάδων 0200, 0800 και
εκτιµώνται στο ποσό των 75.000 ευρώ ετησίως.
5. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 20/2011, µετά από πρόταση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Υφυπουργού
Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Άρθρο µόνο
1. Ιδρύεται Εφετείο Ανατολικής Κρήτης µε
έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Στην περιφέρεια του
Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των
Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Κρήτης.
2. Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως της λειτουργίας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης εκκρεµούν ενώπιον του Εφετείου
Κρήτης και για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιµος, περιέρχονται στην αρµοδιότητα του
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποστέλλονται
στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό.
3. Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ορίζεται η 16η
Σεπτεµβρίου 2011.
Στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
30/17.3.2011 ΦΕΚ 80/13.4.2011 (τ. Α΄)
Ίδρυση Εφετείου Ευβοίας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1α του άρθρου 2,
του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατά-
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στασης ∆ικαστικών Λειτουργών (Κ.Ν. 1756/
1988, ΦΕΚ/35/Α΄/1988), β) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), γ) του άρθρου 90 του
«Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Την υπ’ αριθµ. 2672/3-12-2009 απόφαση
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη» ΦΕΚ
2408/Β/3-12-2009.
3. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου µε αριθµό 20/2010.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ περίπου, η οποία κατά
το οικονοµικό έτος 2011, περιορίζεται στο ποσό των 39.000 ευρώ περίπου και θα καλύπτεται
από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον Προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
(Ειδ.Φ.17-210/ΚΑΕ οµάδων 0200, 0800,1000).
Κατά την επόµενη πενταετία, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον ανωτέρω
προϋπολογισµό (Ειδ.Φ. 17-210/ΚΑΕ οµάδων
0200, 0800).
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5. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 23/2011, µετά από πρόταση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Υφυπουργού
Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Άρθρο µόνο
1. Ιδρύεται Εφετείο Ευβοίας µε έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Εφετείου αυτού υπάγονται οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, οι οποίες αποσπώνται από αυτή του Εφετείου Αθηνών.
2. Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Χαλκίδας
και Θηβών, οι οποίες κατά το χρόνο ενάρξεως
της λειτουργίας του Εφετείου Ευβοίας εκκρεµούν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και για τις
οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιµος, περιέρχονται στην αρµοδιότητα του Εφετείου Ευβοίας,
αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται από αυτό.
3. Χρόνος έναρξης της λειτουργίας του
Εφετείου Ευβοίας ορίζεται η 16η Σεπτεµβρίου
2011.
Στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ
Αναπροσαρµογή τιµών του συστήµατος Αντικειµενικού Προσδιορισµού της φορολογητέας
αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ψυχικού, του ∆ήµου Φιλοθέης-Ψυχικού, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών,
της Περιφέρειας Αττικής.
Απόφ. υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1040/26-2-2011/Υπ. Οικ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του Ν.
1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ
43/Α΄), και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ
127/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄) που προβλέπει αναπροσαρµογή των αντικειµενικών
αξιών το βραδύτερον ανά διετία.
4. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τµήµατος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και
θέας, εξυπηρέτηση (υποδοµή, συγκοινωνία
κ.λπ.), εµπορικότητα δρόµων, πολεοδοµικές
ρυθµίσεις (συντελεστής δόµησης οικοπέδου).
5. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαµέρισµα, κατάστηµα, αποθήκη
κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.),
όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτηρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισµός, πληµµύρα,
πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσµευση (διατηρητέα κτήρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).
6 . Την απόφασή µας µε αρ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/∆΄/30-12-2005, ΠΟΛ.1158 (ΦΕΚ
1982/Β΄/2005), που αφορά «Αναπροσαρµογή
τιµών, και επέκταση του αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας
των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων
ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός
σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας».
7. Την απόφασή µας µε αρ. πρωτ. 1020564/
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487/00ΤΥ/∆΄/27-02-2007, ΠΟΛ. 1034 (ΦΕΚ 269/
Β΄/2007), που αφορά «Αναπροσαρµογή τιµών
του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού
της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων ακινήτων, που βρίσκονται
σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας» όπως αυτή ισχύει σήµερα.
8. Την απόφασή µας µε αρ. πρωτ. 1088318/
2449/00ΤΥ/∆΄/19-09-2009 (ΦΕΚ 2003/Β΄/ 16809-2009), που αφορά «Επανέκδοση της υπ΄
αριθµ. 1020564/487/00ΤΥ/∆΄/27-02-2007 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
ως προς την τιµή της Β΄ Ζώνης Ψυχικού, σε συµµόρφωση µε ακυρωτική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας».
9. Το γεγονός ότι µετά την µε αριθµό 3626/
2010 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, καταργήθηκε η καθορισθείσα µε την µε
αριθ. 1088318/2449/00ΤΥ/∆΄/19-09-2009 απόφασή µας τιµή της Β΄ Ζώνης Ψυχικού, µε αποτέλεσµα για τις υπόλοιπες Ζώνες του Ψυχικού
να ισχύουν οι καθορισθείσες τιµές µε την µε
αριθ. 1020564/487/ 00ΤΥ/∆΄/27-02-2007 απόφασή µας, ενώ για την Β΄ Ζώνη να ισχύει η
καθορισθείσα τιµή µε την προγενέστερη
1122435/3634/00ΤΥ/∆΄/30-12-2005 απόφασή
µας, µε αποτέλεσµα τη µη ενιαία αντιµετώπιση
όλων των περιοχών του Ψυχικού και τη διατάραξη της ορθής κλιµάκωσης των τιµών από Ζώνη σε Ζώνη.
10. Την απόφασή µας µε αρ. πρωτ. 1067780/
82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ- 549/Β΄/
15.07.94) όπως ισχύει σήµερα, µε την οποία
τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία µεταβιβαζοµένων µε οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειµενικό σύστηµα.
11. Την από 14/12/2010 εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982
στην οποία περιλαµβάνεται το πόρισµά της.
12 . Την αριθµ. ∆6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.
10.2010 (ΦΕΚ. 1725/Β΄/03.11.2010) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
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κονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά».
13. Το γεγονός ότι δεν δηµιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Aναπροσαρµόζουµε τις τιµές των αποφάσεών
µας µε αριθ. πρωτ. 1122435/3634/00ΤΥ/∆΄/30-

12-2005 και 1020564/487/00ΤΥ/∆΄/27-02-2007,
όπως αυτές ισχύουν σήµερα, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων
όσον αφορά τις εντός σχεδίου περιοχές της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του ∆ήµου Φιλοθέης-Ψυχικού, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής
(πρώην: ∆ήµου Ψυχικού, Νοµού Αττικής), ως
εξής:

∆ΗΜΟΣ: ΦΙΛΟΘΕΗΣ

- ΨΥΧΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΚΟΥ
1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ (Τ.Ο.)
Ανάλογα µε την Τ.Ζ. και το Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6 - 7 και 8 - 9
2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ (Σ.Ο.)
Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο.: 1,00
3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ (Σ.Α.Ο.)
ΧXΧIV: 0,60
4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ)
Ανάλογα µε το Σ.Ε. και το Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες 10 - 11
5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α Ζώνη

Γραµµικές
∆ΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. (από Χάουλαντ µέχρι Κων/πόλεως) αριστερά
∆ΙΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (από Θεοτόκη µέχρι Αχ. Παράσχου) αριστερά
∆ΡΥΑ∆ΩΝ (από Αχ. Παράσχου µέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) αριστερά
ΚΟΡΥΤΣΑΣ (από Μπιζανίου µέχρι ∆ιαδόχου Παύλου) αριστερά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (από Στεφ. ∆έλτα µέχρι Μπιζανίου) αριστερά
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Κωνσταντινουπόλεως µέχρι Κορυτσάς) αριστερά

¢
10.000¢

Β Ζώνη

∆ΑΦΝΗΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΛΙΚΑΣ - Θ. ∆ΟΛΑΣΙΚ - ΟΡΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
Β ∆ΡΥΑ∆ΩΝ - ∆ΙΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ -ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ∆ΕΛΤΑ ΣΤΕΦ.
ΧΑΟΥΛΑΝΤ - ΚΟΚΚΩΝΗ - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ - ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΥΑΚΙΝΘΩΝ - ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ - ΙΛΙΣΣΟΥ-ΧΛΟΗΣ - ∆ΑΦΝΗΣ

¢
8. 000¢

Γ Ζώνη

Γραµµική
∆ΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. (από Κηφισίας µέχρι Χάουλαντ) αριστερά

∆ Ζώνη

ΣΤΕΦ. ∆ΕΛΤΑ - ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ) -ΜΟΥΣΩΝ - ∆ΑΦΝΗΣ - ΧΛΟΗΣ - ΙΛΙΣΣΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ-ΥΑΚΙΝΘΩΝ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΚΟΚΚΩΝΗ - ΧΑΟΥΛΑΝΤ - ΣΤΕΦ. ∆ΕΛΤΑ

Ε Ζώνη

Γραµµική
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ) (από Κύπρου µέχρι Στεφ. ∆έλτα) αριστερά

ΣΤ Ζώνη

ΜΟΥΣΩΝ - ΜΠΛΕΣΣΑ - ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΡΟΥΠΕΛ
ΟΡΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ∆ΑΦΝΗΣ - ΜΟΥΣΩΝ

Ζ Ζώνη

Γραµµικές
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ) (από Μουσών µέχρι Βίκτωρος Ουγκώ) αριστερά
ΜΟΥΣΩΝ (από Κηφισίας µέχρι Μπλέσσα) δεξιά

6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όλοι οι δρόµοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

6.000 ¢

¢
4.500¢
¢
5.500¢

¢
4.500¢
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Άρθρο 2
Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας
των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές του άρθρου 1 της απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις της µε αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09-06-1994 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ
549/Β΄/1994) απόφασής µας, όπως αυτή ισχύει
σήµερα.
Άρθρο 3
Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας
των κτισµάτων των ειδικών κτηρίων εφαρµόζονται οι τιµές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν µε
την µε αριθµ. πρωτ. 1020562/486/00ΤΥ/∆/2702-2007 ΠΟΛ.1033 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) απόφασή µας.
Άρθρο 4
Η παραπάνω απόφαση να δηµοσιευτεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να
ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσής της.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆. ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Καθορισµός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων
σχετικά µε την λειτουργία των υπηρεσιών µιας
στάσης για τη σύσταση Εταιρειών.
Απόφ. υπ’ αριθµ. K1-802/4.3.2011/ΦΕΚ 470
24.3.2011/Υπουρ. Εσωτ., Αποκέντρωσης και
Ηλεκτ. ∆/νσης Οικ/κών-Οικ/µίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
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Α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(137 Α΄).
Β. Του ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(247 Α΄).
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(50 Α΄).
∆. Το άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις (102 Α΄).
Ε. Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3853/2010 «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις.»
(90 Α΄).
ΣΤ. Του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις.» (90 Α΄)
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 4.
Ζ. Του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (141 Α΄).
Η. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/
2000 (248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» όπως ισχύει.
Θ. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/
1997 (154 Α΄) «Άσκηση Επαγγέλµατος λογιστή
Φοροτεχνικού λειτουργία Σώµατος Ορκωτών
Εκτιµητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις.
Ι. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεων δηµοσίων εσόδων (ΚΕ∆Ε)» (90 Α΄).
ΙΑ. Του Π.∆. 397/1988 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εµπορίου» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (185 Α΄).
ΙΒ. Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
ΙΓ. Του Π.∆. 187/ 2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (214 Α΄).
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Ι∆. Του Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (154 Α΄).
ΙΕ. Της υπ’ αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
«Οργάνωση, Λειτουργία και Αρµοδιότητες των
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Ηλεκτρονική ∆ιεκπεραίωση ∆ιαδικασιών από τα
ΕΚΕ» (1561 B΄).
ΙΣΤ. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
µε αρ. 383/18.1.2010 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (29
B΄και 60 Β΄).
ΙΖ. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αρ. 46498/13.10.
2010 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Κωνσταντίνου Ρόβλια» (1642 Β΄).
ΙΗ. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών µε αρ.
∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών ∆ηµητρίου Κουσελά» (1725 Β΄)
ΙΘ. Της απόφασης του Πρωθυπουργού µε
αριθ. Υ275/30.9.2010 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουµάνη» (1595 Β΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισµό, αποφασίζουµε:
Μέρος Α΄
Υπηρεσία µιας στάσης

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας δεν

εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση
δεν είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχονται από
µετασχηµατισµό. Επίσης δεν εντάσσονται
εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονοµικής
δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση.
Άρθρο 2
Υπηρεσία Μίας Στάσης
για τη Σύσταση Εταιρειών
1. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση
Προσωπικών Εταιρειών, ορίζονται οι Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργούν στα Επιµελητήρια,
καθώς και τα Πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το
στοιχ. ∆΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
ν. 3853/2010 (90 Α΄), Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ).
2. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και Ανωνύµων Εταιρειών, καθώς και προσωπικών Εταιρειών που για τη σύστασή τους συµφωνείται από
τα µέρη ή απαιτείται εκ του νόµου η σύνταξη
συµβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο συµβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συµβολαιογραφική πράξη σύστασής, εφόσον αυτός
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3
του άρθρου 17 της παρούσας.
Άρθρο 3
Υπόχρεα Πρόσωπα για την υποβολή
των απαιτούµενων εγγράφων σύστασης
Εταιρείας
1. Για τη σύσταση Εταιρειών, τα απαιτούµενα
έγγραφα, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και
λοιπά δικαιολογητικά υπογράφονται και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, από
τους ιδρυτές της Εταιρείας, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της ή από εκπρόσωπο
αυτών, εφόσον έχει έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους (υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος
Ι). Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει και την προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων και την
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παροχή διευκρινήσεων στην Υπηρεσία Μίας
Στάσης, εφόσον ζητηθούν. Επιπλέον, µε την
εξουσιοδότηση παρέχεται η εξουσία στον εκπρόσωπο να δώσει εντολή προς την Υπηρεσία
Μιας Στάσης να προβεί σε αναζήτηση και λήψη
των στοιχείων και των πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της Εταιρείας.
Ο εκπρόσωπος των ιδρυτών υπογράφει τις
απαιτούµενες από τον νόµο αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις και προβαίνει στις απαραίτητες καταβολές στο όνοµα και για λογαριασµό
της υπό σύσταση Εταιρείας ή/και των ιδρυτών.
Οι αποδείξεις πληρωµής, εκδίδονται στο όνοµα
του προσώπου για λογαριασµό του οποίου έγινε η καταβολή.
2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου χορήγηση εξουσιοδότησης δεν περιλαµβάνει την υπογραφή της πράξης σύστασης
της Εταιρείας, η οποία γίνεται από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
3. Οι ιδρυτές της Εταιρείας ή ο εκπρόσωπος
αυτών µε την υποβολή των δικαιολογητικών
στην Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζουν τραπεζικό
λογαριασµό στον οποίο κατατίθεται το µέρος
του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης
Εταιρειών (Γ.Ε.Κ.Σ.Ε.), όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 3 του ν. 3853/2010, ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και τυχόν άλλα εισπραχθέντα
ποσά, τα οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση
που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
13 της παρούσας.
4. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έχουν
προσέλθει όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος (υπόδειγµα 5 του Παραρτήµατος Ι) µε τον οποίο επικοινωνεί η Υπηρεσία Μίας Στάσης, εφόσον τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά πάσχουν ή είναι ελλιπή, ή απαιτείται οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπληρωµατικά στοιχεία. Ο εκπρόσωπος
οφείλει στην τασσόµενη προθεσµία να προσκοµίσει τα αιτηθέντα έγγραφα και να παράσχει
τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
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Άρθρο 4
Προσκοµιζόµενα Έγγραφα
για τη σύσταση Εταιρειών
1. Για τη σύσταση Εταιρείας και την εγγραφή
αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/αιτούντες ή
εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα (υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ι):
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα
Αα. Αστυνοµική ταυτότητα για έλληνες
υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους µέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για
υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια
διαµονής, εφόσον διαµένουν στη χώρα. Εάν
στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω µπορούν
να προσκοµίζονται και σε επικυρωµένο φωτοτυπικό αντίγραφο.
Αβ. Άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα
συµµετέχουν ως οµόρρυθµα µέλη σε Ο.Ε. και
Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε.,
καθώς και ως νόµιµοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
Αγ . Συµπληρωµένα έντυπα «∆ήλωση
Απόδοσης Α.Φ.Μ/µεταβολής ατοµικών στοιχείων» (Μ1) και «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση
ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.
Β. Για τους ιδρυτές νοµικά πρόσωπα ηµεδαπής:
Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού της Εταιρείας.
Ββ. Για τις προσωπικές εταιρείες και τις
Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για τη σύσταση της Εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόµιµο εκπρόσωπο και η Εταιρεία
πρόκειται να συσταθεί µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η
σύσταση της Εταιρείας γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόµιµο εκπρόσωπο
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της Εταιρείας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση
της συνέλευσης των εταίρων.
Βγ. Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά µε τη συµµετοχή
στην υπό σύσταση Εταιρεία.
Βδ . Για τις ΑΕ προσκοµίζονται τα ΦΕΚ
από τα οποία προκύπτει η νόµιµη εκπροσώπηση
της Εταιρείας καθώς και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα συµµετοχή της ΑΕ στην
υπό σύσταση Εταιρεία.
Γ. Για τους ιδρυτές νοµικά πρόσωπα αλλοδαπής.
Γα . Καταστατικό που φέρει σφραγίδα
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της σύµβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille) επίσηµα
µεταφρασµένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης
δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύµβαση,
θεωρηµένο από προξενική αρχή.
Γβ . Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της
χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την
ύπαρξη της Εταιρείας.
Γγ. Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισµό νοµίµου
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
Γδ. Συµπληρωµένα, από τον υπόχρεο, τα
έντυπα «∆ήλωση έναρξης/µεταβολής εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και «∆ήλωση
Σχέσεων Φορολογούµενου» Μ7, προκειµένου
να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
∆. Λοιπά ∆ικαιολογητικά:
∆α . Το καταστατικό της Εταιρείας σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, εφόσον πρόκειται για προσωπική Εταιρεία που συστήνεται
σε Πιστοποιηµένο ΚΕΠ ή σε Υπηρεσία Μιας
Στάσης. Η προσκόµιση καταστατικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή δεν απαιτείται όταν
η σύσταση γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου,
που ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης.
∆β. Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται µε εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των ιδρυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
3 της παρούσας µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής τους.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

∆γ. Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόµενων ποσών για τη σύσταση της Εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1
του άρθρου 13, τα αποδεικτικά κατάθεσης της
τράπεζας.
∆δ. Θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ
µισθωτήριο, ή επίσηµο αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης
για την έδρα της υπό σύσταση Εταιρείας, µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.
Ε. Έντυπα που συµπληρώνονται µε ευθύνη
του υποχρέου, για τη χορήγηση ΑΦΜ στην
Εταιρεία µετά τη σύστασή της.
Εα. «∆ήλωση έναρξης/µεταβολής εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3.
Εβ. «∆ήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.
Εγ . «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου» Μ7.
Εδ. «∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται.
Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιµα σε
εκτυπώσιµη µορφή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, στην οποία µπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από
την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
2. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης προβαίνει σε
έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω εγγράφων
και σε περίπτωση που δεν είναι ορθά συµπληρωµένα, παρουσιάζουν ελλείψεις ή αντιφάσεις
ή τα στοιχεία τους δεν είναι ευκρινή, τάσσει
προθεσµία δύο εργάσιµων ηµερών, και εφόσον
δικαιολογείται από τις περιστάσεις δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την ηµεροµηνία λήψης από τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση Εταιρείας της σχετικής πρόσκλησης για
την συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 του άρθρου 5,
παρ. 3 του άρθρου 6 και παρ. 3 του άρθρου 7
του ν. 3853/2010.
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Άρθρο 5
Παραχώρηση Εντολής προς την Υπηρεσία
Μίας Στάσης - Υποβολή Αιτήσεων - Πληρωµή
Γραµµατίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
1. Οι αιτούντες τη σύσταση Εταιρείας και καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, ή τρίτο πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο γι' αυτό, συµπληρώνουν και
καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη εντολή (υποδείγµατα 3 και 4 του Παραρτήµατος Ι) προκειµένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σύσταση της Εταιρείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 3853/2010. Με την χορήγηση
της εντολής τεκµαίρεται η συγκατάθεση των
ιδρυτών της υπό σύσταση Εταιρείας για την
αναζήτηση και λήψη από την Υπηρεσία Μίας
Στάσης των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της
Εταιρείας. Η ως άνω εντολή, περιλαµβάνει και
ενσωµατώνει τις ακόλουθες αιτήσεις:
α. Αίτηση προελέγχου Επωνυµίας και ∆ιακριτικού Τίτλου και Καταχώρισης αυτών στο
Επιµελητήριο,
β. Αίτηση Εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο και,
γ. Αίτηση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ,
δ. Αίτηση για τη χορήγηση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της Εταιρείας
που δεν διαθέτουν και στην Εταιρεία µετά τη
σύστασή της,
ε. Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενηµερότητας των ιδρυτών, εφόσον δεν
προσκοµίζεται,
στ. Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενηµερότητας των εταίρων από ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται και δεν
προσκοµίζεται,
ζ. Αίτηση για την εγγραφή των εταίρων (Ο.Ε.,
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας που διαθέτουν ποσοστό µετοχών της Εταιρείας άνω του
3%, στους οικείους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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2. Ακολούθως καταβάλλεται το Γραµµάτιο
Κόστους Σύστασης της Εταιρείας, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της
παρούσας και χορηγείται η σχετική απόδειξη
πληρωµής. Το Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης
της Εταιρείας δεν επιστρέφεται.
Άρθρο 6
Προέλεγχος Επωνυµίας - Προέγκριση Χρήσης
1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, µέσω του συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ, προβαίνει ηλεκτρονικά σε Προέλεγχο και Προέγκριση Χρήσης της επωνυµίας
και του διακριτικού τίτλου της υπό σύστασης
Εταιρείας. Ο έλεγχος της επωνυµίας και του
διακριτικού τίτλου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 και 5α περ. γ΄ του ν. 1089/
1980 (261 Α΄), όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε
την παρ. 8 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.
2941/2001 (201Α΄), αντίστοιχα. Σε περίπτωση
που η προτεινόµενη επωνυµία και ο διακριτικός
τίτλος της υπό σύστασης Εταιρείας προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία
Μιας Στάσης σε συνεννόηση µε τους ιδρυτές ή
τον νόµιµο εκπρόσωπο ή το εξουσιοδοτηµένο
τρίτο πρόσωπο, προβαίνει στις κατάλληλες
τροποποιήσεις στις υποβληθείσες αιτήσεις και
στο καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον αυτό
είναι ιδιωτικό έγγραφο και έχει ήδη συνταχθεί.
2. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος δεσµεύεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης για λογαριασµό της υπό σύστασης Εταιρείας, αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 3853/ 2010. Το
χρονικό διάστηµα δέσµευσης παρατείνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3
των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 3853/2010.
3. Η άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αυτόµατη παύση της διαδικασίας
σύστασης και την αποδέσµευση της επωνυµίας
και του διακριτικού τίτλου. Για την εκ νέου
έναρξη της διαδικασίας σύστασης απαιτείται η
υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών.
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Άρθρο 7
Ασφαλιστική Ενηµερότητα Εγγραφή στον ΟΑΕΕ
1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης ελέγχει εάν οι
ιδρυτές είναι ασφαλισµένοι στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ) και ασφαλιστικά ενήµεροι ως εξής:
α) ηλεκτρονικά µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, µέσω του ηλεκτρονικού µητρώου του
Ο.Α.Ε.Ε., ή β) εφόσον αυτό δεν είναι τεχνικά
εφικτό, µε αποστολή τηλεοµοιοτυπίας σχετικής
Υπεύθυνης ∆ήλωσης Αίτησης (υπόδειγµα 1 του
Παραρτήµατος ΙΙ) προς το κατά τόπο αρµόδιο,
µε βάση την δηλωθείσα έδρα της υπό σύσταση
Εταιρείας, Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ.
2. Η απάντηση ότι οι εγγεγραµµένοι στον
ΟΑΕΕ ιδρυτές είναι ασφαλιστικά ενήµεροι παρέχεται στην α΄ περίπτωση της παραγράφου 1
του παρόντος άµεσα ηλεκτρονικά από το µητρώο, ενώ στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
1 το αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ
αποστέλλει µε τηλεοµοιοτυπία έγγραφο µε το
οποίο πιστοποιεί ότι συντρέχουν οι ανωτέρω
προϋποθέσεις (υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος
ΙΙ), καθώς και βεβαίωση του άρθρου 63 του ν.
2084/1992 (163 Α΄), όπως ισχύει, (υπόδειγµα 3
του Παραρτήµατος ΙΙ) για κάθε έναν από τους
ιδρυτές, η οποία ισχύει για τη σύσταση της
Εταιρείας και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην ∆.Ο.Υ. Η ασφαλιστική ενηµερότητα
χορηγείται υποχρεωτικά εντός της ηµέρας ή το
αργότερο την εποµένη εργάσιµη από την υποβολή του αιτήµατος.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας για κάποιον από τους ιδρυτές, η Υπηρεσία Μίας Στάσης,
αµέσως µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ζητά από τον συγκεκριµένο ιδρυτή ή τον
εκπρόσωπο αυτού να µεταβεί στο αρµόδιο τµήµα του ΟΑΕΕ και να προσκοµίσει την απαιτούµενη ασφαλιστική ενηµερότητα εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.

4. Αν απαιτείται η ασφάλιση των εταίρων
στον ΟΑΕΕ, η Υπηρεσία Μιας Στάσης αιτείται
προς το αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του
ΟΑΕΕ την εγγραφή τους, και την έκδοση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
εφόσον δεν διαθέτουν (υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ).
5. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Μιας Στάσης στον ΟΑΕΕ
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον χρόνο που εισήχθη για πρώτη φορά ο ιδρυτής στο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης, τον φορέα κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι εγγεγραµµένος,
το χρονικό διάστηµα που τυχόν είχε ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ κατά το παρελθόν και τον
ΑΜΚΑ, εφόσον διαθέτει.
6. Οι ιδρυτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
που πρόκειται να συστήσουν οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή ΕΠΕ, εφόσον έχουν τις ιδιότητες Α
έως και Γ της παρ 2 του άρθρου 1 της ΥΑ
Φ21/116/ 2000 (839 Β΄), όπως τροποποιήθηκε
µε την ΥΑ Φ21/156/2001 (287 Β΄), υποβάλλουν
προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, µέσω της Υπηρεσίας Μιας
Στάσης, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου να χορηγηθεί µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε την ΥΑ Φ11321/24535/
1580/02.12.2003 (1831 Β΄) (υπόδειγµα 5 του
παραρτήµατος ΙΙ). Οι ιδρυτές, που δεν έχουν
τις ως άνω ιδιότητες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην υπηρεσία Μίας Στάσης και απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής ασφαλιστικής ενηµερότητας.
7. Οι ιδρυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις
της ΥΑ Φ11321/26586/1706/05.12.2003 (1818
Β΄), όπως ισχύει, µπορούν να λαµβάνουν τη
σχετική βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο.
8. Η ασφαλιστική ενηµερότητα χορηγείται
από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ υποχρεωτικά εντός της ηµέρας ή το αργότερο την εποµένη από την υποβολή του αιτήµατος.
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9. Αρµόδιο υποκατάστηµα για την έκδοση
και χορήγηση του αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενηµερότητας είναι το Υποκατάστηµα στην
ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η
έδρα της επιχείρησης ή εκείνου του τόπου που
ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης, αν δεν
ορίζεται η έδρα. Για οικονοµοτεχνικά έργα του
άρθρου 8 περ. 5γ, ε΄ και στ΄ του Α.Ν. 1846/
1951 (179 Α΄), όπως ισχύει, αρµόδιο είναι το
Υποκατάστηµα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ απογραφής του
έργου, όπως προβλέπεται από την ΥΑ Φ΄21/
116/2000 (839 Β΄), όπως ισχύει, σε συνδυασµό
µε την ΥΑ Φ΄21/156/20.03.2001 (287 Β΄). Σε
περίπτωση που η ασφαλιστική ενηµερότητα χορηγείται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, σε πιστοποιηµένους εργοδότες ή φορείς, ή προσωρινά µέσω τηλεοµοιοτυπίας αρµόδιος για τη
χορήγηση είναι ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ( Απόφ. ∆ιοικητή ΙΚΑ 090/4/2.8.2005, 1138Β΄).
10. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, αµέσως µετά τη λήψη της
σχετικής ειδοποίησης, ζητά για τον συγκεκριµένο ιδρυτή να µεταβεί στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προσκοµίσει την
απαιτούµενη ασφαλιστική ενηµερότητα εντός
συγκεκριµένης προθεσµίας που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.
Άρθρο 8
Φορολογική Ενηµερότητα - Χορήγηση ΑΦΜ
στους ιδρυτές της Εταιρείας
1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αιτείται τηλεφωνικά, µέσω πιστοποιηµένης τηλεφωνικής γραµµής, ηλεκτρονικά ή ακόµη και µε τηλεοµοιοτυπία τη χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας
για κάθε έναν από τους ιδρυτές της υπό σύσταση Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγησή της, η Υπηρεσία Μιας Στάσης,
αµέσως µετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, τάσσει προθεσµία έως και δέκα (10) εργάσιµων ηµερών εντός των οποίων προσκοµίζε-
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ται η φορολογική ενηµερότητα, αφού τακτοποιηθούν τυχόν φορολογικές εκκρεµότητες.
2. Αν ο ιδρυτής, ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο δεν
διαθέτει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
συµπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του τις ακόλουθες δηλώσεις:
α. Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
έντυπο «∆ήλωση απόδοσης ΑΦΜ/µεταβολής
ατοµικών στοιχείων» Μ1 και «∆ήλωση σχέσεων φορολογούµενου» Μ7, όπου απαιτείται, τα
οποία αποστέλλονται από την Υπηρεσία Μιας
Στάσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικά µέσα.
Στη συνέχεια, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµεροµηνία από την υποβολή του αιτήµατος, η αρµόδια ∆.Ο.Υ. αποδίδει ΑΦΜ και αποστέλλει, µε τηλεοµοιοτυπία τη βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. στην Υπηρεσία Μιας Στάσης. Εάν
η απόδοση ΑΦΜ γίνεται ηλεκτρονικά µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, ο ΑΦΜ αποδίδεται από το
Υπουργείο Οικονοµικών και διαβιβάζεται άµεσα στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
β. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο καταχωρούνται και αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών τα
στοιχεία των εντύπων «∆ήλωση έναρξης/µεταβολής εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» Μ3,
και «∆ήλωση σχέσεων φορολογούµενου» Μ7.
Ο ΑΦΜ στα µέλη/εταίρους αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα αποδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών ηλεκτρονικά και ενηµερώνεται άµεσα
η Υπηρεσία Μιας Στάσης.
3. Οι ιδρυτές της υπό σύσταση Εταιρείας ή ο
εκπρόσωπος αυτών συµπληρώνουν και υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), η οποία αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. Άλλως, εφόσον είναι τεχνικά
εφικτό, τα στοιχεία της δήλωσης καταχωρούνται στο σύστηµα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
και αποστέλλονται ηλεκτρονικά µε αυτόµατο
τρόπο στο Υπουργείο Οικονοµικών.
4. Αν η αποστολή της ∆ήλωσης Φόρου Συ-
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γκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ γίνεται µε τηλεοµοιοτυπία, ο έλεγχός της δεν
διακόπτει τη διαδικασία σύστασης και απόδοσης ΑΦΜ της Εταιρείας και δεν απαιτείται η
αποστολή οποιασδήποτε έγκρισης ή βεβαίωσης προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης.
5. Την ευθύνη για την ειλικρίνεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και για την ορθή συµπλήρωση των εντύπων φέρουν οι δηλούντες.
Ο πρωτότυπες δηλώσεις καταχωρούνται στον
φάκελο της Εταιρείας και µπορούν να διαβιβάζονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πρωτότυπα ή αντίγραφα κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
Άρθρο 9
Σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης
Σύστασης - Πληρωµές
1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που
προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 της παρούσας αν πρόκειται να συσταθεί Εταιρεία που από
τον νόµο απαιτείται ή τα µέρη συµφωνούν να
γίνει µε τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης, ο συµβολαιογράφος, ο οποίος λειτουργεί
ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, προβαίνει στη σύνταξή της.
2. Ακολούθως, γίνεται η είσπραξη, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας, των κάτωθι ποσών:
α) Τέλους καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ,
β) Κόστους εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο,
γ) Εισφοράς υπέρ του Ταµείου Νοµικών και
του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων,
δ) Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου,
ε) ∆ικαιώµατος εγγραφής στον ΟΑΕΕ, εφόσον απαιτείται,
στ) τυχόν άλλες καταβολές που απαιτούνται
και χορηγείται αναλυτική απόδειξη πληρωµής.
Άρθρο 10
Καταχώριση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ
1. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, καταχωρεί ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο τα στοιχεία της
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Εταιρείας, καθώς και το καταστατικό αυτής στη
βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο χορηγεί
τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ και επιστρέφει ηλεκτρονικά
µε αυτόµατο τρόπο αυτόν καθώς και τον Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης.
2. Η ανωτέρω καταχώριση, για τις Α.Ε. και
Ε.Π.Ε., ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ, µε
ανακοίνωση που συντάσσει ο συµβολαιογράφος (υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ).
3. Αν πρόκειται για Ανώνυµες Εταιρείες για
τη σύσταση των οποίων απαιτείται έλεγχος νοµιµότητας της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του
κ.ν. 2190/1920 (37 Α'), όπως ισχύει, το καταστατικό και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης αποστέλλονται ηλεκτρονικά µε αυτόµατο
τρόπο ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ή, εφόσον δεν είναι τεχνικά εφικτό, µε επιστολικό ταχυδροµείο στο αρµόδιο Τµήµα της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η
αρµόδια Υπηρεσία υποχρεούται να ελέγξει τη
νοµιµότητα της σύστασης και να εκδώσει τις
απαιτούµενες εγκριτικές διοικητικές πράξεις,
τις οποίες κοινοποιεί αυθηµερόν ηλεκτρονικά,
µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο στην αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ προκειµένου αυτή να προβεί
στις ενέργειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11
Χορήγηση ΑΦΜ στη συσταθείσα Εταιρεία
και λοιπές εγγραφές
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αφού προβεί στην καταχώριση της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ:
α. Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ο συµβολαιογράφος, που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας
Στάσης συντάσσει ανακοίνωση για τη σύσταση
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (υπόδειγµα 2 και 3 του Παραρτήµατος ΙΙΙ), την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά,
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε τηλεοµοιοτυπία προς το Εθνικό Τυπογραφείο, για τη
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δηµοσίευσή της στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου. Το Εθνικό Τυπογραφείο αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα χορηγεί Κωδικό Αριθµό ∆ηµοσίευσης (ΚΑ∆) και ενηµερώνει ηλεκτρονικά,
µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µε τηλεοµοιοτυπία την
Υπηρεσία Μιας Στάσης (υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος ΙΙΙ).
β. Αποστέλλει προς το αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα του ΟΑΕΕ, έντυπο αναγγελίας εγγραφής ή επανεγγραφής, για όσους εταίρους/
µετόχους δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΕ,
καθώς και βεβαίωση ότι καταβλήθηκε το δικαίωµα εγγραφής (υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος ΙΙ). Με την παραλαβή των εγγράφων, ο
ΟΑΕΕ εξετάζει τη συνδροµή των απαραίτητων
προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται προβαίνει στην εγγραφή ή την επανεγγραφή των εταίρων/µετόχων και τους αποστέλλει ταχυδροµικά το σχετικό πιστοποιητικό. Αν οι εταίροι/µέτοχοι δεν διαθέτουν Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας προς τον ΟΑΕΕ, ο οποίος προβαίνει
στη χορήγησή του.
γ. ∆ιαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο
Οικονοµικών τα στοιχεία της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του ν. 3853/2010 (90 Α΄), καθώς
και τα στοιχεία της ∆ήλωσης έναρξης/µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (έντυπο
Μ3), της ∆ήλωσης σχέσεων φορολογουµένου
(έντυπο Μ7), της ∆ήλωσης µελών µη φυσικού
προσώπου (έντυπο Μ8), όπου απαιτείται, και
της ∆ήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης
(έντυπο Μ6), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση
ΑΦΜ στη συσταθείσα Εταιρεία. Ο ΑΦΜ αποδίδεται άµεσα από το Υπουργείο Οικονοµικών
και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία
Μιας Στάσης. Οι ∆ηλώσεις παραµένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της Εταιρείας στην
αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ
και µπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή
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αντίγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατόπιν αιτήµατος.
δ. Αποστέλλει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία αίτηµα εγγραφής της Εταιρείας στα Μητρώα του αρµόδιου επιµελητηρίου (υπόδειγµα
5 του Παραρτήµατος ΙΙΙ). Το Επιµελητήριο αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα αποστέλλει ηλεκτρονικά, µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ή µε τηλεοµοιοτυπία στην Υπηρεσία Μιας
Στάσης βεβαίωση εγγραφής της Εταιρείας στα
σχετικά Μητρώα (υπόδειγµα 6 του Παραρτήµατος ΙΙΙ).
ε. Καταχωρεί τον ΑΦΜ της νεοσυσταθείσας
Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτά την ανακοίνωση της περ. α΄ του παρόντος άρθρου µε τον
σχετικό ΚΑ∆ στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 12
Χορήγηση βεβαίωσης σύστασης ∆ιαβίβαση εγγράφων
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 11 της παρούσας, η Υπηρεσία Μιας
Στάσης χορηγεί ατελώς βεβαίωση στην οποία
αναφέρονται οι ενέργειες στις οποίες προέβη
και το αποτέλεσµα το οποίο είχαν (υπόδειγµα 7
του Παραρτήµατος ΙΙΙ). Ειδικότερα στη βεβαίωση κατ’ ελάχιστον αναφέρονται: Η ηµεροµηνία
σύστασης της Εταιρείας, η εταιρική µορφή αυτής, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της, ο
αριθµός Γ.Ε.ΜΗ και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης, ο ΑΦΜ της Εταιρείας και η αρµόδια
∆.Ο.Υ και η εγγραφή της Εταιρείας στα σχετικά
µητρώα του Επιµελητηρίου. Εφόσον πρόκειται
για ΑΕ ή ΕΠΕ στην βεβαίωση αναφέρεται και ο
ΚΑ∆ του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. Ακολούθως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία την
εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στα κατά τόπους αρµόδια Πρωτοδικεία για τις προσωπικές εταιρείες και τις
ΕΠΕ και στις Περιφέρειες για τις Α.Ε., ενώ
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

1084

τη σύστασή τους ακολουθεί και η διαβίβαση
έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της
Εταιρείας. Οµοίως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης,
διαβιβάζει εντός δεκαπέντε εργάσιµων (15)
ηµερών από τη σύσταση της Εταιρείας τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ ή
στην κατά τόπο, µε βάση την έδρα της Εταιρείας, αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συµβολαιογράφος, ο
φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαµβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των
επισυναπτόµενων σ’ αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και δηλώσεις.
Άρθρο 13
∆ιαδικασία Πληρωµών
Η καταβολή των ποσών του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, του ΦΣΚ, των δικαιωµάτων εγγραφής στον ΟΑΕΕ, καθώς και λοιπών
πληρωµών για λογαριασµό τρίτων ή για χορήγηση αντιγράφων και βεβαιώσεων που αφορούν στην Εταιρεία, γίνεται τοις µετρητοίς ή
εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500a
µε τραπεζική επιταγή, ή µε κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό της
Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και προσκόµιση
του αποδεικτικού κατάθεσης της Τράπεζας.
Εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, η καταβολή µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικών ή/και
τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών (web
ή/και phone banking), πιστωτικής ή χρεωστικής
κάρτας ή και διατραπεζικά.
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης για κάθε πληρωµή,
η οποία γίνεται στην ίδια, εκδίδει εις διπλούν
απόδειξη είσπραξης, στην οποία εκτός από το
συνολικό ποσό είσπραξης αναγράφονται αναλυτικά και τα επιµέρους ποσά, καθώς και οι δικαιούχοι αυτών. Το πρώτο στέλεχος της απόδειξης δίδεται στον καταβάλλοντα, ενώ το
αντίγραφο παραµένει και φυλάσσεται στον φάκελο της Εταιρείας για δέκα (10) έτη.
Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας
δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται
στο πρόσωπο των εταίρων και δεν καταχωρη-

θεί στο Γ.Ε.ΜΗ, επιστρέφεται το σύνολο των
καταβληθέντων ποσών, εκτός του Γραµµατίου
Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Η επιστροφή
του ποσού γίνεται εντός προθεσµίας τριάντα
30 ηµερών, η οποία άρχεται από την εποµένη
εργάσιµη ηµέρα που λήγει η προθεσµία θεραπείας των ελλείψεων σύµφωνα µε την παρ. 3
του αρ. 5, παρ. 3 του αρ. 6 και παρ. 3 του αρ. 7
του ν. 3853/2010.
Τα ποσά τα οποία καταβάλλονται τοις µετρητοίς ή µε τραπεζική επιταγή στην Υπηρεσία
Μιας Στάσης και έχουν εισπραχθεί για λογαριασµό τρίτων, κατατίθενται το αργότερο την
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τον προϊστάµενο
της Υπηρεσίας Μιας Στάσης ή εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης είναι συµβολαιογράφος,
από τον ίδιο, ή από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο υπάλληλο αυτών, στον τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 14
Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης
Εταιρείας και λοιπά κόστη.
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στην είσπραξη των ακόλουθων ποσών:
1. Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας,
το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος
για τη σύσταση της Εταιρείας από την Υπηρεσία Μίας Στάσης, και ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες
και στο ποσό των εβδοµήντα (70) ευρώ για τις
Ε.Π.Ε. και ΑΕ. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των
τριών (3), το ύψος του Γραµµατίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά πέντε
(5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
2. Τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ, του άρθρου 8
του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 13 του ν. 3853/2010, το οποίο ορίζεται
στο ποσό των δέκα (10) ευρώ, και καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση ή
µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Κόστος εγγραφής στο Επιµελητήριο, το
οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
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στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (154
Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν.
3419/2005 (297 Α΄).
4. Τέλος υπέρ ταµείου Νοµικών, το οποίο
σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ββ΄ του εδ.
ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ.
4114/1960 (164 Α΄), όπως ισχύει, ανέρχεται σε
ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί του κεφαλαίου των οµορρύθµων και ετερορρύθµων
Εταιρειών που αναγράφεται στο καταστατικό.
5. Τέλος υπέρ του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών, το οποίο για τη σύσταση οµορρύθµων και ετερορρύθµων Εταιρειών µε κεφάλαιο από 586,94 a και άνω ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται
στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσηµο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 a εισπράττεται µόνο
ποσό 5,80 a. Για τη σύσταση Ε.Π.Ε., ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό
5,80 a, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.
273/1995, (155 Α΄).
6. Για τη σύσταση ανωνύµων Εταιρειών, τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, το
οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1‰ επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.
7. Τέλος χορήγησης αντιγράφων και αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 3419/
2005, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, το
οποίο ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριών (3) ευρώ πλέον πενήντα λεπτών (0,50) για κάθε σελίδα. Εφόσον το αντίγραφο ή το απόσπασµα χορηγείται ηλεκτρονικά δεν καταβάλλεται πρόσθετο τέλος ανά σελίδα.
8. Τέλος χορήγησης πιστοποιητικών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 16 του ν. 3419/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 13
του ν. 3853/2010, το οποίο ορίζεται στο ποσό
των τριών (3) ευρώ.
9. Τέλος για την παροχή εξ αποστάσεως
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του
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Γ.Ε.ΜΗ και αυτοδύναµης ανάκλησης των αποθηκευµένων δεδοµένων, για τους εγγεγραµµένους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 3419/2005, το οποίο ορίζεται
στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ ετησίως.
Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται η χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 17
της παρούσας.
10. Τα τέλη των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος καταβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο
στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα τέλη της παραγράφου
7 αποδίδονται κατά το πάγιο ποσό τους στην
Κεντρική 'Ενωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) και
κατά το ποσό που καταβάλλεται για κάθε σελίδα στην Υπηρεσία που χορηγεί το απόσπασµα
ή το αντίγραφο. Εφόσον τα αντίγραφα και τα
αποσπάσµατα χορηγούνται ηλεκτρονικά, το τέλος περιέρχεται εξ ολοκλήρου στην Κ.Ε.Ε. Το
τέλος που καταβάλλεται για την χορήγηση πιστοποιητικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του παρόντος, περιέρχεται εξ ολοκλήρου στην
Κ.Ε.Ε.
11. Τα τέλη, καθώς και τυχόν άλλα ποσά που
εισπράττονται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης
για λογαριασµό τρίτων, επιµερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επιτυχή καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή γίνεται µε χρέωση
του τραπεζικού λογαριασµού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 13 της παρούσας και πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού
των δικαιούχων µε ηλεκτρονικά µέσα. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους τριµηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ηµεροµηνία είσπραξης, καθώς και τα ακόλουθα
στοιχεία της καταβάλλουσας Εταιρείας:
α. Όνοµα και η επωνυµία
β. Νοµική Μορφή
γ. ΑΦΜ
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δ. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ
ε. Κεφάλαιο
στ. Ειδικά για τον ΟΑΕΕ, τα ονόµατα και
ΑΦΜ των εταίρων για τους οποίους εισπράχθηκε δικαίωµα εγγραφής
Μέρος Β'
Πληροφοριακά Συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ και
Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Άρθρο 15
∆ιαβίβαση στοιχείων
1. Το πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσίας Μιας
Στάσης διασυνδέεται ηλεκτρονικά µε τη Βάση
∆εδοµένων και το πληροφοριακό σύστηµα
Γ.Ε.ΜΗ, προκειµένου να επικοινωνεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσει δεδοµένα
µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών,
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τις Περιφέρειες, τα ∆ικαστήρια, το Εθνικό Τυπογραφείο και τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης για τη σύσταση
Εταιρειών σύµφωνα µε τους ν. 3419/ 2005 και ν.
3853/2010. Για τη σύνδεση και την ανταλλαγή δεδοµένων, τηρούνται οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και
εθνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια και την
ακεραιότητα του δικτύου και των διαβιβαζόµενων
δεδοµένων. Ειδικότερα, τα δεδοµένα διαβιβάζονται µε κρυπτογραφηµένο και ασφαλή τρόπο,
σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές
που θέτει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο
27 του ν. 3731/2008 (263 Α΄) και τηρώντας τους
κανόνες Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων των διασυνδεόµενων υπηρεσιών.
2. Η διαβίβαση στοιχείων, η ανταλλαγή πληροφοριών και η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών µεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, δύνανται να
διενεργούνται και µε τηλεοµοιοτυπία ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (290 Α΄) «Οικονοµικοί πόροι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
άλλες ∆ιατάξεις» και το π.δ. 342/2002 (284 Α΄)

«∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.∆.∆ και Ο.Τ.Α ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και
ενώσεων φυσικών προσώπων». Η διαβίβαση
στοιχείων µε τα ανωτέρω µέσα γίνεται σε κάθε
περίπτωση αδυναµίας διασύνδεσης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης µε άλλα δηµόσια µητρώα.
Άρθρο 16
∆ιαδικτυακός Τόπος Γ.Ε.ΜΗ
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τηρεί τον ∆ηµόσιο ∆ιαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ, στον οποίο
δηµοσιεύεται κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη σύσταση Εταιρειών και τη δηµόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ δηµοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010,
καθώς και τα στοιχεία των Εταιρειών που υπόκεινται εκ του νόµου σε δηµοσιότητα.
3. Στον διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ αναρτώνται πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες
Μιας Στάσης, όπως ενδεικτικά:
α. Η διεύθυνση, οι ώρες υποδοχής κοινού,
τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), και οι τρόποι πληρωµής που κάθε µία απ' αυτές υποστηρίζει. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης µπορούν να
κατατάσσονται µε γεωγραφικά κριτήρια, καθώς
και µε βάση τη νοµική µορφή των Εταιρειών
που έχουν αρµοδιότητα να συστήνουν. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να αναρτώνται όσον αφορά
τους Συµβολαιογράφους που λειτουργούν ως
Υπηρεσία Μίας Στάσης, και στο διαδικτυακό τόπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων.
β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συστήσουν Εταιρεία µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, καθώς
και τα κόστη σύστασης ανά εταιρικό τύπο.
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γ. Κανονισµοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις
∆ηµοσίων Υπηρεσιών και του Εποπτικού Συµβούλιου του Γ.Ε.ΜΗ, που αφορούν τη διαδικασία σύστασης Εταιρειών και τις καταχωρίσεις
στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ τηρείται λογισµικό που η χρήση του είναι ελεύθερη και δωρεάν, µέσω του οποίου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υπολογίζουν το ακριβές κόστος σύστασης Εταιρείας σύµφωνα µε τον ν. 3853/
2010, ανάλογα µε τον τύπο της Εταιρείας και
το κεφάλαιο αυτής.
5. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ είναι αρµόδια για την έγκαιρη ενηµέρωση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά για
τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του παρόντος, οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται
στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τη Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων για
τα ΚΕΠ και τους συµβολαιογράφους αντίστοιχα, καθώς και από τα Επιµελητήρια, που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης.
6. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ διασφαλίζει
την επαρκή διασύνδεση της διαδικτυακής πύλης µε τα πληροφορικά συστήµατα του Γ.Ε.ΜΗ
και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την παροχή
των απαιτούµενων πληροφοριών και είναι αρµόδια για την τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου.
Άρθρο 17
Ασφαλής Πρόσβαση στα Πληροφοριακά
Συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης
1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα
Γ.Ε.ΜΗ και στο πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσίας Μιας Στάσης γίνεται, σύµφωνα µε το
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, σε κρυπτογραφηµένη και
ασφαλή σύνδεση. Για την πρόσβαση στα ανωτέρω συστήµατα απαιτείται η χορήγηση από
την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ κωδικού χρήστη
και κωδικού πρόσβασης, οι οποίοι είναι προσω-
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πικοί και χορηγούνται µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης και οι
υπόλοιπες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήµατα, όταν αυτή προβλέπεται, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν τα στοιχεία, την ιδιότητα και τη θέση των υπαλλήλων
που ζητούν να οριστούν ως εξουσιοδοτηµένοι
χρήστες. Το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη
είναι µοναδικό και συνδέεται µαζί του µονοσήµαντα. Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης, οφείλει
να τηρεί την µυστικότητα των κωδικών και είναι
υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, µεταβολή και
διαγραφή δεδοµένων που διενεργείται µε τους
κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί. Η απόδοση
των διαπιστευτηρίων (κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στους χρήστες των Υπηρεσιών
Μίας Στάσης θα πρέπει να γίνεται µετά από
έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Κάθε µεταβολή που αφορά
το µητρώο Υπηρεσιών Μιας Στάσης γνωστοποιείται µε αυτόµατο τρόπο στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Η πρόσβαση
στις Υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήµατος των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τα πιστοποιηµένα ΚΕΠ δύναται να πραγµατοποιείται και
µέσω του συστήµατος των ΚΕΠ. Η ταυτοποίηση
των χρηστών σε αυτή τη περίπτωση γίνεται µε
ευθύνη των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βάση τις αρχές του
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. Στη περίπτωση πρόσβασης στο
σύστηµα Υπηρεσιών Μιας Στάσης µέσω του συστήµατος των ΚΕΠ αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσίας Μιας Στάσης τα
στοιχεία του υπαλλήλου που κάνει χρήση των
Υπηρεσιών. Εφόσον η παραπάνω διασύνδεση
δεν είναι τεχνικά εφικτή τα πιστοποιηµένα ως
Υπηρεσία Μιας Στάσης ΚΕΠ χρησιµοποιούν το
υφιστάµενο σύστηµα Υπηρεσίας Μιας Στάσης
και πιστοποιούνται ως χρήστες σ' αυτό. Η πρόσβαση στον φάκελο και η χορήγηση πιστοποιη-
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τικών και αντιγράφων δύναται να παρέχεται και
µε τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης που προέρχονται από άλλο σύστηµα του ∆ηµοσίου,
εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και έχει
υπάρξει προηγούµενη σχετική συµφωνία
2. Το πληροφοριακό σύστηµα Υπηρεσίας
Μιας Στάσης καταγράφει τις ενέργειες και τον
χρόνο που τις πραγµατοποιεί ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης. Η τήρηση των δεδοµένων αυτών
γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για
την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον
τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα αρχεία καταγραφής ενεργειών και γεγονότων
διατηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα για
την περίπτωση αναδροµής σε ενέργειες του
παρελθόντος. Αντίγραφο των αρχείων καταγραφής ενεργειών και γεγονότων πρέπει να
τηρείται σε εφεδρικά αντίγραφα σε µη µεταβαλλόµενα αποθηκευτικά µέσα (write once read
many) µε υψηλό χρόνο ζωής.
3. Τα επιµελητήρια και οι συµβολαιογράφοι
που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μιας Στάσης,
οφείλουν να διαθέτουν, πέρα από τους κωδικούς πρόσβασης, ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση και σύνδεση στο
διαδίκτυο, τηλεοµοιότυπο και σαρωτή. Επίσης,
οφείλουν να διαθέτουν λογισµικό που διασφαλίζει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ιών και
λοιπών κακόβουλων επιθέσεων. Τέλος, πρέπει,
να λαµβάνουν και να αποστέλουν έγγραφα ψηφιακώς υπογεγραµµένα, µε ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΚΥΑ Φ60/38/232,
799Β΄) ή τις προϋποθέσεις που θέτει το Π.∆.
150/2001 (125 Α΄). Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και η Συντονιστική Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων, πιστοποιούν ότι τα
Επιµελητήρια και οι Συµβολαιογράφοι αντίστοιχα, πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου και ότι είναι σε θέση να διακινούν έγγραφα και δεδοµένα µε υψηλή ασφάλεια.
4. Το Εποπτικό Συµβούλιο, µετά από γνώµη
της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, καθορίζει τις
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διαδικασίες διαχείρισης των χρηστών και πιστοποίησης των Επιµελητηρίων και των Συµβολαιογράφων. Ενδεικτικά, µπορεί να εξειδικεύει
τον τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό που
πρέπει να διαθέτουν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται ως εξουσιοδοτηµένοι
χρήστες, τους λόγους διακοπής της πρόσβασης και τους κανόνες συµπεριφοράς των χρηστών και της χρήσης των πληροφοριών.
5. Οι φορείς πιστοποίησης προβαίνουν σε
ελέγχους των πιστοποιηµένων χρηστών και
εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν τηρούνται οι
προϋποθέσεις πιστοποίησης, προβαίνουν στην
άρση αυτής και ειδοποιούν την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη διακοπή της πρόσβασης
στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
6. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ αναστέλλει
άµεσα την πρόσβαση σε πιστοποιηµένο χρήστη, εφόσον διαπιστώσει κακόβουλη εισαγωγή
ή µεταβολή δεδοµένων καθώς και παρακράτηση χρηµάτων και ζητά από τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου στις οποίες κατά περίπτωση υπάγονται οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, την άµεση
διερεύνηση της υπόθεσης. Το πόρισµα κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, η
οποία, βάσει αυτού προβαίνει στη διακοπή της
πρόσβασης οριστικά ή προσωρινά, ή την άρση
της κατά τα ανωτέρω αναστολής.
7. Η πρόσβαση, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ στα στοιχεία του φακέλου, για
τους υπόχρεους του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
είναι δυνατή, µε τη χρήση κωδικού χρήστη και
κωδικού πρόσβασης που εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και χορηγούνται σ’ αυτούς, µετά από αίτησή τους και την καταβολή τέλους σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου
14 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος
είναι νοµικό πρόσωπο, οι κωδικοί εκδίδονται στο
όνοµα του νοµίµου εκπροσώπου του. Οι κωδικοί
αυτοί επιτρέπουν την πρόσβαση αποκλειστικά
στον φάκελο που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο
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αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. Με τους κωδικούς αυτούς οι
υπόχρεοι δύνανται να ζητούν και να λαµβάνουν
ηλεκτρονικά αντίγραφα από το περιεχόµενο του
φακέλου, καθώς και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, όπως
αυτό ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 14 της παρούσας.
8. Ειδικά για τις εταιρείες που συστήνονται
από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, ο κωδικός
χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης χορηγούνται
από αυτές αµέσως µετά την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. Εναλλακτικά, ο κωδικός χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης δύνανται να αποστέλονται
από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ στον νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρείας, στην έδρα της
Εταιρείας, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων
ηµερών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην
περίπτωση αυτή, η αποστολή τους πρέπει να
γίνεται µε τρόπο που διασφαλίζει την παράδοση στο νόµιµο παραλήπτη και τη µυστικότητά
τους. Ο Υπόχρεος είναι υπεύθυνος για τη µυστικότητα των κωδικών και την ορθή χρήση αυτών από την παραλαβή τους.
Άρθρο 18
Παρατεταµένη Αδυναµία Πρόσβασης και
Αποθήκευσης ∆εδοµένων
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ είναι αρµόδια
για την τήρηση εφεδρικής βάσης δεδοµένων
στην οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα του
Γ.Ε.ΜΗ και η οποία υποστηρίζει και εξυπηρετεί
τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης σε περίπτωση αδυναµίας της κεντρικής βάσης δεδοµένων.
2. Σε περίπτωση παρατεταµένης µερικής ή
ολικής αδυναµίας πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, οι
Υπηρεσίες Μιας Στάσης παραλαµβάνουν και
ελέγχουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, και
αποστέλλουν και ζητούν από τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς τις απαραίτητες δηλώσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά µε όποιον τρόπο είναι τεχνικά εφικτός. Με την επαναφορά της λειτουργίας του συστήµατος καταχωρούνται τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί
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και αρχίζουν να µετράνε οι προθεσµίες του τίθενται για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 19
Τελικές - Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ,
όλες οι νεοσυσταθείσες εταιρείες καταχωρούνται σ’ αυτό κατά τα προβλεπόµενα στο ν.
3419/2005. Οι εταιρείες αυτές λαµβάνουν αποκλειστικά αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η µετάπτωση στη βάση δεδοµένων του
Γ.Ε.ΜΗ των στοιχείων που αφορούν τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 γίνεται σταδιακά και πάντως εντός έτους από
την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η µετάπτωση των στοιχείων γίνεται µε ευθύνη της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, η οποία για το σκοπό
αυτό µπορεί να ζητά από τα επιµελητήρια και
τις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές
τη χορήγηση στοιχείων που τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή και την πρόσβαση στις βάσεις
δεδοµένων τους. Η χορήγηση των στοιχείων
και η πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων γίνεται
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιµήµατος.
Η πρόσβαση στα στοιχεία και η επεξεργασία
αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2472/1997, ως ισχύει.
3. Για τα στοιχεία που τηρούνται αποκλειστικά σε έντυπη µορφή, η Κεντρική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ σε συνεργασία µε τους φορείς όπου
τηρούνται µπορεί να προχωρά σε ψηφιοποίηση
και καταχώρισή τους στη βάση δεδοµένων του
Γ.Ε.ΜΗ ή σε άλλη βάση δεδοµένων µε την
οποία αυτό διασυνδέεται. Οι υπόχρεοι κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
µπορούν, µετά από πρόσκληση της Κεντρικής
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, να υποβάλουν στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ, σε
ηλεκτρονική µορφή τα υφιστάµενα στοιχεία
που καταχωρούνται στη Μερίδα και στο Φάκελό τους. Στην περίπτωση αυτή, οι Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ και το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ οφείλουν να
ελέγχουν τα στοιχεία και µπορούν να ζητούν
πρόσθετες διευκρινίσεις από τους υπόχρεους
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πριν προβούν σε ψηφιοποίηση και καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ και της Υπηρεσίας
Μιας Στάσης, τα αντίγραφα των καταστατικών
µαζί µε τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της παρούσας διαβιβάζονται στα κατά
τόπους αρµόδια Πρωτοδικεία και για τις Α.Ε.
στις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12. Η
αναζήτηση των αντιγράφων αυτών από τα
Πρωτοδικεία και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας γίνεται µε τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ, ο οποίος αντικαθιστά τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών Εταιρειών και
Ε.Π.Ε. που τηρούνται στο Πρωτοδικείο και τον
Αριθµό Μητρώου Α.Ε, για τις Ανώνυµες εταιρείες.
Άρθρο 20
Παραρτήµατα
Τα προσαρτώµενα Παραρτήµατα αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Κοινής
Υπουργικής απόφασης. Τα υποδείγµατα των
παραρτηµάτων είναι δεσµευτικά µόνο κατά το
περιεχόµενό τους και δεν περιορίζουν τη δυνατότητα των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών να εκδίδουν διαφορετικής µορφής αντίστοιχα έντυπα.
Παράρτηµα Ι
Παράρτηµα ΙΙ
Παράρτηµα ΙΙΙ
Άρθρο 21
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 4η Απριλίου
2011.
Σηµ.: Τα υποδείγµατα στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
βρίσκονται στον ιστότοπο ΣΣΕΑΠΑ∆ http:
//www.hellenicnotaryassociation.gr

Καθορισµός της ∆ιαδικασίας Ενηµέρωσης
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών
µε την υποβολή ∆ηλώσεων και τις Εισπράξεις
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου µέσω των
Υπηρεσιών του Γενικού Εµπορικού Μητρώου.
Απόφ. υπ’ αριθµ. πρωτ.
∆16 1053568 ΕΞ 2011/5.4.2011/Yπ. Οικ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/2010, τ. Β΄)
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες
διατάξεις».
2. της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε αριθ. K1-802/23.3.2011
(ΦΕΚ 470, τ. Β΄).
3. των άρθρων 17 έως 31 του ν. 1676/1986
(ΦΕΚ 204, τ. Α΄), «Καθορισµός Συντελεστών
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και ρύθµιση άλλων θεµάτων» όπως ισχύει.
4. της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/
1999 (ΦΕΚ 249, τ. Α΄) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και άλλες διατάξεις».
5. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α΄) «Περί
Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού», όπως ισχύει.
6. του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90, τ. Α΄) «Περί
Κώδικος Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων».
7. του π.δ. 16/89 (ΦΕΚ 6, τ. Α΄) «Κανονισµός
Λειτουργίας των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.)».
8. της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000
(ΦΕΚ 285/28.12.2000, τ. Β΄) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
9. της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών µε αρ. ∆6Α1
142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725/
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3.11.10, τ. Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Με την παρούσα καθορίζεται ότι η Υπηρεσία
µιας Στάσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.
3853/2010 (ΦΕΚ 90/17.6.2010 τ. Β΄), δύναται
να παραλαµβάνει τις δηλώσεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) για τις υπό σύσταση εταιρείες, που προβλέπονται στην ΚΥΑ µε
αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ. Β΄) και να
εισπράττει τον αναλογούντα φόρο. Το Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) υποχρεούται να
αποδίδει αυτόν στο λογαριασµό «200/∆.Ο.Υ.
Κατοίκων Εξωτερικού» του Ελληνικού ∆ηµοσίου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος, βάσει
των άρθρων 13 και 14 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.
Η Υπηρεσία µιας Στάσης υποχρεούται να
αποστέλει ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών και τα στοιχεία των δηλώσεων
Φ.Σ.Κ. που περιλαµβάνονται και αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι της αίτησης απόδοσης
Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Η διαβίβαση της αίτησης πιστοποιεί ταυτόχρονα ότι το ποσό που αναγράφεται στη ∆ήλωση Φ.Σ.Κ. έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) και ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
απόδοση του Α.Φ.Μ. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. µε
αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ. Β΄).
Ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται άµεσα από το Υπουργείο Οικονοµικών και συσχετίζεται αυτόµατα
µε τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. Ως ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης και καταβολής του Φ.Σ.Κ. καταχωρείται η ηµεροµηνία απόδοσης του Α.Φ.Μ.
Η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να µεταφέρει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα στο λογαριασµό του ∆ηµοσίου που τηρείται
στη Τράπεζα Ελλάδος «200/∆ΟΥ Κατοίκων
Εξωτερικού» το συνολικό ποσό του Φ.Σ.Κ. και
να στείλει µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στη ∆.Ο.Υ.
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Κατοίκων Εξωτερικού και στη ∆ιεύθυνση Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (∆16)/Κλιµάκιο
ΚΕ.Π.Υ.Ο. συγκεντρωτική κατάσταση µεταφοράς χρηµάτων ηµέρας από τον λογαριασµό
Γ.Ε.ΜΗ. στο λογαριασµό του ∆ηµοσίου «200/
∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού» για όσες περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί η απόδοση Α.Φ.Μ.
Η ∆ιεύθυνση Λογαριασµών του ∆ηµοσίου
(∆24) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού δηµιουργεί Εκτός Προϋπολογισµού, Λογαριασµό Χρηµατικής ∆ιαχείρισης για την παρακολούθηση της καταβολής
του φόρου.
Η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού προβαίνει µε
βάση την ηµερήσια συγκεντρωτική κατάσταση
του Γ.Ε.ΜΗ. και την απόδειξη της Τράπεζας
Ελλάδος, στις απαραίτητες εγγραφές στα ηµερολόγια εισπράξεων και πληρωµών.
Η Γ.Γ.Π.Σ., µετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δηµιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές που
χρειάζεται στα υποσυστήµατα του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ)
ΤΑΧΙS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις
αρµόδιες ∆.Ο.Υ. σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται ανάλογα µε τον όγκο των εγγραφών.
Ειδικότερα ως προς τον Φ.Σ.Κ. ενηµερώνει το
υποσύστηµα «Άλλων Φόρων» µε τις υποβληθείσες δηλώσεις και το υποσύστηµα Εσόδων
µε τη βεβαίωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό
πίστωσης, στις ατοµικές µερίδες φορολογουµένων καθώς και όλα τα απαραίτητα τηρούµενα βιβλία των ∆.Ο.Υ.
Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται
να αποστέλει στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαµβάνουν τριµηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά, η ηµεροµηνία είσπραξης φόρων και τελών καθώς και
όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφονται
στο άρθρο 14 παρ. 11 της Κ.Υ.Α. µε αριθ. K1802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470, τ. Β΄).
Το κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (∆16) σε συνεργασία µε την
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∆ιεύθυνση Εφαρµογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ. πραγµατοποιεί µηνιαίο έλεγχο της κίνησης του
εκτός προϋπολογισµού λογαριασµού στη ∆ΟΥ
Κατοίκων Εξωτερικού σε συσχέτιση µε τον καταβληθέντα Φ.Σ.Κ. σύµφωνα µε τις παραληφθείσες δηλώσεις αυτού.
Η διαδικασία του ως άνω ελέγχου και της
συσχέτισης είναι ανεξάρτητη και δεν συνιστά
προϋπόθεση για την εκτέλεση από τη Γ.Γ.Π.Σ.
της δηµιουργίας των εγγραφών στα υποσυστήµατα του ΟΠΣ ΤΑΧΙS και στην ενηµέρωση των
∆.Ο.Υ. µε αυτές.
Εάν από τον έλεγχο µε τα ποσά από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύψει µικρότερη κατάθεση από το Γ.Ε.ΜΗ., τότε αυτό ενηµερώνεται
από την ∆16 εγγράφως, καταθέτει άµεσα τη
διαφορά και καταλογίζεται σε αυτό ο οφειλόµενος τόκος υπερηµερίας µε καταλογιστική
πράξη του αρµόδιου επιθεωρητή, ο οποίος θα
ερευνήσει την υπόθεση.
Εάν από τον έλεγχο µε τα ποσά από τις υποβληθείσες ∆ηλώσεις προκύψει µεγαλύτερη κατάθεση από το Γ.Ε.ΜΗ., τότε η διαφορά θα καλυφθεί µε ισόποσα µικρότερη κατάθεση την
επόµενη ηµέρα.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις που από τον
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έλεγχο µε τα ποσά από τις υποβληθείσες ∆ηλώσεις προκύψουν διαφορές, το Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποστέλει στη Γ.Γ.Π.Σ. αναλυτικό
αρχείο ανά Α.Φ.Μ. των εισπραχθέντων ποσών
ΦΣΚ και ανά ηµέρα απόδοσης Α.Φ.Μ.
Οι δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται και ο αναλογών φόρος καταβάλλεται υποχρεωτικά µέσω
Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό σύσταση επιχειρήσεις
υποχρεούνται να λάβουν ΑΦΜ µέσω αυτού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13
της Κ.Υ.Α. µε αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470,
τ. Β΄). Σε περίπτωση που εκ παραδροµής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση ως άνω από τη
∆.Ο.Υ., αυτή θεωρείται ως «εκ παραδροµής παραληφθείσα» και διαγράφεται, ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, επιστρέφονται και αποδίδονται µε
εντολή µεταφοράς προς τον τραπεζικό λογαριασµό της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Αντίγραφο της εντολής µεταφοράς χορηγείται
στον ενδιαφερόµενο για να το προσκοµίσει
στο Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να ολοκληρώσει τη
διαδικασία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης
στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Καρυάς (πρώην Κοινότητα Καρυάς) του ∆ήµου Καρυάς του Νοµού
Λευκάδος.
Απόφ. υπ’ αριθµ. 513/04/21.2.2011/
ΦΕΚ 342/4.3.2011/ (τ. Β΄) Ο.Κ.Χ.Ε.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α
παρ. 3 και 4 του Ν. 2308/1995 «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου.
∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114 Α΄/15.6.1995, ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998 και
ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3127/
2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των Ν.
2308/1995 και 2664/1998 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
3. Την υπ’ αριθµ. 100116/7687/27.12.1995
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κηρύχθηκε
υπό κτηµατογράφηση η Κοινότητα Καρυάς του
Νοµού Λευκάδος (ΦΕΚ 1099/B΄/29.12.1995).
4. Την πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
που περιέχεται στο υπ’ αριθµ. 451/16.2.2011
πρακτικό του ∆.Σ. της, µε την οποία εισηγείται
στον Ο.Κ.Χ.Ε., την έκδοση διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σήµερα, 21 Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα
διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης για τα ακίνητα της περιοχής
του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Καρυάς (πρώην
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Κοινότητα Καρυάς) του ∆ήµου Καρυάς του Νοµού Λευκάδος, τα οποία υπάγονται στην τοπική
αρµοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Καρυάς
και περιλαµβάνονται στους αναµορφωµένους
κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα της
Β΄ ανάρτησης µε αριθµό ειδικού πρωτοκόλλου
παραλαβής κτηµατολογικών στοιχείων υπ’
αριθµ. 331/14.2.2011.
Άρθρο 2
Το περιεχόµενο των αναµορφωµένων κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων της Β΄
ανάρτησης µε αριθµό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηµατολογικών στοιχείων υπ’ αριθµ.
331/14.2.2011 θα αποτελέσει το περιεχόµενο
των πρώτων εγγραφών που θα καταχωρισθούν
στο κτηµατολογικό βιβλίο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
Καταχώριση πρώτων εγγραφών στο κτηµατολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Καρυάς (πρώην
Κοινότητα Καρυάς) του ∆ήµου Καρυάς του Νοµού Λευκάδος.
Απόφ. υπ. αριθµ. απόφ. 514/04/23.2.2011/
ΦΕΚ 342/4.3.2011/(τ. Β΄) Ο.Κ.Χ.Ε.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο
β΄ του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α
παρ. 3 και 4 του Ν. 2308/1995 «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου.
∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
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114 Α΄/15.6.1995, ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998 και
ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3127/
2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των Ν.
2308/1995 και 2664/1998 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
4. Την υπ’ αριθµ. 100116/7687/27.12.1995
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κηρύχθηκε υπό κτηµατογράφηση η Κοινότητα Καρυάς
του Νοµού Λευκάδος (ΦΕΚ 1099/B΄/29.12.
1995).
5. Την υπ’ αριθµ. 56/22.2.2011 εισήγησηπρόταση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προς το ∆.Σ.
του Ο.Κ.Χ.Ε., µε την οποία προτείνει, σύµφωνα
µε την ανατεθείσα σε αυτόν σχετική αρµοδιότητα δυνάµει του υπ’ αριθµ. 409/4.3.2010 πρακτικού ∆.Σ. «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2664/1998 απόφασης.
6. Την υπ’ αριθµ. 513/4/21.2.2011 απόφαση
του ∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. µε την οποία διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης για τα ακίνητα της περιοχής του Τοπικού
∆ιαµερίσµατος Καρυάς (πρώην Κοινότητα Καρυάς) του ∆ήµου Καρυάς του Νοµού Λευκάδος.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισµού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
∆ιαπιστώνεται σήµερα, 23 Φεβρουαρίου 2011,
η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης
των πρώτων εγγραφών στο κτηµατολογικό βιβλίο του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Καρυάς (πρώην Κοινότητα Καρυάς) του ∆ήµου Καρυάς του
Νοµού Λευκάδος, κατά µεταφορά από τους
αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες
της Β΄ Ανάρτησης, οι οποίοι έχουν αριθµό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηµατολογικών
στοιχείων υπ’ αριθµ. 331/14.2.2011.

Άρθρο 2
Ως ηµεροµηνία έναρξης του Κτηµατολογίου
στην περιοχή αυτή ορίζεται η 4η Μαρτίου 2011,
ηµέρα Παρασκευή. Η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου στην περιοχή του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Καρυάς (πρώην Κοινότητα Καρυάς) του
∆ήµου Καρυάς του Νοµού Λευκάδος αφορά
µόνο στα ακίνητα, τα οποία περιλαµβάνονται
στους αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες και στα διαγράµµατα της Β΄ Ανάρτησης
µε αριθµό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής
κτηµατολογικών στοιχείων υπ’ αριθµ. 331/
14.2.2011, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηµατολογικό βιβλίο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
Περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης
στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Πηγαδησάνων (πρώην
Κοινότητα Πηγαδησάνων) του ∆ήµου Καρυάς
του Νοµού Λευκάδος.
Απόφ. υπ’ αριθµ. 513/03/21.2.2011
ΦΕΚ 342/4.3.2011 (τ. Β΄) Ο.Κ.Χ.Ε.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α
παρ. 3 και 4 του Ν. 2308/1995 «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου.
∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114 Α΄/15.6.1995, ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998 και
ΦΕΚ 67 A΄/19.3.2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3127/
2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των Ν.
2308/1995 και 2664/1998 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
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3. Την υπ’ αριθµ. 100116/7687/27.12.1995
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κηρύχθηκε υπό κτηµατογράφηση η Κοινότητα Πηγαδησάνων του Νοµού Λευκάδος (ΦΕΚ 1099
B΄/29.12.1995).
4. Την πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
που περιέχεται στο υπ’ αριθµ. 451/16.2.2011
πρακτικό του ∆.Σ. της, µε την οποία εισηγείται
στον Ο.Κ.Χ.Ε., την έκδοση διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισµού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σήµερα, 21 Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα
διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης για τα ακίνητα της περιοχής
του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Πηγαδησάνων
(πρώην Κοινότητα Πηγαδησάνων) του ∆ήµου
Καρυάς του Νοµού Λευκάδος, τα οποία υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Καρυάς και περιλαµβάνονται στους
αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες
και διαγράµµατα της Β΄ ανάρτησης µε αριθµό
ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηµατολογικών στοιχείων υπ’ αριθµ. 330/14.2.2011.
Άρθρο 2
Το περιεχόµενο των αναµορφωµένων κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων της Β΄
ανάρτησης µε αριθµό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηµατολογικών στοιχείων υπ’ αριθµ.
330/14.2.2011 θα αποτελέσει το περιεχόµενο
των πρώτων εγγραφών που θα καταχωρισθούν
στο κτηµατολογικό βιβλίο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
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Καταχώριση πρώτων εγγραφών στο κτηµατολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Πηγαδησάνων
(πρώην Κοινότητα Πηγαδησάνων) του ∆ήµου
Καρυάς του Νοµού Λευκάδος.
Απόφ. υπ’ αριθµ. 514/03/23.2.2011
ΦΕΚ 342/4.3.2011 (τ. Β΄) Ο.Κ.Χ.Ε.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο
β΄ του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηµατολόγιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13α
παρ. 3 και 4 του Ν. 2308/1995 «Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου.
∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114 Α΄/15.6.1995, ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998 και
ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
3127/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των
Ν. 2308/1995 και 2664/1998 για την κτηµατογράφηση και το Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
4. Την υπ’ αριθµ. 100116/7687/27.12.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κηρύχθηκε υπό
κτηµατογράφηση η Κοινότητα Πηγαδησάνων του
Νοµού Λευκάδος (ΦΕΚ 1099 Β΄/29.12.1995).
5. Την υπ’ αριθµ. 55/22.2.2011 εισήγησηπρόταση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προς το ∆.Σ.
του Ο.Κ.Χ.Ε., µε την οποία προτείνει, σύµφωνα
µε την ανατεθείσα σε αυτόν σχετική αρµοδιότητα δυνάµει του υπ’ αριθµ. 409/4.3.2010 πρακτικού ∆.Σ. «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2664/1998 απόφασης.
6. Την υπ’ αριθµ. 513/3/21.2.2011 απόφαση
του ∆.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. µε την οποία διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηµατογράφη-
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σης για τα ακίνητα της περιοχής του Τοπικού
∆ιαµερίσµατος Πηγαδησάνων (πρώην Κοινότητα Πηγαδησάνων) του ∆ήµου Καρυάς του Νοµού Λευκάδος.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισµού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
∆ιαπιστώνεται σήµερα, 23 Φεβρουαρίου 2011, η
ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των
πρώτων εγγραφών στο κτηµατολογικό βιβλίο
του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Πηγαδησάνων
(πρώην Κοινότητα Πηγαδησάνων) του ∆ήµου
Καρυάς του Νοµού Λευκάδος, κατά µεταφορά
από τους αναµορφωµένους κτηµατολογικούς
πίνακες της Β΄ Ανάρτησης, οι οποίοι έχουν
αριθµό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηµατολογικών στοιχείων υπ’ αριθµ. 330/14.2.2011.

Άρθρο 2
Ως ηµεροµηνία έναρξης του Κτηµατολογίου
στην περιοχή αυτή ορίζεται η 4η Μαρτίου 2011,
ηµέρα Παρασκευή.
Η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου στην
περιοχή του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Πηγαδησάνων (πρώην Κοινότητα Πηγαδησάνων) του ∆ήµου Καρυάς του Νοµού Λευκάδος αφορά µόνο
στα ακίνητα, τα οποία περιλαµβάνονται στους
αναµορφωµένους κτηµατολογικούς πίνακες και
στα διαγράµµατα της Β΄ Ανάρτησης µε αριθµό
ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηµατολογικών στοιχείων υπ’ αριθµ. 330/14.2.2011, για τα
οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο
κτηµατολογικό βιβλίο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΕΓΓΡΑΦΑ
Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων του Ν.
3853/2010 αναφορικά µε την απλοποίηση των
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.
Εγκ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ2- 3144/30.3.2011
Υπ. Οικον., Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ενόψει εφαρµογής από 4/4/2011 των διατάξεων του Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών
εταιρειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α' 176-2010) σας γνωρίζουµε τα εξής αναφορικά µε
τις εταιρείες που θα συσταθούν σύµφωνα µε
την νέα διαδικασία:
Α. Ανώνυµες Εταιρείες που συστήνονται από τις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Συµβολαιογράφους) - άρθρο 7 Ν. 3853/2010.

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της K1-802/23.3.2011
Κ.Υ.Α., ο Συµβολαιογράφος, ο οποίος ενεργεί
ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας,
διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία
την εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στις Περιφέρειες για τις
Α.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων
ηµερών από τη σύστασή τους ακολουθεί και η
διαβίβαση έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Οµοίως, ο Συµβολαιογράφος, ο οποίος ενεργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη σύσταση της εταιρείας τον
πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στην κατά τόπο,
µε βάση την έδρα της εταιρείας, αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ο φυσικός φάκελος που διαβιβάζεται περιλαµβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόµενων σ' αυτό
εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα
και δηλώσεις.
Μετά τη διαβίβαση του φακέλου παύει η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Αρµόδια πλέον για τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ εί-
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ναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή το Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.
3419/2005 ως ισχύει.
∆εδοµένου ότι ο έλεγχος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά µε τις
πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύµων εταιρειών που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα εξακολουθεί να ισχύει, (βλ. άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.
2190/1920 ως ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει), οι αρµόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του προαναφερόµενου άρθρου
4 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων
15 και 17 της K1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α., πρέπει
να διαβιβάζουν τα στοιχεία του φακέλου που
τηρούν για τις συσταθείσες µετά την 4/4/11
Ανώνυµες Εταιρείες στις αρµόδιες κατά τόπο
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειµένου αυτές να είναι σε θέση να ασκούν τον
έλεγχο των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, όπως οι πράξεις και
τα στοιχεία αυτά απαριθµούνται αναλυτικά στις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ως συνηµµένη
κατάσταση).
Ειδικότερα εφιστούµε την προσοχή σας στα
κατωτέρω:
α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως
ισχύει δεν υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας
οι τροποποιήσεις του καταστατικού των ανωνύµων εταιρειών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ.
Συνεπώς, τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβάλλονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ από τις κατά τα ανωτέρω νεοσυσταθείσες ανώνυµες εταιρείες ελέγχονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 ως ισχύει
(άρθρο 2 παρ. 2 περ. β΄) από αυτές και εν συνεχεία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόµου, η αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προχωρεί,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 7
του Ν. 3419/2005, στην καταχώριση των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και στις ενέργειες
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που ορίζονται στο άρθρα 13 και 16 του Ν. 3419/
2005 (δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ &
Γ.Ε.ΜΗ καθώς και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ και
δηµοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ), χωρίς παρέµβαση της αρµόδιας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,
Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας.
β) Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις πλην της
ανωτέρω υπό στοιχείο α΄ περίπτωσης απαιτείται έλεγχος από την αρµόδια, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, Υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας. Συνεπώς πρέπει να
ακολουθείται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ η διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005 ως
ισχύει (παράγραφοι 1 και 2).
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προβαίνει στην παραλαβή, πρωτοκόλληση και έλεγχο νοµιµότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2
περ. β του Ν. 3419/2005 από την αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ καθώς και στον έλεγχο πληρότητας, σαφήνειας, ακρίβειας και νοµιµότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3419/2005.
Εν συνεχεία ακολουθεί η διαβίβαση στην
αρµόδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την
παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3419/2005.
Η Υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας
ασκεί την αρµοδιότητά της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εντός των προθεσµιών που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και κατόπιν
κοινοποιεί αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα την
ή τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει στην αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Μόλις η αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ παραλάβει τις σχετικές διοικητικές πράξεις προχωρεί,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 7 του
Ν. 3419/2005, στην καταχώριση των στοιχείων
στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και στις ενέργειες που ορίζονται στο άρθρα 13 και 16 του Ν. 3419/2005 (δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ καθώς
και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ και δηµοσίευση
στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ).
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Β. Λοιπές εταιρείες [Οµόρρυθµες Εταιρείες, Ετερόρρυθµες Εταιρείες (κάθε µορφής), Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης] που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης - άρθρα 5 και 6 Ν. 3853/2010.

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της K1-802/23.3.2011
Κ.Υ.Α., η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει
ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στα κατά τόπους αρµόδια Πρωτοδικεία
για τις προσωπικές εταιρείες και τις ΕΠΕ, ενώ
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από
τη σύστασή τους ακολουθεί και η διαβίβαση
έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της
εταιρείας. Οµοίως, η Υπηρεσία Μιας Στάσης,
διαβιβάζει εντός δεκαπέντε εργάσιµων (15)
ηµερών από τη σύσταση της εταιρείας τον πλήρη φυσικό φάκελο αυτής, στην κατά τόπο, µε
βάση την έδρα της εταιρείας, αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον η Υπηρεσία Μιας Στάσης
είναι συµβολαιογράφος, ο φυσικός φάκελος
που διαβιβάζεται περιλαµβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόµενων σ' αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά
έγγραφα και δηλώσεις.
Για κάθε περαιτέρω καταχώριση που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων
νόµων (Εµπορικός Νόµος ως ισχύει, Ν. 3190/
1955 περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ως
ισχύει και Ν. 3419/2005 ως ισχύει), οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 ως ισχύει, αρµόδιες για παραλαβή, την πρωτοκόλληση και
τον έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και
τον έλεγχο νοµιµότητας των νοµικών πράξεων,
των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών
στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, καθώς και αποκλειστικά αρµόδιες για
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Συνεπώς προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες σύµφωνα µε τις διατάξεις των ως άνω νόµων (ιδία άρθρα 2 και 7 του Ν. 3419/2005).
Περαιτέρω εφιστούµε την προσοχή σας στις
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διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3419/2005, αναφορικά µε την υποχρέωση της Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ δηµοσίευσης ανακοίνωσης στο Εθνικό
Τυπογραφείο (τεύχος ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ)
περί της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ πράξης ή
στοιχείου των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 3419/2005, περί των δηµοσιεύσεων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Γ. Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από
τις 4/4/2011) κάθε µορφής.

α. Ανώνυµες εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν τις
4/4/11

Ανάλογη διαδικασία µε αυτήν που περιγράφεται στο κεφάλαιο Α΄ περιπτώσεις α΄ και β΄ θα
πρέπει να ακολουθηθεί και στην περίπτωση των
ανωνύµων εταιρειών των οποίων η σύσταση
έγινε πριν τις 4.4.2011, µε τη µόνη διαφορά ότι
τότε ο φάκελος της εταιρείας θα βρίσκεται
στην οικεία περιφέρεια (φυσικός), και όχι στη
βάση δεδοµένων του Γ.Ε.ΜΗ του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών Μητρώων
Ανωνύµων Εταιρειών των αρχείων σε αυτήν
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 3419/2005.
Συνεπώς ο ενδιαφερόµενος θα απευθυνθεί
στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προσκοµίζοντας όλα τα
εκ του νόµου απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ θα πρέπει, εφόσον ο ενδιαφερόµενος αιτείται καταχώριση που υπόκειται
σε έλεγχο (κεφάλαιο Α΄ περίπτωση β΄) να ενηµερώσει την αρµόδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου η τελευταία να
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ασκήσει την εγκριτική ή εποπτική αρµοδιότητα
που έχει από το νόµο.
α. Οµµόρυθµες εταιρείες, Ετερόρρυθµες (κάθε
µορφής) εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που έχουν συσταθεί πριν τις 4.4.11

Επισηµαίνουµε ότι, µέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος του
Γ.Ε.ΜΗ, υφίσταται υποχρέωση των Υπηρεσιών
Γ.Ε.ΜΗ για τη διαβίβαση στα κατά τόπους αρµόδια Πρωτοδικεία [για τις Ο.Ε., Ε.Ε., (κάθε
µορφής) και Ε.Π.Ε.] των πράξεων τροποποίησης του καταστατικού αυτών που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ, κατ’ αναλογία µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της Κ1-802/23.3.2011 Κ.Υ.Α.,
προκειµένου να τηρούνται και τα σχετικά Μητρώα ενήµερα, µέχρι την πλήρη λειτουργία του
Γ.Ε.ΜΗ και τη συνακόλουθη κατάργησή τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3419/2005 ως
ισχύει και το άρθρο 36 του Ν. 3419/2005.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠOΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
∆ΗΜOΣΙOΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε το άρθρο 7β του
Κ.Ν. 2190/1920 (καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και δηµοσίευση σχετικής
ανακοίνωσης περί της καταχώρισης στο
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ) υποβάλλονται οι ακόλουθες
πράξεις και στοιχεία των ανωνύµων εταιρειών:
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∆ιάταξη Κ.Ν. 2190/1920

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Άρθρο 1 παρ. 3

Η ίδρυση ανώνυµης εταιρείας ως µονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση
όλων των µετοχών της σε ένα µόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία
του µοναδικού µετόχου της.

Άρθρο 3α

Έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου,
Χορήγηση εξουσίας στο ∆.Σ. για έκδοση ΜΟ∆,
Πιστοποίηση καταβολής ΜΟ∆,
Πιστοποίηση µετατροπής ΜΟ∆,
Προσαρµογή άρθρου περί κεφαλαίου του καταστατικού.

4α παρ. 3

Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας.

7α παρ. 1, 2, 3

1. Πράξεις και στοιχεία ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών.
Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύµων εταιρειών και το καταστατικό, µε την εγκριτική απόφαση της ∆ιοίκησης, όπου απαιτείται.
β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, µε την
εγκριτική απόφαση της ∆ιοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού µαζί µε τις γενόµενες τροποποιήσεις.
γ. Ο διορισµός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση µε τα στοιχεία
ταυτότητας των προσώπων που:
– ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,
– έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν µεµονωµένα ή από
κοινού,
– είναι αρµόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
δ. .........
ε. Κάθε απόφαση για αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας.
στ. Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε µετά από κάθε αύξησή του.
ζ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, αρχικές (20 ηµέρες πριν
τη Γενική Συνέλευση) και τροποποιηµένες από τη Γενική Συνέλευση
(20 ηµέρες µετά τη Γενική Συνέλευση), (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα)
και οι σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
η. Οι µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών, των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και η λογιστική
κατάσταση του άρθρου 46. (Όπως η περ. η΄ τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 2 περ. 1 του Π∆ 367/1994 και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 7
αυτού από την 29.11.1994).
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θ. Η λύση της εταιρείας.
ι. Η δικαστική απόφαση παντός βαθµού, που κηρύσσει άκυρη την
εταιρεία, ή σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθµού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν
αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται
και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.
ια. Ο διορισµός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών µε τα
στοιχεία της ταυτότητάς τους.
ιβ. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός της ισολογισµός.
ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
ιδ. Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δηµοσιότητα επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.
2. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών άλλων κρατώνµελών.
Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήµατα, τα
οποία έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, που διέπονται από το
δίκαιο άλλου κράτους-µέλους της Κοινότητας και στις οποίες εφαρµόζεται η οδηγία 68151ΕΟΚ, δηµοσιεύονται κατά το άρθρο 7β του
παρόντος νόµου, που εφαρµόζεται αναλόγως. Η υποχρέωση δηµοσιότητας, που αναφέρεται παραπάνω, αφορά µόνο στις ακόλουθες
πράξεις και στοιχεία:
α. Την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, εάν αυτό αποτελεί
αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και των τροποποιήσεων των
εγγράφων,
β. τη βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρηθεί η
εταιρεία,
γ. την ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήµατος,
δ. την αναφορά του αντικειµένου των εργασιών του υποκαταστήµατος,
ε. το µητρώο, στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος, µε
µνεία και του αριθµού εγγραφής της σ’ αυτό,
στ. την επωνυµία και τη µορφή της εταιρείας, καθώς και την επωνυµία του υποκαταστήµατος, εάν δεν είναι η ίδια µε την επωνυµία
της εταιρείας,
ζ. το διορισµό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατοµικά
στοιχεία ταυτότητας των προσώπων, που έχουν την εξουσία να
δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
– ως προβλεπόµενα από το νόµο όργανα διοίκησης της εταιρείας
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ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα
που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ.
– µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του
υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης των αρµοδιοτήτων
τους,
η. τη λύση της εταιρείας, το διορισµό, τα ατοµικά στοιχεία ταυτότητας και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και την περάτωση της εκκαθάρισης και τη σχετική µνεία στο Μητρώο, όπως επίσης
τη διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ. τα λογιστικά έγγραφα (οικονοµικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέχθησαν κα δηµοσιεύθηκαν κατά το
δίκαιο του κράτους-µέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και
σύµφωνα µε τις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 84/253/ΕΟΚ.
Tο παρόν δεν εφαρµόζεται στα υποκαταστήµατα, τα οποία έχουν
ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας 89117ΕΟΚ.
ι. το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.
3. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών τρίτων χωρών.
Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήµατα, που
έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, οι οποίες διέπονται από το
δίκαιο άλλου κράτους µη µέλους της κοινότητας έχουν όµως νοµικό
τύπο ανάλογο µε τους αναφερόµενους στην Οδηγία 68/151/ΕΟΚ,
δηµοσιεύονται κατά το άρθρο 7β του παρόντος νόµου, που εφαρµόζεται αναλόγως. Η υποχρέωση δηµοσιότητας αφορά στις ακόλουθες
πράξεις και στοιχεία:
α. τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄, στ΄, η΄
και ι΄ του παρόντος άρθρου,
β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
γ. εάν το παραπάνω δίκαιο το προβλέπει, το Μητρώο, στο οποίο
η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη και τον αριθµό εγγραφής της στο
µητρώο αυτό,
δ. τη µορφή, την έδρα και το αντικείµενο της εταιρείας, καθώς και
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, εάν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε. το διορισµό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία
ταυτότητας των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την
εταιρεία την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον
δικαστηρίου:
– ως νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή ως µέλη ενός
τέτοιου οργάνου,
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– µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του
υποκαταστήµατος µε µνεία της εκτάσεως των εξουσιών τους και
ενδεχόµενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι.
στ. τα λογιστικά έγγραφα (οικονοµκές καταστάσεις) της εταιρείας, µε εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως καταρτίσθηκαν ελέχθησαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται εντός της επόµενης χρήσεως µε τη λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήµατος.

Άρθρο 9 παρ. 6

6. Οι εκθέσεις αποτίµησης των εισφορών σε είδος.

Άρθρο 9α παρ. 4, 5

4. Εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίµηση, δηµοσιεύεται, κατά το
άρθρο 7β, δήλωση του διοικητικού συµβουλίου µε συγκεκριµένο
περιεχόµενο.
5. Όταν αυξάνεται το κεφάλαιο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
13 µε εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 9,
δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 7β ανακοίνωση.

Άρθρο 10 παρ. 2

Η έκθεση αποτίµησης του άρθρου 9 υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Εν προκειµένω εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α.

Άρθρο 11 παρ. 5

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του κεφαλαίου δηµιουργεί υποχρέωση
στο διοικητικό συµβούλιο να επαναφέρει, µε απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και µε τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, µε τον τρόπο αυτόν, µέχρι το
τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσµία καταβολής.
Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β.

Άρθρο 13 παρ. 1β, γ
Άρθρο 13 παρ. 2

β. Χορήγηση εξουσίας στο ∆.Σ. για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
γ. Ανανέωση εξουσίας ∆.Σ. για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
2. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από Γεν. Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 13 παρ. 9

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, δηµοσιεύεται µε επιµέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 13 παρ. 10

Κατάργηση δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13 παρ. 13
(δύο περιπτώσεις)

Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης,
Προσαρµογή µετοχικού κεφαλαίου µε απόφαση του ∆.Σ. µετά την
άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης.

Άρθρο 13 παρ. 14

Χορήγηση εξουσίας στο ∆.Σ. για θέσπιση προγράµµατος δικαιωµάτων προαίρεσης.

Άρθρο 13α παρ. 2

Προσαρµογή µετοχικού κεφαλαίου µε απόφαση (πιστοποίησης) του
∆.Σ., στην περίπτωση µερικής κάλυψης του κεφαλαίου (αύξησης).

Άρθρο 15α παρ. 2

Απόσβεση µετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16α παρ. 1β

Έκθεση ∆.Σ. για την παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων µετοχών.

Άρθρο 17β παρ. 3 και 4

Εξαγορά µετοχών.

Άρθρο 18 παρ. 7

Αντικατάσταση µέλους ∆.Σ. στην περίπτωση παραίτησης κ.λπ.

Άρθρο 26 παρ. 2

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (επιµέλεια της εταιρείας).
Η πρόσκληση δηµοσιεύεται και σε εφηµερίδες.

Άρθρο 23α παρ. 1γ

Απόφαση Γ.Σ. για παροχή εγγύησης-ασφάλειας.

Άρθρο 35α παρ. 11

∆ικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση Γ.Σ. ή αναστέλλει την
ισχύ της.

Άρθρο 35β παρ. 6

∆ικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης Γ.Σ.

Άρθρο 43β παρ. 1

∆ηµοσιότητα ετήσιων λογαριασµών.

Άρθρο 46

Λογιστική κατάσταση για προσωρινό µέρισµα (στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ
και σε εφηµερίδα).

Άρθρο 48 παρ. 4

Αίτηση προς το δικαστήριο για λύση της εταιρείας και δικαστική
απόφαση για λύση της εταιρείας.

Άρθρο 48α παρ. 8

Αγωγή για λύση της εταιρείας και δικαστική απόφαση για λύση της
εταιρείας.

Άρθρο 49γ παρ. 5

∆ήλωση πλειοψηφούντος µετόχου για εξαγορά µετοχών.
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Άρθρο 66 παρ. 2

Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε.

Άρθρο 66α παρ. 2

Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Άρθρο 67 παρ. 1

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

Άρθρο 67 παρ. 2

Μετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε.

Άρθρο 69 παρ. 3

∆ηµοσιότητα Σχ. Συµβ. Συγχώνευσης

Άρθρο 74 παρ. 1
Άρθρο 84 παρ. 4
Άρθρο 11 του Ν. 3777/09

Αποφάσεις οργάνων εταιρείας και εποπτεύουσας αρχής
για συγχώνευση, διάσπαση και
διασυνοριακή συγχώνευση.

Άρθρο 77 παρ. 4 και 5
Άρθρο 86 παρ. 1

∆ικαστική απόφαση που κηρύσσει ακυρότητα
συγχώνευσης.

Άρθρο 82 παρ. 4
Άρθρο 4 του Ν. 3777/09

∆ηµοσιότητα Σχ. Συµβ. ∆ιάσπασης
∆ηµοσιότητα Σχ. Συµβ. ∆ιασυνοριακής Συγχώνευσης

Άρθρο 109 παρ. 1α

∆ηµοσιότητα ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Β.∆. της 16/22.1.1930 άρθρο 2
παρ. 1 περ. α΄

Ανακοίνωση περί της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας.

Κ2-11365/16.12.08 (ΦΕΚ
27/Β/07.01.09)

Τύπος των δηµοσιευόµενων συνοπτικών ετήσιων στοιχείων για τις
Α.Ε. που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆.Λ.Π.

Κ2-6132/23.04.07 Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 669/Β/4.5.07)

Τύπος των δηµοσιευόµενων συνοπτικών ετήσιων στοιχείων για τις
Α.Ε. που συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Συµπληρωµατική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/303-11 µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά µε την
απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.
Εγκ. υπ’ αριθ. πρωτ. Κ2-3332/4.4.2011
Υπ. Οικ., Ανταγων., και Ναυτιλίας

«Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων του Ν.
3853/2010 αναφορικά µε την απλοποίηση των
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» συµπληρώνουµε αυτήν
ως εξής:
Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες
εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11)
κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Σε συνέχεια της µε αρ. Κ2-3144/30-3-2011
εγκυκλίου µας (Α∆Α: 4ΑΗΟΦ-8Ζ) µε θέµα

Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 µη υπαγόµενες στο πεδίο εφαρµογής της Κ.Υ.Α. Κ1802/23-3-11 (ΦΕΚ 470 Β΄)
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Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-11 (ΦΕΚ
470 Β΄) δεν συστήνονται µέσω των Υπηρεσιών
Μιας Στάσης, αλλά ειδικότερα:
α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από µετατροπή,
συγχώνευση και διάσπαση καθώς και οι πάσης
µορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από
µετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις,
υποβάλλουν προς την αρµόδια Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ αίτηση καταχώρισης σε αυτό συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 και
επειδή για τις ανώνυµες εταιρείες που συστήνονται καθώς και για τις ανώνυµες εταιρείες
που µετατρέπονται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.
απαιτείται έλεγχος από την αρµόδια Υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής
Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
την εγκριτική απόφαση.
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και αποστέλλει
την σχετική ανακοίνωση δηµοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕΓ.Ε.ΜΗ.
β. Εφόσον η συστηνόµενη µε τον τρόπο αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρµόδια Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ, µετά την υποβολή σ’ αυτή των απαιτούµενων δικαιολογητικών προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και, στην
περίπτωση της ΕΠΕ, αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δηµοσίευσης της σύστασης στο
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-Γ.Ε.ΜΗ.
∆. Υφιστάµενες εταιρείες κάθε µορφής των οποίων
η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν την 4/4/2011.

Για την περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών
των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011
και έχουν αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρει-
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ών (ΑΡΜΑΕ), ακολουθείται η προϊσχύουσα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
διαδικασία οπότε ο φάκελος της εταιρείας θα
βρίσκεται στην οικεία περιφέρεια (φυσικός),
και όχι στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Συνεπώς οι σχετικές καταχωρίσεις θα συνεχίσουν να γίνονται στο Μητρώο Α.Ε. και ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στην αρµόδια
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου η τελευταία να ασκήσει την εγκριτική
ή εποπτική αρµοδιότητα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και να προβεί στη
σχετική καταχώριση στο ΜΑΕ.
Η αντίστοιχη µε την ανωτέρω διαδικασία θα
ακολουθείται και για τις ΟΕ, ΕΕ (κάθε µορφής)
και ΕΠΕ των οποίων η σύσταση έγινε πριν την
4/4/2011, θα ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία
που ίσχυε µέχρι την 04/04/2011.
Ε. Εταιρείες κάθε µορφής των οποίων η διαδικασία
σύστασης ξεκίνησε πριν την 4/4/2011 αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί.

Για τις εταιρείες κάθε µορφής για τις οποίες έχει
υπογραφεί η συµβολαιογραφική πράξη ή οποιοδήποτε απαιτούµενο από την κείµενη νοµοθεσία
συστατικό έγγραφο και για τις οποίες στις
04/04/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
σύστασης µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (καταχώριση στο οικείο κατά περίπτωση
µητρώο εταιρειών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία
εγγραφής τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Συµπληρωµατική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/303-11 και τη συµπληρωµατική αυτής Κ2-3332/
04-04-2011 µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής των
διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά µε την
απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών».
Εγκ. υπ’ αριθµ. πρωτ.: Κ1-1319/29.4.2011
Υπ. Οικ., Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
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Σε συνέχεια των µε αρ. Κ2- 3144/30.3.2011 και
Κ2-3332/4.4.2011 εγκυκλίων µας (Α∆Α:
4ΑΗΟΦ-8Ζ και Α∆Α: 4ΑΓ6Φ-7Τ ) µε θέµα «Οδηγίες εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 3853/
2010 αναφορικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» παρέχουµε τις παρακάτω
διευκρινίσεις:
Α. Εταιρείες που έλαβαν γενικό αριθµό
Πρωτοδικείου µετά τις 4/4/2011

∆εδοµένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ
και ΕΠΕ χορηγήθηκε µετά τις 4/4/2011 γενικός
αριθµός Πρωτοδικείου, σε αντίθεση µε τα όσα
ορίζονται στις διατάξεις του ν. 3853/2010 και
στην ΚΥΑ K1-802/23.3.2011, διευκρινίζουµε ότι
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις περιπτώσεις αυτές είναι η κάτωθι:
Οι εταιρείες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν.
3419/2005 οι οποίες από 4/4/2011 και µέχρι την
έκδοση της παρούσας έλαβαν γενικό αριθµό
Πρωτοδικείου και προσήλθαν στις αρµόδιες
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ οι οποίες τους χορήγησαν
Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ, θα λάβουν ΑΦΜ από την κατά
τόπο αρµόδια ∆.Ο.Υ. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο η ηµεροµηνία χορήγησης
του Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ είναι διαφορετική από την
ηµεροµηνία του γενικού αριθµού Πρωτοδικείου, για τη χορήγηση ΑΦΜ από τις ∆.Ο.Υ., το
στοιχείο που θα εκλαµβάνεται σαν δηλωτικό
της σύστασης της εταιρείας είναι ο Αριθµός
Γ.Ε.ΜΗ και η ηµεροµηνία χορήγησής του και
όχι ο γενικός αριθµός του Πρωτοδικείου.
Οι εταιρίες που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν.
3419/2005 και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011, οι οποίες από
4/4/2011 έλαβαν γενικό αριθµό Πρωτοδικείου
και δεν προσήλθαν στις αρµόδιες Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ. για να λάβουν Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να προσέλθουν στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία µίας Στάσης και να ολοκληρώσουν τη σύστασή τους κατά τα προβλεπόµενα
στην ως άνω ΚΥΑ.
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Αντίστοιχα, οι εταιρείες που εγγράφονται
στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν. 3419/2005 και δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011, οι
οποίες από 4/4/2011 έλαβαν γενικό αριθµό Πρωτοδικείου και δεν προσήλθαν στις αρµόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ για να λάβουν Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ, θα
πρέπει να προσέλθουν στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για να λάβουν Αρ.
Γ.Ε.ΜΗ και στη συνέχεια θα ολοκληρώνουν τη
διαδικασία έναρξής τους στη ∆.Ο.Υ.
Εφιστούµε την προσοχή όλων των συναρµοδίων υπηρεσιών και παρακαλούµε για την εφεξής πιστή εφαρµογή των διατάξεων του Ν.
3853/2010 και της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 αναφορικά µε τη διαδικασία σύστασης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τους.
Περαιτέρω διευκρινίζουµε ότι ειδικά για την
περίπτωση ΕΠΕ που ο γενικός αριθµός Πρωτοδικείου χορηγήθηκε πριν τις 4/4/2011 και ο αριθµός Πρωτοκόλλου του Εθνικού Τυπογραφείου
φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 4ης Απριλίου 2011, οι εταιρείες δε θα µεταβούν στις
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ για λήψη αριθµού Γ.Ε.ΜΗ,
αλλά για αυτές θα ισχύει ο γενικός αριθµός του
Πρωτοδικείου σαν µοναδικός αριθµός µητρώου
για τη σύστασή τους και µε αυτόν θα προχωρούν στις ∆.Ο.Υ για τη χορήγηση ΑΦΜ.
Β. ∆ιευκρινίσεις ως προς τις δηλώσεις
έναρξης εργασιών

Αναφορικά µε το ζήτηµα των εταιρειών για την
έναρξη λειτουργίας των οποίων απαιτείται
προηγούµενη διοικητική έγκριση ή άδεια και
συγκεκριµένα προέγκριση ίδρυσης των άρθρων
80 και 81 του ν. 3463/2006 και άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας του ν. 3325/2005, οι Υπηρεσίες µιας Στάσης οφείλουν να ελέγχουν κάθε φορά εάν οι κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας οι οποίοι αναγράφονται στις δηλώσεις
έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3 και όπου απαιτείται και έντυπο Μ6) συµπίπτουν µε τους κωδικούς αριθµούς δραστηριοτήτων που εµπίπτουν
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στο πεδίο εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων, και µόνο εάν συµπίπτουν να παραπέµπουν
την εταιρία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ για χορήγηση αριθµού Γ.Ε.ΜΗ και κατόπιν στις ∆ΟΥ για
χορήγηση ΑΦΜ.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση που οι αναγραφόµενες δραστηριότητες στα συστατικά έγγραφα των εταιρειών είναι περισσότερες της
µίας, θα πρέπει να ελέγχεται ποιες από αυτές
δηλώνονται στη δήλωση έναρξης εργασιών.
Στην περίπτωση που µία από τις αναγραφόµενες δραστηριότητες, ενώ εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής των ν. 3325/2005 και ν. 3463/2006,
δεν δηλώνεται στο έντυπο Μ3 (και έντυπο Μ6
όπου απαιτείται) και συνεπώς δεν ενεργοποιείται άµεσα, η εταιρεία µπορεί να ολοκληρώσει
τη διαδικασία έναρξής της σε µία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης.
Τέλος, οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές
εταιρείες που κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών δηλώνουν τους κωδικούς
41.20.20.01 «Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως
αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής
δραστηριότητας µε δικαίωµα έκπτωσης του
ΦΠΑ των εισροών τους» και 41.20.20.02 «Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή
άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για
ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» θα λαµβάνουν αριθµό Γ.Ε.ΜΗ από τις
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και θα ολοκληρώνουν τη
διαδικασία έναρξής τους στη ∆.Ο.Υ.
Γ. Λοιπά θέµατα

Κλείνοντας, εφιστούµε την προσοχή σας στα
κατωτέρω:
Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005
εξαιρούνται από την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ
(άρθρο 1, παρ. 1Β του ν. 3419/ 2005), και εποµένως παραµένει η έναρξη εργασιών και η απόδοση ΑΦΜ στις ∆ΟΥ (χωρίς χορήγηση Αριθµού

Γ.Ε.ΜΗ), οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 Α΄), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν.
959/1979 (ΦΕΚ 192Α΄) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά
το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄).
Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
Ν. 3419/2005 ως ισχύει: «β) Προηγούµενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δηµοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου, ακόµη και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ, σύµφωνα µε το άρθρο 11, δεν απαιτείται εξαιρετικά για τις περιπτώσεις δηµοσίευσης
της περιληπτικής αναφοράς του περιεχοµένου
της καταχώρισης σύστασης ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο
Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών – Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορικού Μητρώου, η οποία (δηµοσίευση) γίνεται ατελώς.»
Γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010: «3. Οι
καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ υπερισχύουν κάθε
άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και
εταιριών περιορισµένης ευθύνης, στο Κεντρικό
τα Ειδικά και τα Νοµαρχιακά Μητρώα ανωνύµων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισµών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών οµίλων οικονοµικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται µόνο ως αρχεία ανάκλησης
δεδοµένων και µέχρι την πλήρη µεταφορά-µετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ». Συνεπώς, µε δεδοµένες τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4
του άρθρου 19 της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011, µολονότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και οι Υπηρεσίες
µιας Στάσης διαβιβάζουν στα Πρωτοδικεία και
τις Περιφερειακές ενότητες αντίγραφο του καταστατικού και της βεβαίωσης σύστασης των
εταιρειών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
12 της εν λόγω ΚΥΑ, για τις εταιρείες οι οποίες
εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ µετά τις 4/4/2011 η
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καταχώριση στα µητρώα αυτών δε παράγει έννοµα αποτελέσµατα και αριθµός µητρώου τους
είναι αποκλειστικά ο Αριθµός Γ.E.MH.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Εφαρµογή µειωµένου κατά 30% συντελεστή
ΦΠΑ στις παροχές υπηρεσιών συµβολαιογράφων στις νησιωτικές περιοχές.
Έγγραφο υπ’ αριθ.
∆14Β 1063198 ΕΞ 2011/29.4.2011 Υπ. Οικ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σάς πληροφορούµε τα εξής:
1. Για την εφαρµογή του µειωµένου κατά
30% συντελεστή ΦΠΑ κατά την παροχή υπηρεσιών στις περιοχές που ορίζονται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, θα
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:
α. η υπηρεσία να παρέχεται από υποκείµενο
ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται
απαιτητός είναι εγκατεστηµένος στην περιοχή
αυτή.
β. η υλική εκτέλεση της υπηρεσίας να ολοκληρώνεται στις περιοχές αυτές.
2. Στην περίπτωση της παροχής συµβολαιογραφικών υπηρεσιών από υποκείµενους εγκατεστηµένους στις εν λόγω περιοχές, η έννοια
της ολοκλήρωσης της υλικής εκτέλεσης συνίσταται στην κατάρτιση και υπογραφή του συµβολαίου.
3. Κατά συνέπεια, οι συµβολαιογράφοι που
είναι εγκατεστηµένοι στις ανωτέρω περιοχές,
για τις υπηρεσίες που παρέχουν, εφαρµόζουν
το µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, ήτοι 16% από
1.7.2010.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης
Βασίλειος Άνθιµος
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Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
σε εγκαταλελειµµένο κτήριο επί της οδού Εϋνάρδου 11 στη Φιλοθέη Αττικής.
Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 20
6.4.2011 Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Αναφορικά µε την παραπάνω σχετική αίτηση,
σας ενηµερώσουµε τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Kτηρίων (ΦΕΚ
407 Β΄ 2010), η ενεργειακή επιθεώρηση για την
πιστοποίηση των κτηρίων και η έκδοση του
ΠΕΑ είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση πώλησης κτηρίου άνω των 50 τ.µ.
Με την Εγκύκλιο 10 της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (22/26.01.2011) δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις περί της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ.
Σύµφωνα µε την περίπτωση της παραγράφου
4(στ) της ως άνω Εγκυκλίου, δεν απαιτείται
ΠΕΑ για την πώληση ενός κτηρίου όταν αυτό
είναι ασκεπές ή/και ηµιτελές ή όταν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, για την πώλησή του.
Στην περίπτωση αγοραπωλησίας παλαιών
ή/και εγκαταλελειµµένων κτηρίων, για τα οποία
δεν είναι τεχνικώς εφικτή η έκδοση ΠΕΑ, όπως
στην περίπτωσή σας όπου δεν υπάρχουν κουφώµατα και δεν υπάρχει άδεια κατεδάφισης ή
δεν είναι ασκεπή, δύναται να εφαρµοστεί η περίπτωση της παραγράφου 4(α) της προαναφερόµενης Εγκυκλίου (που αναφέρεται σε αγοραπωλησία ηµιτελών κτηρίων). Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ και η
προσάρτηση του αποσπάσµατος ΠΕΑ για τη
µεταβίβαση, αλλά απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ
και η παράδοση – παραλαβή του αµέσως µετά
την αποπεράτωση της οικοδοµής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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∆ιευκρινίσεις για θέµατα ΟΑΕΕ σχετικά µε τις
Υπηρεσίες µίας στάσης.
Έγγραφο της 22.3.2011/Ο.Α.Ε.Ε.
Απαντώντας στο από 15.03.2011 email και µετά
από τηλεφωνική επικοινωνία µας σχετικά µε
την υπό έκδοση Κ.Υ.Α. για τις υπηρεσίες µίας
στάσης σάς γνωρίζουµε τα εξής:
1. Η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ γίνεται στα
ΚΕΠ και στα γραφεία ΑΜΚΑ οπότε δεν µπορεί να
ενταχθεί στην υπηρεσία µίας στάσης (Ν. 3655/08).
Τα δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ γενικά
αλλά και ιδιαίτερα σε αλλοδαπούς αναφέρονται
στην Υ.Α. αρ. 7791/245/Φ80321/30.3.2009 (ΦΕΚ
596/Β/1.4.2009).
2. Τα νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν ως
εταίροι σε εταιρεία µέτοχο νέας, υπό ίδρυση,
εταιρείας, δεν υποχρεούνται σε ασφάλιση
στον ΟΑΕΕ.
– Ειδικότερα, ανατρέχουµε ένα επίπεδο
πίσω για διερεύνηση της υποχρέωσης ασφάλισης. Συγκεκριµένα, αν η εταιρεία έρχεται ως
εταίρος σε υπό ίδρυση νέα εταιρεία, ελέγχουµε τους µετόχους της.
– Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές
εταιρείες που επιπλέον επισηµαίνουµε ότι δεν
υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
3. Ο έλεγχος ενηµερότητας θα γίνεται από
το Περ/κό Γραφείο, στην εδαφική αρµοδιότητα
του οποίου υπάγεται η υπό σύσταση εταιρεία.
Αν υπάρχει πρόβληµα ενηµερότητας θα υποδεικνύεται το Περ/κό Γραφείο που πρέπει να
απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος για τακτοποίηση
της εκκρεµότητάς του.
4. Το άρθρο 7 παρ. 1, 2, 3 πρέπει να αντικατασταθούν ως εξής:
«1. Η υπηρεσία µιας Στάσης αναζητεί εάν οι
ιδρυτές υπό σύσταση εταιρείας είναι ήδη
ασφαλισµένοι και ασφαλιστικά ενήµεροι. Η
αναζήτηση γίνεται:
α. Ηλεκτρονικά µέσω του µητρώου ΟΑΕΕ ή
β. Με αποστολή τηλεοµοιοτυπίας της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης µε τα στοιχεία των
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ιδρυτών (Υπ.1 Παρ. 2) προς το κατά τόπο αρµόδιο Περ/κό τµήµα ΟΑΕΕ µε βάση τη δηλωθείσα
έδρα τής υπό σύσταση εταιρείας.
Στην α΄ περίπτωση παρέχεται ηλεκτρονικά
επιβεβαίωση ότι πληρούνται ή όχι οι ανωτέρω
προϋποθέσεις.
Στη β΄ περίπτωση το αρµόδιο Περ/κό Τµήµα
ΟΑΕΕ, για τους ιδρυτές που είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι, αποστέλλει προς την Υπηρεσία µιας Στάσης έγγραφο µε το οποίο πιστοποιεί ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις
(Υπ. 2 Παρ. 2) καθώς και βεβαίωση του άρθρου
63 Ν. 2084/92 όπως ισχύει (Υπ. 3 Παρ. 2) για
κάθε έναν από αυτούς η οποία ισχύει για τη σύσταση της εταιρείας και τη θεώρηση βιβλίων
και στοιχείων στην αρµόδια ∆ΟΥ. Η ασφαλιστική ενηµερότητα χορηγείται υποχρεωτικά εντός
της ηµέρας ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή του αιτήµατος.
2. Εάν οι ιδρυτές δεν είναι ασφαλισµένοι η
Υπηρεσία µιας Στάσης αιτείται την εγγραφή
τους (Υπ. 4 Παρ. 2). Τα στοιχεία που διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ είναι:
– Ο χρόνος που εισήχθει για πρώτη φορά
ο ιδρυτής στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
– Ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης στον
οποίο είναι εγγεγραµµένος
– Το χρονικό διάστηµα που τυχόν είχε
ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ στο παρελθόν
– Ο αριθµός AΜΚA».
5. Στο υπόδειγµα 1 του παραρτήµατος 2
πρέπει να διαγραφούν οι προτάσεις: «Αιτούµαι
την έκδοση ΑΜΚΑ».
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΜΚΑ απαραίτητο στοιχείο είναι η αποστολή φωτοτυπίας
αστυνοµικής ταυτότητας για την έκδοσή του.»
Ο Πρ/νος τµήµατος ασφάλισης
Χρήστος Λιαπάκης
Ο Πρ/νος διεύθυνσης ασφάλισης
Αναστάσιος Μπλέκος
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Επί ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθ.
πρωτ. 6351/10.1.2011 έγγραφό σας, περί του
εάν είναι σύννοµη η µεταγραφή διανεµητηρίου
συµβολαίου το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη
συµµετοχή όλων των κοινωνών.
Γνωµ. υπ’ αριθ. 7/17.3.2011 Eισ. A.Π.
Επί του τεθέντος µε το ανωτέρω έγγραφo ερωτήµατός σας, η γνώµη µας είναι η εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 798 του Αστικού Κώδικα, η λύση της κοινωνίας επέρχεται µε διανοµή, για την οποία σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο (799 ΑΚ) απαιτείται συµφωνία όλων των
κοινωνών. Η εξώδικη (εκούσια) διανοµή του
κοινού πράγµατος, είναι σύµβαση µεταξύ όλων
των κοινωνών, η οποία έχει ως αντικείµενό της
την αµοιβαία µεταβίβαση των µερίδων τους,
έτσι ώστε καθένας από αυτούς να αποκτήσει
πλήρες δικαίωµα σε συγκεκριµένο τµήµα του
κοινού πράγµατος. Για την κατάρτιση της σύµβασης αυτής, απαιτείται υποχρεωτικά η σύµφωνη γνώµη όλων των κοινωνών, επειδή η διανοµή δεν αφορά τον τρόπο διοίκησης του επικοίνου, ώστε να µπορεί να ρυθµιστεί µε απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά άπτεται της ίδιας
της ύπαρξης της έννοµης σχέσης της κοινωνίας, καθόσον µε αυτή ανατρέπεται η κατ’ ιδανικά µερίδια ένταξη του δικαιώµατος µε την
αµοιβαία µεταβίβαση των µερίδων των κοινωνών, έτσι ώστε καθένας από αυτούς να αποκτήσει πλήρες δικαίωµα σε συγκεκριµένο τµήµα
του όλου κοινού πράγµατος (Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ, Ερµηνεία κατ’ άρθρο
IV σελ. 198, Ι. Καρακώστα Αστικός Κώδικας, τόµος 6ος υπό το άρθρο 798, Β. Βαθρακοκοίλη
Ερµηνεία-Νοµολογία Αστικού Κώδικα τοµ. Γ΄
σελ. 284). Γι’ αυτό αν η σύµβαση δεν καταρτισθεί µεταξύ όλων των κοινωνών, είναι άκυρη
(ΑΠ 551/1975 Ε.Ε.Ν. 43.754). Έχει µάλιστα κριθεί νοµολογιακά ότι η κατάρτιση προσυµφώνου
µε αντικείµενο τη διανοµή, συµβαλλόµενους
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όλους τους κοινωνούς, µε το οποίο παρέχεται
το δικαίωµα κατάρτισης της οριστικής σύµβασης µε αυτοσύµβαση (άρθρο 235 ΑΚ), πρέπει
να συνοδεύεται από την κατάρτιση της οριστικής σύµβασης πάλι από όλους τους κοινωνούς,
διαφορετικά η οριστική αυτή σύµβαση είναι
άκυρη (ΑΠ 404/1974 Νο.Β 22.1383). Οι ανωτέρω διαπιστώσεις δεν ανατρέπονται από το ότι
µε τη διάταξη του άρθρου 793 εδάφιο α΄ του
ΑΚ, επιτρέπεται η διάθεση ιδανικού µεριδίου
από κάθε κοινωνό. ∆ιότι διαφορετικό είναι το
ζήτηµα της αµοιβαίας διάθεσης ιδανικών µεριδίων µεταξύ κοινωνών, χωρίς πάντως, στην περίπτωση αυτή να περιλαµβάνεται και η δυνατότητα µεταβίβασης συγκεκριµένου µέρους του
κοινού πράγµατος, ώστε να συνιστάται αυτοτελής και ανεξάρτητη ιδιοκτησία στο συγκεκριµένο µέρος του κοινού (ΑΠ 207/1973 Ε.Ε.Ν
40.698, ΑΠ 1265/1976 Νο.Β 24.892) και διαφορετικό η λύση της κοινωνίας για την οποία
απαιτείται η σύµπραξη όλων των κοινωνών.
Έτσι, συµβόλαιο στο οποίο δεν συµµετέχουν
όλοι οι κοινωνοί, το οποίο τιτλοφορείται ως
«διανοµή ακινήτων», είναι άκυρο ως τέτοιο και
συνεπώς µη µεταγράψιµο κατά το άρθρο 1193
του Αστικού Κώδικα.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Παντελής
Προϋποθέσεις χορηγήσεως απογράφου συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Γνωµ. υπ’ αριθ. 1/23.2.2011/Εισ. Πρωτ. Αθηνών
Επί του ανωτέρω ερωτήµατός σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 25§2 Ν.1756/1988 ως
ισχύει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών γνωµοδοτεί
επί νοµικών ζητηµάτων που δεν έχουν εισαχθεί
στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν ερωτήµατα που αντιµετωπίζουν στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους τα αναφερόµενα στο άρθρο
24§5 περ. β΄ του ως άνω νόµου πρόσωπα.
Η αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής συνί-
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σταται στο ότι ο αρµόδιος Εισαγγελέας γνωµοδοτεί όταν αυτό ζητηθεί ως ερώτηµα από τα
περιοριστικώς αναφερόµενα πρόσωπα στις
προαναφερθείσες διατάξεις, µεταξύ των οποίων είναι και ο συµβολαιογράφος, επί νοµικών
ζητηµάτων που η λύση τους µπορεί να εφαρµοσθεί σε κάθε όµοια περίπτωση ως ερµηνευτικός
κανόνας που, σύµφωνα µε την εισαγγελική κάθε φορά γνωµοδότηση, απορρέει από την ερµηνεία των κειµένων διατάξεων, το αληθινό
νόηµα των οποίων ζητείται µε το σχετικό ερώτηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση µε βάση τα
όσα αναφέρονται στο ερώτηµά σας, το όλο ζήτηµα τίθεται σχετικά µε το εάν ο συµβολαιογράφος είναι ή όχι υποχρεωµένος να προβεί
στην έκδοση πρώτου (Α΄) απογράφου εκτελεστού συµβολαίου το οποίο αυτός έχει συντάξει. Ειδικότερα, µε το ερώτηµά σας ετέθη υπόψιν µας ότι στις 16.9.2010 υπεγράφη µεταξύ
αφενός µεν του Β.Κ., ως πωλητή, αφετέρου δε
των: 1) ∆.Κ. του Α., και 2) Τ.Γ. του Α., συζ. ∆.Κ.,
ως αγοραστών, το υπ’ αριθ. 1688/16.9.2010
συµβόλαιό σας, µε το οποίο ο ως άνω πωλητής
µεταβίβασε στους προαναφερόµενους αγοραστές κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή
ένα διαµέρισµα του ∆΄ υπέρ το ισόγειο ορόφου, κειµένου στην Καλλιθέα Αττικής και επί
της οδού Ι** αρ. ** της απολύτου ιδιοκτησίας
του (100%), τη συµφωνία όπως ο ανωτέρω πωλητής παραµείνει εντός του παραπάνω διαµερίσµατος έως τις 16.2.2011, ως χρησιούχος αυτού, χωρίς κανένα αντάλλαγµα ή µισθωτικό δικαίωµα (χρησιδάνειο). Στις 22.11.2010 σάς κοινοιποιήθηκε η από 18.11.2010 εξώδικη απάντηση, διαµαρτυρία και δήλωση της εν διαστάσει
συζύγου του ως άνω πωλητή µε την οποία σας
ανέφερε ότι το προαναφερόµενο διαµέρισµα
αποτελεί την οικογενειακή της στέγη στην
οποία κατοικεί µαζί µε τα δύο τέκνα της και ότι
έχει ήδη προσφύγει στα αστικά δικαστήρια αι-
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τούµενη την παραχώρηση του παραπάνω διαµερίσµατος ως οικογενειακής στέγης, καλώντας σας, παράλληλα, να απέχετε από την έκδοση πρώτου (Α΄) απογράφου εκτελεστού του
υπ’ αριθ. 1688/16.9..2010 συµβολαίου σας.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 904§§1, 2 περ. δ΄ ΚΠολ∆ σύµφωνα µε τις
οποίες «1. Αναγκαστική εκτέλεση µπορεί να γίνει µόνο βάσει εκτελεστού τίτλου. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι α)..., β)..., γ)..., δ) τα συµβολαιογραφικά έγγραφα...» και 918§§§1, 2, 5 ΚΠολ∆
σύµφωνα µε τις οποίες «1. Αναγκαστική εκτέλεση µπορεί να γίνει µόνο βάσει αντιγράφου
του εκτελεστού τίτλου που έχει τον εκτελεστήριο τύπο (απόγραφο)... 2. Ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται α)..., β)..., γ) σε συµβολαιογραφικά
έγγραφα, από τον συµβολαιογράφο, ... 5. Αν ο
αρµόδιος για την έκδοση του απογράφου αρνηθεί να το δώσει, η έκδοση µπορεί να αιτηθεί
από το µονοµελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο αρµόδιος για την έκδοση του απογράφου, µε την εφαρµογή της
διαδικασίας των άρθρων 686 επ.», συνάγεται
ότι ο συµβολαιογράφος υποχρεούται, εφόσον
του υποβληθεί σχετικό αίτηµα, στην έκδοση
πρώτου (Α΄) απογράφου εκτελεστού του από
αυτόν συνταχθέντος νοµότυπα συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Συνακόλουθα, από τα τεθέντα υπόψιν µας,
µε την ανωτέρω αίτησή σας, στοιχεία σε συνδυσµό µε τα συνηµµένα έγγραφα, προκύπτει
ότι στην υπό κρίσιν περίπτωση συντρέχουν οι
κατά το νόµο προϋποθέσεις για την έκδοση
από µέρους σας πρώτου (Α΄) απογράφου εκτελεστού του υπ’ αριθ. 1688/2010 συµβολαίου
αγοραπωλησίας, στην οποία οφείλετε να προβείτε εφόσον σάς υποβληθεί σχετικό αίτηµα.
Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Αθανασία Ν. Βλάχου
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθ. 753/2008 (Τµ. Β΄)
Το ποσό της προσωρινής αξίας που τυχόν
προσδιορίσθηκε από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά
τη µεταβίβαση ακινήτου συνιστά το «αληθές»
ποσό για τον προσδιορισµό της τεκµαρτής δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και,
κατά συνέπεια, για τον προσδιορισµό του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος.
...4. Επειδή, στο άρθρο 17 του άρθρου πρώτου
του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), µε το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως
ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, ορίζεται ότι: «Ως
ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου… λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που
πραγµατικά καταβάλλονται για: α)… γ) Αγορά… ακινήτων…», στο άρθρο 19 ότι «1. Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε
από το φορολογούµενο… ή προσδιορίσθηκε
από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης του, των άρθρων… και 17,
προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή
προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονοµικό έτος του φορολογουµένου… από
εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση
ελευθερίων επαγγελµάτων… 2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά
τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπ’
όψιν του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία και µε τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου
ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης, τα ποσά, δε, αυτά ιδίως είναι: α)…στ) ∆ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών, για
την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει
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υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους, στο οποίο
πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη». Εξάλλου, στο άρθρο 4 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31/17-21998), ορίζεται ότι «11. Οι περιπτώσεις γ΄…
του άρθρου 17 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: “γ) Αγορά… ακινήτων… Ειδικά
για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται:
αα) Το τίµηµα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια, ββ) Η διαφορά µεταξύ του
τιµήµατος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που
φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του
ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων…”» και στο άρθρο 32 ορίζεται
ότι «Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου
αρχίζει: α) Των διατάξεων των άρθρων… 4 (παράγραφοι… 11 περίπτωση γ΄ του άρθρου 17
του ν. 2238/1994)… για τα εισοδήµατα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγµατοποιούνται,
κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997
και µετά.»
5. Επειδή, κατά την έννοια της πρώτης από
τις ανωτέρω διατάξεις, ως πράγµατι καταβαλλόµενο χρηµατικό ποσό για την αγορά ακινήτου θεωρείται το σύνολο των ποσών που καταβάλλει ο φορολογούµενος για την αγορά αυτή,
στο οποίο περιλαµβάνονται το αληθές τίµηµα
της αγοράς, ο καταβληθείς από αυτόν φόρος
µεταβιβάσεως και τυχόν καταβληθέντα από αυτόν άλλα ποσά αναγκαία για την ολοκλήρωση
της συµβάσεως, όπως η αµοιβή του συµβολαιογράφου ή του δικηγόρου. Ως αληθές, δε, τίµηµα λαµβάνεται, κατ’ αρχήν, το αναγραφόµενο
στο οικείο µεταβιβαστικό συµβόλαιο ποσό,
εκτός εάν αυτό αφίσταται της νοµίµως εξευρισκοµένης αγοραίας αξίας του ακινήτου, οπότε,
κατά κοινή πείρα, το τελευταίο αυτό ποσό θεωρείται ως το πράγµατι καταβληθέν. ∆ύναται,
όµως, ο φορολογούµενος να αποδείξει µε κάθε
νόµιµο µέσο ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση,
το αναγραφόµενο στο µεταβιβαστικό συµβόλαιο ποσό, έστω και εάν είναι κατώτερο της
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αγοραίας αξίας, είναι το πράγµατι καταβληθέν
τίµηµα. Αυτή, άλλωστε, την έννοια αποδίδει εκ
των υστέρων στην κρίσιµη αυτή διάταξη η µη
διέπουσα την υπό κρίση υπόθεση µεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 11 του ν. 2579/
1998, η οποία αντικατέστησε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 17 του ν. 2238/1994, αναφορικώς µε δαπάνες πραγµατοποιηθείσες από 1-11997 και εφ’ εξής, στην εισηγητική έκθεση επί
της οποίας ρητώς αναφέρεται ότι ο προσδιορισµός του εισοδήµατος καθ’ ερµηνεία της διατάξεως του ν. 2238/1994 κατά τα ανωτέρω γενόµενα δεκτά «ορίζεται ρητά πλέον στο νόµο».
6. Επειδή, από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση προκύπτουν τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος,
µε τη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 1996, δήλωσε ατοµικό εισόδηµα, προερχόµενο από µισθωτές υπηρεσίες
1.575.625 δρχ. Στη δήλωση αυτή ο αναιρεσίβλητος, για τον προσδιορισµό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, δήλωσε, για την κυκλοφορία
και συντήρηση ενός Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, τεκµαρτή δαπάνη 1.275.000 δρχ. και για την αγορά
ενός ακινήτου δαπάνη 5.500.000 δρχ., ενώ για
τη µείωση της δαπάνης αυτής δήλωσε ανάλωση κεφαλαίου που φορολογήθηκε κατά τα
προηγούµενα έτη 5.200.000 δρχ. Το πιο πάνω
ποσό που ο αναιρεσίβλητος δήλωσε για την
αγορά του ακινήτου αποτελεί το τίµηµα που
αυτός κατέβαλε για την αγορά του ακινήτου
αυτού, που βρίσκεται στην κτηµατική περιφέρεια Αυλώνα Αττικής, το οποίο αναφέρεται στο
15447/22.12.1995 συµβόλαιο (της συµβολαιογράφου Αθηνών Σ. Σ.-Γ.). Η πιο πάνω φορολογική αρχή θεώρησε ως τεκµαρτή δαπάνη για
την αγορά του εν λόγω ακινήτου το ποσό των
18. 854.130 δρχ., που αποτελεί την προσωρινή
αξία 18.000.000 δρχ. συν το ποσό του φόρου
που καταβλήθηκε 509.850 δρχ. συν ποσό
229.280 δρχ. για συµβολαιογραφικά έξοδα συν
ποσό 115.000 δρχ. για έξοδα δικηγόρου. Έτσι
µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα, προσδιόρισε,
για το οικονοµικό έτος 1996, το εισόδηµα του
αναιρεσίβλητου από µισθωτές υπηρεσίες σε
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1.575.625 δρχ. και τη διαφορά τεκµηρίων σε
13.353.505 δρχ., αφού αφαίρεσε το ποσό των
5.200.000 δρχ. που δήλωσε ο αναιρεσίβλητος
ως ανάλωση κεφαλαίου που φορολογήθηκε κατά τα προηγούµενα έτη.
7. Επειδή, µε την προσφυγή του κατά του
εκκαθαριστικού αυτού σηµειώµατος ενώπιον
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ο ήδη αναιρεσίβλητος ισχυρίστηκε ότι κακώς η φορολογική
αρχή δεν έλαβε υπόψη, για τον προσδιορισµό
της τεκµαρτής δαπάνης για την αγορά του πιο
πάνω ακινήτου, το τίµηµα που αναγράφεται
στο συµβόλαιο, αφού αυτό είναι το ποσό που
πράγµατι κατέβαλε για την αγορά του ακινήτου
αυτού. Το Πρωτόδικο ∆ικαστήριο, µε την υπ’
αρ. 8440/1998 απόφασή του, έκρινε ότι το ποσό των 5.500.000 δρχ., που αποτελεί το τίµηµα
που καταβλήθηκε και αναγράφεται στο πωλητήριο συµβόλαιο, αποτελεί και την τεκµαρτή
δαπάνη του ήδη αναιρεσιβλήτου για την αγορά
του εν λόγω ακινήτου, και όχι η αγοραία αξία
αυτού, οριστική ή προσωρινή, η οποία λαµβάνεται υπόψη µόνο για τον υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου, και προσδιόρισε το καθαρό εισόδηµα αυτού σε 300.000 δρχ. από διαφορά
τεκµαρτής δαπάνης [5.500.000 – 5.200.000]
συν το εισόδηµα της δήλωσης 1.575.625 δρχ.
από µισθωτές υπηρεσίες, τροποποιώντας ανάλογα το προαναφερόµενο εκκαθαριστικό σηµείωµα. Το ∆ιοικητικό Εφετείο, µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφασή του, έκρινε ότι ορθά το
Πρωτόδικο ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη, για τον
προσδιορισµό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης
του ήδη αναιρεσίβλητου για την αγορά του πιο
πάνω ακινήτου το τίµηµα του πωλητηρίου συµβολαίου και όχι την προσωρινή αξία αυτού που
είχε προσδιορίσει η φορολογική αρχή, αφού
αυτή δεν απέδειξε ότι το συγκεκριµένο τίµηµα
ήταν εικονικό και ότι το πράγµατι καταβαλλόµενο ποσό ήταν αυτό της προσωρινής αξίας.
Όµως, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο έκρινε ότι,
για τον προσδιορισµό της τεκµαρτής δαπάνης
του ήδη αναιρεσίβλητου έπρεπε να ληφθούν
υπόψη τα ποσά που αυτός κατέβαλε για φόρο,
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καθώς και τα συµβολαιογραφικά και δικηγορικά
έξοδα, δεχόµενο εν µέρει την ασκηθείσα ενώπιον αυτού έφεση του Ελ. ∆ηµοσίου. Ειδικότερα, κατά την αναιρεσιβαλλόµενη, η τεκµαρτή
δαπάνη του ήδη αναιρεσίβλητου για την αγορά
του πιο πάνω ακινήτου έπρεπε να προσδιοριστεί στο ποσό των 1.154.130 δρχ. (δηλ. τίµηµα
5.500. 000 δρχ. συν φόρος 509.850 δρχ. συν
συµβολαιογραφικά έξοδα 229.280 δρχ. συν δικηγορικά έξοδα 115.000 δρχ. = 6.354.130 δρχ.
µείον 5.200.000 δρχ. ανάλωση κεφαλαίου
προηγουµένων ετών).
8. Επειδή, η πιο πάνω κρίση του διοικητικού
εφετείου, κατά το µέρος που αφορά τον προσδιορισµό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης του
αναιρεσιβλήτου για την αγορά του ακινήτου,
λαµβάνοντας προς τούτο υπόψη το τίµηµα του
πωλητηρίου συµβολαίου και όχι την προσωρινή
αξία αυτού που είχε προσδιορίσει η φορολογική
αρχή, αφού αυτή δεν απέδειξε ότι το συγκεκριµένο τίµηµα ήταν εικονικό και ότι το πράγµατι
καταβληθέν ποσό ήταν αυτό της προσωρινής
αξίας δεν είναι νόµιµη, κατά τα βασίµως προβαλλόµενα, διότι, ενόψει των εκτιθεµένων στη
σκέψη 4, ως αληθές τίµηµα αγοράς ακινήτου,
σε περίπτωση που το αναγραφόµενο στο οικείο
µεταβιβαστικό συµβόλαιο ποσό αφίσταται της
νόµιµης εξευρισκοµένης αγοραίας αξίας του,
θεωρείται, κατά το άρθρο 17 περ. γ΄ του ν.
2238/ 1994 ερµηνευόµενο και υπό το πρίσµα
της µεταγενέστερης διάταξης του άρθρου 4
παρ. 11 του ν. 2759/1998, το τελευταίο αυτό ποσό ως το πράγµατι καταβληθέν. Συνεπώς, για το
λόγο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση και να αναιρεθεί κατά το µέρος αυτό η
προσβαλλόµενη απόφαση. Αναιρουµένως κατά
το µέρος αυτό της προσβαλλοµένης αποφάσεως, αποβαίνει αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών
λόγων αναιρέσεως που στρέφονται κατά του
αναιρούµενου µέρους αυτής, η δε υπόθεση, η
οποία χρήζει διευκρινίσεως κατά το πραγµατικό, πρέπει να παραπεµφθεί κατά το αναιρούµενο µέρος στο δικάσαν δικαστήριο για νέα κρίση.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθ. 849/2008 (Τµ. Β΄)
Ως ανάλωση κεφαλαίου για τον περιορισµό
τεκµαρτής δαπάνης νοείται και η εξόφληση
οµολόγων, έντοκων γραµµατίων και γενικά
τίτλων διαπραγµατεύσιµων στο χρηµατιστήριο. Ερµηνεία της διάταξης. Προσδιορισµός
του πεδίου εφαρµογής της. Ιδίως, όταν το κεφάλαιο του οποίου γίνεται επίκληση προς κάλυψη διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης έχει προκύψει από διάθεση περιουσιακού στοιχείου, η
αγορά του οποίου έχει εξαιρεθεί από το τεκµήριο προσδιορισµού ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης και έχει λάβει χώρα σε προηγούµενο οικονοµικό έτος, δεν λαµβάνεται υπόψη ως κεφάλαιο, του οποίου γίνεται επίκληση προς κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης, η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και
πώλησης περουσιακού στοιχείου (υπεραξία),
αλλά η τελική τιµή πώλησης αυτού.
Παρόµοια και η Σ.τ.Ε. 1144/2008, η οποία έκρινε ειδικώς την περίπτωση διάθεσης οµολόγων, εντόκων γραµµατίων και γενικότερα τίτλων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε χρηµατιστήριο.
...4. Επειδή, κατά το άρθρο 15 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ Α΄ 151) µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, το συνολικό εισόδηµα
προσδιορίζεται κατ’ εξαίρεση τεκµαρτώς µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουµένου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό
των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα άρθρα 16-17 είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδηµα των κατηγοριών Α έως Ζ. Το δε
εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 19 του αυτού νόµου.
Περαιτέρω στο άρθρο 18 περ. στ΄ αυτού, όπως
ίσχυε πριν από την κατάργησή του µε το άρθρ.
4 παρ. 10 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24-12-
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2002 (που ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται
από 1-1-2003) οριζόταν περίπτωση εξαίρεσης
από το τεκµήριο προσδιορισµού της ετήσιας
τεκµαρτής δαπάνης προκειµένου, µεταξύ άλλων για αγορά οµολόγων του ∆ηµοσίου, εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου ή γενικά τίτλων
του ∆ηµοσίου, καθώς και κάθε τίτλου που είναι
διαπραγµατεύσιµος στο Χρηµατιστήριο. Εξάλλου, στο άρθρο 17 του ν. 2238/1994, ορίζεται
ότι: «Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου… λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά
που πραγµατικά καταβάλλονται για: α)… γ)
Αγορά… ακινήτων…», στο δε άρθρο 19 αυτού
ότι «1. Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που
δηλώθηκε από το φορολογούµενο… ή προσδιορίσθηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης του, των άρθρων…
και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το
ίδιο οικονοµικό έτος του φορολογουµένου…
από εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση
ελευθερίων επαγγελµάτων… 2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά
τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγουµένης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπ’
όψιν του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία και µε τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει
(εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρ. 19). Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά,
δε, αυτά ιδίως είναι: α)… γ) χρηµατικά ποσά
που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών
στοιχείων, στ) ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο
(εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 19). Για τον
προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από
τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα
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οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηµατικά ποσά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄,
γ΄, δ΄, ε΄, και στ΄ και οποιοδήποτε άλλο ποσό
το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισµός τους
ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17 (εδ. γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 19)… Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων
τα µειώνει, προκειµένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά
έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισµό του
εισοδήµατος του έτους που καταβλήθηκαν και
ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού (εδ. ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 19)». Κατά την έννοια της διάταξης της
περίπτωσης ζ΄ του β΄ εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 2238/1994, ως ανάλωση κεφαλαίου νοείται και η εξόφληση οµολόγων,
εντόκων γραµµατίων και γενικά τίτλων διαπραγµατεύσιµων στο Χρηµατιστήριο.
Κατά την αυτή δε διάταξη, η διαφορά µεταξύ του δηλούµενου εισοδήµατος και της τεκµαρτώς προσδιοριζόµενης ετήσιας δαπάνης
του φορολογούµενου µπορεί να καλύπτεται,
µεταξύ άλλων, και µε ανάλωση κεφαλαίου το
οποίο αποδεδειγµένα φορολογήθηκε κατά τα
προηγούµενα έτη ή απηλλάγη του φόρου νοµίµως. Όπως συνάγεται από τη διάταξη αυτή, αυτή αναφέρεται σε κεφάλαιο υπαρκτό κατά την
κρίσιµη εκάστοτε χρήση και αναλισκόµενο κατ’
αυτήν. Το αποµένον αυτό κεφάλαιο εξευρίσκεται µετά από αφαίρεση των πραγµατικών δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε εν τω µεταξύ ο
φορολογούµενος, για τον υπολογισµό των
οποίων λαµβάνονται υπόψη και οι δαπάνες διαβίωσης που δηλώθηκαν από τον φορολογούµενο κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. ∆οθέντος δε
ότι µόνο κατά την κρινόµενη χρήση τίθεται ζήτηµα προσδιορισµού του αποµένοντος κατ’ αυτήν «κεφαλαίου», κατά την ίδια χρήση προσδιορίζεται και το ύψος των αφαιρούµενων δαπανών των οικείων ετών. Ο προσδιορισµός δε
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αυτός, µε τον οποίο βαρύνεται η φορολογική
αρχή, γίνεται µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο.
Και λαµβάνεται µεν υπόψη, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά τον εν λόγω προσδιορισµό το ποσό
των ετήσιων δαπανών διαβίωσης που δηλώθηκαν από το φορολογούµενο κατά τα οικεία έτη,
πλην, όµως, ως προς τούτο δεν υπάρχει δέσµευση της φορολογικής αρχής, η οποία µπορεί να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι οι δαπάνες στις οποίες πράγµατι υποβλήθηκε ο φορολογούµενος ήσαν µεγαλύτερες από τις δηλωθείσες δαπάνες διαβίωσης και, εποµένως, δεν
απέµεινε κατά την κρινόµενη χρήση «κεφάλαιο» προς ανάλωση ή απέµεινε κεφάλαιο µικρότερο του δηλούµενου, µη υφισταµένης ως
προς τούτο δεσµεύσεως από την αρχή της αυτοτελείας των χρήσεων. Περαιτέρω, από την
γραµµατική διατύπωση του εδάφιου ε΄ της
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994, στο
οποίο γίνεται αναφορά σε «µείωση των εσόδων», των οποίων γίνεται επίκληση για την κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας
δαπάνης, κατά το ποσό της δαπάνης κτήσης
αυτών, προκύπτει ότι το εδάφιο αυτό αφενός
µεν δεν αφορά µόνο την περ. ζ΄ του β΄ εδαφίου του άρθρου 19, αλλά όλες τις περιπτώσεις
α΄-ζ΄ του β΄ εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
19, αφετέρου δε έχει εφαρµογή, όταν, προκειµένου για διάθεση περιουσιακού στοιχείου, η
αγορά του οποίου έχει εξαιρεθεί από το τεκµήριο προσδιορισµού ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, η αγορά και η πώληση του περιουσιακού
στοιχείου έλαβαν χώρα στο αυτό οικονοµικό
έτος. Αντιθέτως, όταν το κεφάλαιο του οποίου
γίνεται επίκληση προς κάλυψη διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης έχει προκύψει από διάθεση
περιουσιακού στοιχείου, η αγορά του οποίου
έχει εξαιρεθεί από το τεκµήριο προσδιορισµού
ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης και είχε λάβει χώρα σε προγενέστερο οικονοµικό έτος, δε λαµβάνεται υπόψη ως κεφάλαιο, του οποίου γίνεται επίκληση προς κάλυψη ή περιορισµό της
διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης, η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και πώλησης του περιου-
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σιακού στοιχείου, (υπεραξία), αλλά η τελική τιµή πώλησης αυτού. Αντίθετη άποψη, κατά την
οποία θα επιτρεπόταν στα πλαίσια εφαρµογής
του εδ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
2238/1994 ο έλεγχος προέλευσης του κεφαλαίου κτήσης περιουσιακού στοιχείου, η αγορά
του οποίου έχει εξαιρεθεί από το τεκµήριο
προσδιορισµού ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης,
όχι κατά το έτος αυτό (αγοράς), αλλά σε µεταγενέστερο οικονοµικό έτος, όταν εκποιηθεί το
περιουσιακό αυτό στοιχείο, θα προσέκρουε
στην αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Ειδικότερα, αναφορικά µε την περίπτωση διάθεσης
οµολόγων, εντόκων γραµµατίων και γενικά τίτλων που είναι διαπραγµατεύσιµοι στο Χρηµατιστήριο, σύµφωνα µε το εδάφιο ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 19, του ν. 2238/1994, ως ποσό που
µπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούµενος προκειµένου να καλύψει τη διαφορά του δηλωθέντος από αυτόν εισοδήµατος και του τεκµαρτού βάσει δαπανών είναι καταρχήν αναµφίβολα σε κάθε περίπτωση η υπεραξία από τη ρευστοποίηση των τίτλων αυτών, δηλ. η διαφορά
µεταξύ τιµής πώλησης και τιµής αγοράς. Για να
µπορέσει να επικαλεσθεί ο φορολογούµενος
και την ονοµαστική αξία αυτών ως ποσό που δικαιολογεί τη διαφορά µεταξύ τεκµαρτού και
πραγµατικού εισοδήµατος, πρέπει, η αγορά και
εκποίηση των τίτλων αυτών να µην έγινε στο
ίδιο οικονοµικό έτος.
5. Επειδή, όπως δέχεται η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, ο εκκαλών (ήδη αναιρεσίβλητος)
µε την από 19-3-96 δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 1996, που υπέβαλε στη
∆.Ο.Υ. Ν. Φιλαδελφείας δήλωσε εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες εκ 2.091.621 δραχµές, εισόδηµα απαλλασσόµενο του φόρου εκ δρχ.
1.974.528 (τόκοι εντόκων γραµµατίων ως και
αξία εντόκων γραµµατίων εκ δρχ. 10.025.972,
προκειµένου να καλύψει την αγορά οικοπέδου
αξίας δρχ. 10.500.000 και την τεκµαρτή δαπάνη
συντήρησης του αυτοκινήτου του εκ δρχ.
2.100.000). Η φορολογική αρχή δεν έλαβε υπόψη της τη δηλωθείσα αξία των εντόκων γραµ-
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µατίων εκ δρχ. 10.025.972 και έτσι προέκυψε
διαφορά τεκµαρτής δαπάνης εκ δρχ. 6.559.
323, που προσέθεσε στο υπόλοιπο δηλωθέν εισόδηµά του από µισθωτές υπηρεσίες και τόκων, και κατόπιν το προσδιόρισε σε δρχ. 8.567.
280. Κατά της παραπάνω πράξης (εκκαθαριστικού σηµειώµατος) ο εκκαλών άσκησε προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχυριζόµενος ότι τα εν λόγω έντοκα
γραµµάτια αξίας 12.000.000 δρχ. τα αγόρασε
στις 31-1-94 αντί του ποσού των 10.020.876 και
κατά τη λήξη τους, στις 31-1-95, τα διέθεσε
(εκποίησε) στην Ιονική Τράπεζα αντί του ποσού
των 12.000.000, όπως βεβαιώνεται και στο από
25-6-98 έγγραφο της Ιονικής Τραπέζης (κατάστηµα Ν. Φιλαδέλφειας) που προσκόµισε στο
πρωτόδικο δικαστήριο, και συνεπώς νόµιµα επικαλέσθηκε την αξία των γραµµατίων τούτων,
προκειµένου να καλύψει την προκύψασα διαφορά τεκµαρτής δαπάνης. Με την πρωτόδικη
απόφαση απορρίφθηκε η προσφυγή του αυτή
µε την αιτιολογία ότι η δηλωθείσα αξία των εν
λόγω γραµµατίων δε συνιστά χρηµατικό ποσό
που µπορεί να καλύψει ή να περιορίσει τη διαφορά τεκµηρίων, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.
2238/94. Tο ∆ιοικητικό εφετείο, αφού έλαβε
υπόψη του τις ως άνω διατάξεις και θεώρησε
ότι τα χρηµατικά ποσά που µπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούµενος, προκειµένου να καλύψει ή να περιορίσει διαφορά τεκµαρτής δαπάνης αναφέρονται ενδεικτικά, µη αποκλειοµένης έτσι της επίκλησης και άλλων χρηµατικών
ποσών, που προέκυψαν από διαφορετική αιτία
και αποδεικνύεται από τον φορολογούµενο η
απόκτησή τους, έκρινε ότι νόµιµα ο εκκαλών
δήλωσε ποσό εκ 10.025.972 δρχ. προερχόµενο
από τη διάθεση εντόκων γραµµατίων, αποδεικνυοµένης της, προς αυτόν, εξόφλησης κατά
τη λήξη τους, µε την από 25-6-98 προσκοµιζόµενη επιστολή της Ιονικής Τραπέζης Ελλάδος
(Υποκ/µα Ν. Φιλαδελφείας), ώστε να καλυφθεί
η τεκµαρτή δαπάνη αγοράς ακινήτου και συντήρησης αυτοκινήτου. Η κρίση αυτή του διοι-
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κητικού εφετείου, ενόψει των εκτεθέντων στην
προηγούµενη σκέψη παρίσταται, ανεξάρτητα
από την ειδικότερη αιτιολογία της, νόµιµη, δοθέντος ότι αφενός µεν η αγορά των εντόκων
γραµµατίων εξαιρείτο µε βάση το άρθρο 18 του
ν. 2234/ 1998 της εφαρµογής τεκµηρίου προσδιορισµού ετήσιας δαπάνης, αφετέρου δε κατά
τα ανελέγκτως γενόµενα δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας η αγορά και εν συνεχεία η
πώληση αυτών δεν έλαβαν χώρα στο αυτό οικονοµικό έτος.
6. Επειδή, µη προβαλλοµένου άλλου λόγου
η κρινόµενη αίτηση είναι απορριπτέα στο σύνολό της.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθ. 3370/2008 (Τµ. Β΄)
Με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. α΄ Κ.Φ.Ε., όπως
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο
15 παρ. 1 Ν. 2459/1997, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόµενη ως εισόδηµα, η ωφέλεια από
τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων προσωπικών εταιρειών και Ε.Π.Ε., όχι όµως και µετοχών Α.Ε., οι οποίες δεν συνιστούν εταιρικά µερίδια κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης.
Αντίθετα, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενη, ως εισόδηµα, η ωφέλεια από τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, ως οικονοµικής
µονάδας. Τέτοια περίπτωση νοείται και η ωφέλεια από τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών Α.Ε., η οποία (ωφέλεια) συνίσταται στη
διαφορά µεταξύ της τιµής απόκτησης και της
τιµής πώλησης των µετοχών.
Κρίση για τις αρχές της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Κρίση
για το ύψος του επιβλητέου προστίµου σε σχέση µε την αρχή της αναλογικότητας. Παραποµπή στην Ολοµέλεια.
...3. Επειδή, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του κυρωθέντος µε το άρθρο
πρώτο του N. 2238/1994 (Α΄ 151) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, πριν την αντικατάστασή της µε
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το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2386/1996 (Α΄43), το
οποίο εφαρµόζεται, κατ’ άρθρ. 105 παρ. 1 περ.
β΄ του ίδιου Κώδικα, και στη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων, «1. Φορολογείται
αυτοτελώς λογιζόµενο ως εισόδηµα: α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), κάθε κέρδος
ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση
εταιρικού µεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης
µε τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ. β)… Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή του κέρδους ή της ωφέλειας κατά την
πίστωση ή την καταβολή αυτών στο δικαιούχο». Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε ακολούθως µε τη διάταξη του άρθρου 15 του
N.2459/1997 (Α΄ 17), µε την οποία ορίσθηκαν
τα εξής: «1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται
ως εξής: α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται
από τη µεταβίβαση: αα) Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άλλα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λπ. ή υποκαταστήµατος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ββ)
Μετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, εταιρικών µεριδίων ή µεριδίων, καθώς
και ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού
δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή
σε κοινοπραξία της παραγράφου 2 του άρθρου
2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 2. …».
4. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 13
παρ. 1 περ. α΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή
της µε το άρθρο 15 παρ. 1 του N.2459/1997,
φορολογείται αυτοτελώς, λογιζοµένη ως εισόδηµα, η ωφέλεια από τη µεταβίβαση εταιρικών
µεριδίων προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης όχι όµως και µετοχών
ανωνύµων εταιρειών, οι οποίες δεν συνιστούν
εταιρικά µερίδια κατά την έννοια της εν λόγω
διατάξεως. Αντιθέτως, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζοµένη ως εισόδηµα, η ωφέλεια από
τη µεταβίβαση ολόκληρης επιχειρήσεως, ως οι-
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κονοµικής µονάδας, ως τοιαύτης περιπτώσεως
νοούµενης και της ωφελείας από τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών ανώνυµης εταιρίας, συνισταµένης στη διαφορά µεταξύ της τιµής αποκτήσεως και της τιµής πωλήσεως αυτών (ΣΕ 1665/2007 7µ.).
5. Επειδή, εν προκειµένω, κατά τα γενόµενα
δεκτά στην προσβαλλόµενη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία αγόρασε την 5.6.1995 µε µία
πράξη το σύνολο 50.000 ανωνύµων µετοχών
της οικογενειακού χαρακτήρα εταιρίας µε την
επωνυµία «...» και το διακριτικό τίτλο «...». Συγκεκριµένα, η αναιρεσείουσα αγόρασε 49.000
ανώνυµες µετοχές της ανωτέρω οικογενειακού χαρακτήρα εταιρίας από τον... και 1.000
ανώνυµες µετοχές της ίδιας εταιρίας από
την..., ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης,
αντί συνολικού τιµήµατος, σύµφωνα µε την
από 5.6.1995 σύµβαση, 127.304.940 δρχ. Η φορολογική αρχή, θεωρώντας ότι συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου
13 παρ.1 περ. α΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/1994), διότι µεταβιβάσθηκε
ολόκληρη η επιχείρηση και ότι στην έννοια της
µεταβίβασης εταιρικού µεριδίου περιλαµβάνεται και η µεταβίβαση µετοχών ανωνύµων εταιριών, καταλόγισε σε βάρος της αναιρεσείουσας κύριο φόρο 15.460.988 δρχ. (127.304.940
δρχ. µείον 50.000.000 δρχ. η ονοµαστική αξία
ίσον = 77.304.940 δρχ. η ωφέλεια x 20%) και
πρόσθετο φόρο λόγω µη υποβολής δηλώσεως
61.843.925 δρχ. (400% του κυρίου φόρου). Με
την πρωτόδικη απόφαση ακυρώθηκε το φύλλο
ελέγχου µε την αιτιολογία ότι η µεταβίβαση αυτή δεν αποτελούσε κατά τον κρίσιµο χρόνο
(1995) µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή
µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων. Το ∆ιοικητικό
Εφετείο, αντιθέτως, έκρινε ότι η µεταβίβαση
του συνόλου των µετοχών ανώνυµης εταιρίας,
ιδίως οικογενειακού χαρακτήρα, συντελούµενη
µε µία πράξη και σε ολιγάριθµα πακέτα, συνιστά µεταβίβαση ολόκληρης επιχειρήσεως κατά
την έννοια της διατάξεως του άρθρου 13 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και έκανε δεκτή την έφεση του ∆ηµοσίου, εξαφάνισε την
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πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε την προσφυγή. Η κρίση αυτή, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτιολογία της, είναι, εν όψει των εκτεθέντων στην προηγούµενη σκέψη, νόµιµη καθ’ ο
µέρος αφορά την επιβολή του κυρίου φόρου, οι
δε λόγοι αναιρέσεως, που στηρίζονται σε αντίθετη εκδοχή ως προς την έννοια του νόµου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι.
6. Επειδή, εξάλλου, ο λόγος αναιρέσεως, µε
τον οποίο προβάλλεται ότι η επιβολή του ένδικου φόρου αντίκειται στις αρχές της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου και
της χρηστής διοίκησης, είναι απορριπτέος, δοθέντος ότι, πέραν του ότι οι αρχές αυτές στο
πεδίο του εσωτερικού φορολογικού δικαίου είχαν γίνει καταρχήν δεκτές µόνο προκειµένου
περί του επιρριπτόµενου στην κατανάλωση φόρου κύκλου εργασιών, για τον οποίο δεν πρόκειται στην κρινόµενη περίπτωση, πάντως, το
πραγµατικό που επικαλείται η αναιρεσείουσα
κατ’ αναίρεση (και είχε ήδη επικαλεστεί µε το
δικόγραφο της προσφυγής), προκειµένου να
θεµελιώσει παραβίαση των αρχών αυτών, ήτοι
µακροχρόνια αντίθετη πρακτική της διοίκησης
και έκδοση γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του έτους 1994 για την
προγενέστερη -οµοίου περιεχόµενου- διάταξη
του άρθρου 32 παρ.1 του Ν.∆.3323/1955, η
οποία όµως απορρίφθηκε από τον αρµόδιο
Υπουργό Οικονοµικών το έτος 1995, και αληθές υποτιθέµενο, δεν θεµελιώνει κατά νόµο
παραβίαση των αρχών αυτών.
7. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, η αίτηση
πρέπει να απορριφθεί κατά το µέρος που αφορά τον κύριο φόρο, δοθέντος ότι δεν προβάλλεται άλλος λόγος αναιρέσεως ως προς το κεφάλαιο αυτό.
8. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 86 του ως
άνω Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, το
οποίο εφαρµόζεται, κατά το άρθρο 116 του ίδιου Κώδικα, και στη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ορίζονταν τα εξής: «1… 3. Οι
υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται σε ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα απέφευγαν,

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

λόγω µη υποβολής της δήλωσης. 4. Προκειµένου για υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, τα
παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων διπλασιάζονται. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε
τρόπο επίρριψη του πρόσθετου φόρου από τον
υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγµατικό
φορολογούµενο. 5. Οι πρόσθετοι φόροι του
παρόντος άρθρου επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη δόλου ή αµέλειας ή αν ο υπόχρεος παρερµήνευσε σχετικές διατάξεις. 6…».
9. Επειδή, εν όψει του µεγάλου ύψους του
επιβαλλόµενου από τις ανωτέρω διατάξεις
πρόσθετου φόρου σε περίπτωση µη υποβολής
δηλώσεως από υπόχρεο σε παρακράτηση φόρο (400% επί του κυρίου φόρου), οι διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 86 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/
1994), οι οποίες εφαρµόσθηκαν στην προκείµενη περίπτωση, αντίκεινται στη συνταγµατικώς
κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας (βλ.
άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγµατος), δοθέντος
ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα της φορολογικής αρχής και, εν συνεχεία, των διοικητικών
δικαστηρίων, να προβούν σε επιµέτρηση του
ύψους της επιβλητέας κύρωσης, λαµβάνοντας
υπόψη τις περιστάσεις και, ιδίως, την ύπαρξη
και το βαθµό της υπαιτιότητας του υποχρέου.
Για τον λόγο αυτό, που προβάλλεται παραδεκτώς το πρώτον µε το δικόγραφο προσθέτων
λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως, δοθέντος ότι
το κεφάλαιο του πρόσθετου φόρου είχε αµφισβητηθεί µε την προσφυγή, θα έπρεπε να γίνει
εν µέρει δεκτή η αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που αφορά τον πρόσθετο φόρο. ∆εδοµένου, όµως, ότι
το Τµήµα άγεται σε κρίση περί αντισυνταγµατικότητας των ανωτέρω διατάξεων, το ζήτηµα
του συµβατού των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Ν. 2238/1994) µε την αρχή της αναλογικότητας, που πηγάζει από το Σύνταγµα (βλ. και άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) πρέπει να παραπεµφθεί στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου,
κατά τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 100
παρ. 5 του Συντάγµατος, που προστέθηκε µε
το από 6.4.2001 Ψήφισµα της Ζ΄ Αναθεωρητι-
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κής Βουλής των Ελλήνων (Α΄ 84), και να ορισθεί ως εισηγητής ενώπιον της Ολοµελείας ο
Σύµβουλος Α.-Γ. Β.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθ. 1899/2009 (Τµ. Β΄)
Επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας µεταξύ
των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών οικοπέδου,
επί του οποίου είχε ανεγερθεί πολυκατοικία,
ούτως ώστε ο καθένας από τους συνιδιοκτήτες να λαµβάνει, αντί της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί όλων των διαµερισµάτων
της πολυκατοικίας, την αποκλειστική κυριότητα ορισµένων διαµερισµάτων ή ορόφων της
ίδιας πολυκατοικίας, συντρέχει περίπτωση
διανοµής ακινήτων η οποία υπόκειται στο φόρο διανοµής. Όταν οι συνιδιοκτήτες αναθέτουν σε κατ’ επάγγελµα εργολάβο την κατασκευή της πολυκατοικίας έναντι αντιπαροχής
και µεταβιβάζονται στον τελευταίο, ως εργολαβικό αντάλλαγµα, ποσοστά εξ αδιαιρέτου
του ενιαίου οικοπέδου των συνιδιοκτητών, δεν
συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις και δεν επιβάλλεται φόρος διανοµής στα
κτίσµατα που, έναντι αντιπαροχής, περιέρχονται στους συνιδιοκτήτες.
...3. Επειδή, το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 περ. ζ΄ του
α.ν. 1521/1950, όπως ο νόµος αυτός κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α΄ 294)
ορίζει ότι: «Εφ’ εκάστης εξ επαχθούς αιτίας µεταβιβάσεως ακινήτου ή πραγµατικού επί ακινήτου δικαιώµατος… επιβάλλεται φόρος επί της
αξίας αυτών… 3. Εν τη εννοία του όρου µεταβίβασις, διά την εφαρµογήν του παρόντος νόµου, είναι: α)… ζ) η διανοµή ακινήτων κ.λπ. µεταξύ των συγκυρίων των». Το άρθρο 4 παρ. 1
περ. Α΄ του ίδιου ως άνω α.ν., όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1
του ν. 1078/1980 (φ. Α΄ 238), ορίζει ότι: «1. Ο
φόρος µεταβιβάσεως επί της αξίας του ακινήτου… υπολογίζεται: Α) Επί αυτουσίου διανοµής ακινήτων µεταξύ συγκυρίων, βάσει των συντελεστών της περιπτώσεως Γ΄ της παρούσης
παραγράφου, µειούµενος εις το τέταρτον…».

1121

Περαιτέρω, το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3104/1954
(φ. Α΄ 313), µε το οποίο ερµηνεύθηκε το άρθρο
4 παρ. 1 περ. Α΄ του ως άνω α.ν., ορίζει ότι: «Η
αληθής έννοια των διατάξεων του εδαφίου Α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόµου
1587/1950 είναι ότι, επί αυτουσίου διανοµής
ακινήτων, εις τον υπό της εν λόγω διατάξεως
προβλεπόµενον φόρον υπόκεινται µόνον τα
ατοµικώς εξερχόµενα της κοινωνίας µερίδια.
Εάν διά της διανοµής δηµιουργώνται πλείονες
µερικώτεραι κοινωνίαι, δεν οφείλεται φόρος
µεταβιβάσεως διά τα απαρτίζοντα τας κοινωνίας ταύτας µερίδια». Εξάλλου, µε το άρθρο 9
παρ. 1 του ν. 1326/1983 (φ. Α΄ 19) προστέθηκαν στο τέλος της δεύτερης περιόδου του κεφαλαίου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ως
άνω α.ν. τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις αυτές
εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση
δηµιουργίας περισσότερων της µίας µερικότερων κοινωνιών για τα µερίδια που απαρτίζουν
τις κοινωνίες αυτές. Σε περαιτέρω αυτούσια
διανοµή των ακινήτων µεταξύ των συγκυρίων
της µερικότερης κοινωνίας, από το φόρο, που
αναλογεί στη νέα αυτή διανοµή, εκπίπτεται ο
φόρος που καταβλήθηκε κατά τη δηµιουργία
της µερικότερης κοινωνίας». Τέλος το τρίτο
εδάφιο της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 1587/1950, αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 1473/1984 (φ. Α΄ 127) ως
ακολούθως: «Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται
ανάλογα και στην περίπτωση δηµιουργίας µίας
ή περισσοτέρων µερικότερων κοινωνιών για τα
µερίδια που απαρτίζουν τις κοινωνίες αυτές».
4. Επειδή, από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων συνάγεται ότι, επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας µεταξύ των εξ
αδιαιρέτου συνιδιοκτητών οικοπέδου, επί του
οποίου είχε ανεγερθεί πολυκατοικία, ούτως
ώστε ο καθένας των παραπάνω συνιδιοκτητών
να λαµβάνει, αντί της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί όλων των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας, την αποκλειστική κυριότητα ορισµένων διαµερισµάτων ή ορόφων της ίδιας πολυκατοικίας, συντρέχει περίπτωση διανοµής
ακινήτων και συγκεκριµένα των διαµερισµάτων
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ή των ορόφων που εξέρχονται της συγκυριότητας, η δε διανοµή αυτή υπόκειται στο φόρο που
προβλέπεται από τις προεκτεθείσες διατάξεις
(Σ.τ.Ε. 2663/1983). Εποµένως, ο σχετικός φόρος προβλέπεται και επιβάλλεται µόνο στην
περίπτωση που οι συνιδιοκτήτες οικοπεδούχοι
ανεγείρουν από κοινού και µε δικές τους δαπάνες πολυκατοικία, οπότε, µετά τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, θα περιέλθει, σ’ αυτούς, το
σύνολο των ορόφων και διαµερισµάτων, αναλόγως του ποσοστού εξ αδιαιρέτου που είχε
καθένας από αυτούς επί του οικοπέδου. Κατά
συνέπεια, οσάκις αναθέτουν σε κατ’ επάγγελµα εργολάβο την κατασκευή της πολυκατοικίας
έναντι αντιπαροχής και µεταβιβάζονται στον
τελευταίο, ως εργολαβικό αντάλλαγµα, ποσοστά εξ αδιαιρέτου του ενιαίου οικοπέδου των
συνιδιοκτητών, δεν συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις και δεν επιβάλλεται φόρος διανοµής στα κτίσµατα που, έναντι αντιπαροχής, περιέρχονται στους συνιδιοκτήτες,
εφόσον αυτά είναι υποχρεωµένος να τα κατασκευάσει και να τα παραδώσει αποπερατωµένα
ο εργολάβος βάσει του σχετικού εργολαβικού
συµβολαίου. Περαιτέρω όµως, όταν στο οικόπεδο για το οποίο συνάπτεται η σύµβαση αντιπαροχής περιλαµβάνεται προϋπάρχον κτίσµα,
το οποίο προορίζεται να αποτελέσει µέρος των
κτισµάτων που τελικώς θα περιέλθουν στους
συνιδιοκτήτες έναντι αντιπαροχής, οφείλεται
φόρος διανοµής για την αξία του προϋπάρχοντος κτίσµατος, αφού στην περίπτωση αυτή
στη σχετική σύµβαση εµπεριέχεται και σύµβαση διανοµής του κτίσµατος αυτού.
5. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, το διοικητικό εφετείο δέχθηκε τα εξής:
«Με το 13914/4.8.1995 συµβόλαιο του
Συµβ/φου Αγρινίου Σ. Γ., περί της ανταλλαγής
εξ αδιαιρέτου ποσοστών οικοπέδων, ο εκκαλών... και οι... κατέστησαν συγκύριοι, κατά ιδανικό µερίδιο ο καθένας, επί οικοπέδου στο
142ο οικοδοµικό τετράγωνο του Αγρινίου, επιφάνειας 1.861,84 Μ2, που σχηµατίσθηκε µε την
πιο πάνω ανταλλαγή. Ειδικότερα ο εκκαλών
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κατέστη συγκύριος του ενιαίου οικοπέδου κατά
649/1000 εξ αδιαιρέτου, ο δεύτερος κατά
221/1000, ο τρίτος κατά 69,50/1000, ο τέταρτος κατά 29,50/1000 και ο πέµπτος κατά
31/1000. Εξάλλου, στο εν λόγω οικόπεδο υφίστατο ηµιτελές κτίσµα, στο στάδιο του σκελετού, αποτελούµενο από υπόγειο 904,63 Μ2,
ισόγειο 653,51 Μ2 και πρώτο όροφο 496,31
Μ2. Με την µε αριθ. 13961/23.8.1995 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του πιο πάνω
Συµβ/φου, οι συνιδιοκτήτες προέβλεψαν κατ’
αρχήν την κατασκευή επί του οικοπέδου τούτου δύο αυτοτελών πολυκατοικιών, στις οποίες
συµπεριλαµβανόταν το προϋπάρχον κτίσµα,
υπήγαγαν δε αυτές στο σύστηµα της κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας, ώστε η κάθε διακεκριµένη
ιδιοκτησία επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου να αναλογεί σε ορισµένο ιδανικό µερίδιο
επί του όλου οικοπέδου. Με το ίδιο συµβόλαιο
οι συνιδιοκτήτες, αφού προηγουµένως µεταβίβασαν ως εργολαβικό αντάλλαγµα προς την
κοινοπραξία µε την επωνυµία «Κοινοπραξία...»,
που ανέλαβε εργολαβικώς την κατασκευή των
δύο πολυκατοικιών, 480/1000 εξ αδιαιρέτου
του ενιαίου οικοπέδου ο εκκαλών, 76/1000 ο
δεύτερος (...), 23,50/1000 ο τρίτος, 1,5/1000 ο
τέταρτος και 3,8/1000 ο πέµπτος, κατένειµαν
τις οροφοκτησίες που είχαν αποµείνει στην κυριότητά τους, ώστε να περιέλθουν κατ’ αποκλειστική κυριότητα στον καθένα τους ορισµένες οροφοκτησίες, µε συνολικό ποσοστό επί
του οικοπέδου 169/1000 στον εκκαλούντα,
145/1000 στον δεύτερο από αυτούς, 46/1000
στον τρίτο, 28/1000 στον τέταρτο και 27,2/
1000 στον πέµπτο, ενώ από το προϋπάρχον
κτίσµα περιήλθαν στον εκκαλούντα οι οροφοκτησίες που αντιστοιχούσαν στα 649/870 αυτού και το... οι οροφοκτησίες που αντιστοιχούσαν στα 221/870. Για τις διαφορές µεταξύ της
ιδανικής και της αυτούσιας µερίδας των συνιδιοκτητών συµφωνήθηκε η καταβολή τιµήµατος». Με βάση τα πραγµατικά αυτά περιστατικά
το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι: «εφόσον ο εκκαλών µε τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ενιαίου οικοπέδου µεταβίβασαν µε το 13961/
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23.8.1995 συµβόλαιο, µε το οποίο είχαν συστήσει οριζόντια ιδιοκτησία, στην «κοινοπραξία...
και Σία» ως εργολαβικό αντάλλαγµα τα 584,8/
1000 εξ αδιαιρέτου του ενιαίου οικοπέδου και η
κοινοπραξία αυτή ανέλαβε µε δαπάνες και επιµέλειά της την κατασκευή των δύο πιο πάνω
πολυκατοικιών, οι οροφοκτησίες που περιήλθαν στον εκκαλούντα και λοιπούς οικοπεδούχους, ως αντιπαροχή, δεν υπόκεινται σε φόρο
διανοµής». Η κρίση, όµως, αυτή του διοικητικού
εφετείου δεν είναι νόµιµη, αφού, σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στην προηγούµενη σκέψη,
εφόσον στο ενιαίο οικόπεδο υπήρχε κτίσµα
που αποτέλεσε µέρος των κτισµάτων που κατά
τη σύµβαση περιέρχονται στους συνιοδιοκτήτες, στη σύµβαση περιλαµβάνεται και σύµβαση
διανοµής του κτίσµατος αυτού. Για το λόγο,
συνεπώς, αυτό αναιρέσεως, που βάσιµα προβάλλεται, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να γίνει
δεκτή, η προσβαλλόµενη απόφαση πρέπει να
αναιρεθεί και η υπόθεση να παραπεµφθεί στο
ίδιο δικαστήριο για νέα νόµιµη κρίση. Η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως παρέλκει ως
αλυσιτελής. Ο ισχυρισµός του αναιρεσιβλήτου
ότι στην προσβαλλόµενη απόφαση µνηµονεύεται εκ παραδροµής άλλο και όχι το κρίσιµο εν
προκειµένω συµβόλαιο αφορά ζήτηµα πραγµατικό που θα εξετασθεί από το δικαστήριο της
ουσίας µετά την αναίρεση κατά τ’ ανωτέρω.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθ. 825-6/2010 (Τµ. Γ΄)
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τάσσονται
από τον κοινό νοµοθέτη για την επιλογή και
την άσκηση ενός επαγγέλµατος είναι συνταγµατικά επιτρεπτοί όταν ορίζονται γενικά και
κατά τρόπο αντικειµενικό, δικαιολογούνται δε
από αποχρώντες λόγους δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος, οι οποίοι, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να είναι συναφείς
και πρόσφοροι προς το αντικείµενο και τον χαρακτήρα του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Οι
διατάξεις του άρθ. 25 §§ 6-7 ν. 2830/2002, οι
οποίες θεσπίζουν σύστηµα διαγωνισµού για
την πλήρωση κενών θέσεων συµβολαιογρά-
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φων, δεν αντίκεινται στις συνταγµατικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της
αναλογικότητας.
Κατά γενική αρχή του δικαίου, η νοµιµότητα
της διοικητικής πράξης κρίνεται βάσει των κανόνων δικαίου, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσής της και δεν ασκούν επιρροή κανόνες δικαίου θεσπισθέντες µετά την έκδοση
της πράξης, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη
διάταξη. Επί κανονιστικών πράξεων, κρίσιµος
χρόνος προκειµένου να κριθεί η νοµιµότητά
τους, είναι ο χρόνος δηµοσίευσης, διότι από
της δηµοσιεύσεως τελειούται και αποκτά νόµιµη υπόσταση η κανονιστική πράξη.
...9. Επειδή, οι όροι και οι προϋποθέσεις που
τάσσονται από τον κοινό νοµοθέτη για την επιλογή και την άσκηση ενός επαγγέλµατος είναι
συνταγµατικά επιτρεπτοί όταν ορίζονται γενικά
και κατά τρόπο αντικειµενικό, δικαιολογούνται
δε από αποχρώντες λόγους δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος, οι οποίοι, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να είναι συναφείς
και πρόσφοροι προς το αντικείµενο και τον χαρακτήρα του συγκεκριµένου επαγγέλµατος
(βλ. ΣτΕ Ολοµ. 413/1993 κ.α.). Ειδικότερα, για
τους συµβολαιογράφους που είναι άµισθοι δηµόσιοι λειτουργοί, η ρυθµιστική παρέµβαση του
νοµοθέτη, ως προς τους όρους εισόδου στο
συγκεκριµένο επάγγελµα, πρέπει να υπαγορεύεται από κριτήρια και προϋποθέσεις που
ανάγονται στην ηθική συγκρότηση, την επιστηµονική κατάρτιση και τις εν γένει διανοητικές
ικανότητες του υποψηφίου, ώστε το συµβολαιογραφικό λειτούργηµα και η ασφάλεια των συναλλαγών να υπηρετούνται µε πρόσωπα διαπιστωµένης επιστηµονικής κατάρτισης και ηθικής
υπόστασης. Η θέσπιση δε από τις διατάξεις του
ν. 2830/2002 πανελλήνιου διαγωνισµού για την
πλήρωση κενών θέσεων συµβολαιογράφων µε
την υποχρεωτική εξέταση σε πέντε νοµικά µαθήµατα και την προαιρετική εξέταση σε µία έως
δύο από τις ξένες γλώσσες αποβλέπει στην
διαπίστωση της επιστηµονικής ικανότητας και
κατάρτισης των υποψηφίων συµβολαιογράφων
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προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες του συγκεκριµένου επαγγέλµατος ενόψει
των συγκεκριµένων συνθηκών και αναγκών της
εποχής. Στα πλαίσια δε της ως άνω ρυθµιστικής
ευχέρειας του νοµοθέτη νοµίµως αυτός προβλέπει για τους υποψηφίους συµβολαιογράφους την προαιρετική εξέταση σε µία έως δύο
ξένες γλώσσες, εφόσον κατά την κρίση του
έτσι εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Περαιτέρω, οι ρυθµίσεις αυτές στηρίζονται σε κριτήρια αντικειµενικά και πρόσφορα, ισχύουν δε
για όλους τους υποψηφίους και δεν αποβλέπουν σε όφελος ή βλάβη ορισµένων από αυτούς. Επίσης, στη ρυθµιστική ευχέρεια του νοµοθέτη ανήκει και η ρύθµιση της παρ. 7 του άρθρου 25 ν. 2830/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 ν. 2993/2002, σύµφωνα
µε την οποία η συνολική βαθµολογία του κάθε
υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα των
βαθµών των πέντε (5) µαθηµάτων το οποίο
προσαυξάνεται τόσες µονάδες, όσες αντιστοιχούν στο γινόµενο του βαθµού που πέτυχε ο
υποψήφιος σε κάθε ξένη γλώσσα µε συντελεστή 0,30. Τούτο δε διότι κατά την κρίση του νοµοθέτη η επαρκής γνώση µιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας συµβάλλει στην καλύτερη άσκηση του έργου του συµβολαιογράφου ενόψει και
του ότι σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.
2830/2000 ο συµβολαιογράφος µπορεί να µεταφράζει µε ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα
έγγραφα συνταγµένα σε ξένη γλώσσα τα
οποία του προσκοµίζονται και είναι χρήσιµα για
την κατάρτιση µιας συµβολαιογραφικής πράξης. Η ρύθµιση αυτή, ενόψει και του ότι καθορίζει για την ξένη γλώσσα µειωµένο συντελεστή
βαρύτητας (0,30) σε σχέση µε τα υποχρεωτικώς εξεταζόµενα πέντε νοµικά µαθήµατα, έχει
αντικειµενικό χαρακτήρα και είναι πρόσφορη
προκειµένου να διακριβωθούν, διά του διαγωνισµού, οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για την
άσκηση του έργου του συµβολαιογράφου. Με
τα δεδοµένα αυτά, οι διατάξεις των παρ. 6 και 7
του άρθρου 25 του ν. 2830/2002, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11
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του ν. 2993/2002, οι οποίες θεσπίζουν το προπεριγραφέν σύστηµα διαγωνισµού για την πλήρωση κενών θέσεων συµβολαιογράφων, δεν
αντίκεινται στις συνταγµατικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας
και, κατά συνέπεια, η προσβαλλόµενη πράξη
που εκδόθηκε βάσει αυτών είναι νόµιµη, όσα δε
αντίθετα προβάλλονται µε το από 30.9.2004 δικόγραφο προσθέτων λόγων είναι απορριπτέα
ως αβάσιµα (βλ. ad hoc ΣτΕ 1433/2004).
10. Επειδή, περαιτέρω, κατά γενική αρχή
του δικαίου, η νοµιµότητα της διοικητικής πράξης κρίνεται βάσει των κανόνων δικαίου, οι
οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσής της και
δεν ασκούν επιρροή κανόνες δικαίου θεσπισθέντες µετά την έκδοση της πράξης, εκτός εάν
υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη (βλ. ΣτΕ πρβλ.
2133/2003, 778/2001, 5755/1996, 2348/1987,
8/1984). Ειδικότερα, επί κανονιστικών πράξεων
κρίσιµος χρόνος, προκειµένου να κριθεί η νοµιµότητά τους, είναι ο χρόνος δηµοσίευσης, διότι
από της δηµοσιεύσεως τελειούται και αποκτά
νόµιµη υπόσταση η κανονιστική πράξη. Εν όψει
των ανωτέρω και δεδοµένου ότι οι διακηρύξεις
µε τις οποίες προκηρύσσονται διαγωνισµοί είναι κανονιστικές πράξεις, η νοµιµότητά τους,
ελλείψει ρητής αντίθετης διάταξης, κρίνεται
βάσει του νοµοθετικού καθεστώτος που ισχύει
κατά το χρόνο δηµοσίευσής τους. Εν προκειµένω, κατά το χρόνο που δηµοσιεύθηκε η διακήρυξη του επίδικου διαγωνισµού, ήτοι στις
17.4.2003, δεν είχε αρχίσει ακόµη να ισχύει ο ν.
3160/2003, η ισχύς του οποίου άρχισε, κατά τα
ανωτέρω, στις 30.6.2003. Περαιτέρω, ούτε και
κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού
στις 19.5.2003 ίσχυε ο ανωτέρω νόµος, ο οποίος δεν είχε ούτε αναδροµική ισχύ, αλλά ούτε
και µεταβατικές διατάξεις οι οποίες να ρυθµίζουν το ζήτηµα ισχύος των διατάξεών του επί
διαγωνισµών που βρίσκονται εν εξελίξει. Συνεπώς, νοµίµως ο επίδικος διαγωνισµός διεξήχθη
βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.
2830/2000, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
11 του ν. 2993/2002, που ίσχυαν κατά τον κρίσι-
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µο εν προκειµένω χρόνο δηµοσίευσης της σχετικής διακήρυξης και όχι βάσει του άρθρου 59
παρ. 3 του µεταγενέστερου ν. 3160/2003, τα δε
περί του αντιθέτου προβαλλόµενα µε την υπό
κρίση αίτηση είναι απορριπτέα ως αβάσιµα.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθ. 693/2011 (Τµ. Β΄)
Η έκτατη εισφορά άρθρου 18 Ν. 3758/2009 συνιστά φόρο, το φορολογικό αντικείµενο του
οποίου (φορολογική βάση) ορίζεται στην οικεία διάταξη και κατά συνέπεια, αντίθετα στον
συνταγµατικό κανόνα του χρονικού περιορισµού της αναδροµικότητας (άρθρο 78 παρ. 2
Σ.), αυτή επιβάλλεται σε εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2008 (διαχείρισης 2007). Επίσης,
επειδή επιβάλλεται µόνο σε φυσικά πρόσωπα
και όχι σε επιχειρήσεις, παραβιάζει το άρθρο 4
παρ. 5 Σ. (πλειοψηφία). Κατά τη µειοψηφία, το
εισόδηµα της διαχείρισης 2007 συνιστά κριτήριο προσδιορισµού της φοροδοτικής ικανότητας και όχι αντικείµενο του φόρου (φορολογητέα βάση), εποµένως δεν παραβιάζεται το άρθρο 78 παρ. 2 Σ. Επικουρικά δε, ακόµη και αν
το εισόδηµα χρήσης 2007 ήταν το αντικείµενο
του φόρου, και πάλι δεν θα παραβιάζετο το άρθρο 78 παρ. 2 Σ., διότι η έννοια του «προηγούµενου οικονοµικού έτους» στη φορολογία εισοδήµατος, όπως η οικεία εισφορά άρθρου 18
Ν. 3758/ 2009, δεν καταλαµβάνει το προηγούµενο ηµερολογιακό, αλλά το προηγκριµένο
«οικονοµικό έτος» κατά τους ειδικούς ορισµούς Κ.Φ.Ε. Παραποµπή στην Ολοµέλεια.1
...3. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 53
παρ. 3 του π.δ. 18/1989 (Α΄8), όπως ίσχυε κατά
την άσκηση της κρινόµενης αίτησης (6.8. 2010)
µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 36
παρ. 2 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112) και την τροποποίησή της µε το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 3772/
2009 (Α΄ 112), «∆εν επιτρέπεται η άσκηση αί1. H συζήτηση στην Oλοµέλεια έχει προσδιορισθεί στις
4.11.2011.
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τησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς
που άγεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ. […]. Κατ’ εξαίρεση, ασκείται παραδεκτώς αίτηση αναιρέσεως µε αντικείµενο
κατώτερο [από το ανωτέρω ποσό], όταν προβάλλεται από τον διάδικο µε συγκεκριµένους
ισχυρισµούς που περιέχονται στο δικόγραφο
της αιτήσεως αναιρέσεως ότι: α) […] β) µε αυτήν τίθεται σπουδαίο νοµικό ζήτηµα ή υφίσταται αντίθεση της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου ή
προς άλλες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. […]».
4. Επειδή, εν προκειµένω, το αντικείµενο
της κρινόµενης αίτησης, ανερχόµενο, κατά τα
προεκτεθέντα, στο ποσό των 10.000 ευρώ,
υπολείπεται του κατωτάτου ορίου των 40.000
ευρώ που τάσσεται µε την ανωτέρω διάταξη
για το κατ’ αρχήν παραδεκτό της αιτήσεως
αναιρέσεως. Ενόψει αυτού, ο αιτών προβάλλει
µε συγκεκριµένους, όπως απαιτεί η εν λόγω
διάταξη, ισχυρισµούς που περιέχονται στο
αναιρετήριο, ότι, µεταξύ άλλων, συντρέχει, κατά τη διάταξη αυτή, περίπτωση «σπουδαίου νοµικού ζητήµατος», ως εκ του οποίου δικαιολογείται, κατ’ εξαίρεση, η άσκηση της αιτήσεως.
Από την εκτίµηση των ισχυρισµών αυτών και
των στοιχείων στα οποία αναφέρονται, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων, µε την
προσφυγή του κατά του οικείου εκκαθαριστικού σηµειώµατος (ανωτ. σκέψη 2), αµφισβήτησε τη συνταγµατικότητα των διατάξεων του
άρθρου 18 του ν. 3758/2009, µε βάση τις οποίες
επιβλήθηκε η επίδικη έκτακτη εισφορά, από
άποψη ιδίως αντικειµένου και αναδροµικότητας της φορολογίας (άρθρο 78 παρ. 1 και 2 Συντ.), φοροδοτικής ικανότητας, καθολικότητας
του φόρου και φορολογικής ισότητας (άρθρο 4
παρ. 5 Συντ.), προέβαλε δε επίσης παράβαση
του δικαιώµατος προηγουµένης ακροάσεως.
Ενόσω εκκρεµούσε η εν λόγω προσφυγή στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η Αντεπίτρο-
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πος των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, ενεργώντας
κατ’ εντολή του Γενικού Επιτρόπου, ζήτησε
από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου
∆ιεύθυνσης του ∆ικαστηρίου αυτού, εν όψει
του ότι είχαν ήδη κατατεθεί πολλές ανάλογες
προσφυγές, τον κατά προτίµηση προσδιορισµό
δικασίµου µίας εξ αυτών, ως «πρότυπης δίκης»
κατά το εδάφιο θ΄ του άρθρου 29 του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988), όπως το
εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39
παρ. 2 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77), «ώστε µετά
την αµετάκλητο επίλυση του ανακύπτοντος νοµικού ζητήµατος, να ακολουθήσει ο προσδιορισµός […] για τις λοιπές της αυτής κατηγορίας
υποθέσεις […], στις οποίες τίθεται το αυτό νοµικό ζήτηµα […]». Κατόπιν αυτού, ορίσθηκε για
την προσφυγή του αιτούντος σύντοµη δικάσιµος και εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Με
την απόφαση αυτή η προσφυγή έγινε δεκτή µε
τη σκέψη ότι οι περί επιβολής της επίδικης
έκτακτης εισφοράς ως άνω διατάξεις του ν.
3758/2009, έχοντας ως αντικείµενο το εισόδηµα του έτους 2007, επιβάλλουν αναδροµικά
φόρο κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 2 του
Συντάγµατος. Η πρωτόδικη αυτή απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, εξαφανίσθηκε µε την ήδη
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση του ∆ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών, µε την οποία κρίθηκε ότι οι
πιο πάνω διατάξεις του ν. 3758 δεν αντίκειται
ούτε στο άρθρο 4 ούτε το άρθρο 78 παρ. 2 του
Συντάγµατος. Και, ακόµα, ότι δεν τίθεται ζήτηµα παραβίασης του δικαιώµατος προηγουµένης
ακροάσεως. Με την κρινόµενη αίτηση ο αναιρεσείων επαναφέρει, ως λόγους αναιρέσεως,
τους περί αντισυνταγµατικότητας ως άνω ισχυρισµούς του. Εξ άλλου, για την επίδικη εισφορά δεν υπάρχει ακόµα νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Υπό τα δεδοµένα αυτά,
τίθεται πράγµατι µε την κρινόµενη αίτηση
«σπουδαίο νοµικό ζήτηµα», κατά την έννοια
του άρθρου 53 παρ. 3 εδ. β΄ του π.δ. 18/1989,
όπως βασίµως, κατά τ’ ανωτέρω, προβάλλει ο
αιτών, χωρίς, άλλωστε, να το αµφισβητεί το
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∆ηµόσιο, και, εποµένως, παραδεκτώς, από την
άποψη αυτή, ασκείται η εν λόγω αίτηση παρά
το υπολειπόµενο του νοµίµου ορίου αντικείµενό της.
5. Επειδή, η αίτηση ασκείται και κατά τα λοιπά παραδεκτώς.
6. Επειδή, στο ανωτέρω άρθρο 18 του ν.
3758/2009 («Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών
για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», Α΄68/5.5.2009), υπό τον τίτλο «Έκτακτη
Οικονοµική Εισφορά», ορίζονται τα εξής:
1. α. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά
στο εισόδηµα των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), καθώς και
στο εισόδηµα σχολάζουσας κληρονοµιάς. Επίσης στο εισόδηµα των φυσικών προσώπων τα
οποία φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσµατος του έτους
1975 (ΦΕΚ 23 Α΄).
β. Για την επιβολή της εισφοράς λαµβάνεται
υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2008
εφόσον αυτό είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ
(60.000 €) και άνω.
γ. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήµατος δεν προσµετρούνται τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
2. Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά καθορίζεται
στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) για ετήσιο
συνολικό ατοµικό εισόδηµα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ (60.001 €) έως ογδόντα χιλιάδες
ευρώ (80.000 €), στο ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000 €) για εισόδηµα από ογδόντα χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 €) έως εκατό χιλιάδες
ευρώ (100. 000€), στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) για εισόδηµα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 €) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €), στο ποσό των
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πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για εισόδηµα
από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ
(150.001 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ
(300.000 €), στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000 €) για εισόδηµα από τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 €) έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €), στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) για εισόδηµα
από πεντακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (500.001
€) έως εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000 €),
στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €)
για εισόδηµα από εφτακόσιες χιλιάδες ένα
(700.001 €) έως εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ
(900.000 €) και στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) για εισόδηµα άνω των
εννιακοσίων χιλιάδων ένα ευρώ (900.001 €).
3. α. Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται
οίκοθεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη
φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς µε βάση τους τίτλους
βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
β. Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του
οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
γ. Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή
υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της
διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής
ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 1.
δ. Οι διατάξεις των άρθρων 66, 67, 68, 69,
70, 71, 74, 75, 84 και 85 του Κ.Φ.Ε., καθώς και
του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ισχύουν,
εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιβολή
αυτής της εισφοράς, επιφυλασσοµένων όσων
ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους. Η
εισφορά που προκύπτει µετά από έλεγχο που
διενεργείται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί να επιβάλεται και µε το οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας εισοδήµατος.
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4. α. Η εισφορά που επιβάλλεται µε αυτόν το
νόµο καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες
δόσεις […].
β. Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου
βεβαιώνεται αυτή. […]».
7. Επειδή, στο άρθρο 78 του Συντάγµατος
ορίζεται, στην παράγραφο 1 ότι «κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς
τυπικό νόµο που καθορίζει το υποκείµενο της
φορολογίας και το εισόδηµα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις
κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος»· και στην παράγραφο 2 ότι «φόρος ή άλλο
οποιοδήποτε οικονοµικό βάρος δεν µπορεί να
επιβληθεί µε νόµο αναδροµικής ισχύος που
εκτείνεται πέρα από το οικονοµικό έτος το
προηγούµενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.». Με τις εν λόγω διατάξεις, αφ’ ενός µεν
ορίζονται περιοριστικά τα στοιχεία που µπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείµενο φορολογικής
επιβάρυνσης (εισόδηµα, περιουσία, δαπάνες ή
συναλλαγές), αφ’ ετέρου δε απαγορεύεται
απολύτως η αναδροµική φορολόγηση πέραν
του «οικονοµικού έτους» του προηγουµένου
της επιβολής του φόρου. Χωρίς από την απαγόρευση αυτή να χωρούν εξαιρέσεις κατ’ επίκληση εξαιρετικών περιστάσεων. Τούτο προκύπτει τόσο από το σαφές και αδιάστικτο γράµµα
της διατάξεως της ως άνω παραγράφου 2
(«φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονοµικό βάρος»), όσο και από το σκοπό και την ιστορία
της: Στο σχέδιο, πράγµατι, του Συντάγµατος
του 1975, που εισήχθη προς ψήφιση στην Ε΄
Αναθεωρητική Βουλή, η αντίστοιχη διάταξη
προέβλεπε πλήρη απαγόρευση της αναδροµικότητας των φορολογικών νόµων «ως απόρροιαν της αρχής του Κράτους ∆ικαίου». (Βλ.
Πρακτικά Συντάγµατος, σελ. 190, Ι. Φικιώρη, εισηγ. πλειοψ.). Προβλέφθηκε δε τελικά, κατά
τις σχετικές συζητήσεις, και ψηφίσθηκε, η δυνατότητα της περιορισµένης, για ένα µόνον
«οικονοµικό έτος», αναδροµής, ακριβώς για να
καταλάβει «έκτακτες εισφορές», οσάκις «έκτα-
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κτοι συνθήκαι το καθιστούν αναγκαίον», και,
µάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, «αν
υποτεθή ότι γίνεται κάτι το συγκλονιστικόν
[…]» (Βλ. ανωτ. Πρακτικά, σελ. 288 κ. επ., Π.
Παπαληγούρα, Υπ. Συντονισµού, Γ. Μαύρο). Εξ
άλλου, κατά την έννοια της αυτής συνταγµατικής διατάξεως, όπως αποσαφηνίζεται πλήρως
από τις προπαρασκευαστικές τής ψηφίσεώς
της εργασίες (βλ. και πάλι ανωτ. Πρακτικά, σελ.
286-289, ιδίως αγορεύσεις Π. Παπαληγούρα
και Ι. Πεσµαζόγλου), ως «οικονοµικό έτος» πέραν του οποίου δεν µπορεί να ανατρέξει η φορολογική ρύθµιση, θεωρείται το ηµερολογιακό
έτος που προηγείται εκείνου κατά το οποίο δηµοσιεύεται ο σχετικός νόµος.
Ειδικότερα, προκειµένου περί φορολογίας
εισοδήµατος, νόµος που δηµοσιεύεται κατά τη
διάρκεια ορισµένου (ηµερολογιακού) έτους
(π.χ. 2009), δεν επιτρέπεται να υπαγάγει σε
φόρο εισοδήµατα που έχουν προκύψει πέραν
του (ηµερολογιακού οµοίως) έτους του αµέσως προηγουµένου της δηµοσιεύσεώς του,
τουτέστιν, στο πιο πάνω παράδειγµα, εισοδήµατα που έχουν προκύψει πριν το (ηµερολογιακό) έτος 2008. (Βλ. ΣτΕ, Ολοµ., 1865/1985 και
έκτοτε παγίως: Μεταξύ άλλων, 209, 2983/1986,
1022, 5387/1987, 299/1988, 3192/1989, 1758/
1992, 2818/1994, 650/1995, επταµ., 3205/1996,
επταµ, 2860/ 2003, 1912/2009, Ολοµ). Άλλο δε
είναι το θέµα ότι οι διατάξεις της νοµοθεσίας
για τη φορολογία εισοδήµατος που ρυθµίζουν
τα του χρόνου εξατοµίκευσης της φορολογικής υποχρέωσης, προβλέπουν ότι ο φόρος επιβάλλεται κάθε «οικονοµικό έτος» στο εισόδηµα που αποκτάται µέσα στο αµέσως προηγούµενο «οικονοµικό έτος», εννοώντας µε τον όρο
αυτό (του «οικονοµικού έτους»), σε αρµονία,
άλλωστε, µε την πιο πάνω συνταγµατική έννοια, το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. [Βλ. άρθρο 1 ν.δ. 3323/1955
περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 2 του
Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού (ν.δ. 321/1969),
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ήδη δε άρθρο 3 παρ. 1 και 3 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994)]. Κατόπιν αυτών, η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 18 του ν.
3758/2009, ορίζοντας ότι για τον υπολογισµό
τής προβλεπόµενης µε αυτήν «έκτακτης εισφοράς», λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα «των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2008», δηλαδή, όπως σαφώς
προκύπτει από την εν λόγω διατύπωση αλλά
και το σκοπό του νόµου, το εισόδηµα του ηµερολογιακού έτους 2007, επιβάλλει αναδροµικώς φόρο επί εισοδηµάτων που έχουν προκύψει σε χρόνο προγενέστερο του προηγουµένου της δηµοσιεύσεώς της έτους και είναι γι’
αυτό ανίσχυρη ως παραβιάζουσα το άρθρο 78
παρ. 2 του Συντάγµατος. Εξ άλλου, συναφείς
διατάξεις περί επιβολής εκτάκτων εισφορών
έχουν στο παρελθόν κριθεί συνταγµατικές από
το Συµβούλιο της Επικρατείας µε τη βασική
σκέψη ότι το εισόδηµα παλαιοτέρων χρήσεων,
επί του οποίου, όπως και στην επίδικη περίπτωση, υπολογίζονταν οι εισφορές εκείνες, δεν
συνιστούσε το αντικείµενό τους, ώστε να τίθεται θέµα αναδροµικότητας, αλλά το κατά την
αντίληψη του νοµοθέτη κριτήριο υπάρξεως
(αυξηµένης) φοροδοτικής ικανότητας (βλ. ΣτΕ,
1317- 8/1979 της Ολοµελείας και κάποιες αποφάσεις Τµηµάτων που ακολούθησαν, όπως οι
3098/1981 και 797/1986). Η κρίση όµως αυτή
έρχεται σε αντίθεση µε την κατά τ’ ανωτέρω
συνδυασµένη ερµηνεία των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 78 του Συντάγµατος, κατά την
οποία αντικείµενα φόρου και, συνακόλουθα,
κριτήρια φοροδοτικής ικανότητας δεν µπορεί
να είναι άλλα από τα στοιχεία που περιοριστικώς παρατίθενται στην παράγραφο 1, υποκείµενα περαιτέρω, χωρίς εξαιρέσεις, στην κατά
την παράγραφο 2 απαγόρευση αναδροµής. Και
ναι µεν η ύπαρξη της εν λόγω νοµολογίας, παρωχηµένης άλλωστε, δεν δεσµεύει την παρούσα σύνθεση στην άσκηση του συνταγµατικού
της καθήκοντος να µην εφαρµόσει αντισυνταγµατικό νόµο (άρθρα 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 Συντ.), συνιστά όµως αυτοτελή λόγο παραποµπής
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του ζητήµατος στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 18/1989.
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος του Τµήµατος Φ. Α.,
ο Σύµβουλος Ε. Κ. και η Πάρεδρος Ε. Σ., οι
οποίοι διατύπωσαν την ακόλουθη άποψη: Το
Σύνταγµα ρυθµίζει καταρχήν τα της λειτουργίας του Κράτους υπό οµαλές συνθήκες. Και
έχει µεν προβλέψει ειδικές ρυθµίσεις για την
περίπτωση που συµβούν ορισµένες συγκεκριµένες έκτακτες καταστάσεις, όπως στο άρθρο
48 για την περίπτωση πολέµου, ούτε, όµως,
από το κείµενό του, ούτε από τις σχετικές συζητήσεις στην Αναθεωρητική Βουλή προκύπτει
ότι υπήρξε οποιαδήποτε πρόβλεψη για την περίπτωση διαφαινόµενου πλήρους δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού. Εν όψει αυτών, το άρθρο 78
παρ. 2 του Συντάγµατος, που απαγορεύει την
αναδροµική επιβολή «φόρου ή άλλου οποιουδήποτε οικονοµικού βάρους», παρά την γενικόλογη αναφορά και σε «έκτακτες συνθήκες»
που έγιναν κατά την ψήφισή του, δεν αντιµετώπισε και, συνεπώς, δεν αποκλείει, σε µια τέτοια
περίπτωση, την αναδροµική επιβολή έκτακτης
εισφοράς στους πλουσιότερους πολίτες. Πέραν τούτου, το Συµβούλιο της Επικρατείας,
όποτε τίθεται θέµα επιβολής έκτακτης εισφοράς, κρίνει παγίως (ΣτΕ 1317, 1318/1979Ολοµ., 3098, 3653/1981, 3202/1982, 116, 2209,
3515/1983, 357/1984 επταµ., 3639/1984, 797,
2729/1986) ότι το εισόδηµα ή κέρδος, επί του
οποίου αυτή υπολογίζεται, δεν αποτελεί το
αντικείµενό της, αλλά το κριτήριο, βάσει του
οποίου θεωρείται, κατά την αντίληψη του νοµοθέτη, ότι υπάρχει σχετική φοροδοτική ικανότητα των υποκειµένων στην εισφορά προσώπων,
καθώς και τη βάση υπολογισµού της, µε αποτέλεσµα να µην τίθεται θέµα αντιθέσεώς της
προς την παραπάνω συνταγµατική διάταξη.
Μια πάγια νοµολογία του Ανωτάτου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της Χώρας επί συνταγµατικού
θέµατος, ύστερα, µάλιστα, από παραποµπή του
στην Ολοµέλεια λόγω σπουδαιότητος, οδηγός
τόσο για τον νοµοθέτη, όσο και για τους πολίτες, δεν πρέπει να ανατρέπεται χωρίς σηµαντι-
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κό λόγο, γιατί προκαλεί πλήγµα στην ασφάλεια
του δικαίου για την οποία το ∆ικαστήριο αυτό
υφίσταται, τέτοιο δε λόγο δεν πρέπει να αποτελεί µόνη η, χωρίς οποιαδήποτε µεταβολή των
συνθηκών, διαφορετική γνώµη των εκάστοτε
ανωτάτων δικαστών. Αν, πάντως, δεν γινόντουσαν δεκτά τα παραπάνω, το άρθρο 78 παρ. 2
του Συντάγµατος, χρησιµοποιώντας κατά το
γράµµα του όχι τον γενικό όρο «έτος» ή «ηµερολογιακό έτος», αλλά τον ειδικότερο «οικονοµικό έτος» µε την έννοια που είναι ευρύτερα
γνωστός στη νοµοθεσία περί φορολογίας εισοδήµατος, απαγορεύει, όταν πρόκειται περί βάρους που επιβάλλεται επί εισοδηµάτων, την
αναδροµική επιβολή εισφοράς πέραν του οικονοµικού έτους του προηγούµενου εκείνου του
έτους κατά το οποίο αυτή επιβλήθηκε. Συνεπώς, θεµιτά επιβλήθηκε µε τον Ν. 3758/2009
(Α΄ 68/5.5.2009) έκτακτη εισφορά επί των εισοδηµάτων του οικονοµικού έτους 2008, όπως εν
προκειµένω. Άλλωστε, η για τόσο σοβαρούς δηµοσιονοµικούς λόγους επιβολή έκτακτης εισφοράς επί εισοδηµάτων προϋποθέτει, κατά
την έννοια της συνταγµατικής διατάξεως, ότι
είναι από πριν εφικτός ο υπολογισµός του ποσού που θα συγκεντρωθεί, πράγµα αδύνατο αν,
όπως υποστηρίζεται, ανατρέχει µόνο στο προηγούµενο της επιβολής της ηµερολογιακό έτος
όταν, όπως εν προκειµένω, η σχετική ανάγκη
ανακύπτει τους πρώτους µήνες του χρόνου
οπότε δεν έχει καν ολοκληρωθεί η υποβολή των
σχετικών δηλώσεων (πρβλ. ΣτΕ 1317/ 1979Ολοµ.).
8. Επειδή, στο άρθρο 79 του Συντάγµατος
ρυθµίζονται τα της ψηφίσεως του ετήσιου, «για
το επόµενο έτος», κρατικού προϋπολογισµού,
και ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αναγράφονται σ’ αυτόν όλα τα έσοδα και τα έξοδα
του κράτους. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες
αποσκοπούν στην καλή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος (ΣτΕ, Ολ. 3668/2006 κ.ά.), δεν
εµποδίζεται ο κοινός νοµοθέτης, όταν παρίσταται ανάγκη, να επιβάλλει κατά τη διάρκεια του
έτους και νέα (µη προϋπολογισθέντα) δηµόσια
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βάρη. Συνεπώς, οι ως άνω διατάξεις περί επιβολής της επίδικης έκτακτης εισφοράς δεν είναι
αντισυνταγµατικές εκ µόνου του ότι δεν υπήρχε, κατά την ψήφιση του νόµου, σχετική εγγραφή στον οικείο τακτικό προϋπολογισµό, τα δε
περί του αντιθέτου προβαλλόµενα µε την κρινόµενη αίτηση είναι αβάσιµα και απορριπτέα.
9. Επειδή, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος, «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν
χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε
τις δυνάµεις τους.». Από τη διάταξη αυτή, µε την
οποία θεσπίζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας και της καθολικότητας του φόρου, δεν
αποκλείεται η διαφορετική φορολογική µεταχείριση κατηγοριών φορολογουµένων, εφ’ όσον η
µεταχείριση αυτή δεν είναι αυθαίρετη αλλά στηρίζεται σε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια
ανταποκρινόµενα στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε
κατηγορίας, ενόψει και των εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών. Παρέχεται δε ευρεία
σχετική ευχέρεια στον κοινό νοµοθέτη να διαµορφώνει το κατάλληλο, κατά την εκτίµησή του,
φορολογικό σύστηµα. (ΣτΕ 4354/1985, 1135/
1991, επταµ., 3423/1991, 444/1995, επταµ.,
2974/2001, επταµ. 3485/ 2007 κ.ά.).
10. Επειδή, η επίδικη έκτακτη εισφορά επεβλήθη, κατά τ’ ανωτέρω (σκέψεις 4 και 6) µε το
ν. 3758/2009 (Α΄68/5.5.2009), σε υψηλά ετήσια
εισοδήµατα (60.000 ευρώ και άνω) φυσικών
προσώπων και σχολαζουσών κληρονοµιών, όχι
δε και σε εισοδήµατα νοµικών προσώπων. Και
τα τελευταία όµως αυτά, στο πλαίσιο της ίδιας
οικονοµικής συγκυρίας, υπήχθησαν σε αντίστοιχες έκτακτες εισφορές, αφ’ ενός µεν µε το άρθρο 2 του ν. 3808/2009 («Έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των µεγάλων επιχειρήσεων και της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις», Α΄ 227/10.12.2009),
αφ’ ετέρου δε µε το άρθρο πέµπτο («έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νοµικών προσώπων») του
ν. 3845/2010 («Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας
από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο», Α΄ 65/6.5.2010).
Υπό τα δεδοµένα αυτά, η µη υπαγωγή στην επίδικη εισφορά των εισοδηµάτων των νοµικών
προσώπων δεν υπερβαίνει, πάντως, τα όρια της
κατά την προηγούµενη σκέψη ευχέρειας του
νοµοθέτη να καθορίζει µε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια τον ενδεδειγµένο εκάστοτε τρόπο
και χρόνο φορολόγησης διαφόρων κατηγοριών
φορολογουµένων, και δεν παραβιάζει, ως εκ
τούτου, το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόµενα µε
την κρινόµενη αίτηση, ανεξάρτητα από τη λυσιτέλειά τους για τον αιτούντα, είναι εν πάση περιπτώσει απορριπτέα ως αβάσιµα. Αν και κατά
τη γνώµη του Συµβούλου Ι. Γ., ο λόγος που υπαγόρευσε την εξαίρεση των νοµικών προσώπων
από την επιβολή της επίδικης «έκτακτης εφάπαξ» εισφοράς του ν. 3758/2009 ούτε από τη
φύση του πράγµατος προκύπτει ούτε αναδεικνύεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες
ψηφίσεως της σχετικής διατάξεως, η οποία, σηµειωτέον, εισήχθη ως τροπολογία-προσθήκη σε
σχέδιο νόµου µε άλλο αντικείµενο. Κατά τις
σχετικές µάλιστα συζητήσεις στο Κοινοβούλιο
προβλήθηκαν συγκεκριµένες αντιρρήσεις για
την εξαίρεση των νοµικών προσώπων, οι οποίες
έµειναν αναπάντητες (βλ. Πρακτικά Βουλής,
Συνεδρίαση Ολοµέλειας ΡΙΒ΄/30.3.2009, σε
συνδυασµό µε την αιτιολογική έκθεση της κρίσιµης διάταξης, η οποία περιορίζεται να αναφέρει ότι «η επιβολή της έκτακτης οικονοµικής εισφοράς κρίνεται αναγκαία για την αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης», και
ότι «µε τον τρόπο αυτό, όσοι έχουν υψηλότερα
εισοδήµατα συνεισφέρουν περισσότερο στην
αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης»). Αλλ’
ούτε και από τους µεταγενέστερους ως άνω νόµους µπορεί να δικαιολογηθεί η κρίσιµη εξαίρεση. Γιατί, όπως προκύπτει από τις ρυθµίσεις και
τις αιτιολογικές εκθέσεις των εν λόγω νόµων, οι
επίσης «έκτακτες εφάπαξ» εισφορές που επεβλήθησαν µε αυτούς, σε εισοδήµατα οικονοµικών ετών µεταγενέστερων του ενδίκου (2009
και 2010), άσχετα αν υπαγορεύθηκαν από συνέ-
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πειες της ίδιας, συνεχιζόµενης, οικονοµικής
κρίσης, είχαν σκοπό να καλύψουν ανάγκες που
ανέκυψαν ή που, εν πάση περιπτώσει, διαγνώσθηκαν και εκτιµήθηκαν το πρώτον µετά το ν.
3758. Ως εκ τούτου δε, οι νεότεροι αυτοί νόµοι
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σύστηµα
ρυθµίσεων µε το ν. 3758, ώστε η φορολόγηση
µε αυτούς των νοµικών προσώπων να «εξηγεί»
την αρχική τους εξαίρεση. (Εξ άλλου, «έκτακτη
εφάπαξ εισφορά» επεβλήθη εκ νέου και στα
φυσικά πρόσωπα µε το άρθρο 5 του ν. 3833/
2010, Α΄ 40/15.3.2010). Κατόπιν αυτών, σύµφωνα µε τη µειοψηφήσασα αυτή γνώµη, η επιβολή
της επίδικης εισφοράς σε µόνα τα φυσικά πρόσωπα (και τις σχολάζουσες κληρονοµιές), κατά
παράλειψη των νοµικών προσώπων, αντίκειται
στην αρχή της φορολογικής ισότητας και της
καθολικότητας του φόρου και καθιστά και εκ
του λόγου τούτου ανίσχυρη τη σχετική ρύθµιση, κατά τα βασίµως προβαλλόµενα µε την κρινόµενη αίτηση. Χωρίς, άλλωστε, η προβολή του
σχετικού λόγου να είναι αλυσιτελής για τον αιτούντα, αφού συνέπεια της ανωτέρω αντισυνταγµατικότητας θα ήταν η επανεξέταση από
το νοµοθέτη του ζητήµατος των υποκειµένων
της επίδικης εισφοράς µε ενδεχόµενη επιβολή
της (και) σε νοµικά πρόσωπα και συνακόλουθη
ελάφρυνση των φυσικών προσώπων.
11. Επειδή, στο πλαίσιο της ως άνω, κατ’ άρθρ. 4 παρ. 5 του Συντάγµατος, ευρείας ευχέρειας του νοµοθέτη να θεσπίζει φορολογικές ρυθµίσεις σε συνάρτηση µε τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων, είναι, κατ’ αρχήν, συνταγµατικώς ανεκτό το προβλεπόµενο στην
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του ν.
3758/2009 σύστηµα καθορισµού του ύψους της
επίδικης έκτακτης εισφοράς ανά κλιµάκιο εισοδήµατος, µε το ποσό της εισφοράς να αυξάνει
κατά τη µετάβαση από χαµηλότερο σε υψηλότερο κλιµάκιο. Με την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται ότι η εφαρµογή της εν λόγω διάταξης
στα όρια των προβλεπόµενων κλιµακίων έχει
ως αποτέλεσµα να καταλείπεται µετά τη φορολογία µεγαλύτερου εισοδήµατος, διαθέσιµο πο-
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σόν µικρότερο του καταλειποµένου µετά τη φορολόγηση µικρότερου εισοδήµατος και ότι, ως
εκ τούτου, επέρχεται «ανισότητα της δηµοσιονοµικής θυσίας». Ο λόγος όµως αυτός είναι, πάντως, απορριπτέος, καθώς δεν προβάλλεται
από τον αιτούντα ότι η φορολόγηση εν προκειµένω του ένδικου εισοδήµατός του συνιστά τέτοια περίπτωση (Πρβλ. ΣτΕ 437/1995, επταµ.).
Εξ άλλου, ισχυρισµός του αναιρεσείοντος περί
άνισης φορολόγησης του εισοδήµατός του
εντός του οικείου κλιµακίου, λόγω φθίνουσας
προοδευτικότητας του φόρου, είναι εν πάση περιπτώσει απορριπτέος ως απαράδεκτος, καθώς
προβάλλεται το πρώτον µε το υπόµνηµα που
κατετέθη µετά τη συζήτηση της υποθέσεως.
12. Επειδή, όπως προελέχθη, (σκέψη 6), σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 περ. β΄ και γ΄ του
ν. 3758/2009, αντικείµενο της επίδικης εισφοράς αποτελεί το «συνολικό καθαρό εισόδηµα»
των δηλώσεων οικονοµικού έτους 2008, «φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο», εξαιρέσει των
εισοδηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. (Πρόκειται, αντιστοίχως, για την αυτοτελή
φορολόγηση αποζηµιώσεων στο πλαίσιο µισθωτών υπηρεσιών και την απαλλαγή ορισµένων
εφάπαξ ασφαλιστικών παροχών). Όπως συνάγεται από τις διατάξεις αυτές, στην επίδικη εισφορά, πλην των συγκεκριµένων ως άνω εξαιρέσεων, υπόκειται κάθε έσοδο που εµπίπτει,
κατ’ αρχήν, στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, άρα και οι «αυτοτελώς φορολογούµενες ειδικές περιπτώσεις»
των άρθρων 11 κ.επ. αυτού. Συνεπώς, ισχυρισµός που είχε προβάλει ο αιτών µε την προσφυγή του ότι δεν έπρεπε να υπαχθεί στην εισφορά
«ποσό 55.720,13 ευρώ που αφορά αυτοτελώς
φορολ. ποσά», χωρίς να διευκρινίζει ειδικότερα
τη φύση των εν λόγω ποσών, δεν ήταν ουσιώδης και ορθώς κατ’ αποτέλεσµα δεν ελήφθη υπ’
όψη από το διοικητικό εφετείο, τα δε περί του
αντιθέτου προβαλλόµενα µε την κρινόµενη αίτηση είναι αβάσιµα και απορριπτέα. Οµοίως, πα-
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ράπονα της κρινόµενης αίτησης σχετικά µε τον
ενιαίο τρόπο εµφανίσεως στις οικείες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος, αφ’ ενός µεν των αυτοτελώς φορολογουµένων εσόδων των υπαγοµένων στην εισφορά, αφ’ ετέρου δε των κατά τ’
ανωτέρω εξαιρουµένων από αυτήν, έτσι ώστε
τα τελευταία να µη διακρίνονται και να υπόκεινται, ως µη έδει, σε εισφορά, προβάλλονται
άνευ εννόµου συµφέροντος, καθώς ο αναιρεσείων δεν ισχυρίζεται ούτε προκύπτει ότι στα
ένδικα εισοδήµατά του περιλαµβάνονται και τέτοια εξαιρούµενα της εισφοράς έσοδα. Εξ άλλου, το ότι τα υποκείµενα στην εισφορά ως άνω
αυτοτελώς φορολογούµενα έσοδα δηλώνονταν, όπως ισχυρίζεται ο αιτών, προαιρετικώς
στις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, δεν άγει, από πλευράς επιβολής της επίδικης εισφοράς, σε άνιση ευνοϊκή µεταχείριση
όσων δεν προέβησαν σε σχετική δήλωση, αφού
και στους τελευταίους, πάντως, «βεβαιώνεται
οίκοθεν» η εισφορά κατόπιν ελέγχου (παρ. 3
περ. α΄, β΄ και δ΄ ανωτ. άρθρου 18 ν. 3758). Συνεπώς, και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιµος και απορριπτέος.
13. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγµατος και 6 του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999),
δεν επιβάλλεται η κατά τις διατάξεις αυτές προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου, όταν το
σε βάρος του διοικητικό µέτρο δεν συνδέεται κατά νόµον µε υποκειµενική του συµπεριφορά αλλά λαµβάνεται βάσει αντικειµενικών δεδοµένων.
(Παγία η νοµολογία, βλ., µεταξύ άλλων, 1505/
2010, 4254/2009, 2968/2007). Τέτοια είναι, κατ’
αρχήν, και η περίπτωση της επίδικης εισφοράς, η
οποία, κατά τα προεκτεθέντα, επιβάλλεται βάσει
των δεδοµένων των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. Ορθώς, εποµένως, απερρίφθη
εν προκειµένω από το διοικητικό εφετείο ισχυρισµός του αναιρεσείοντος κατά τον οποίο πριν
από την έκδοση του επίδικου εκκαθαριστικού σηµειώµατος έπρεπε σε κάθε περίπτωση να κληθεί
σε ακρόαση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, αντιστοίχως δε απορριπτέος ως αβάσιµος είναι και ο
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προβαλλόµενος ήδη περί του αντιθέτου λόγος
αναιρέσεως. Κατά το µέρος, άλλωστε, που µε το
λόγο αυτό προβάλλεται ότι η υποχρέωση προηγουµένης ακροάσεως επιβαλλόταν ειδικότερα
από την, κατά τον αιτούντα, ανάγκη να διευκρινισθεί ποιά από τα δηλωθέντα ως αυτοτελώς φορολογούµενα εισοδήµατα ήσαν από εκείνα που
απαλλάσσονται από την επίδικη εισφορά (βλ.
προηγούµενη σκέψη), ο λόγος είναι, πάντως,
απορριπτέος ελλείψει εννόµου συµφέροντος,
αφού, κατά τα προεκτεθέντα, ούτε προβάλλεται
ούτε προκύπτει ότι ο αναιρεσείων είχε δηλώσει
εν προκειµένω τέτοια απαλλασσόµενα της εισφοράς εισοδήµατα.
14. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόµενη αίτηση, σύµφωνα µε τη γνώµη που επικράτησε στο
Τµήµα, θα έπρεπε να γίνει δεκτή κατ’ αποδοχή
του λόγου περί αντιθέσεως των ρυθµίσεων του
άρθρου 18 του ν. 3758/2009 για την επίδικη εισφορά στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγµατος
(ανωτ. σκέψη 7), και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση µε την οποία κρίθηκε το αντίθετο. Λόγω όµως της κρίσεως για την αντισυνταγµατικότητα τυπικού νόµου, αλλά και λόγω της
σπουδαιότητας του εν λόγω ζητήµατος, καθώς
και της υποθέσεως εν γένει, η τελευταία, σύµφωνα µε τα άρθρα 100 παρ. 5 του Συντάγµατος
και 14 παρ. 5 και 2 εδ. β΄ του π.δ. 18/1989, πρέπει να παραπεµφθεί στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου, µε εισηγητή το Σύµβουλο Ι. Γ.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. 360/2010
Σύνταγµα: αρχή ισότητας· δικαίωµα δικαστικής προστασίας· δικαίωµα προσβάσεως σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη, κατά την ΕΣ∆Α.
Αγροτική Τράπεζα· σκοπός· ουσιαστικά και δικονοµικά προνόµια· δικαίωµα εγγραφής υποθήκης µε µονοµερή δήλωση της Τραπέζης, βάσει των δανειστικών ή αποδεικτικών της απαιτήσεως εγγράφων, χωρίς συµβολαιογραφική
δήλωση του παραχωρούντος την υποθήκη·
δεν είναι αντίθετο στο Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α
το ανώτερο προνόµιο, διότι εξυπηρετεί λό-
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γους συγκεκριµένης σκοπιµότητας και κοινωνικού συµφέροντος χάριν της επιτεύξεως του
κύριου σκοπού της ΑΤΕ για την παροχή κάθε
τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συµβάλλει ταχέως και αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας και ιδίως του αγροτικού
τοµέας· επίσης, δεν παραβιάζονται δικαιώµατα τρίτων πιστωτών του οφειλέτη, αντιτάξιµα
από αυτούς σε δίκη ανακοπής κατά της εκτελέσεως έναντι της ΑΤΕ· εγκυρότητα της ανωτέρω υποθήκης υπέρ της ΑΤΕ· για την εγκυρότητα της αναγγελίας σε πλειστηριασµό δεν
απαιτείται η αναγγελθείσα απαίτηση να στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, τέτοιο δε δεν αποτελούν οι δανειακές συµβάσεις.
Αναίρεση· το Εφετείο, σε περίπτωση απορρίψεως, λόγω παραδοχής εφέσεως του εναγοµένου, της αγωγής κατά την πρωτοδίκως γενοµένη δεκτή βάση της, δικαιούται να ερευνήσει και χωρίς ειδικό λόγο τις λοιπές αγωγικές
βάσεις, που το πρωτοβάθµιο δικαστήριο παρέλειψε να ερευνήσει· µη συνδροµή των λόγων
αναιρέσεως του άρθρ. 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. ∆εν
συντρέχει ο λόγος αναιρέσεως του άρθ. 559
αριθ. 8 ΚΠολ∆, όταν το δικαστήριο παρέλειψε
να απαντήσει σε ισχυρισµό αόριστο, µη νόµιµο
ή αλυσιτελή ή σε νοµικά επιχειρήµατα των διαδικών, ή όταν απέρριψε το αίτηµα δικαστικής
προστασίας στο σύνολό του, µολονότι δεν περιέλαβε ειδική αιτιολογία για όλα τα µερικότερα αιτήµατα.
Από την αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνει
το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, δεσµεύεται ο κοινός νοµοθέτης, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοιες καταστάσεις ή σχέσεις ή
κατηγορίες προσώπων να µην τις µεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόµοιο, είτε µε τη µορφή ενός
χαριστικού µέτρου ή προνοµίου που δεν συνδέεται µε αξιολογικά κριτήρια, είτε µε τη µορφή
της επιβολής µιας αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως ή της αφαιρέσεως δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται από γενικότερο κανόνα, εκτός αν η
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ιδιαίτερη ρύθµιση υπαγορεύεται από ειδικές περιστάσεις, που την δικαιολογούν, ή επιβάλλεται
από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, διότι διαφορετικά δηµιουργείται ανισότητα στη νοµοθετική µεταχείριση της
αυτής κατηγορίας. Η συνδροµή δε των ειδικών
περιστάσεων ή του κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων (ΟλΑΠ 3/2006, 38/2005, 30/2005, 23/2004).
Με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, που
ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή
έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και
µπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για
τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως νόµος
ορίζει, δεν αποκλείεται στον νοµοθέτη να θέτει
περιορισµούς υπό τους οποίους τελεί το εν λόγω δικαίωµα, οι περιορισµοί όµως, αυτοί δεν
µπορούν να περιστείλουν την προσφυγή στα δικαστήρια κατά τέτοιον τρόπο ή σε τέτοιον βαθµό, ώστε το δικαίωµα αυτό να προσβάλεται
στον ίδιο του τον πυρήνα (βλ. ΑΕ∆ 2/1999,
ΟλΣτΕ 3845/1997). Προς τις διατάξεις αυτές
συµπορεύεται και το δικαίωµα πρόσβασης σε δικαστήριο και η «δίκαιη δίκη», που καθιερώνεται
µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), η οποία
κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 και η οποία εγγυάται σε κάθε άτοµο το δικαίωµα να ερευνά το δικαστήριο κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αστικού χαρακτήρα, καθιερώνοντας την «δίκαιη δίκη" υπό
την ευρύτερη έννοια της δικονοµικής ισότητας
των διαδίκων, οι δε σχετικοί περιορισµοί δεν θα
πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση κατά τρόπο ή σε τέτοιο σηµείο που το δικαίωµα να χάνει
την ουσία του. Οι ως άνω διατάξεις δεν ιδρύουν
µόνον διεθνή ευθύνη των συµβαλλοµένων κρατών, αλλά έχουν άµεση εφαρµογή και υπερνοµοθετική ισχύ, άρα θεµελιώνουν δικαιώµατα
υπέρ των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής τους (ΟλΑΠ 21/2006). Περαιτέρω,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ιδρυτικού
της Αγροτικής Τράπεζας Ν. 4332/ 1929, η ΑΤΕ
ΑΕ αποτελεί αυτόνοµο τραπεζιτικό οργανισµό
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κοινωφελούς χαρακτήρα µε σκοπό την ενάσκηση αγροτικής πίστης σε όλες τις µορφές της,
την ενίσχυση της συνεταιριστικής οργανώσεως
και τη βελτίωση των όρων της διεξαγωγής των
γεωργικών εν γένει και συναφών εργασιών. Ως
ειδικότεροι σκοποί της ΑΤΕ ΑΕ αναφέρονται
στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου, η χορήγηση δανείων και πιστώσεων πάσης φύσεως σε γεωργούς, γεωργικούς συνεταιρισµούς κάθε µορφής
και γενικά σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την
καλύτερη διεξαγωγή των γεωργικών τους επιχειρήσεων κ.ά. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι
από τον χρόνο της σύστασης της η ΑΤΕ ΑΕ
αποτελούσε φορέα ενάσκησης της αγροτικής
πίστης, έχοντας ως σκοπό τη συστηµατική παροχή στα ασχολούµενα µε τη γεωργία πρόσωπα των απαιτουµένων µέσων για τη βελτίωση
των όρων διεξαγωγής των αγροτικών εργασιών. Ο ιδιότυπος χαρακτήρας της ΑΤΕ ΑΕ οδήγησε στο χαρακτηρισµό της ως οργανισµού διφυούς χαρακτήρα, που αποτελεί αφενός νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως προς την άσκηση
των τραπεζικών εργασιών και αφετέρου νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ως προς τον έλεγχο
των συνεταιριστικών οργανώσεων, ο οποίος
αποτελούσε εξουσία, που ασκείτο από το
Υπουργείο Γεωργίας και µεταβιβάστηκε στην
ΑΤΕ ΑΕ δυνάµει του άρθρου 16 του ν.
4332/1929. Πέραν όµως της άσκησης δηµόσιας
εξουσίας, η ΑΤΕ ΑΕ εµφάνιζε ιδιαιτερότητες ως
προς την άσκηση της εµπορικής της δραστηριότητας, αφού ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν
ήταν πρωτεύων, ενώ οι πιστοδοτήσεις των προσώπων που είχε ως αντισυµβαλλοµένους στη
χορήγηση δανείων (αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, πρόσωπα ασχολούµενα µε τη γεωργία) εµφάνιζαν αυξηµένους κινδύνους ως
προς την έγκαιρη και ασφαλή εξόφληση. Αποτέλεσµα αυτών ήταν η καθιέρωση σειράς ειδικών προνοµίων, ουσιαστικών και δικονοµικών,
όπως εκείνο για την εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα οφειλετών της ΑΤΕ µε µονοµερή δήλωσή
της, δυνάµει του άρθρου 12 ν. 4332/1929, το
οποίο ορίζει, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η ΑΤΕ δι-
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καιούται οποτεδήποτε να εγγράψη υποθήκην
επί ακινήτων των οφειλετών της και συνυποχρέων προς ασφάλειαν των εξ οιασδήποτε αιτίας απαιτήσεών της, ως αύται καθορίζονται εν
αρθ. 8 παρ. 1 του καταστατικού της νόµου, δυνάµει των δανειστικών ή εν γένει αποδεικτικών
των απαιτήσεων της εγγράφων. Η εγγραφή της
υποθήκης ταύτης, ως και της συµβατικής, είναι
απηλλαγµένη παντός τέλους και δικαιώµατος.
Το κατά τα ανωτέρω δικαίωµα εγγραφής υποθήκης επί κτηµάτων των συνυποχρέων υφίσταται
εφ’ όσον η σχετική υποχρέωσις εγεννήθη µετά
την κύρωσιν της παρούσης συµβάσεως. Επίσης,
η ΑΤΕ δικαιούται να εγγράψη υποθήκην προς
ασφάλειαν των οιασδήποτε φύσεως δανείων
της, καλλιεργητικών, µέσης και µακράς προθεσµίας και πιστώσεων της επ’ ανοικτώ λογαριασµώ, άµα τη υπογραφή της οικείας συµβάσεως,
δυναµένης να είναι και ιδιωτικής και ανεξαρτήτως της αµέσου ή µη παροχής του δανείου ή
της πιστώσεως. Οµοίως, διά την παραχώρησιν
της συµβατικής υποθήκης προς την ΑΤΕ ή και
εγγραφήν τοιαύτης εκ Νόµου, δεν ισχύουσιν αι
απαγορεύσεις και περιορισµοί του άρθρου µόνου του Ν. 2143/1952, «περί τροποποιήσεως
του Ν. 3250 και του άρθρου 73 του ν.δ. 1285/52
"περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων
κλπ". Η εξάλειψις, περιορισµός και διαγραφή
εγγεγραµµένης υποθήκης, επιταγής ή κατασχέσεως, υπέρ της ΑΤΕ, δύναται να γίνει και άνευ
συµβολαιογραφικής πράξεως, δι’ απλής και µονοµερούς αιτήσεως αυτής, προς τον οικείον
υποθηκοφύλακα και απαλλάσσεται παντός τέλους και δικαιώµατος...». Περαιτέρω, µε το άρθρο 8 του ν. 1697/1987 προστέθηκε εδάφιο 1α΄
στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4332/1929, µε
το οποίο επεκτάθηκε ο σκοπός της ΑΤΕ ΑΕ στη
διενέργεια οιασδήποτε τραπεζικής εργασίας
στο πλαίσιο του καταστατικού της, κατόπιν αποφάσεων των νοµισµατικών αρχών, ενώ µε το
άρθρο 26 παρ. 1 και 4 του ν. 1914/1990 ορίζεται
ότι: «Η .... Τράπεζα της Ελλάδος µετατρέπεται
σε ανώνυµη εταιρεία από του χρόνου δηµοσίευσης, σύµφωνα µε τις κείµενες περί ανωνύµων
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εταιρειών διατάξεις, στο ∆ελτίο Ανωνύµων
Εταιρειών της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως
του νέου καταστατικού της, που θα καταρτισθεί
απ’ αυτήν µέσα σε έξι (6) µήνες από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, βάσει των διατάξεων περί ανωνύµων τραπεζικών εταιρειών και
που θα εγκριθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (παρ. 1). Όλες οι
ειδικές ρυθµίσεις, που αφορούν την Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος και αναφέρονται ιδίως
στα προνόµιά της, ουσιαστικά και δικονοµικά,
στις απαλλαγές της, φορολογικές και άλλες,
στους τίτλους απαιτήσεών της, στη διασφάλιση
των απαιτήσεών της και γενικά στο πρόσωπο
αυτής ως υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται
αµετάβλητα στο πρόσωπο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (παρ. 4)». Τέλος, µε το
άρθρο 26 παρ. 8 και 9 του ν. 2076/1992, ο οποίος ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία
89/646/ΕΟΚ και έχει εφαρµογή και στην ΑΤΕ ΑΕ
δυνάµει του άρθρου 3 αυτού, προβλέπεται ότι:
«∆ιατάξεις νόµων που ρυθµίζουν θέµατα καταστατικού των τραπεζών, που έχουν την έδρα
στην Ελλάδα, καταργούνται. Τα υφιστάµενα καταστατικά διατηρούν την ισχύ τους και µπορούν
να τροποποιηθούν κατά τις διατάξεις περί ανωνύµων εταιρειών (παρ. 8). Η εφαρµογή των διατάξεων του ν.δ. 17-7/13-8/1923 επεκτείνεται
αυτόµατα σε όλα, τα κατά την έννοια του παρόντος νόµου πιστωτικά ιδρύµατα αφότου δοθεί η
άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για την λειτουργία τους (παρ. 9)». Παρά την επέκταση,
όµως, της εφαρµογής του ως άνω Ν. ∆/τος σε
όλες τις Τράπεζες και τις ουσιώδεις µεταβολές,
που επήλθαν στο νοµικό χαρακτήρα και το σκοπό της ΑΤΕ ΑΕ, το νοµοθετικό καθεστώς των
προνοµίων αυτής, το οποίο διατηρήθηκε σε
ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆ µε το
άρθρο 52 του Εισαγωγικού Νόµου αυτού, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα. Από δε τον
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται
ότι το καθιερούµενο µε τη διάταξη του άρθρου
12 του ν. 4332/1929 προνόµιο της Αγροτικής
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Τράπεζας της Ελλάδος να εγγράψει υποθήκες
σε ακίνητα οφειλετών της και συνυποχρέων
προς ασφάλεια των από οποιαδήποτε αιτία
απαιτήσεών της, δυνάµει των δανειστικών ή
αποδεικτικών τους εγγράφων και µόνον, κατά
παρέκκλιση του κανόνα του άρθρου 1266 ΑΚ,
που απαιτεί συµβολαιογραφική δήλωση του παραχωρούντος το δικαίωµα εγγραφής υποθήκης,
διατηρήθηκε ρητώς σε ισχύ µε το άρθρο 26 παρ.
4 του ν. 1914/1990, ενώ µε την παρ. 1 του ιδίου
άρθρου επιβλήθηκε υποχρέωση µετατροπής
της ΑΤΕ σε ανώνυµη εταιρεία εντός εξαµήνου
από την δηµοσίευση του νόµου αυτού
(8.7.1991). Οι γενικές ρυθµίσεις του άρθρου 26
παρ. 8 και 9 του µεταγενεστέρου ν. 2076/1992
για την κατάργηση νόµων που ρυθµίζουν τα καταστατικά τραπεζών, εδρευουσών στην Ελλάδα, µε διατήρηση σε ισχύ των καταστατικών
καθ’ εαυτών και επέκταση της εφαρµογής των
διατάξεων του ν.δ. της 17-7/13-8/1923 σε όλα
τα πιστωτικά ιδρύµατα από τον χρόνο παροχής
σ’ αυτά άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα
της Ελλάδος, δεν µετέβαλε το ανωτέρω προνόµιο και τη νοµική κατάσταση της ΑΤΕ, διότι η τελευταία είχε ήδη καταστεί ανώνυµη εταιρεία,
διατηρώντας το καταστατικό της και τα προνόµιά της µε τις ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 26
παρ. 1, 4 του ν. 1914/1990, το οποίο ο νοµοθέτης ηθεληµένα δεν κατάργησε, για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού της ΑΤΕ. Αυτό ενισχύεται και από το ότι ακολούθησαν νοµοθετικές επεµβάσεις προς περιορισµό προνοµίων της ΑΤΕ (βλ. άρθρο 26 ν. 3229/2004), τα
οποία είχαν διατηρηθεί µε το άρθρο 26 παρ. 4
του ν. 1914/1990. Το ανωτέρω προνόµιο όµως,
που επιτρέπει την εγγραφή υποθήκης από την
ΑΤΕ σε ακίνητα οφειλετών ή συνυποχρέων µε
την επίδειξη προς τον υποθηκοφύλακα µόνον
των δανειστικών ή αποδεικτικών εγγράφων, διευκολύνοντας έτσι την παροχή εµπράγµατης
ασφάλειας για την οφειλή µε λιγότερες δαπάνες του οφειλέτη και λιγότερες διατυπώσεις
για την πιστούχο ΑΤΕ, δεν παραβιάζει δικαιώµατα τρίτων πιστωτών του οφειλέτη, αντιτάξιµα
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από τους τελευταίους σε δίκη ανακοπής κατά
της εκτελέσεως έναντι της ΑΤΕ. Ειδικότερα,
δεν παραβιάζεται µε το ως άνω προνόµιο της
ΑΤΕ, ως προς τους τρίτους πιστωτές του οφειλέτη, η συνταγµατική αρχή της ισότητας, ούτε
αντιβαίνει αυτό στο δικαίωµα πλήρους και αποτελεσµατικής προστασίας, κατά τα άρθρα 20
παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Η αναγωγή από τον νοµοθέτη, µέσω του άρθρου 12 ν. 4332/1929, σε ειδικό τίτλο προς εγγραφή υποθήκης των συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ της ΑΤΕ και των τρίτων, που συναλλάσσονται µε αυτή, προφανώς εξυπηρετεί λόγους συγκεκριµένης σκοπιµότητας και κοινωνικού συµφέροντος χάριν της επίτευξης του κύριου σκοπού της ΑΤΕ για την παροχή κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συµβάλλει
ταχέως και αποτελεσµατικά, στην ανάπτυξη
της οικονοµικής και ιδίως του αγροτικού τοµέα.
Αυτονόητο, βέβαια, είναι, σύµφωνα µε τα προεκτιθέµενα, ότι το προνόµιο αυτό δεν είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγµατος ούτε σε εκείνη του άρθρου πρώτου
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
ΕΣ∆Α. (ΟλΑΠ 25/2006). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 972 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η αναγγελία των δανειστών προς κατάταξη σε πλειστηριασµό ακινήτου του οφειλέτη δεν είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, εάν δε αυτό συµβαίνει, η αναγγελία έχει τα αποτελέσµατα της κατασχέσεως.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆,
αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των
δικαιοπραξιών, αδιαφόρως αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό εσωτερικού ή
διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε εσφαλµένη εφαρµογή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Κατά δε
το άρθρο 19 του ιδίου άρθρου, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και
ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αι-
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τιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα
που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, µε
την οποία έγινε δεκτή η έφεση της αναιρεσίβλητης και απορρίφθηκε η ανακοπή της αναιρεσείουσας κατά πίνακα κατατάξεως σε πλειστηριασµό, το Εφετείο, ύστερα από ανέλεγκτη
εκτίµηση των αποδείξεων, δέχθηκε τα ακόλουθα: «Με επίσπευση της M.-M.A. και δυνάµει της
υπ’ αριθµ. 25781/ 2004 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης διενεργήθηκε στις 27-7-2005 ενώπιον της συµβολαιογράφου Σοχού Θεσσαλονίκης ∆. Μ. δηµόσιος
αναγκαστικός πλειστηριασµός ενός ακινήτου
του K.A. του Π., κατά τον οποίο επιτεύχθηκε
πλειστηρίασµα από 45.001 ευρώ. Στην διαδικασία του πλειστηριασµού αναγγέλθηκαν, πλην
άλλων, και οι δύο διάδικοι και συγκεκριµένα η
ανακόπτουσα µε την από 5.9.2005 αναγγελία
της για απαιτήσεις της ύψους 29.647,50 ευρώ,
στηριζόµενη στην υπ’ αριθ. 22694/2005 διαταγή
πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και η καθ’ ης η ανακοπή ... Τράπεζα της Ελλάδος για απαιτήσεις της
συνολικού ύψους 37,661,29 ευρώ, οι οποίες
προέρχονταν από τις υπ’ αριθ. 900/18-8-2003
και 1090/17-9-2003 συµβάσεις δανείου, ποσού
6.000 και 33.000 ευρώ αντίστοιχα, που συνήψε
µε τον καθού η εκτέλεση... Με βάση τις άνω
συµβάσεις δανείου, οι οποίες καταρτίσθηκαν µε
ιδιωτικά έγγραφα, η καθ’ ης ενέγραψε στις
19.9.2003, µονοµερώς υποθήκη στο εκπλειστηριασθέν ακίνητο, για ποσό 41.250 ευρώ, ενώ µε
βάση την πρώτη απ’ αυτές ενέγραψε στις 14-42005 µονοµερώς υποθήκη στο ίδιο ακίνητο, για
ποσό 6.000 ευρώ. Η εγγραφή των υποθηκών
αυτών είναι έγκυρη εφόσον η διάταξη του άρθρου 12 εδ. α΄ του Ν. 4332/1929, µε την οποία
παρέχεται στην... Τράπεζα της Ελλάδος δικαίωµα να εγγράψει µονοµερώς µε ιδιωτικά έγγραφα υποθήκη σε ακίνητα των οφειλετών της, δεν
καταργήθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 8 του Ν.
2076/1992, ούτε είναι ανίσχυρη λόγω αντιθέσε-
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ώς της στο Σύνταγµα (άρθρ. 4 παρ.1, 17 παρ. 1
και 2 και 20 παρ. 1) και στο Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Εξάλλου, για την εγκυρότητα της αναγγελίας
της καθ’ ης δεν απαιτείτο οι αναγγελθείσες
απαιτήσεις να στηρίζονται σε τίτλους εκτελεστούς. Στις 17-10-2005, η υπάλληλος του πλειστηριασµού συνέταξε τον υπ’ αριθµ. 5539/2005
πίνακα κατατάξεως δανειστών, µε τον οποίο
αφαίρεσε από το πλειστηρίασµα για έξοδα
εκτελέσεως το συνολικό ποσό των 10.496,29
ευρώ και στο υπόλοιπο ποσό των 34.504,71 ευρώ κατέταξε: 1) το Ελληνικό ∆ηµόσιο για το ποσό των 3.147,06 ευρώ και για ολική ικανοποίηση
των απαιτήσεών του και 2) την καθ’ ης ΑΤΕ για
το ποσό των 31.357,65 ευρώ και για µερική ικανοποίηση των απαιτήσεών της, ενώ η ανακόπτουσα δεν κατατάχθηκε καθόλου λόγω µη
επάρκειας του πλειστηριάσµατος. Με βάση τα
προεκτεθέντα, ορθώς η καθ’ ης ΑΤΕ ως ενυπόθηκη δανείστρια κατατάχθηκε, σύµφωνα µε τα
άρθρα 976 αριθ. 2, 977 παρ. 1 και 1007 παρ. 1
ΚΠολ∆, για το πόσο των 31.7357,65 ευρώ. Εποµένως, οι πρώτος και δεύτερος λόγοι της ανακοπής, µε τους οποίους η ανακόπτουσα ισχυρίζεται αντίστοιχα: α) ότι για την εγκυρότητα της
από 29-7-2005 αναγγελίας της καθ’ ης απαιτείτο οι αναγγελθείσες απαιτήσεις να στηρίζονται
σε τίτλους εκτελεστούς, τέτοιους δε, δεν αποτελούν οι ως άνω δανειακές συµβάσεις και β)
ότι οι υποθήκες που ενέγραψε η καθ’ ης στο εκπλειστηριασθέν ακίνητο µονοµερώς, δυνάµει
των ιδιωτικών δανειστικών εγγράφων και όχι
κατόπιν σχετικής συµβολαιογραφικής δήλωσης
του οφειλέτη της (άρθρ. 1265, 1266 ΑΚ), ήταν
άκυρες λόγω καταργήσεως του άρθρου 12 του
Ν. 4332/1929 µε το άρθρο 26 παρ. 8 του Ν.
2076/ 1992, διαφορετικά λόγω αντιθέσεως αυτού (άρθρ. 12 Ν. 4332/1929) στα άρθρα 4 παρ. 1,
17 παρ. 1 και 2 και 20 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος και στο Κοινοτικό ∆ίκαιο, είναι αβάσιµοι και ως τέτοιοι απορριπτέοι». Έτσι όπως
έκρινε το Εφετείο ως προς την εγκυρότητα της
προνοµιακής κατατάξεως της αναιρεσίβλητης
ΑΤΕ, µε βάση την εγγραφείσα µε µονοµερή δή-
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λωση αυτής υποθήκη στο πλειστηριασθέν ακίνητο του οφειλέτη της, δεν παραβίασε ευθέως
ή εκ πλαγίου τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 12 του ν. 4332/1929, 26 παρ. 4 του ν. 1914/
1990, 26 παρ. 8, 9 του ν. 2076/1992, 4 παρ. 1, 17
παρ. 1, 2 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, 6 παρ.
1 της ΕΣ∆Α, και του άρθρου πρώτου του Πρόσθετου Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α που
εφάρµοσε ούτε επίσης τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου για τον ελεύθερο ανταγωνισµό,
των οποίων δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής, καθ’ όσον διέλαβε στο αποδεικτικό
του πόρισµα επαρκείς αιτιολογίες σχετικά µε τα
κρίσιµα περιστατικά για τη νοµική θεµελίωση
του προνοµίου κατατάξεως στον πλειστηριασµό της αναιρεσίβλητης Α.Τ.Ε. Ειδικότερα αναφέρεται: α) Η ύπαρξη αξιώσεως της αναιρεσίβλητης κατά του καθ’ ου η εκτέλεση K.A., ποσού 39.000 ευρώ από δύο δάνεια προς τον τελευταίο. β) Η µε βάση τα αποδεικτικά των δανειακών συµβάσεων ιδιωτικά έγγραφα και µε µονοµερή δήλωση της αναιρεσίβλητης εγγραφή
υποθήκης στο πλειστηριασθέν ακίνητο του
οφειλέτη και γ) Η εξασφάλιση έτσι ως προς την
εµπραγµάτως ασφαλισµένη απαίτηση της αναιρεσίβλητης προνοµίου κατατάξεώς της κατά τη
διανοµή του πλειστηριάσµατος έναντι της αναιρεσείουσας. Εποµένως οι αντίθετοι, εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 του ΚΠολ∆ πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέµπτος, έκτος και
ένατος, κατά το οικείο µέρος του, λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιµοι.
Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 106, 522, 523, 525, 527 και 536 του
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το Eφετείο, εάν απορρίψει, κατά παραδοχή της εφέσεως του εναγοµένου, την αγωγή κατά τη γενόµενη δεκτή πρωτοδίκως βάση της, δικαιούται να ερευνήσει και χωρίς ειδικό λόγο τις λοιπές βάσεις αυτής, εφόσον το πρωτοβάθµιο δικαστήριο παρέλειψε να
τις ερευνήσει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 559
αριθ. 8 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και
όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη
πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
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υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Κατά
την έννοια της διατάξεως αυτής, ως «πράγµατα» θεωρούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που
έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή
δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκείται ως
αµυντικό ή επιθετικό µέσο µε αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ή µε λόγο έφεσης ή
αντέφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες αρνήσεις
ή ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου
από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν
αποτελούν περιεχόµενο λόγου έφεσης, ούτε οι
απαράδεχτοι ή αβάσιµοι ισχυρισµοί (ΟλΑΠ
3/1997). Κατά την έννοια δε της διατάξεως του
άρθρου 559 αρ. 9 περίπτωση γ΄ του ΚΠολ∆ ο
λόγος αναίρεσης, ότι το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη, δεν ιδρύεται, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να απαντήσει σε ισχυρισµό αόριστο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή (ΟλΑΠ 2/1989) ή σε
νοµικά επιχειρήµατα των διαδίκων, όπως και
όταν απέρριψε το αίτηµα δικαστικής προστασίας στο σύνολό του, µολονότι δεν περιέλαβε
ειδική αιτιολογία για όλα τα µερικότερα αιτήµατα (ΑΠ 1402/1994). Στην κρινόµενη υπόθεση το
Εφετείο, αφού έκρινε ως αβάσιµους τους δύο
πρώτους λόγους της ανακοπής της αναιρεσείουσας, µε τους οποίους προσέβαλε την προνοµιακή κατάταξη της αναιρεσίβλητης ΑΤΕ για
τους προαναφερόµενους λόγους, εξαφάνισε
την πρωτόδικη απόφαση και εξήτασε τον τρίτο
και τελευταίο λόγο της ανακοπής της αναιρεσείουσας, δέχθηκε δε τα ακόλουθα: «Η ανακόπτουσα µε τον τρίτο και τελευταίο λόγο της
ανακοπής της ισχυρίζεται ότι η από 29-7-2005
αναγγελία της καθ’ ης είναι άκυρη, διότι αυτή
δεν διόρισε αντίκλητο στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σοχού Θεσσαλονίκης, όπου έγινε η
εκτέλεση, και ότι εξαιτίας της µη κηρύξεως της
ακυρότητας αυτής (αναγγελίας) από την υπάλληλο του πλειστηριασµού υπέστη βλάβη, η
οποία συνίσταται στο γεγονός ότι η καθ’ ης κατατάχθηκε προνοµιακά στην πέµπτη θέση του
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προσβαλλόµενου πίνακα, εξαντλώντας έτσι το
πλειστηρίασµα που απέµεινε µετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, ενώ η ίδια δεν κατατάχθηκε καθόλου, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθεί κατά το ποσό των 29.647,50 ευρώ, στο
οποίο ανερχόταν η αναγγελθείσα απαίτησή
της. Όµως ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι
αβάσιµος και ως τέτοιος απορριπτέος, εφόσον
η βλάβη, που επικαλείται η ανακόπτουσα, επήλθε, κατά τους ισχυρισµούς της, εξαιτίας της
προνοµιακής κατάταξης της καθ’ ης στον προσβαλλόµενο πίνακα και όχι συνεπεία της παραλείψεως της τελευταίας να διορίσει µε την
αναγγελία της αντίκλητο στην περιφέρεια του
Ειρηνοδικείου Σοχού. Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή
στο σύνολό της ως κατ’ ουσίαν αβάσιµη». Εποµένως, εφόσον το Εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, κατά παραδοχή σχετικού λόγου έφεσης της αναιρεσίβλητης, είχε εξουσία
να εξετάσει τον τρίτο λόγο της ανακοπής της
αναιρεσείουσας (τον οποίο λόγω της επικουρικότητάς του δεν ερεύνησε το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο) και δεν έλαβε υπόψη έτσι, παρά το
νόµο, πράγµατα που δεν προτάθηκαν από την
αναιρεσείουσα, οι δε αντίθετοι, εκ του άρθρου
559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, έβδοµος και ένατος, κατά το οικείο µέρος του, λόγοι αναιρέσεως είναι
αβάσιµοι. Περαιτέρω, εφόσον το επίµαχο προνόµιο της αναιρεσίβλητης Α.Τ.Ε. από το άρθρο
12 του ν. 4332/1929 δεν αντέβαινε στις διατάξεις του Συντάγµατος και του Κοινοτικού ∆ικαίου, µε την παράλειψή του το Εφετείο να απαντήσει ειδικά στο σχετικό δεύτερο λόγο της
ανακοπής της αναιρεσείουσας κατά το επικουρικό σκέλος της και να απορρίψει το λόγο αυτό
και την ανακοπή στο σύνολό της, δεν άφησε
αδίκαστη αίτηση της αναιρεσείουσας και ο αντίθετος από το άρθρο 559 αρ. 9 του ΚΠολ∆ όγδοος λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιµος.
Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆,
αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά
το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Με τον
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ένατο, κατά το οικείο µέρος του, εκ του άρθρου
559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆, λόγο αναιρέσεως
αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η
αιτίαση «ότι παρά το νόµο δεν κηρύχθηκε απαράδεκτος ο πρώτος λόγος της έφεσης της
αναιρεσίβλητης, διότι δεν µνηµόνευε την διάταξη του άρθρου 12 ν. 4332/1990 και τη συµβατότητά της µε τις συνταγµατικές αρχές της
ισότητας και του κράτους δικαίου. Από την παραδεκτή επισκόπηση (άρθρο 561 παρ. 2
ΚΠολ∆) της έφεσης της αναιρεσίβλητης προκύπτει ότι γίνεται επίκληση των αναγκαίων περιστατικών για τη θεµελίωση του παρεχοµένου
µε τη διάταξη του άρθρου 12 ν. 4332/1929 προνοµίου εγγραφής υποθηκών σε ακίνητα οφειλετών της αναιρεσίβλητης και συσχετίζεται η
διάταξη αυτή µε εκείνες των άρθρων 26 του ν.
1914/1990 και 26 του ν. 2076/1992, ενώ για τη
θεµελίωση του δικαιώµατος δεν ήταν αναγκαία
και η αναφορά της µη αντιθέσεώς του σε συνταγµατικές διατάξεις. Εποµένως, ο αντίθετος,
εκ του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, ως άνω λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιµος.
Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 559 αριθ.
8 ΚΠολ∆ λόγου αναιρέσεως, κατά τον οποίο
αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης, πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1, 577
παρ. 4 και 578 του ΚΠολ∆, στο αναιρετήριο να
αναφέρονται: α) ποια ήταν τα «πράγµατα», δηλαδή οι αυτοτελείς και θεµελιωτικοί ή καταλυτικοί ή διακωλυτικοί ουσιαστικού ή δικονοµικού
δικαιώµατος ισχυρισµοί, β) τα στοιχεία από τα
οποία προκύπτει ότι οι ισχυρισµοί προτάθηκαν
παραδεκτά από τον αναιρεσείοντα στο Εφετείο
και ήταν νόµιµοι ή συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ
43/1990) και γ) τα περιστατικά από τα οποία
προκύπτει ότι οι ισχυρισµοί θα ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή το σφάλµα από τη µη λήψη υπόψη των ισχυ-

1139

ρισµών. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου
979 παρ. 2 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι οι αντιρρήσεις κατά πίνακα κατατάξεως προβάλλονται
µόνον µε κύριο ή πρόσθετο δικόγραφο και όχι
µε τις έγγραφες προτάσεις στον πρώτο ή δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας. Με τον δέκατο και
τελευταίο, εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 του
ΚΠολ∆, λόγο αναιρέσεως, αποδίδεται στο
Εφετείο η πληµµέλεια, ότι δεν έλαβε υπόψη
τον ισχυρισµό που προέβαλε η αναιρεσείουσα
µε τις έγγραφες προτάσεις της στο Εφετείο,
ότι ήταν άκυρη η από την αναιρεσίβλητη εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης στο πλειστηριασθέν ακίνητο, διότι δεν καταβλήθηκαν στον
Υποθηκοφύλακα αναλογικά δικαιώµατα. Εποµένως, εφόσον ο ως άνω αυτοτελής ισχυρισµός της αναιρεσείουσας δεν προτάθηκε µε
την ανακοπή της, αλλά µε τις έγγραφες προτάσεις της, δεν παρέλειψε παρά το νόµο το Εφετείο, να λάβει υπόψη τον απαραδέκτως προβληθέντα ως άνω ισχυρισµό και ο αντίθετος, εκ
του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, λόγος
αναιρέσεως είναι απαράδεκτος. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση αναιρέσεως.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. 957/2010 (Τµ. Γ΄)
Ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα που είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση.
Με τον πλειστηριασµό δεν δηµιουργείται νέο
δικαίωµα υπέρ του υπερθεµατιστή, αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαµβάνει το
πράγµα µε όσα δικαιώµατα σ’ αυτό κατά το
χρόνο του πλειστηριασµού είχε ο καθού η
εκτέλεση.
Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της
κυριότητας ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι
µετατίθεται σ’ αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγρα-
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φή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι µεταξύ
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την
απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση
είναι ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που µεταβιβάσθηκε (βλ. ΑΠ 79/2007, ΑΠ
1568/1995). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1005
παρ. 1 ΚΠολ∆, από τη στιγµή που ο υπερθερµατιστής καταβάλλει το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη της
κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση
και αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθερµατιστής αποκτά το
δικαίωµα που είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. ∆ηλαδή µε τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ρητώς η αρχή ότι ο πλειστηριασµός
αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου κτήσεως κυριότητος και συνεπώς ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθού η εκτέλεση,
τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωµα. Ειδικότερα, ο υπερθερµατιστής αποκτά το δικαίωµα
αυτό «δυνάµει συµβάσεως», όπως είναι η εκποίηση µε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό, που αποτελεί, όπως µε σαφήνεια συνάγεται από την άνω διάταξη (1005 παρ. 1 ΚΠολ∆),
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων
1017 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και 199, 513, 1192
και 1198 του ΑΚ, ιδιόρρυθµη σύµβαση πωλήσεως, η οποία ενεργεί υπό το κύρος της αρχής και
τελειώνεται µε την κατακύρωση, που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του υπερθερµατιστή. Eτσι, µε τον πλειστηριασµό δεν δηµιουργείται νέο δικαίωµα υπέρ του υπερθερµατιστή,
αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαµβάνει
το πράγµα µε όσα δικαιώµατα σ’ αυτό κατά το
χρόνο του πλειστηριασµού είχε ο καθού η εκτέλεση (ΑΠ 242/2000, ΑΠ 442/1993).
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. 981/2010 (Τµ. ∆΄)
Προϋπόθεση της απονοµής κοινής µερίδας σε
κάποιους από τους κοινωνούς είναι, εκτός από
το σχετικό αίτηµα αυτών, το έφικτο της αυτούσιας διανοµής του κοινού ακινήτου. Με την ίδια
προϋπόθεση του εφικτού της αυτούσιας διανο-
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µής, κάθε συγκύριος οικοπέδου στο οποίο
υπάρχει οικοδοµή ή χωριστές οικοδοµές έχει το
δικαίωµα να ζητήσει την αυτούσια διανοµή του
οικοπέδου µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας.
Το δικαστήριο αποφασίζει τη διανοµή µε τον
τρόπο αυτό όχι µόνο µε την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εφικτή, αλλά και αν αυτή δεν αντιβαίνει
στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων.
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 19 του
ΚΠολ∆, που αποτελεί κύρωση της παράβασης
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης της
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στη
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής
των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή τους,
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή
αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, 28/1997). Από τη διάταξη
δε του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει
ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας
των πραγµατικών περιστατικών, εφ’ όσον, δεν
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί ή
εφ’ όσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ είναι από τον Άρειο Πάγο
ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης,
εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι
δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερόµενες
εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφ’ όσον πλέον πλήττεται η ουσία
της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό
έλεγχο. Περαιτέρω από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 799 και 800 ΑΚ 480 §§1, 3
και 480Α ΚΠολ∆ προκύπτει ότι επί αγωγής διανοµής κοινού ακινήτου το δικαστήριο αποφασί-
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ζει την αυτούσια διανοµή αν είναι δυνατή η διαίρεση του διανεµητέου σε µέρη ανάλογα προς
τις µερίδες των κοινωνών δίχως να µειώνεται η
αξία του. Αν ορισµένοι κοινωνοί ζήτησαν να λάβουν κοινά µερίδια η µερίδα αυτή λογίζεται ως
ενιαία. Στο µέρος που περιέρχεται σ’ αυτούς µε
την αυτούσια διανοµή συνιστάται κοινωνία κατά
λόγο των µερίδων τους. Προϋπόθεση δε της
απονοµής κοινής µερίδας σε κάποιους από τους
κοινωνούς είναι, εκτός από το σχετικό αίτηµα
αυτών, το εφικτό της αυτούσιας διανοµής του
κοινού ακινήτου. Περαιτέρω και υπό την αυτήν
προϋπόθεση του εφικτού της αυτούσιας διανοµής του κοινού πράγµατος, κάθε συγκύριος οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδοµή ή χωριστές οικοδοµές έχει το δικαίωµα να ζητήσει την
αυτούσια διανοµή του οικοπέδου µε σύσταση
χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους ή σε µέρη
ορόφων κατά τους όρους του ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», ή µε σύσταση
χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριµένα µέρη του
ενιαίου οικοπέδου στα οποία έχουν ανεγερθεί
οι χωριστές οικοδοµές κατά τους όρους του ν.δ.
1024/ 1971 «περί διηρηµένης ιδιοκτησίας επί οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί του ενιαίου
οικοπέδου», µε την επιφύλαξη των πολεοδοµικών διατάξεων. Το δικαστήριο αποφασίζει τη
διανοµή µε τον τρόπο αυτό όχι µόνο υπό την
προεκτεθείσα προϋπόθεση ότι είναι εφικτή, αλλά και αν αυτή δεν αντιβαίνει στο συµφέρον
των λοιπών συγκυρίων. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε αυτή του άρθρου 481 αρ.
1 ΚΠολ∆ κατά την οποία το δικαστήριο δεν είναι
υποχρεωµένο να διατάξει απόδειξη αν κρίνει
ότι η αυτουσία διανοµή είναι προδήλως δυνατή,
αδύνατη ή ασύµφορη, συνάγεται ότι η κρίση περί αδυνάτου ή ασύµφορου της αυτούσιας διανοµής ή αντιθέτως περί του δυνατού αυτής είναι
κρίση περί πραγµατικών γεγονότων και γι’ αυτό
είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παραβάσεως των διδαγµάτων
της κοινής πείρας ή έλλειψη νοµίµης βάσης κατά το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆. Εξάλλου,
στο άρθρο 481 περ. 2 ορίζεται ότι στις περιπτώ-
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σεις των άρθρων 480 και 480Α το δικαστήριο
«µπορεί για την εξίσωση άνισων µερίδων να
αποφασίσει ότι οι κοινωνοί που λαµβάνουν ορισµένα µέρη θα καταβάλουν σε άλλους κοινωνούς ορισµένο χρηµατικό ποσό ή να συστήσει
δουλεία σε ορισµένα µέρη υπέρ άλλων κοινωνών». Ακόµη, µε το άρθρο 486 ΚΠολ∆., όπως
αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το
άρθρο 14 του ν. 1562/1985, ορίζεται ότι «αν τα
µέρη που σχηµατίστηκαν κατά τα άρθρα 480 ή
480Α΄ είναι ίσα, η αυτούσια διανοµή τους µεταξύ των κοινωνών γίνεται µε κλήρωση...» (παρ.
1) και ότι «αν τα µέρη που σχηµατίστηκαν κατά
τα άρθρα 480 ή 480Α΄ είναι άνισα, η αυτούσια
διανοµή γίνεται µε επιδίκαση τους στους συγκυρίους ή στις οµάδες εκείνων που ζήτησαν
κοινή µερίδα, κατά το λόγο των µερίδων τους»
(παρ. 2). Περαιτέρω, από το συνδυασµό των
ίδιων άνω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι για
να αχθεί το ∆ικαστήριο της ουσίας στην κρίση
ότι η απαιτούµενη αυτούσια διανοµή συγκεκριµένου κοινού ακινήτου, την οποία διώκει κατά
κύριο λόγο και ευνοεί το δίκαιο, είναι ανέφικτος
πρέπει να διαλάβει στην απόφασή του ότι ερεύνησε όλες τις προταθείσες και τις πιθανές περιπτώσεις αυτούσιας διανοµής και ότι από την
έρευνα αυτή κατέληξε στην κρίση ότι αυτή είναι
ή δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µε τον νόµο και το
συµφέρον των κοινωνών.
Στην προκειµένη περίπτωση, µε την προσβαλλόµενη απόφαση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα κατά την ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων: «Οι διάδικοι είναι συγκύριοι κατά ποσοστό
1/8 εξ αδιαιρέτου έκαστος των εναγόντων και
κατά ποσοστό 4/8 ο εναγόµενος, ενός ακινήτου
που βρίσκεται στην κτηµατική περιφέρεια και
εντός του εγκεκριµένου σχεδίου του ∆ήµου...,
στην περιοχή «...», επί της Νέας Εθνικής..., φέρει ... και βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο
1827, το οποίο ως αρχαιολογικός χώρος έχει
υπαχθεί στο Ν. 3028/2002 «για την προστασία
των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονοµιάς». Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ως άνω νόµου, στους ενερ-
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γούς οικισµούς ή σε τµήµατά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται
οι επεµβάσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα
και τον πολεοδοµικό ιστό ή διαταράσσουν τη
σχέση µεταξύ των κτηρίων και των υπαιθρίων
χώρων. Επιτρέπεται µετά από άδεια που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του οικείου
γνωµοδοτικού οργάνου: α.., β.., γ../, δ] η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάµενα κτίσµατα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους
και τους κοινόχρηστους χώρους, λαµβανοµένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισµού
ως αρχαιολογικού χώρου....». Στην προκειµένη
περίπτωση πρόκειται για οικόπεδο επιφανείας
κατά τον τίτλο κτήσεως 487,23 Μ2, κατά το θεωρηµένο όµως τοπογραφικό από τη ∆/νση Κλασικών Μνηµείων, 473,62 Μ2, όπως ειδικότερα
αποτυπώνεται µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-ΘΙ-Α, στο από Ιανουάριο 2006 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού... Επί του οικοπέδου αυτού έχει αναγερθεί οικοδοµή, αποτελούµενη από ισόγειο ενιαίο κατάστηµα επιφανείας 328,66 Μ2 και ενιαίο υπόγειο επιφανείας
328,66 Μ2, το οποίο έχει είσοδο από τον ακάλυπτο χώρο στο νοτιοανατολικό τµήµα του οικοπέδου. Τµήµα του υπογείου αυτού είναι υπερυψωµένο σε σχέση µε το υπόλοιπο για αρχαιολογικούς λόγους και η είσοδος στο υπόγειο γίνεται εξωτερικά µε τµήµα ράµπας και στη συνέχεια µε σκάλα, χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση αυτοκινήτου σ’ αυτό. Επίσης, τόσο η υπάρχουσα περίφραξη στην πρόσοψη και στη βορεινή πλευρά του κτηρίου και η εξωτερική µεταλλική σκάλα δεν είναι νόµιµες, σύµφωνα µε τις
άδειες. Οι διάδικοι τη συγκυριότητά τους στο
ακίνητο αυτό κατά τα ανωτέρω ποσοστά εξ αδιαιρέτου, τα οποία αυτοί συνοµολογούν, απέκτησαν οι µεν ενάγοντες, µετά την αποδοχή της
κληρονοµιάς του αποβιώσαντος δικαιοπαρόχου
τους..., δυνάµει της... πράξης αποδοχής κληρονοµιάς του συµβολαιογράφου Ναυπάκτου Α. Γ.,
η οποία έχει νόµιµα µεταγραφεί, ο δε εναγόµενος, δυνάµει του... αγοραπωλητηρίου συµβο-
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λαίου της συµβολαιογράφου Πατρών Κ. Κ. που
επίσης έχει νόµιµα µεταγραφεί. Περαιτέρω,
όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα έκθεση πραγµατογνωµοσύνης η αυτούσια διανοµή
του ακινήτου σε δύο ίσα και ανεξάρτητα τµήµατα δεν είναι εφικτή, επειδή τα οικόπεδα που θα
προέκυπταν θα ήσαν µη άρτια, ήτοι θα είχαν
πρόσωπο µικρότερο των 15 µέτρων και εµβαδόν µικρότερο των 300 Μ2. Ανέφικτη επίσης
κρίθηκε από τον ίδιο πραγµατογνώµονα και η
σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, λόγω της µορφής του οικοπέδου και ειδικότερα, διότι, ενώ ο
ακάλυπτος χώρος στην πρόσοψη της οικοδοµής µπορούσε να ακολουθήσει το χωρισµό της
οικοδοµής, ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος
στην πίσω πλευρά του οικοπέδου (νοτιοανατολικά) εµβαδού 28,68 Μ2 είναι συγκεντρωµένος
σε µία γωνία και δεν θα ήταν δυνατόν ν’ ακολουθήσει το χωρισµό του κτηρίου σε δύο ίσα
µέρη. Έτσι, προτείνεται από τον πραγµατογνώµονα η λύση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ισόγειο και στο υπόγειο της οικοδοµής
σε δύο ίσες µερίδες, η µία προς το βόρειο τµήµα
µε διακριτικό αριθµό 1 και η άλλη προς το νότιο
τµήµα µε διακριτικό αριθµό 2 και µε ίσα ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο, αφού σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν.
3028/2002 είναι δυνατόν να γίνουν εργασίες
διαµόρφωσης στο εσωτερικό του κτηρίου και
στους ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους,
µετά από άδεια του Υπ. Πολιτισµού, ενώ απαγορεύονται εργασίες στο εξωτερικό του κτηρίου.
Ειδικότερα, στο ισόγειο θα δηµιουργηθούν δύο
ιδιοκτησίες εµβαδού 164,33 Μ3 εκάστη, η µε
αριθµ. 1 µε τα σηµεία Γ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ζ, Ε, Γ και η
µε αριθµ. µε τα σηµεία Κ, Λ, Μ, Ν, Θ3, Θ2, Θ1, Ι,
Κ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο µε στοιχείο
Α2 τοπογραφικό διάγραµµα του πραγµατογνώµονα. Περαιτέρω, στο υπόγειο θα δηµιουργηθούν δύο ιδιοκτησίες, εµβαδού 146,275 Μ2 εκάστη, η πρώτη µε αριθµ. 1 µε σηµεία Γ, Κ, Λ, Μ, Ν,
Ξ, ΖΖ, Ε, Γ και η δεύτερη µε αριθµ. 2, η οποία
αποτελείται από δύο τµήµατα (2α και 2β),τα
οποία καθορίζονται µε σηµεία Ν, Ο, Θ2, Θ3, Η,
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Ξ, Ν και Κ, Λ, Μ, Π, Ι, Κ, όπως οι ιδιοκτησίες αυτές αποτυπώνονται στο µε στοιχείο Α3 τοπογραφικό διάγραµµα του ίδιου πραγµατογνώµονα. Η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες του υπογείου
θα γίνεται µε το κοινόχρηστο τµήµα αριθµ. 3,
εµβαδού 36,11 Μ2 που ορίζεται στο ίδιο διάγραµµα µε σηµεία Μ, Ν, Ο,Θ2, Θ1, Π, Μ. Οι συνιστώµενες αυτές ιδιοκτησίες έχουν ίσο πρόσωπο επί της εθνικής οδού και ίση αξία και έτσι δεν
απαιτείται χρηµατικό ποσό για την εξίσωση των
µερίδων. Εκτός όµως από τα προαναφερθέντα,
στην ανωτέρω έκθεση πραγµατογνωµοσύνης
δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα ακόλουθα ουσιώδη θέµατα: α) σχετικά µε την αξία των κτισµάτων που θα δηµιουργηθούν µε τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, δεδοµένου ότι το ένα κτίσµα είναι ηµιτελές και το άλλο πλήρως αποπερατωµένο, β) σχετικά µε το δικαίωµα χρήσης
των κοινοχρήστων χώρων τόσο επί της ΕΟ...
όσο και στο επί της οδού... τµήµα, γ) τον τρόπο
διανοµής των τριών θέσεων στάθµευσης του
υπογείου και των επτά θέσεων του ισογείου,
που έχουν συσταθεί µε την 1504/1989 συµβολαιογραφική πράξη της ίδιας ως άνω συµβολαιογράφου, 6) για το χώρο δηµιουργίας τουαλέτας και µπάνιου στην ισόγεια ιδιοκτησία µε αρ.
1, αφού το υπάρχον µπάνιο περιέρχεται στην
ιδιοκτησία µε αρ. 2, στοιχείο απαραίτητο για την
αδειοδότησή της ως επαγγελµατικής στέγης, ε)
για το διαχωρισµό των οριζοντίων ιδιοκτησιών
του ισογείου στα τµήµατα 1 και 2 απαιτείται η
κατασκευή τοιχοποιίας, στην υπάρχουσα δε
στατική µελέτη του κτηρίου, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τέτοιου είδους µόνιµα φορτία, µε
αποτέλεσµα να απαιτούνται ειδικές στατικές
µελέτες για την ενίσχυση του κτηρίου στο σύνολό του, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από
το Υπ. Πολιτισµού, σύµφωνα µε το ν. 3028/2002
και να εκδοθεί σχετική άδεια για όλες τις απαιτούµενες εργασίες. Ενώ πρόβληµα δηµιουργείται και σχετικά µε την είσοδο και επικοινωνία
των ισογείων τµηµάτων που δηµιουργούνται µε
την οδό..., αφού κατά ένα τµήµα σε πλευρά ΝΘ4 υπάρχει το WC και από το σηµείο Θ4-Θ3 έως
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το τέλος του υφιστάµενου τοιχείου Θ5, είναι
υπερυψωµένος ακάλυπτος χώρος, η χρήση του
οποίου δεν επιτρέπεται, το δε υπόλοιπο τµήµα
Θ5-Θ2-Θ1-Θ αποτελεί το τµήµα της ράµπας για
την είσοδο στο υπόγειο, σε αντίθεση µε την άλλη οριζόντια ιδιοκτησία µε αρ. 1, η οποία σε όλη
την πλευρά Ε-Ζ-Ν προσβλέπει προς την οδό...
και υπάρχει επικοινωνία και είσοδος σε αυτήν.
Εξάλλου, από την ανωτέρω προτεινόµενη λύση, δηµιουργείται πρόβληµα άνισης κατανοµής
καθόσον αφορά τα τµήµατα του υπογείου, δεδοµένου ότι το µε στοιχείο 2 τµήµα διαχωρίζεται σε δύο τµήµατα (2α και 2β), τα οποία είναι
ανεξάρτητα µεταξύ τους και δεν έχουν καµία
λειτουργική ενότητα. Η προσπέλαση δε στο
τµήµα µε στοιχείο 2β γίνεται από τον κοινόχρηστο διάδροµο πλάτους 4 µέτρων, ενώ η προσπέλαση στο τµήµα µε στοιχείο 1 του υπογείου,
από τον κοινόχρηστο διάδροµο, πλάτους 1,20
µέτρων, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη µεταφορά µεγάλων αντικειµένων ή την είσοδο αυτοκινήτου, ούτε δε υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης, διότι υφίσταται κολώνα (βλ. από 10-102008 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού...). Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι
στην ως άνω προτεινόµενη από τον πραγµατογνώµονα λύση της διανοµής του υπογείου χώρου του επιδίκου δεν συµφωνεί ο εκκαλών-εναγόµενος, ο οποίος προτείνει τη λύση της σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας στο επίδικο, όπως
αναφέρεται στην από 13-10-2008 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού... και µε την οποίαν
προβλέπεται η δηµιουργία δύο κάθετων χωριστών ιδιοκτησιών, µε ποσοστό συνιδιοκτησίας
στο οικόπεδο κατά 50% και ίδια δικαιώµατα ως
προς το ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή
δόµησης µελλοντικά, εµβαδού 182,78 Μ2 το
τµήµα Ι και 132,19 Μ2 το τµήµα II, τα οποία θεωρεί ίσα, αφού από το µεγαλύτερο τµήµα θα
αφαιρεθούν τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα: α) του
κτιρίου, εµβαδού 13,83 Μ2 και β) του προκηπίου
εµβαδού 37,53 Μ2. Ενώ καθόσον αφορά το
υπόγειο προτείνεται η διαίρεσή του σε όµοια,
όπως και του ισογείου τµήµατα, η εξυπηρέτηση
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των οποίων θα γίνεται από δύο διαφορετικά σηµεία. Ήτοι, για το µεν τµήµα της ιδιοκτησίας II
από τη ράµπα του πίσω υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, ενώ για το τµήµα της ιδιοκτησίας Ι
από εσωτερικό άνοιγµα-φρεάτιο, προτείνεται
δε περαιτέρω για το τµήµα αυτό (Ι του υπογείου) η κατασκευή ανελκυστήρα εµπορευµάτων ή
αυτοκινήτων, χωρίς την ύπαρξη κεκλιµένης ράµπας. Η ίδια δε διαίρεση προτείνεται να επεκταθεί και στο πατάρι του κτηρίου. Όµως και η λύση
αυτή είναι ελλιπής αφού δεν ασχολείται µε τα
προαναφερθέντα προβλήµατα του χωρισµού
της ισόγειας και υπόγειας αίθουσας µε τοιχοποιία, των χώρων υγιεινής, των θέσεων στάθµευσης, ενώ η πρόταση για πρόσβαση στο τµήµα Ι του υπογείου από εσωτερικό άνοιγµα-φρεάτιο ή και µε την κατασκευή ανελκυστήρα, καθιστά µειονεκτικότερο το τµήµα αυτό του υπογείου, αφού θα είναι αδύνατη η µεταφορά µεγάλων αντικειµένων, σε αντίθεση µε το άλλο τµήµα του υπογείου, στο οποίο θα υπάρχει τέτοια
δυνατότητα αλλά επιπλέον και είσοδος αυτοκινήτου. Παρά την ως άνω πρόταση του εκκαλούντος-εναγοµένου, αυτός εν συνεχεία θεωρεί
και αυτή τη λύση µη συµφέρουσα, αλλά και την
διά πλειστηριασµού του ακινήτου λύση θεωρεί
επιζήµια, επικαλούµενος την υφιστάµενη οικονοµική ύφεση, όπως δε περαιτέρω εκτιµάται
από το περιεχόµενο των προτάσεών του, επιθυµεί τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης,
προκειµένου να µη διακοπεί η επιχείρηση που
διατηρεί η σύζυγός του σ’ αυτήν, αξίωση όµως
που αντιβαίνει στο δικαίωµα των λοιπών κοινωνών για λύση της κοινωνίας, µε τον πλέον συµφέροντα για όλους τρόπο. Ενόψει των ανωτέρω, είναι πρόδηλο ότι δεν είναι τεχνικά δυνατή
και οικονοµικά συµφέρουσα η αυτούσια διανοµή του επιδίκου ακινήτου σε µέρη ανάλογα
προς τις ίσες µερίδες των διαδίκων και δεν
απαιτείται συµπλήρωση της ήδη διενεργηθείσας πραγµατογνωµοσύνης, ούτε η διενέργεια
νέας, όπως αβάσιµα ζητεί ο εκκαλών εναγόµενος, γι’ αυτό πρέπει να διαταχθεί η διά πλειστηριασµού ενώπιον συµβολαιογράφου πώλησή
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του, ώστε κάθε διάδικο µέρος να λάβει από τον
πλειστηριασµό το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συγκυριότητάς του. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο που διέταξε την αυτούσια διανοµή του επιδίκου, µε τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
έσφαλε ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων,
γι’ αυτό και οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να γίνουν δεκτοί ως βάσιµοι κατ’ ουσίαν. Συνεπώς, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουµένη
απόφαση, κατ’ άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ και
αφού κρατηθεί και δικαστεί από το ∆ικαστήριο
αυτό η υπόθεση, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή
και να διαταχθεί η διά πλειστηριασµού πώληση
του επιδίκου ακινήτου, ώστε κάθε διάδικος, να
λάβει µέρος του τιµήµατος, αντίστοιχο προς το
µερίδιό του, διατηρούµενης της κοινωνίας ως
προς τους ενάγοντες». Με τις παραδοχές του
αυτές το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόµενη
απόφασή του ως προς το ουσιώδες για την
έκβαση της δίκης ζήτηµα τη δυνατότητα ή µη
αυτούσιας διανοµής του κοινού επίδικου οικοπέδου πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, οι οποίες καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής των
διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800 και 801
ΑΚ, 480, 480Α, 481 και 486 ΚΠολ∆. Εποµένως,
οι τρεις πρώτοι λόγοι αναιρέσεως, µε τους
οποίους αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η πληµµέλεια από τον αριθ. 19 του άρθρ.
559 του ΚΠολ∆ είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι.
Ειδικότερα, µε την παραδοχή της προσβαλλόµενης ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του ισογείου
και του υπογείου έχουν ίσο πρόσωπο επί της
Εθνικής οδού και ίση αξία κι’ έτσι δεν απαιτείται
χρηµατικό ποσό για την εξίσωση των µερίδων,
το Εφετείο αντιµετώπισε την περίπτωση της αυτούσιας διανοµής του επικοίνου µε την εξίσωση
τυχόν άνισων µεριδίων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µετά την κατάληξη στην κρίση ότι δεν
είναι δυνατή τεχνικώς η αυτούσια διανοµή, η
περίπτωση εξίσωσης των άνισων µερίδων δεν
είχε αντικείµενο έρευνας. Εξάλλου, οι προαναφερθείσες παραδοχές της προσβαλλόµενης σε
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σχέση µε τη δυνατότητα πρόσβασης στο υπόγειο της ένδικης οικοδοµής µε αυτοκίνητο δεν
είναι αντιφατικές, γιατί γίνεται δεκτό µε σαφήνεια ότι τµήµα του υπογείου είναι υπερυψωµένο σε σχέση µε το υπόλοιπο για αρχαιολογικές
λόγους και η είσοδος γίνεται εξωτερικά - µε
τµήµα ράµπας και σκάλες χωρίς να είναι δυνατή
η πρόσβαση αυτοκινήτου σ’ αυτό, σε αντίθετες
µε το άλλο τµήµα του υπογείου που είναι δυνατή η πρόσβαση µε αυτοκίνητο. Τέλος, το Εφετείο µε τις προαναφερθείσες παραδοχές ερεύνησε όλες τις πιθανές περιπτώσεις αυτούσιας
διανοµής, και από την έρευνα αυτή κατέληξε
στην κρίση ότι η διανοµή αυτή δεν είναι εφικτή.
Εποµένως τα όσα αντίθετα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων µε τους ως άνω λόγους του αναιρετηρίου κρίνονται αβάσιµα. Εξάλλου, οι ίδιοι τρεις
πρώτοι λόγοι της αναίρεσης κατά το µέρος που
οι προβαλλόµενες αιτιάσεις αναφέρονται στην
εκτίµηση των αποδείξεων, που αφορούν το ίδιο
πιο πάνω προαναφερόµενο κρίσιµο ζήτηµα περί
του κατά πάσαν δηλαδή ήταν δυνατή η αυτουσία διανοµή του επίδικου κοινού ακινήτου, είναι
απορριπτέοι ως απαράδεκτοι αφού κατά τα
προεκτιθέµενους, το από τις αποδείξεις πόρισµα εκτίθεται µε σαφήνεια.
ΙΙ. Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου
559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν
προτάθηκαν, ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης
αυτής ως «πράγµατα» θεωρούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και
τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυ-
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ση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που
ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό
µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής,
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε οι
αιτιολογηµένες αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα
οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1933/ 2006). Στην
προκειµένη περίπτωση, µε τον τέταρτο λόγο
του αναιρετηρίου αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η πληµµέλεια από τον αριθµό 8
του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ από το γεγονός ότι
το Εφετείο έλαβε υπόψη του µε την έννοια του
«πράγµατος» και εξετίµησε τον ισχυρισµό: «ότι
από τα δύο κτίσµατα το ένα είναι ηµιτελές και
το άλλο πλήρως αποπερατωµένο», καίτοι τέτοιος ισχυρισµός δεν προβλήθηκε από κανένα από
τους διαδίκους. Ο λόγος όµως αυτός αναίρεσης
κρίνεται αβάσιµος, γιατί από την επισκόπηση
των διαδικαστικών εγγράφων της δίκης, ιδιαίτερα δε των εγγράφων προτάσεων των αναιρεσιβλήτων που κατέθεσαν κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης στο Εφετείο, µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει ότι
ισχυρίσθηκαν αυτοί (σελ. 11) ότι: «όπως αναφέρεται στην έκθεση πραγµ/νης το ένα κτίσµα είναι ηµιτελές (έχει κατασκευασθεί ο σκελετός)
ενώ το άλλο είναι πλήρως αποπερατωµένο».
Εποµένως, εφ’ όσον όλοι οι λόγοι της αίτησης
αναίρεσης είναι απορριπτέοι, πρέπει η κρινοµένη αίτηση αναίρεσης ν’ απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στη δικαστική δαπάνη
των αναιρεσιβλήτων, λόγω της ήττας του (άρθρ.178, 183 ΚΠολ∆).
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Με την από 15/3/2011 απόφαση του ∆.Σ. του
Συλλόγου εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27.7.2003
(τεύχ. Α΄), η τροποποίηση καταστατικού της
εταιρείας συµβολαιογράφων Αθηνών µε την
επωνυµία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟ∆ΗΣ-ΙΩΑΝΝΑ
ΚΛΙΚΙΖΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ».
Η περί εγκρίσεως της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας απόφαση του ∆.Σ.
του Συλλόγου έχει ως ακολούθως:
Το ∆.Σ. µετά από εισήγηση του Προέδρου κ.
Κωνσταντίνου Βλαχάκη και το σχετικό έλεγχο
που ενήργησε, εγκρίνει οµόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού της Συµβολαιογραφικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΟ∆ΗΣ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΙΚΙΖΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», κρίνοντας ότι συντρέ-
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χουν οι νόµιµοι όροι για την έγκρισή του και
ορίζει:
1. Τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆.Σ. στη
«Συµβολαιογραφική Επιθεώρηση».
2. Τη σηµείωση της τροποποίησης δίπλα στην
εγγραφή της εταιρείας στο ειδικό Μητρώο
του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου
3. Την κοινοποίηση της απόφασης σε όλα τα
µέλη της εταιρείας.
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Με την από 30.3.2011 απόφαση του ∆.Σ. του
Συλλόγου εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27.7.2003
(τεύχ. Α΄), η λύση της εταιρείας συµβολαιογράφων Αθηνών µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΙ∆Η».
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Γνωµ. υπ’ αριθ. 7/17.3.2011. Επί ερωτήµατος που τίθεται µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 6351/
10.1.2011 έγγραφό σας, περί του εάν είναι σύννοµη η µεταγραφή διανεµητηρίου συµβολαίου το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συµµετοχή όλων των κοινωνών. .............................
Γνωµ. υπ’ αριθ. 1/23.2.2011/Εισ. Πρωτ. Αθηνών. Προϋποθέσεις χορηγήσεως απογράφου
συµβολαιογραφικού εγγράφου.............................................................................................
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθ. 753/2008 (Τµ. Β΄). Το ποσό της προσωρινής αξίας
που τυχόν προσδιορίσθηκε από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. κατά τη µεταβίβαση ακινήτου συνιστά το «αληθές» ποσό για τον προσδιορισµό της τεκµαρτής δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και, κατά συνέπεια, για τον προσδιορισµό του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος................................................................................................................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθ. 849/2008 (Τµ. Β΄). Ως ανάλωση κεφαλαίου για τον περιορισµό τεκµαρτής δαπάνης νοείται και η εξόφληση οµολόγων, έντοκων γραµµατίων και
γενικά τίτλων διαπραγµατεύσιµων στο χρηµατιστήριο. Ερµηνεία της διάταξης. Προσδιορισµός του πεδίου εφαρµογής της. Ιδίως, όταν το κεφάλαιο του οποίου γίνεται επίκληση
προς κάλυψη διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης έχει προκύψει από διάθεση περιουσιακού
στοιχείου, η αγορά του οποίου έχει εξαιρεθεί από το τεκµήριο προσδιορισµού ετήσιας
τεκµαρτής δαπάνης και έχει λάβει χώρα σε προηγούµενο οικονοµικό έτος, δεν λαµβάνεται υπόψη ως κεφάλαιο, του οποίου γίνεται επίκληση προς κάλυψη ή περιορισµό της διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης, η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και πώλησης περουσιακού στοιχείου (υπεραξία), αλλά η τελική τιµή πώλησης αυτού. Παρόµοια και η Σ.τ.Ε.
1144/2008, η οποία έκρινε ειδικώς την περίπτωση διάθεσης οµολόγων, εντόκων γραµµατίων και γενικότερα τίτλων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε χρηµατιστήριο. .....................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθ. 3370/2008 (Τµ. Β΄). Με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. α΄
Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 2459/1997, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόµενη ως εισόδηµα, η ωφέλεια από τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων προσωπικών εταιρειών και Ε.Π.Ε., όχι όµως και µετοχών Α.Ε., οι οποίες
δεν συνιστούν εταιρικά µερίδια κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης. Αντίθετα, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόµενη, ως εισόδηµα, η ωφέλεια από τη µεταβίβαση ολόκληρης
επιχείρησης, ως οικονοµικής µονάδας. Τέτοια περίπτωση νοείται και η ωφέλεια από τη
µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών Α.Ε., η οποία (ωφέλεια) συνίσταται στη διαφορά
µεταξύ της τιµής απόκτησης και της τιµής πώλησης των µετοχών. Κρίση για τις αρχές
της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Κρίση για το ύψος του
επιβλητέου προστίµου σε σχέση µε την αρχή της αναλογικότητας. Παραποµπή στην
Ολοµέλεια.............................................................................................................................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθ. 1899/2009 (Τµ. Β΄). Επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας µεταξύ των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών οικοπέδου, επί του οποίου είχε ανε-
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γερθεί πολυκατοικία, ούτως ώστε ο καθένας από τους συνιδιοκτήτες να λαµβάνει, αντί
της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί όλων των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας,
την αποκλειστική κυριότητα ορισµένων διαµερισµάτων ή ορόφων της ίδιας πολυκατοικίας, συντρέχει περίπτωση διανοµής ακινήτων η οποία υπόκειται στο φόρο διανοµής.
Όταν οι συνιδιοκτήτες αναθέτουν σε κατ’ επάγγελµα εργολάβο την κατασκευή της πολυκατοικίας έναντι αντιπαροχής και µεταβιβάζονται στον τελευταίο, ως εργολαβικό
αντάλλαγµα, ποσοστά εξ αδιαιρέτου του ενιαίου οικοπέδου των συνιδιοκτητών, δεν συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις και δεν επιβάλλεται φόρος διανοµής στα
κτίσµατα που, έναντι αντιπαροχής, περιέρχονται στους συνιδιοκτήτες...........................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθ. 825-6/2010 (Τµ. Γ΄). 205. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
που τάσσονται από τον κοινό νοµοθέτη για την επιλογή και την άσκηση ενός επαγγέλµατος είναι συνταγµατικά επιτρεπτοί όταν ορίζονται γενικά και κατά τρόπο αντικειµενικό, δικαιολογούνται δε από αποχρώντες λόγους δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος,
οι οποίοι, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, πρέπει να είναι συναφείς και πρόσφοροι
προς το αντικείµενο και τον χαρακτήρα του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Οι διατάξεις
του άρθ. 25 §§ 6-7 ν. 2830/2002, οι οποίες θεσπίζουν σύστηµα διαγωνισµού για την πλήρωση κενών θέσεων συµβολαιογράφων, δεν αντίκεινται στις συνταγµατικές αρχές της
ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας. Κατά γενική αρχή του δικαίου, η νοµιµότητα της διοικητικής πράξης κρίνεται βάσει των κανόνων δικαίου, οι οποίοι ισχύουν
κατά το χρόνο έκδοσής της και δεν ασκούν επιρροή κανόνες δικαίου θεσπισθέντες µετά
την έκδοση της πράξης, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη. Επί κανονιστικών
πράξεων, κρίσιµος χρόνος προκειµένου να κριθεί η νοµιµότητά τους, είναι ο χρόνος δηµοσίευσης, διότι από της δηµοσιεύσεως τελειούται και αποκτά νόµιµη υπόσταση η κανονιστική πράξη. ..................................................................................................................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθ. 693/2011 (Τµ. Β΄). Η έκτατη εισφορά άρθρου 18 Ν.
3758/2009 συνιστά φόρο, το φορολογικό αντικείµενο του οποίου (φορολογική βάση) ορίζεται στην οικεία διάταξη και κατά συνέπεια, αντίθετα στον συνταγµατικό κανόνα του
χρονικού περιορισµού της αναδροµικότητας (άρθρο 78 παρ. 2 Σ.), αυτή επιβάλλεται σε
εισοδήµατα οικονοµικού έτους 2008 (διαχείρισης 2007). Επίσης, επειδή επιβάλλεται µόνο σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε επιχειρήσεις, παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 5 Σ. (πλειοψηφία). Κατά τη µειοψηφία, το εισόδηµα της διαχείρισης 2007 συνιστά κριτήριο προσδιορισµού της φοροδοτικής ικανότητας και όχι αντικείµενο του φόρου (φορολογητέα
βάση), εποµένως δεν παραβιάζεται το άρθρο 78 παρ. 2 Σ. Επικουρικά δε, ακόµη και αν το
εισόδηµα χρήσης 2007 ήταν το αντικείµενο του φόρου, και πάλι δεν παραβιάζετο το άρθρο 78 παρ. 2 Σ., διότι η έννοια του «προηγούµενου οικονοµικού έτους» στη φορολογία
εισοδήµατος, όπως η οικεία εισφορά άρθρου 18 Ν. 3758/ 2009, δεν καταλαµβάνει το
προηγούµενο ηµερολογιακό, αλλά το προηγκριµένο «οικονοµικό έτος» κατά τους ειδικούς ορισµούς Κ.Φ.Ε. Παραποµπή στην Ολοµέλεια. ..........................................................
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθ. 360/2010. Σύνταγµα: αρχή ισότητας· δικαίωµα δικαστικής προστασίας· δικαίωµα προσβάσεως σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη, κατά την ΕΣ∆Α. Αγροτική Τράπεζα· σκοπός· ουσιαστικά και δικονοµικά προνόµια· δικαίωµα εγγραφής υποθήκης µε µονοµερή δήλωση της Τραπέζης, βάσει των δανειστικών ή αποδεικτικών της
απαιτήσεως εγγράφων, χωρίς συµβολαιογραφική δήλωση του παραχωρούντος την υποθήκη· δεν είναι αντίθετο στο Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α το ανώτερο προνόµιο, διότι εξυπη-
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ρετεί λόγους συγκεκριµένης σκοπιµότητας και κοινωνικού συµφέροντος χάριν της επιτεύξεως του κύριου σκοπού της ΑΤΕ για την παροχή κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συµβάλλει ταχέως και αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας και
ιδίως του αγροτικού τοµέας· επίσης, δεν παραβιάζονται δικαιώµατα τρίτων πιστωτών
του οφειλέτη, αντιτάξιµα από αυτούς σε δίκη ανακοπής κατά της εκτελέσεως έναντι της
ΑΤΕ· εγκυρότητα της ανωτέρω υποθήκης υπέρ της ΑΤΕ· για την εγκυρότητα της αναγγελίας σε πλειστηριασµό δεν απαιτείται η αναγγελθείσα απαίτηση να στηρίζεται σε
εκτελεστό τίτλο, τέτοιο δε δεν αποτελούν οι δανειακές συµβάσεις. Αναίρεση· το Εφετείο, σε περίπτωση απορρίψεως, λόγω παραδοχής εφέσεως του εναγοµένου, της αγωγής κατά την πρωτοδίκως γενοµένη δεκτή βάση της, δικαιούται να ερευνήσει και χωρίς
ειδικό λόγο τις λοιπές αγωγικές βάσεις, που το πρωτοβάθµιο δικαστήριο παρέλειψε να
ερευνήσει· µη συνδροµή των λόγων αναιρέσεως του άρθρ. 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. ∆εν συντρέχει ο λόγος αναιρέσεως του άρθ. 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, όταν το δικαστήριο παρέλειψε
να απαντήσει σε ισχυρισµό αόριστο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή ή σε νοµικά επιχειρήµατα
των διαδικών, ή όταν απέρριψε το αίτηµα δικαστικής προστασίας στο σύνολό του, µολονότι δεν περιέλαβε ειδική αιτιολογία για όλα τα µερικότερα αιτήµατα. ............................
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθ. 957/2010 (Τµ. Γ΄). Ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα που είχε
εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. Με τον πλειστηριασµό δεν δηµιουργείται νέο
δικαιώµα υπέρ του υπερθεµατιστή, αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαµβάνει το
πράγµα µε όσα δικαιώµατα σ’ αυτό κατά το χρόνο του πλειστηριασµού είχε ο καθού η
εκτέλεση...............................................................................................................................
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθ. 981/2010 (Τµ. ∆΄). Προϋπόθεση της απονοµής κοινής µερίδας σε
κάποιους από τους κοινωνούς είναι, εκτός από το σχετικό αίτηµα αυτών, το έφικτο της
αυτούσιας διανοµής του κοινού ακινήτου. Με την ίδια προϋπόθεση του εφικτού της αυτούσιας διανοµής, κάθε συγκύριος οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδοµή ή χωριστές
οικοδοµές έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αυτούσια διανοµή του οικοπέδου µε σύσταση
χωριστής ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο αποφασίζει τη διανοµή µε τον τρόπο αυτό όχι µόνο
µε την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εφικτή, αλλά και αν αυτή δεν αντιβαίνει στο συµφέρον
των λοιπών συγκυρίων.........................................................................................................
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Kωδικός 6064

ΕΚ∆OΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Ι∆ΙOΚΤΗΤΗΣ:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΕΚ∆OΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Αφροδίτης 1, Βάρκιζα Αττικής 166 72
Τηλ. 210 8970054, 210 8971939
ΣΥΜΒOΛΑΙOΓΡΑΦΙΚOΣ ΣΥΛΛOΓOΣ EΦETEIΩN
ΑΘΗΝΩΝ-ΠEIPAIΩΣ-AIΓAIOY KAI ∆Ω∆EKANHΣOY
Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 07 450, 210 33 07 460
Fax: 210 38 48 335, 210 38 12 249
E-mail: notaries@notariat.gr
ΠOΛΥΧΡOΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ
Νοµικός Σύµβουλος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου
Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 07 470, 210 33 07 480
Κ. ΠΛΕΤΣΑΣ – Ζ. ΚΑΡ∆ΑΡΗ O.Ε.
Χαρ. Τρικούπη 107, Αθήνα 114 73
Τηλ: 210 36 07 132, 210 38 20 148
Fax: 210 38 20 148
e-mail: info@typografio.gr

Μετά την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 30 του Ν. 4507/1966 , η δαπάνη εκτύπωσης της Συµβολαιογραφικής Επιθεώρησης βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, στον φορέα
17-130 (υποθηκοφυλακεία) και τον ΚΑΕ 08000843.

