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ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182
(ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013)
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η
Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
κώδικα νοούνται ως:
1. «Κοινωφελής περιουσία»: το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για
κοινωφελή σκοπό. Ως «κοινωφελής περιουσία»
νοείται επίσης και το νομικό πρόσωπο που τα
διαχειρίζεται και εκπροσωπεί, εφόσον υπάρχει.
Οι όροι «κοινωφελής περιουσία», «περιουσία» και «εθνικό κληροδότημα» ταυτίζονται.
2. «Συστατική πράξη»: η διαθήκη ή η πράξη
δωρεάς, με την οποία καταλείπεται νόμιμα περιουσία κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου.
3. «Κοινωφελής σκοπός»: κάθε εθνικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και γενικά επωφελής για την κοινωνία,
εν όλω ή εν μέρει, σκοπός.
4. «Αρμόδια αρχή»: είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2, οι οποίοι ασκούν τις
σχετικές αρμοδιότητες διά των οικείων Διευθύνσεων.
5. «Συμβούλιο»: το συλλογικό όργανο με την
ονομασία Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών
που γνωμοδοτεί προς την αρμόδια αρχή, συ-
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γκροτείται κατά τα άρθρα 6 και 8 και έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 7.
6. «Σχολάζουσα κληρονομία»: Κληρονομία
της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν
έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει
αποδεχθεί.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Δημοσίου - Αρμοδιότητες
1. Το Δημόσιο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κώδικα εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφόσον τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται καθόλου ή ρυθμίζονται ελλιπώς στη συστατική πράξη. Οι κανόνες δημόσιας τάξης του κώδικα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση.
3. Αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης υφίσταται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 και τυχόν ειδικών
διατάξεων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο σκοπός της περιουσίας εκπληρώνεται κατά κύριο λόγο μέσα στα όρια μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανεξαρτήτως του τόπου όπου βρίσκεται η περιουσία. Τυχόν επικουρικοί σκοποί δεν επηρεάζουν την αρμοδιότητα.
β) Όταν δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η
προηγούμενη περίπτωση και η περιουσία βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέσα στα
όρια μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
γ) Όταν πρόκειται για σχολάζουσα κληρονομία της οποίας τα ακίνητα περιλαμβάνονται στα
όρια μιας και μόνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ) Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με διαχείριση ακινήτων περιουσιών τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην όσων ανήκουν σε περιουσίες που
υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και όσων καταλείπονται χωρίς
όρο προς το Δημόσιο.
4. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αρμόδιος είναι
ο Υπουργός Οικονομικών. Αρμοδιότητα του
Υπουργού Οικονομικών υφίσταται επίσης, κατ’
εξαίρεση:
α) Για την εποπτεία εκκαθάρισης και διαχείρι-
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σης περιουσιών που καταλείπονται στο Δημόσιο.
β) Για την εποπτεία της Επιτροπής Ολυμπίων
και Κληροδοτημάτων και του Βαρβακείου Ιδρύματος.
γ) Για την εκκαθάριση και εποπτεία κοινωφελών περιουσιών που έχουν τα κύρια περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους
εκτελείται κατά κύριο λόγο σε αυτή.
δ) Για περιουσίες του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος κώδικα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
ε) Για την εποπτεία περιουσιών των οποίων η
αξία εκτιμάται, μετά την προηγηθείσα εκκαθάριση, ως ανώτερη του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή των οποίων οι σκοποί
εκτελούνται σε όλη την επικράτεια. Για την υπαγωγή των περιουσιών της περίπτωσης αυτής
στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών,
απαιτείται η έκδοση από αυτόν ειδικής προς
τούτο υπουργικής απόφασης.
5. Αν υπάρχουν αμφιβολίες μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των
υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ύπαρξη και το εύρος των αρμοδιοτήτων αυτών αποφαίνονται επ’ αυτών, με κοινή
απόφαση, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 6.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να μεταβιβάζονται
αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα
κώδικα στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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και ακριβή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί κληρονομία η οποία έχει επαχθεί σε αυτό εξ αδιαθέτου. Το Δημόσιο θεωρείται ότι αποδέχεται πάντα την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής. Η πράξη της απογραφής επέχει, μετά
τη δημοσίευσή της, θέση κληρονομητηρίου υπέρ
του Δημοσίου κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και
1963 ΑΚ. Η μεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως με την
έκδοση της πράξης αποδοχής και των ακινήτων
με τη μεταγραφή της κατ’ άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα.
3. Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά πράγματα συνιστώνται και με ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς
έγγραφο, αν τα κινητά αυτά παραδόθηκαν στο
Δημόσιο.
4. Το Δημόσιο δεν υποχρεώνεται σε παροχή
ασφαλείας για εκτέλεση τασσόμενου σε περιουσία όρου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση
που απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.
5. Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών
που εκτελούνται από τον κληρονόμο ή κληροδόχο ή πρόσωπα άλλα εκτός από το Δημόσιο ή καταλείπονται σε κοινωφελή ιδρύματα, ανακοινώνονται από τον βεβαρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών εντός τριών (3) μηνών από την αποδοχή της κληρονομίας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 3
Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Δικαστικών Γραμματέων,
Συμβολαιογράφων, Προξένων, Πιστωτικών
Ιδρυμάτων και άλλων προσώπων

1. Τις περιουσίες υπέρ του Δημοσίου αποδέχεται ή αποποιείται ο Υπουργός Οικονομικών.
Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική
απόφαση εκδίδεται μετά την υποβολή της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του προϊσταμένου
Δ.Ο.Υ. ή του προξένου, στις περιπτώσεις που η
εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά. Περίληψη της πράξης αποδοχής ή αποποίησης,
που περιλαμβάνει κατά το δυνατόν λεπτομερή

1. Όταν δημοσιεύεται διαθήκη ή κατατίθεται δημοσιευθείσα στο εξωτερικό διαθήκη που περιέχει διάταξη υπέρ κοινωφελούς σκοπού ή υπέρ
του Δημοσίου ή υπέρ Ν.Π.Δ.Δ., ο Γραμματέας
του δικαστηρίου και η προξενική αρχή της δημοσίευσης ή κατάθεσης και ο Γραμματέας του
Πρωτοδικείου Αθηνών, στον οποίο περιέρχεται
τέτοια διαθήκη, έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν αντίγραφο των πρακτικών δημοσιεύσεως
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της διαθήκης στην αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Οικονομικών, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
2. Ο Γραμματέας του δικαστηρίου της κληρονομίας υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της έδρας του δικαστηρίου, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου
μήνα, δηλώσεις που κατατίθενται στο δικαστήριο και έχουν αντικείμενο την αποδοχή ή αποποίηση του λειτουργήματος ή την παραίτηση
εκτελεστή διαθήκης ή εκκαθαριστή κληρονομίας
με το περιεχόμενο της παραγράφου 1 ή για την
αποποίηση κληρονομιών στις οποίες περιέχεται
διάταξη υπέρ κοινωφελούς σκοπού.
3. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της
έδρας τους αντίγραφα των πράξεων απογραφής
κληρονομίας και αντίγραφα των δωρεών που
συντάσσουν, όταν αυτά περιέχουν διατάξεις
υπέρ κοινωφελών σκοπών, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.
4. Ο Γραμματέας του αρμόδιου δικαστηρίου
υποχρεούται να διαβιβάζει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της έδρας του δικαστηρίου αντίγραφο αποφάσεως για διάλυση σωματείου, μέσα
στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της
θεώρησής της. Όταν το σωματείο διαλύεται χωρίς δικαστική απόφαση, την υποχρέωση ενημέρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της
έδρας του σωματείου για τη διάλυση αυτού υπέχουν τα όργανα διοίκησης σωματείου, καθώς
και οι εκκαθαριστές διαλυθέντος σωματείου.
5. Πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
τα οποία συμφώνησε πρόσωπο που αποβίωσε
να καταβάλουν χρηματικό ποσό ή να παραδώσουν άλλο περιουσιακό στοιχείο υπέρ κοινωφελούς σκοπού στον κληρονόμο του, το Δημόσιο ή
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούνται,
αμέσως μόλις λάβουν γνώση του επελθόντος
θανάτου, να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία του παρόντος κώδικα,
η οποία καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση και
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την περιέλευση των περουσιακών αυτών στοιχείων στο Δημόσιο ή το φορέα εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού. Δεν δικαιούνται αμοιβή οι
δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί,
που υποχρεούνται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα να συμβάλλουν στην εξακρίβωση περιουσιακών στοιχείων υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 5
Προσωρινή διοίκηση της περιουσίας
Μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστή, η αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή διαχειρίζεται και διοικεί προσωρινά την κοινωφελή περιουσία. Στην προσωρινή
διοίκηση περιλαμβάνονται η λήψη μέτρων κατεπείγοντος χαρακτήρα για τη διασφάλιση της περιουσίας και την εκποίηση κινητών πραγμάτων
μικρής αξίας ή υποκείμενων σε φθορά, κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 24.
Άρθρο 6
Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, το
οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως πρόεδρο,
β) έναν Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
δ) ένα εν ενεργεία μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος με εμπειρία σε θέματα
επενδύσεων και πιστοποίηση αναλυτή από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
ε) ένα εν ενεργεία μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή αρχιτέκτονα.
Αναλόγως της φύσεως των προς συζήτηση
θεμάτων, μπορεί να καλούνται υπάλληλοι των
αρμόδιων εκ του σκοπού της περιουσίας Υπουργείων, οι οποίοι μετέχουν στη συζήτηση χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προτείνονται από τον
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Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄μέλη προτείνονται με
τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του
οικείου Επιμελητηρίου. Αν δεν προταθούν τα
πρόσωπα μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσκληση επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία ορίζονται ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.
3. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά, με εξαίρεση τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί
για παραπάνω από δύο θητείες. Ειδικά η θητεία
των υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ μελών δεν ανανεώνεται. Μετά τη λήξη της θητείας τους τα μέλη
του Συμβουλίου εξακολουθούν νομίμως την
άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι την αντικατάστασή τους. Το Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να
λειτουργήσει μέχρι την αντικατάσταση μελών
του τα οποία εξέλιπαν ή αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο ή απώλεσαν την ιδιότητα βάσει
της οποίας ορίστηκαν, εφόσον τα λοιπά μέλη
επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
4. Στο Συμβούλιο εισηγούνται υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών. Για τεχνικά ζητήματα εισηγείται ο Προϊστάμενος ή υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος Κληροδοτημάτων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 13,14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
Άρθρο 7
Αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου
Κοινωφελών Περιουσιών
Το Κ.Σ.Κ. Περιουσιών γνωμοδοτεί:
α) Για την αποδοχή ή αποποίηση περιουσιών
προς το Δημόσιο αξίας μεγαλύτερης των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Για την εκποίηση ή αξιοποίηση ακινήτων
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αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ.
γ) Για κάθε θέμα για το οποίο του παρέχεται
σχετική αρμοδιότητα από ειδικές διατάξεις του
παρόντος κώδικα ή άλλου νόμου ή που παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Οικονομικών.
δ) Για την επίλυση θεμάτων γενικότερης σημασίας τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τα
Συμβούλια Κοινωφελών Περιουσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.
Άρθρο 8
Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
1. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται
Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Κ.Π.Α. Διοίκησης) το
οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) ένα μέλος του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
γ) έναν Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
δ) ένα εν ενεργεία μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος με εμπειρία σε θέματα
επενδύσεων και πιστοποίηση αναλυτή από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
ε) ένα εν ενεργεία μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πιστοποιημένο, εκτιμητή
ακινήτων, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή
μηχανολόγου μηχανικού ή αρχιτέκτονα.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η σύνθεση του Συμβουλίου με τη συμμετοχή μελών του Οικονομικού ή Τεχνικού Επιμελητηρίου πιστοποιημένων,
σύμφωνα με τα στοιχεία δ΄ και ε΄, και αυτό βεβαιώνεται με έγγραφο του αρμόδιου Επιμελητηρίου, είναι δυνατή η συμμετοχή και μελών του
οικείου Επιμελητηρίου που δεν διαθέτουν την
προβλεπόμενη πιστοποίηση.
Αναλόγως της φύσεως των προς συζήτηση
θεμάτων, μπορεί να καλούνται υπάλληλοι του εκ
του σκοπού αρμόδιου Υπουργείου ή των περιφερειακών υπηρεσιών του, οι οποίοι μετέχουν στη
συζήτηση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

2. Τα μέλη του Συμβουλίου προτείνονται, με
τους αναπληρωματικούς τους, από τον Πρόεδρο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όσον
αφορά το μέλος του Ν.Σ.Κ. και από τον Υπουργό
Οικονομικών όσον αφορά το υπό στοιχείο γ΄ μέλος. Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ προτείνονται με
τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Τμήματος του οικείου Επιμελητηρίου. Αν δεν προταθούν τα πρόσωπα μέσα σε
ένα (1) μήνα από την πρόσκληση επιλέγονται
από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα με την
οποία ορίζονται, ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.
3. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 6 έχουν
εφαρμογή και στα Συμβούλια του παρόντος άρθρου.
4. Στο Συμβούλιο εισηγούνται υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών. Για τα τεχνικής φύσεως θέματα μπορούν να εισηγούνται
υπάλληλοι από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, σύμφωνα με
τον Οργανισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
5. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Κεντρικού
Συμβουλίου για τις περιουσίες που υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος
μπορεί να παραπέμπει σε αυτό οποιοδήποτε άλλο θέμα.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών, μπορούν να συνιστώνται στις
έδρες των Περιφερειών Συμβούλια Κοινωφελών
Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης
παραγράφου εντός των ορίων της Περιφέρειας,
καθώς και Τμήματα υπαγόμενα στη Διεύθυνση
Κοινωφελών Περιουσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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εντός των ορίων της Περιφέρειας. Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου
εδαφίου.
Άρθρο 9
Αποζημίωση μελών Συμβουλίων
Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και τους
γραμματείς του Κεντρικού Συμβουλίου και των
Συμβουλίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μπορεί να παρέχεται ειδική αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226).
Η αποζημίωση βαρύνει τις κατά το άρθρο 65 πιστώσεις.
Άρθρο 10
Ερμηνεία συστατικών πράξεων Μεταβολή σκοπού
1. Περιουσίες που καταλείπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών αξιοποιούνται κατά τον τρόπο που
όρισε ο διαθέτης ή δωρητής. Απαγορεύεται η
μεταβολή τόσο των παραπάνω κοινωφελών
σκοπών όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας, καθώς και των ορισμών
για τον τρόπο διοίκησής της.
2. Αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αμφισβήτηση επ’ αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατ’ άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
δικαστήριο.
3. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο αποφαίνεται επίσης, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επί του εάν η
βούληση του διαθέτη ή δωρητή δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, και καθορίζει τον τρόπο της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς
και το σκοπό και την περιοχή για την οποία πρέπει αυτή να διατεθεί. Αν μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τρόπος αξιοποίησης που επετράπη με αυτή κατέστη για οποιονδήποτε λόγο ανέφικτος,
είναι δυνατή η αξιοποίηση της περιουσίας, σύμφωνα με τον τρόπο που περιέγραψε ο διαθέτης
ή ο δωρητής, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας
απόφασης, με απόφαση του οργάνου διοίκησης
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της περιουσίας που κοινοποιείται στην αρμόδια
αρχή εντός τριάντα (30) ημερών.
4. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται
από την αρμόδια αρχή, μετά από προηγούμενη
ακρόαση του οργάνου διοίκησης της περιουσίας. Η αίτηση υποβάλλεται και από κάθε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή, επί
ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως. Περίληψη
της υποβληθείσας αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη δικάσιμο και παραμένει αναρτημένη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της
δικασίμου. Η ίδια περίληψη τοιχοκολλάται στο
κατάστημα της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Δήμου και της δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας της έδρας της διοίκησης της περιουσίας και αναρτάται στο διαδικτυακό τους τόπο.
5. Κατ’ εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων, όταν η αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αρμόδιο κατά τις παραγράφους 2 και 3 δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της
έδρας της αρμόδιας αρχής, που δικάζει κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της αρμόδιας
αρχής ή από κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, χωρίς να απαιτείται η εκπροσώπησή του από δικηγόρο. Κατά τα λοιπά, ως προς
την κοινοποίηση της αίτησης, την ανάρτηση περίληψης και τη ρύθμιση ειδικότερων όρων και
λεπτομερειών για την εφαρμογή της απόφασης
του δικαστηρίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.
Άρθρο 11
Συνέπειες απόφασης
1. Αν, εν όψει του περιεχομένου της δικαστικής
απόφασης του προηγούμενου άρθρου, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του οργανισμού ή
καταστατικού του διοικούντος και διαχειριζόμενου την περιουσία νομικού προσώπου, πρέπει το
νομικό πρόσωπο σε προθεσμία ενός (1) έτους
από την κοινοποίηση σε αυτό ή τη γνώση της
απόφασης, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή
πρόταση αντίστοιχης τροποποίησης του οργανι-

σμού ή του καταστατικού. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, οι ορισμοί της δικαστικής απόφασης
μπορεί να εκτελεστούν και πριν από την τυχόν
απαιτούμενη τροποποίηση του καταστατικού ή
οργανισμού. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται αν η δικαστική απόφαση αφορά αποκλειστικά σε μεταβολή περιουσιακών στοιχείων.
2. Αν με την αίτηση του άρθρου 10 ζητείται
να διατεθούν περιουσιακά στοιχεία κοινωφελούς ιδρύματος σε άλλο για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, τούτο προσεπικαλείται στη
σχετική δίκη. Η μεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως με την
έκδοση της τελεσίδικης απόφασης και των ακινήτων με τη μεταγραφή της κατ’ άρθρο 1192
Αστικού Κώδικα, το δε ίδρυμα προς το οποίο μεταβιβάζονται τα στοιχεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις
έννομες σχέσεις του μεταβιβάζοντος ιδρύματος
με τρίτους, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο
πρόσωπό του χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή
τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επανάληψής τους. Μέχρι τη συντέλεση της μεταβίβασης διατηρείται η ευθύνη της διοίκησης του
μεταβιβάζοντος ιδρύματος για τη διαχείριση της
αφαιρούμενης περιουσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Άρθρο 12
Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών
(Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων)
1. Συγκροτείται Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών (Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων) στο
οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι περιουσίες
του παρόντος Κώδικα.
2. Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί ως κεντρική Υπηρεσία Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. Η Κεντρική Υπηρεσία είναι αρμόδια για:
α) την αρχική καταχώριση (εγγραφή) στο Μητρώο και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2,
β) την άμεση, κατά χρονική ακολουθία, λήψη
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και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται.
Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Μητρώο επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/ 1997 (Α΄ 50).
3. Κάθε Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λειτουργεί ως
ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών η οποία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, είναι αρμόδια για την
αρχική καταχώριση (εγγραφή) στο Μητρώο και
κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων που αφορά τις κοινωφελείς περιουσίες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2.
Κάθε κοινωφελής περιουσία υπάγεται σε μία
μόνο υπηρεσία Μητρώου, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 2.
4. Η Κεντρική και οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Μητρώου έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις και μεταβολές στο Μητρώο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να ανατεθεί με διαγωνισμό το έργο της
μερικής ή ολικής καταχώρισης των υφιστάμενων, κατά την έκδοση του παρόντος Κώδικα,
στοιχείων σε ιδιώτη. Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος τελεί υπό τις οδηγίες, την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων υπαλλήλων
της αρμόδιας αρχής. Μετά την ολοκλήρωση του
έργου, αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση στο Μητρώο είναι η Κεντρική και οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Μητρώου.
5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια για:
α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή
των βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το
Μητρώο, καθώς και το διαδικτυακό τόπο του
Μητρώου,
β) την κανονική, συνεχή και ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, της βάσης δεδομένων που
απαρτίζει το Μητρώο, της σχετικής εφαρμογής
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θέασης, καταχώρισης, και ενημέρωσης του Μητρώου, του υποστηρικτικού εξοπλισμού και λογισμικού (διακομιστών, δικτύου, λειτουργικού
συστήματος, διακομιστών εφαρμογών application servers, κ.λπ.) και του διαδικτυακού
τόπου του Μητρώου,
γ) τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων,
προς καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή προσώπων και τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα,
δ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας
των δεδομένων.
Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Μητρώο επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997
(Α΄ 50).
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποφασισθεί η εξ αποστάσεως
διασύνδεση του Μητρώου με άλλα ειδικά μητρώα και αρχεία δημόσιων υπηρεσιών και φορέων και να καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες της
διασύνδεσης, τηρουμένων των διατάξεων για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 13
Διάρθρωση του Μητρώου - Δημοσιότητα
1. Το Μητρώο απαρτίζεται από το Γενικό Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών, το Φάκελο και
τη Μερίδα.
2. Το Γενικό Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών και η Μερίδα τηρούνται ηλεκτρονικά ως
αρχεία μίας ή περισσότερων βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, που χρησιμοποιούνται και ελέγχονται από την Κεντρική Υπηρεσία Μητρώου και
τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Μητρώου και
εγκαθίστανται και παρακολουθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
3. Στο Γενικό Ευρετήριο καταχωρίζονται με
αλφαβητική σειρά κατά το όνομα του διαθέτη ή
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δωρητή οι κοινωφελείς περιουσίες του παρόντος Κώδικα.
4.α. Ο Φάκελος καταρτίζεται και τηρείται ξεχωριστά για κάθε περιουσία του παρόντος Κώδικα από την αρμόδια αρχή. Στο Φάκελο περιλαμβάνονται:
αα) Η ονομασία της περιουσίας και η νομική
μορφή που έχει η διαχείρισή της.
ββ) Η συστατική πράξη, ο οργανισμός και οι
τυχόν υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις και
κανονιστικές πράξεις.
γγ) Η σύνθεση του εκάστοτε Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα σχετικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της περιουσίας στοιχεία.
δδ) Αναλυτική κατάσταση των ακινήτων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων της περιουσίας, με την αξία καθενός από αυτά, η οποία
προκύπτει κατά το αντικειμενικό σύστημα καθορισμού των αξιών ή την εκτίμηση της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. ή εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή,
όσον αφορά τα ακίνητα και από την τρέχουσα
αγοραία αξία όσον αφορά τα κινητά. Σε περίπτωση εκποίησης ή απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων υποβάλλεται νέα αναλυτική κατάσταση.
εε) Οι προϋπολογισμοί, ισολογισμοί και απολογισμοί ή λογοδοσίες.
στστ) Άλλα χρήσιμα κατά την κρίση της υπηρεσίας έγγραφα και στοιχεία.
β. Στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
του Υπουργείου Οικονομικών τηρούνται επίσης,
και φάκελοι των κοινωφελών περιουσιών που
εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στους φακέλους αυτούς
περιλαμβάνονται τα στοιχεία αα΄ έως δδ΄ της
περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ. Εφόσον ο Φάκελος τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή, τηρείται ως αρχείο μίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων
εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες
λειτουργούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής
Υπηρεσίας Μητρώου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αν ο φάκελος
τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση
στα έγγραφα αυτού γίνεται μέσω της Μερίδας.
5. Τα όργανα εκκαθάρισης και διοίκησης των
περιουσιών υποχρεούνται να ενημερώνουν, χω-
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ρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε μεταβολή των στοιχείων του Φακέλου. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις συνέπειες και κυρώσεις των άρθρων
71 παράγραφος 2 και 72 παράγραφος 1. Στοιχεία που δεν έχουν αναγγελθεί έγκαιρα δεν
αντιτάσσονται έναντι του Δημοσίου ή τρίτων.
6. Η Μερίδα καταρτίζεται και τηρείται από
την αρμόδια αρχή ξεχωριστά για κάθε περιουσία
του παρόντος Κώδικα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι πράξεις και τα
στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση
της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου.
Άρθρο 14
Λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου
1. Η καταχώριση στο Μητρώο διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου. Τα προς καταχώριση έγγραφα που δεν παράγονται από την αρμόδια αρχή υποβάλλονται
από όργανα εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών, κατ’ επιλογήν τους, σε έντυπη ή σε
ψηφιακή μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, τα
έγγραφα υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα
και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη
κάθε εγγράφου, η οποία πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2
και 1 των άρθρων 2 και 3, αντίστοιχα, του π.δ.
150/2001 (Α΄ 125). Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ορίζονται η ημερομηνία έναρξης
καταχωρίσεων στο Γενικό Ευρετήριο και τη Μερίδα, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των εγγράφων από τους ενδιαφερομένους σε ψηφιακή
μορφή, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Οι Υπηρεσίες του Μητρώου παράγουν με
ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των καταχωρητεων εγγράφων, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται σε αυτές,
εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και τα καταχωρίζουν στο Μητρώο.
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3. Η καταχώριση στο Μητρώο προϋποθέτει
την προηγούμενη καταβολή από τον υπεύθυνο
για τη διοίκηση της περιουσίας σχετικού τέλους
στην αρμόδια αρχή. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος του τέλους καταχώρισης που είναι ενιαίο για όλες τις καταχωρίσεις από την αρμόδια αρχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους καταχώρισης, τα παραστατικά καταβολής,
η διαδικασία ελέγχου του, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το ανωτέρω τέλος αποτελεί κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο του
Ειδικού Προϋπολογισμού του άρθρου 34 και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο
της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή διαθέτει
τα παραπάνω έσοδα αποκλειστικά για τους σκοπούς λειτουργίας του Μητρώου.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε καταχώριση στο Μητρώο υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη, και
σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι
δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία
που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρίσεις έχουν μεταβληθεί. Η διόρθωση και η
μεταβολή πραγματοποιούνται είτε αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια αρχή είτε μετά από αίτηση
των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των
περιουσιών.
5.α) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή
του, που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, στις Υπηρεσίες Μητρώου να ζητήσει
να του χορηγηθούν αντίγραφα, αποσπάσματα
των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται
στη Μερίδα ή πιστοποιητικά. Με τον ίδιο τρόπο
οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον
μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή
πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που
τηρούνται στο Φάκελο και δεν καταχωρίζονται
στη Μερίδα.
β) Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1.1.2015 και μετά την ημερομηνία αυτή χορηγούνται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε ανα-
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γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ και β΄. Με όμοια
απόφαση καθορίζονται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και
κάθε σχετική λεπτομέρεια.
δ) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των
αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου ενιαίο ειδικό τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το
ύψος του τέλους αυτού, που αποτελεί έσοδο
της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας Μητρώου.
6. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου διαβιβάζουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, στους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν σχετική αίτηση και
αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον, τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στη Μερίδα
της συγκεκριμένης περιουσίας.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του
και καταβολής αντίστοιχου τέλους προς την αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου, δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του
Μητρώου και αυτοδύναμης ανάκτησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω
τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της εκάστοτε
αρμόδιας Υπηρεσίας Μητρώου και μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα
αυτό, κατά τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις του
ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική
λεπτομέρεια.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την τήρηση, την
οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα του Μητρώου, τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυνα-
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μίας πρόσβασης στο Μητρώο ή παρατεταμένης
αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων σε αυτό,
για τεχνικούς λόγους, τη συνεργασία των Υπηρεσιών Μητρώου με άλλες υπηρεσίες, αρχές και
φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον
έλεγχο και το συσχετισμό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν
τους υπόχρεους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
9. Το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου
τίθεται σε λειτουργία το αργότερο την 1.1.2015.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί
να παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στο
προηγούμενο εδάφιο. Η προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού και η ανάθεση εκτέλεσης των συναφών με
τη λειτουργία της βάσης δεδομένων υπηρεσιών
μπορεί να διενεργούνται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 15
Τύχη περιουσιών που δεν αναγγέλλονται
1. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης περιουσιών είναι υποχρεωμένο, εντός τριών (3) μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, να
αναγγείλει την ύπαρξη των περιουσιών στις
υπηρεσίες που τηρούν τους φακέλους και το
Μητρώο και να προσκομίσει εντός έξι (6) μηνών
από την αναγγελία όλα τα απαιτούμενα για την
κατάρτιση των φακέλων στοιχεία. Εάν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία τριών (3) μηνών που τάσσεται για την αναγγελία επιβάλλονται στους
υπεύθυνους οι κυρώσεις της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ του άρθρου 71. Εάν κατά τη λήξη
της προθεσμίας έξι (6) μηνών που τάσσεται για
την προσκόμιση των στοιχείων αυτά δεν έχουν
προσκομιστεί, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις της παραγράφου 2, περίπτωση α΄ του άρθρου 71 και η περιουσία, μαζί με
την αντίστοιχη διοίκηση, θεωρείται αυτοδικαίως
διαλυθείσα, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του φακέλου κατά την παράγραφο 4. Για
την τύχη τους δε αποφασίζει, μετά από αίτηση
του Δημοσίου ή καθενός που έχει έννομο συμφέρον, το κατά το άρθρο 10 του παρόντος δικαστήριο.
2. Η υποχρέωση αναγγελίας καταλαμβάνει
και τις άλλες, πλην του Υπουργείου Οικονομι-
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κών, αρχές που εποπτεύουν περιουσίες του άρθρου 1, προκειμένου να καταρτισθεί το Μητρώο
του άρθρου 12.
3. Αν υποβληθεί αίτηση προς το δικαστήριο,
κατά την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή ορίζει
προσωρινό εκκαθαριστή για τις επείγουσες εργασίες διαχείρισης της περιουσίας, τα καθήκοντα του οποίου διαρκούν μέχρι την εκτέλεση
της απόφασης του δικαστηρίου.
4. Μετά το πέρας της προθεσμίας εννέα (9)
μηνών της παραγράφου 1 και εντός έξι (6) μηνών από την εκπνοή αυτής, η αρμόδια αρχή προβαίνει στην αυτεπάγγελτη συμπλήρωση των φακέλων περιουσιών και του Μητρώου με βάση τα
στοιχεία που έχει στην κατοχή της.
5. Όταν διατίθεται περιουσία για κοινωφελή
σκοπό μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κώδικα, καταχωρίζεται στο Μητρώο με ευθύνη
της αρμόδιας υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή ή πραγματική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 16
Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών,
διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών
ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων
σχολαζουσών κληρονομιών
1. Στο Υπουργείο Οικονομικών καταρτίζεται και
τηρείται Μητρώο φυσικών και νομικών προσώπων, από το οποίο επιλέγονται με κλήρωση που
διενεργεί η αρμόδια αρχή, τα πρόσωπα που διορίζονται από αυτήν ως εκκαθαριστές κοινωφελών περιουσιών και οι εκτελεστές διαθηκών,
όταν δεν ορίζονται από τη συστατική πράξη ή
παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης των οριζομένων, καθώς και οι κηδεμόνες σχολαζουσών
κληρονομιών. Κατ’ εξαίρεση, όταν παρίσταται
ανάγκη ορισμού από την αρμόδια αρχή προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύματος,
ορίζεται πρόσωπο κατ’ επιλογή της αρχής, χωρίς διενέργεια κλήρωσης, με εμπειρία και τεχνογνωσία άσκησης των σχετικών καθηκόντων. Τα
διοριζόμενα πρόσωπα πρέπει να έχουν την κα-
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τοικία ή επαγγελματική τους έδρα στον τόπο
που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
2. Στο Μητρώο εγγράφονται, με αίτησή τους
και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους
τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 18:
α) δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές
και φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, με πενταετή
τουλάχιστον εμπειρία και
β) νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή και αντικείμενο την παροχή νομικών ή οικονομικών υπηρεσιών, τα οποία όμως υποχρεούνται, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του εκτελεστή διαθήκης,
εκκαθαριστή κοινωφελούς περιουσίας ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, να χρησιμοποιούν
ως προστηθέντες μόνον φυσικά πρόσωπα που
πληρούν τα προσόντα της περιπτώσεως α΄.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης και υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για
την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάρτιση του
Μητρώου.
3. Αν η αρμόδια αρχή εκτιμά ότι η αξία της περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ορίζει ως εκκαθαριστή
ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς ή εκτελεστή διαθήκης, εφόσον παρίσταται ανάγκη, νομικό πρόσωπο από τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο, αλλιώς ορίζει φυσικό πρόσωπο από τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο. Η αρμόδια αρχή έχει
δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να αντικαταστήσει τον ορισθέντα, αν μετά από δεκαοκτώ (18)
μήνες άσκησης του λειτουργήματός του δεν
ολοκληρώσει το έργο του ή δεν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο ή αν προκύψει ότι η αξία της
περιουσίας υπερβαίνει το όριο του προηγούμενου εδαφίου.
4. Μετά την αποδοχή του διορισμού τους για
την εκτέλεση καθηκόντων από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 1, τα φυσικά πρόσωπα
που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο και για τρία
(3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου
τους ή την τυχόν διαγραφή τους, δήλωση σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση.
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5. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο διαγράφονται με απόφαση της υπηρεσίας τήρησης του
Μητρώου ύστερα από αίτησή τους ή αν παραβιάσουν υπαίτια τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με το διορισμό τους.
Άρθρο 17
Διορισμός εκκαθαριστή
1. Όταν η εκκαθάριση ή η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ή έργου δεν ανατίθεται με τη
συστατική πράξη στον κληρονόμο ή κληροδόχο
ή εκτελεστή διαθήκης, διορίζεται εκκαθαριστής
της κληρονομίας με απόφαση της αρμόδιας αρχής, μετά από κλήρωση, κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 16. Ο διοριζόμενος οφείλει, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού να δηλώσει εγγράφως την αποδοχή στην αρμόδια αρχή, αλλιώς τεκμαίρεται άρνηση του διορισμού και ο
διορισθείς διαγράφεται από το Μητρώο του άρθρου 16.
2. Αν δεν ορίζεται εκτελεστής με τη διαθήκη,
οφείλουν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος που
βαρύνεται ειδικά με την εκτέλεση κοινωφελούς
σκοπού ή έργου ή ο διοικητής συνιστώμενου
κοινωφελούς ιδρύματος, να δηλώσουν στην αρμόδια αρχή αν αποδέχονται να αναλάβουν και
τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή εκτελεστή ως
προς τον κοινωφελή σκοπό ή έργο.
3. Φυσικά πρόσωπα που διορίζονται κατά τις
διατάξεις των άρθρων 16 έως 21 δεν επιτρέπεται να διοριστούν εκ νέου πριν την έγκριση της
οριστικής λογοδοσίας επί του έργου τους.
4. Το πρόσωπο που ορίζεται ως εκτελεστής
της διαθήκης ή διοικητής ιδρύματος οφείλει να
δηλώσει αν αποδέχεται τον ορισμό του, με έγγραφη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια
αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημέρα που του γνωστοποιήθηκε η δημοσίευσή
της και προσκλήθηκε να αναλάβει τα καθήκοντά
του ή από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση του
διορισμού του. Η αρμόδια αρχή προς την οποία
υποβλήθηκε δήλωση περί αποδοχής του διορισμού από τον εκτελεστή οφείλει να εξετάσει αν
συντρέχουν οι λόγοι ανικανότητας του άρθρου
18 και σε θετική περίπτωση να προβεί στην αντικατάσταση του κατά το άρθρο 19.
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5. Όταν, με συστατική πράξη, ορίζεται ο διοικητής ιδρύματος και ως εκτελεστής της διαθήκης, δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης
αποδοχής, η δε ιδιότητα αυτή αποκτάται με την
έναρξη λειτουργίας του ιδρύματος.
6. Ο εκκαθαριστής, ο εκτελεστής και ο διοικητής του ιδρύματος θεωρείται ότι ασκούν, μετά
την αποδοχή του διορισμού τους, δημόσιο λειτούργημα και υπάγονται ως προς την άσκηση
του στην εποπτεία και τον έλεγχο της αρμόδιας
αρχής.
Άρθρο 18
Ανικανότητα για διορισμό -Έκπτωση
1. Δεν διορίζονται εκκαθαριστές περιουσιών ή
εκτελεστές διαθηκών ή διοικητές ιδρυμάτων: α)
οι ανήλικοι, β) όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που εμποδίζει την
άσκηση των καθηκόντων τους, γ) όσοι έχουν
πτωχεύσει και δεν έχουν αποκατασταθεί και δ)
όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή
πλημμέλημα από δόλο σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών.
2. Οι εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών ή
διοικητές ιδρυμάτων εκπίπτουν αυτοδικαίως
από το λειτούργημά τους αν κατά τη διάρκεια
άσκησης των καθηκόντων τους ανακύψει κώλυμα εκ των αναφερομένων στις περιπτώσεις β΄,
γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 ή αν καταδικασθούν
τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για αξιόποινη
πράξη που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Οι διοριζόμενοι οφείλουν να δηλώνουν
αμέσως την ύπαρξη ή την επέλευση λόγων ανικανότητας στην αρμόδια αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και όσοι ασκούν τη γονική μέριμνα
του ανήλικου τέκνου, οι δικαστικοί συμπαραστάτες, οι σύνδικοι πτώχευσης και οι εισαγγελείς,
σε κάθε περίπτωση καταδίκης.
Άρθρο 19
Αντικατάσταση
1. Οι εκκαθαριστές περιουσιών, εκτελεστές διαθηκών και διοικητές ιδρυμάτων αντικαθίστανται
από την αρμόδια αρχή αν αποβιώσουν ή υποβάλλουν παραίτηση ή τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 71, ή αποδημήσουν για

μακρό χρονικό διάστημα ή εμφανίσουν πνευματική ή σωματική ασθένεια που εμποδίζει την
άσκηση των καθηκόντων τους ή παραβούν διατάξεις της διαθήκης ή του παρόντος Κώδικα, καθώς
και αν αμελούν εν γένει στην άσκηση των καθηκόντων τους. Λόγους αντικατάστασης αποτελούν επίσης και η σύγκρουση συμφερόντων αυτών, των ανιόντων, κατιόντων, αδελφών και της
συζύγου τους προς την περιουσία. Σε περίπτωση
που εκκαθαριστής περιουσίας ή εκτελεστής διαθήκης είναι νομικό πρόσωπο, σύγκρουση συμφερόντων του προηγούμενου εδαφίου νοείται εκείνη των συμφερόντων του νομίμου εκπροσώπου
ή του εταίρου που έχει τον έλεγχο του νομικού
προσώπου και των ανιόντων, κατιόντων, αδελφών και συζύγων αυτών προς την περιουσία.
Πριν την αντικατάσταση, η αρμόδια αρχή
οφείλει να γνωστοποιήσει τους λόγους αυτής
στον ενδιαφερόμενο και να τον καλέσει προς
ακρόαση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την επίδοση της κλήσης. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, έως και δέκα (10) ημέρες, για σπουδαίο λόγο.
2. Όταν με τη συστατική πράξη ορίζονται περισσότεροι από ένας εκτελεστές διαθήκης, η
επέλευση λόγου αντικατάστασης στο πρόσωπο
ενός ή κάποιων εξ αυτών δεν συνεπάγεται ανάγκαίως την αντικατάσταση ή πλήρωση της κενής
ή των κενών θέσεων, εκτός αν προκύπτει ως
υποχρεωτική από τη διαθήκη ή δηλώσουν οι
υπόλοιποι ότι επιθυμούν την αντικατάσταση.
Στην περίπτωση αυτή, αν δεν ορίζεται αλλιώς
στη διαθήκη, η πλήρωση των θέσεων γίνεται αυτεπάγγελτα, με διορισμό από την αρμόδια αρχή
κατά τα άρθρα 16 και 17. Μέχρι την πλήρωση
της κενωθείσας θέσης οι υπόλοιποι εκτελούν
εγκύρως τα καθήκοντά τους.
3. Αν αποποιηθεί το διορισμό ή υποβάλλει παραίτηση εκτελεστής διαθήκης ή διοικητής ιδρύματος που ορίζεται με τη διαθήκη, λόγω της
ιδιότητάς του ως κρατικού λειτουργού, ως αντικαταστάτης διορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής
του στην κύρια θέση του. Αν και αυτός κωλύεται,
αποποιηθεί ή παραιτηθεί ή αν δεν υφίσταται
αναπληρωτής, ο αντικαταστάτης διορίζεται από
την αρμόδια αρχή κατά τα άρθρα 16 και 17.
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4. Όταν διορίζεται αντικαταστάτης εκτελεστή διαθήκης, ο διορισμός ισχύει μέχρι τη λήξη
της εκκαθάρισης. Όταν διορίζεται διοικητής
ιδρύματος, ορίζεται η θητεία του με την απόφαση διορισμού του.
5. Όταν με τη συστατική πράξη ορίζεται ότι
τους αντικαταστάτες εκτελεστών διαθήκης ή διοικητών ιδρυμάτων επιλέγουν οι υπόλοιποι, ο
διορισμός γίνεται με απόφαση του ίδιου οργάνου. Ο έλεγχος της αρμόδιας αρχής περιορίζεται στην εξέταση τυχόν συνδρομής κωλυμάτων
διορισμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος κώδικα και τους όρους της συστατικής πράξης. Η
ενημέρωση από την αρμόδια αρχή περί συνδρομής κωλυμάτων υποχρεώνει το όργανο να αντικαταστήσει τον διορισθέντα. Οι πράξεις διαχείρισης που έχουν διενεργηθεί από αυτόν ή με τη
σύμπραξή του δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου.
Μέχρι την εκ νέου πλήρωση της θέσης, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2.
6. Εφόσον είναι ανέφικτος ο ορισμός αντικαταστάτη ή εκτελεστή διαθήκης ή διοικητή ιδρύματος κατά τις διατυπώσεις που ορίζονται στη
συστατική πράξη, ο ορισμός γίνεται σύμφωνα
με τα άρθρα 16 και 17. Ομοίως και αν δεν ορίζεται εκτελεστής στη συστατική πράξη ή αποποιηθεί ο οριζόμενος σε αυτή χωρίς να προβλέπεται
ο τρόπος αντικατάστασής του.
7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης αντικατάστασης στον αντικαθιστώμενο υποχρεούται αυτός να προβεί στην άμεση παράδοση των
στοιχείων της περιουσίας στο νέο εκκαθαριστή
ή εκτελεστή διαθήκης ή διοικητή ιδρύματος και
να υποβάλει λογοδοσία.
Άρθρο 20
Παραίτηση
1. Ο εκκαθαριστής, ο εκτελεστής διαθήκης και ο
διοικητής ιδρύματος μπορούν να υποβάλλουν
παραίτηση στην αρμόδια αρχή, χωρίς αίρεση ή
προθεσμία. Το πρόσωπο που παραιτήθηκε δεν
απαλλάσσεται από την υποχρέωση λογοδοσίας.
2. Μέχρι το διορισμό αντικαταστάτη και την
παράδοση των στοιχείων της περιουσίας σε αυτόν, ο παραιτηθείς οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του όσον αφορά τις άμεσες και επείγουσες
υποχρεώσεις του.
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3. Εφόσον ο παραιτηθείς είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 16, διαγράφεται.
Άρθρο 21
Ανάθεση διαχειριστικών ελέγχων
σε ελεγκτικές εταιρείες
1. Για τη διενέργεια των προβλεπομένων στον
παρόντα κώδικα ελέγχων της διαχείρισης και τη
σύνταξη εκτιμήσεων της αξίας στοιχείων των
περιουσιών του παρόντος Κώδικα προσλαμβάνονται με συμφωνία - πλαίσιο του άρθρου 26 του
π.δ. 60/2007 περισσότερα ελεγκτικά γραφεία
του ν. 3693/2008 (Α΄174). Η συμφωνία - πλαίσιο
ανατίθεται ενιαία για όλη τη χώρα, με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και ανεξαρτήτως
αρμόδιας αρχής. Οι όροι και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάθεσης ορίζονται με τη
σχετική προκήρυξη.
2. Η ανάθεση επιμέρους σύμβασης στα πλαίσια της συμφωνίας - πλαισίου μπορεί να αφορά
όλους τους απαιτούμενους τακτικούς ελέγχους
των περιουσιών ή μέρος αυτών ή έκτακτους
ελέγχους οι οποίοι αποφασίζονται από την αρμόδια αρχή. Όταν δεν είναι ο Υπουργός Οικονομικών η κατά νόμον αρμόδια αρχή, η διενέργεια
εκτάκτου ελέγχου ζητείται με έγγραφο της αρμόδιας αρχής από τη Διεύθυνση Κοινωφελών
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η προκήρυξη της συμφωνίας - πλαισίου
του άρθρου αυτού γίνεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Η αμοιβή του αναδόχου ή των αναδόχων
της συμφωνίας - πλαισίου για τη διενέργεια των
ελέγχων και εκτιμήσεων καταβάλλεται από την
αναθέτουσα αρχή της συμφωνίας - πλαισίου και
βαρύνει την περιουσία υπέρ της οποίας ενεργείται και εις βάρος της οποίας βεβαιώνεται με
χρηματικό κατάλογο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών
και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί
είσπραξης δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα όσον
αφορά τα ιδρύματα η αμοιβή εκκαθαρίζεται από
την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλεται με
εντολή της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθείας
από το ίδρυμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ
Άρθρο 22
Εκκαθάριση περιουσίας
1. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την αποδοχή του διορισμού του, ο εκκαθαριστής
περιουσίας του παρόντος κεφαλαίου διενεργεί
απογραφή της περιουσίας, για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 840
και 841 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην
απογραφή καλούνται εκπρόσωποι της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. και της αστυνομικής αρχής, οι οποίοι συνυπογράφουν τη σχετική έκθεση απογραφής,
και μπορεί να παρίσταται κάθε ενδιαφερόμενος.
Η αξία των στοιχείων της περιουσίας που αναγράφεται στην έκθεση απογραφής προσδιορίζεται κατ’ εκτίμηση του εκπροσώπου της Δ.Ο.Υ..
Αντίγραφο της έκθεσης απογραφής αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την περαίωσή της.
2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που καθιστά αδύνατη την άμεση απογραφή της περιουσίας, διενεργείται με εντολή του εκκαθαριστή
σφράγιση της περιουσίας από συμβολαιογράφο
του τόπου αυτής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 827
έως 840 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η
αποσφράγιση και απογραφή της περιουσίας διενεργούνται από τον εκκαθαριστή ύστερα από
την άρση του σπουδαίου λόγου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων
των άρθρων 832 έως 841 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Στις ενέργειες εκκαθάρισης περιλαμβάνονται, ιδίως, η περιέλευση των πραγμάτων της
περιουσίας στην κατοχή του εκκαθαριστή, η λήψη μέτρων για τη διατήρηση ή συντήρηση των
στοιχείων της, η είσπραξη απαιτήσεων και η
πληρωμή χρεών ή βαρών της περιουσίας, η εκποίηση κινητών και ακινήτων, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων και η σύναψη συμβάσεων εφόσον δεν αντιβαίνουν στο σκοπό ταχείας εκκαθάρισης της περιουσίας, η δικαστική εκπροσώπηση, ο συμβιβασμός και κάθε άλλη πράξη σχετική

με την εξακρίβωση των στοιχείων της περιουσίας και τα δικαιώματα ή τις απαιτήσεις επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κώδικα.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 1914, 1916, 1917,
1920 και 1921 του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τους εκκαθαριστές περιουσιών του παρόντος κώδικα.
Άρθρο 23
Χρήματα, τιμαλφή, κινητές αξίες, απαιτήσεις
1. Χρηματικά ποσά κατατεθειμένα σε πιστωτικά
ιδρύματα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), αναλαμβάνονται από τον εκκαθαριστή, με την προσκόμιση: α) αντιγράφου της
διαθήκης, πιστοποιητικού δημοσίευσής της και
πιστοποιητικού ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη ή αντιγράφου του εγγράφου δωρεάς και β)
αντίγραφο του διορισμού και της αποδοχής του.
Τα αναλαμβανόμενα ποσά βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Τίτλοι παραστατικοί αξίας με τα τοκομερίδια και τις μερισματαποδείξεις τους, κοσμήματα, χρυσαφικά, άλλα είδη ιδιαίτερης αξίας και
σημαντικά έγγραφα παραδίδονται για φύλαξη,
με εντολή του εκκαθαριστή, σε πιστωτικό ίδρυμα ή το Τ.Π.Δ., εκποιούνται δε, ολικά ή μερικά,
με απόφαση της αρμόδιας αρχής και το προϊόν
της εκποιήσεως αποδίδεται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Η εκποίηση χρεωγράφων και κινητών αξιών που
αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, γίνεται μέσω αυτού.
3. Οι απαιτήσεις κεφαλαίου ή τόκων από
οποιαδήποτε αιτία, βεβαιώνονται ως δημόσια
έσοδα, αφού προηγηθεί πρόσκληση από τον εκκαθαριστή στον οφειλέτη για εκούσια καταβολή
της οφειλής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η
βεβαίωση ενεργείται με βάση τη συστατική πράξη και τους τίτλους, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, επί των οποίων στηρίζεται η απαίτηση. Αν
δεν υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι και η απαίτηση αμφισβητείται από τον οφειλέτη, επιδιώκεται η
αναγνώριση της δικαστικά.
4. Απαιτήσεις και χρήματα, που βρίσκονται
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στην αλλοδαπή, εισπράττονται από τον αρμόδιο
πρόξενο και το προϊόν αποστέλλεται με επιταγή
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που προβαίνει στη βεβαίωση του ποσού αυτού ως δημόσιου εσόδου.
Άρθρο 24
Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων
1. Ακίνητα της περιουσίας διατηρούνται αυτούσια, αν η εκποίησή τους δεν κρίνεται απαραίτητη
για την πληρωμή χρεών της κληρονομίας ή δεν
ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη. Τα
διατηρούμενα ακίνητα μεταγράφονται και αποτελούν ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.
Η εκμίσθωση στοιχείων των περιουσιών των
άρθρων 22 έως 32 επιτρέπεται όταν συμβιβάζεται με το σκοπό της ταχείας εκκαθάρισης της περιουσίας. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, ο κατά
νόμον διαχειριστής της περιουσίας μπορεί να καταγγείλει αζημίως τη μίσθωση και πριν τη λήξη
της. Η καταγγελία ενεργεί μετά την πάροδο τριμήνου από την περιέλευσή της στο μισθωτή.
Για την εκποίηση ακινήτων απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής.
2. Η εκποίηση κινητών και ακινήτων στοιχείων της περιουσίας διενεργείται από τον εκκαθαριστή στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή,
ύστερα από τη δημοσίευση επί δύο (2) τουλάχιστον μήνες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για
την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και αφού
υποβληθούν γραπτές προσφορές εκ μέρους των
ενδιαφερομένων. Στη δημοσιευόμενη ανακοίνωση περιλαμβάνονται οι όροι της πώλησης, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος
εφάπαξ ή σε έντοκες δόσεις διάρκειας μέχρι
τριών (3) ετών, ανάλογα με την αξία των, προς
εκποίηση, πραγμάτων. Αν πρόκειται για εκποίηση κινητών πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά ή η αξία τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, η σχετική ανακοίνωση αναρτάται επί δεκαήμερο τουλάχιστον. Για την εκποίηση ακινήτων και μεγάλης αξίας κινητών απαιτείται προεκτίμηση της αξίας τους από πιστοποιημένους εκτιμητές. Εφόσον δεν υποβληθούν
συμφέρουσες προσφορές, ο εκκαθαριστής μπορεί να απευθύνεται σε μεσίτες ακινήτων για την

1505

εκποίηση ακινήτων της περιουσίας, οι οποίοι δικαιούνται αμοιβής.
Η αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση
να αποφασίσει την κατ’ άλλο τρόπο εκποίηση κινητού ή ακινήτου της περιουσίας, μετά από γνώμη του Συμβουλίου.
3. Εφόσον το ανώτερο προσφερόμενο τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας, ο εκκαθαριστής συνάπτει τη
σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση
της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε
ένα (1) μήνα να διατάξει τη μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται
ως συναίνεση της αρμόδιας αρχής. Για την εκποίηση ακινήτου σε τιμή κατώτερη του ως άνω
ποσοστού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της
αρμόδιας αρχής.
4. Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί
να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν
δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις
εκατό (10%) της προσφοράς του, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εν συνεχεία δε, μπορεί
να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης
για την υπογραφή του συμβολαίου, εφόσον το
προσφερόμενο από αυτόν τίμημα πώλησης είναι
τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας.
Εφόσον είναι μικρότερο, για τη σύναψη της
σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση
της αρμόδιας αρχής.
5. Αν τα προς εκποίηση ακίνητα είναι εκμισθωμένα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 614 και 615 του Αστικού Κώδικα.
6. Κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα είδη ιδιαίτερης αξίας που αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας του ενεχυροδανειστηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εκποιούνται από αυτό. Αυτοκίνητα, άλλα μεταφορικά μέσα ή άλλα
κινητά πράγματα, μπορεί να εκποιούνται από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού του
Υπουργείου Οικονομικών.
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7. Το προϊόν της εκκαθάρισης βεβαιώνεται
ως δημόσιο έσοδο από κληρονομικό δικαίωμα
του Δημοσίου ή δωρεά, υπό το οικείο κεφάλαιο
και άρθρο του Προϋπολογισμού του Κράτους.
Τα σχετικά στοιχεία βεβαίωσης αποστέλλονται
από τον εκκαθαριστή στον Προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ. της τελευταίας κατοικίας του διαθέτη ή
της κατοικίας του δωρητή. Αρμόδιος προς βεβαίωση εσόδων περιουσίας στην αλλοδαπή, είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.
8. Η εκμίσθωση ακινήτων της περιουσίας διενεργείται από τον εκκαθαριστή στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από τη δημοσίευση επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες
που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα. Για την εκμίσθωση ακινήτων
αντικειμενικής αξίας άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ απαιτείται προεκτίμηση της
μισθωτικής αξίας τους από πιστοποιημένους
εκτιμητές. Για ακίνητα μικρότερης αξίας, η προεκτίμηση διενεργείται από τον εκκαθαριστή με
βάση πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία. Εφόσον
δεν υποβληθούν συμφέρουσες προσφορές, ο
εκκαθαριστής μπορεί να απευθύνεται σε μεσίτες ακινήτων για την εκμίσθωση ακινήτων της
περιουσίας, οι οποίοι δικαιούνται αμοιβής. Η αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει την κατ’ άλλο τρόπο εκμίσθωση ακινήτου της περιουσίας.
9. Εφόσον το προσφερόμενο μίσθωμα είναι
τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας,
ο εκκαθαριστής συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα
από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση,
με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρχής. Αν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο απαιτείται για τη σύναψη της
σύμβασης η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας
αρχής. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί
να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μι-
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σθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή
του συμφωνητικού εφαρμοζομένων αναλόγως
των τριών πρωτών εδαφίων.
10. Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
στα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπονται
από το νόμο, ανάλογα με το είδος της μίσθωσης.
Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο,
με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς,
όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται
στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής.
Με το μισθωτήριο συμβόλαιο συμφωνείται η
αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση
μπορεί να συμφωνηθεί έκτακτη αναπροσαρμογή
όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (ιδίως απρόοπτη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της
αγοράς). Η σχετική τροποποιητική σύμβαση
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής. Η αρμόδια αρχή μπορεί, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να μην εγκρίνει
την υποβληθείσα σε αυτήν τροποποιητική σύμβαση, αλλιώς τεκμαίρεται η συναίνεσή της. Για
την υπεκμίσθωση του ακινήτου με τους ίδιους
όρους της αρχικής μίσθωσης ενημερώνεται ο
εκτελεστής και η αρμόδια αρχή.
Άρθρο 25
Κληροδοτήματα σε μετρητά
1. Αν περιέχεται σε διαθήκη κληροδότημα σε μετρητά προς το Δημόσιο, το ποσό βεβαιώνεται
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται από τον βεβαρημένο ως δημόσιο έσοδο,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Δ.Ο.Υ.
προς αυτόν και κατά τον τρόπο που ορίζεται στη
διαθήκη, εκτός αν αποδεικνύεται ότι δεν υφίστατο κατά το χρόνο του θανάτου του διαθέτη.
Αν δεν ορίζεται σχετικά στη διαθήκη, το ποσό
του κληροδοτήματος καταβάλλεται από τον βεβαρημένο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών
από τη ρητή ή σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς αν το ποσό του κληροδοτήματος είναι μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων
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(50.000) ευρώ και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών σε κάθε άλλη περίπτωση. Μετά την πάροδο
του χρόνου που τάσσεται στη διαθήκη ή της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.
2. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αν δεν συντρέχει υπαιτιότητα
του υπόχρεου για την καθυστέρηση ή συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την αδυναμία έγκαιρης
απόδοσης του κληροδοτήματος. Με όμοια απόφαση μπορεί να επιτραπεί η καταβολή κληροδοτήματος με δόσεις, αν η εφάπαξ καταβολή κρίνεται δυσχερής. Με την απόφαση καθορίζεται ο
αριθμός των δόσεων, η προθεσμία εξόφλησης
κάθε δόσης, ως και το είδος και το ποσό της
ασφάλειας, που πρέπει να παράσχει ο υπόχρεος
για την καταβολή του κληροδοτήματος. Οι δόσεις είναι έντοκες, με επιτόκιο ίσο προς το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης ο βεβαρημένος οφείλει τόκο υπερημερίας.
Άρθρο 26
Χρέη και βάρη κληρονομίας Δαπάνες εκκαθάρισης
1. Το Δημόσιο ευθύνεται για τα χρέη του κληρονομουμένου, εφόσον αυτά αποδεικνύονται νόμιμα. Προκειμένου για χρέη από περιουσία επαγόμενη στο Δημόσιο εξ αδιαθέτου, αυτό ευθύνεται μέχρι το ενεργητικό της κληρονομίας. Η
ικανοποίηση των δανειστών γίνεται κατά τη σειρά που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας για την κατάταξη δανειστών επί κατασχέσεως ακινήτων.
2. Η πληρωμή των χρεών και βαρών της κληρονομίας και των δαπανών εκκαθάρισης γίνεται
σε βάρος του ενεργητικού της, πριν από τη βεβαίωση των οικείων στοιχείων του ενεργητικού
ως δημοσίου εσόδου. Αν δεν υπάρχουν ακόμα
μετρητά στο ενεργητικό, η πληρωμή γίνεται σε
βάρος των πιστώσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 65. Αν τα χρέη και βάρη είναι βέβαια και
εκκαθαρισμένα, πληρώνονται από τον εκκαθαριστή, αλλιώς η έγκριση για την πληρωμή χορηγείται από την αρμόδια αρχή ύστερα από αίτημα
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του εκκαθαριστή που συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία του χρέους ή των δαπανών.
Για την πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο δεν
απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχής.
3. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί
να επιτραπεί η πληρωμή των εξόδων εκκαθάρισης της κληρονομίας ή η διάθεση ποσού στον
εκκαθαριστή για την πληρωμή επειγουσών δαπανών εκκαθάρισης, με τον όρο απόδοσης σχετικού λογαριασμού διάθεσής του.
Η αρμόδια αρχή, μετά από γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να αναβάλει την πληρωμή χρεών, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης.
Άρθρο 27
Εκπροσώπηση στο δικαστήριο
Μέχρι την έγκριση της οριστικής λογοδοσίας, ο
εκκαθαριστής εκπροσωπεί την περιουσία ενώπιον των δικαστηρίων σε δίκες σχετικές με την
εξακρίβωση και εκκαθάρισή της. Για την άσκηση
αγωγής ή ένδικου μέσου ή προκειμένου να προβεί σε ομολογία, ο εκκαθαριστής οφείλει να ζητεί την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο εκκαθαριστής ενεργεί μέσα
στις νόμιμες προθεσμίες και χωρίς προηγούμενη έγκριση και ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση
την ενέργειά του στην αρμόδια αρχή.
Άρθρο 28
Υποχρεώσεις οφειλετών
Τρίτοι, κάτοχοι ή οφειλέτες στοιχείων περιουσίας ή οφειλέτες απαιτήσεων της κληρονομιάς,
που αποδίδουν ή καταβάλλουν την απαίτηση σε
άλλον τρίτο, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας
ότι ο τρίτος αυτός αμφισβητεί το κληρονομικό ή
άλλο δικαίωμα του Δημοσίου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους απέναντι στο Δημόσιο. Απαλλάσσονται όμως αν καταθέσουν τα
επίδικα στοιχεία στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της αμφισβήτησης, δικαστικώς ή εξωδίκως.
Όταν τα οφειλόμενα πράγματα είναι ανεπίδεκτα δημόσιας κατάθεσης, προκαλείται με αίτηση του εκκαθαριστή ή της αρμόδιας αρχής ο
ορισμός μεσεγγυητή, σύμφωνα με τα άρθρα 725
επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
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Άρθρο 29
Συγκληρονομία Δημοσίου - Εκποίηση,
εκμίσθωση κοινού πράγματος
1. Αν το Δημόσιο συντρέχει ως συγκληρονόμος
αναλαμβάνει την εκκαθάριση της όλης κληρονομίας κατά τις διατάξεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αποδίδεται,
μετά το πέρας της εκκαθάρισης και από το προϊόν της, το ποσό που αναλογεί στους συγκληρονόμους του Δημοσίου μετά την αφαίρεση αναλόγου μέρους των δαπανών εκκαθάρισης. Με
όμοια απόφαση επιτρέπεται, και πριν από την
περάτωση της εκκαθάρισης, εφόσον δεν δυσχεραίνεται το έργο της, η απόδοση αντικειμένων
της κληρονομίας αυτούσιων ή του συνόλου ή
αναλογούντος μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης στους συγκληρονόμους του Δημοσίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου
το Δημόσιο μπορεί να συναινέσει στην από κοινού με τους λοιπούς συγκληρονόμους εκκαθάριση της όλης κληρονομίας κατά τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα, εφόσον το ζητήσουν οι συγκληρονόμοι. Η συναίνεση είναι υποχρεωτική
για το Δημόσιο όταν οι συγκληρονόμοι είναι δικαιούχοι κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα
τοις εκατό (50%). Σε κάθε περίπτωση οι συγκληρονόμοι έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται
την κατάσταση της κληρονομίας και της πορείας
των εργασιών της εκκαθάρισης και να υποβάλουν παρατηρήσεις.
3. Αν στην κληρονομία περιλαμβάνεται ποσοστό κυριότητας εξ αδιαιρέτου, είτε κινητών είτε
ακινήτων, και η διατήρηση της συγκυριότητας
δεν κρίνεται συμφέρουσα από τον Υπουργό Οικονομικών, επιτρέπεται η απ’ ευθείας εξαγορά
του ποσοστού του ενός συγκυρίου από τον άλλο. Όταν εκποιείται ποσοστό εξ αδιαιρέτου του
Δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 24. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται
αυτούσια διανομή του πράγματος και αν αυτή
κριθεί από την αρμόδια αρχή ανέφικτη, το Δημόσιο προβαίνει στην εκποίηση του κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, ύστερα από κοινοποίηση πρόσκλησης προς τους συγκυρίους, ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από
την επισπευδόμενη εκποίηση, για να συμπρά-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

ξουν στην εκποίηση. Σε περίπτωση άρνησης ή
άπρακτης παρόδου της προθεσμίας το Δημόσιο
συμβάλλεται ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό τους. Το τίμημα της εκποίησης κατατίθεται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά
το ποσοστό που αναλογεί στη μερίδα καθενός
συγκυρίου, ύστερα από την αφαίρεση του αναλογούντος μέρους εξόδων και τελών που βαρύνουν τον καθένα.
4. Η εκμίσθωση ακινήτου που περιήλθε στο
Δημόσιο κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου από κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά, γίνεται με επιμέλεια του εκκαθαριστή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 24. Οι υπόλοιποι συγκύριοι έχουν υποχρέωση να συμπράξουν στη
διαδικασία εκμίσθωσης και αν αρνηθούν εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 3. Το μίσθωμα
εισπράττεται από τον εκκαθαριστή και αποδίδεται το αναλογούν, στον κάθε συγκύριο μερίδιο,
μετά από αφαίρεση αναλογούντος μέρους των
δαπανών. Αν το ακίνητο είναι μισθωμένο και συντρέχει λόγος λύσης της μίσθωσης, ο εκκαθαριστής μπορεί να εγείρει για λογαριασμό και των
υπολοίπων συγκυρίων την αγωγή απόδοσης του
μισθίου, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Άρθρο 30
Αμοιβή - Δαπάνες
1. Με αίτηση του εκκαθαριστή που συνοδεύεται
από αναλυτικό πίνακα ενεργειών και αναφορά
του χρόνου απασχόλησης και των δαπανών στις
οποίες υποβλήθηκε, χορηγείται, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, αμοιβή, ανάλογη του
χρόνου απασχόλησης, των ενεργειών στις οποίες προέβη και του ενεργητικού της εκκαθαριζόμενης περιουσίας και αποδίδονται οι δαπάνες
στις οποίες αναγκαία προέβη για την εκτέλεση
του έργου του. Η αμοιβή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας της περιουσίας και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) αυτής όταν
η αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει τις εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ και το ένα τοις εκατό
(1%) για το υπερβάλλον. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί να χορηγείται προκαταβολή
μέρους της αμοιβής.
2. Δαπάνες που αφορούν έξοδα και αμοιβές
προσώπων που ενεργούν πράξεις λόγω της
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ιδιότητας τους (όπως ιδίως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, οικονομικοί ελεγκτές και
σύμβουλοι και μεσίτες) υποβάλλονται πριν τη
διενέργεια τους προς έγκριση από την αρμόδια
αρχή, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός ενός
(1) μηνός από την υποβολή τους. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ισοδυναμεί
με έγκριση των δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, διενεργούνται από τον εκκαθαριστή χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής δαπάνες με κατεπείγοντα χαρακτήρα που είναι αναγκαίες για
τη διατήρηση και διαφύλαξη των στοιχείων της
περιουσίας. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται μόνο σε κατασταλτικό έλεγχο
ως προς τη συνδρομή του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους.
3. Αν δεν υφίσταται ενεργητικό, η αμοιβή και
οι δαπάνες καταβάλλονται από τους πόρους της
παραγράφου 1 του άρθρου 65, όταν δε προκύψει ενεργητικό, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται
τα καταβληθέντα ποσά.
Άρθρο 31
Λήξη έργου - Λογοδοσία
1. Το λειτούργημα του εκκαθαριστή της περιουσίας παύει με την έγκριση της οριστικής λογοδοσίας επί του έργου του. Η λογοδοσία περιλαμβάνει πλήρη έκθεση της γενόμενης εκκαθάρισης και διοίκησης της περιουσίας και τα στοιχεία αυτής.
2. Υποχρέωση μερικής λογοδοσίας για τα πεπραγμένα τους έχουν οι εκκαθαριστές και κάθε
τέλος ημερολογιακού έτους. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ζητεί και μερική λογοδοσία ή
πληροφορίες οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης. Επί της μερικής λογοδοσίας διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος από την
Οικονομική Επιθεώρηση, μετά από αίτημα του
Υπουργού Οικονομικών. Η λογοδοσία του εκκαθαριστή, τελική ή μερική, κοινοποιείται και
στους συγκληρονόμους του Δημοσίου.
3. Ο Υπουργός Οικονομικών διαβιβάζει την
υποβληθείσα τελική λογοδοσία σε ελεγκτικό
γραφείο του άρθρου 21, προς έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων της. Αν το πόρισμα του ως
άνω ελέγχου και επαληθεύσεως είναι θετικό προβαίνει στην έγκριση της λογοδοσίας. Αν το πόρισμα επισημαίνει ατασθαλίες στη διαχείριση ή πα-
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ράβαση του νόμου το διαβιβάζει στην Οικονομική
Επιθεώρηση για τη διενέργεια εξ υπαρχής ελέγχου και προς καταλογισμό. Η Οικονομική Επιθεώρηση μπορεί σε κάθε περίπτωση να προβαίνει
στον εξ υπαρχής έλεγχο της διαχείρισης περιουσιών που ελέγχθηκαν από ελεγκτικά γραφεία.
4. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείμματα, υπό την έννοια των άρθρων 40 επ. του ν.
2362/1995 (Α΄ 247), εφαρμόζονται οι διατάξεις
για τους δημόσιους υπόλογους. Κάθε ζημιά που
προκλήθηκε από τη διαχείριση και διάθεση της
περιουσίας κατά παράβαση των όρων της συστατικής πράξης και των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, καταλογίζεται εντόκως, αν συντρέχει δόλος ή βαριά αμέλεια, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής.
5. Κατά της πράξης καταλογισμού, η οποία
κοινοποιείται στον υπόχρεο, χωρεί έφεση στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 81 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), κατά τα
λοιπά δε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου
αυτού. Τα ποσά που καταλογίζονται βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και περιέρχονται στην περιουσία, με επιμέλεια του οικείου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..
6. Αν ο εκκαθαριστής προσκληθεί να λογοδοτήσει και αρνείται, εξακριβώνεται με έλεγχο ή
με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο αν υπάρχουν ελλείμματα ή ζημία και ακολουθεί καταλογισμός.
Άρθρο 32
Περιουσίες υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και για τις περιουσίες που καταλείπονται
χωρίς όρο στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στο Ταμείο Εθνικού Στόλου και στο Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, στα οποία αποδίδεται το προϊόν
της εκκαθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Άρθρο 33
Περιουσίες που υπάγονται στην άμεση
διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
1. Περιουσίες υπέρ του Δημοσίου προς εκτέλε-
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ση ορισμένου γενικού ή ειδικού σκοπού ή έργου
υπάγονται μετά την εκκαθάρισή τους στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών,
στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αν η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού
έχει ανατεθεί με τη συστατική πράξη ρητά στο
Δημόσιο ή αν δεν έχει ανατεθεί σε άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα. Αν η εκτέλεση του σκοπού ή
έργου έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο Υπουργό
λόγω αρμοδιότητάς του, η περιουσία υπάγεται
στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
διατίθεται για τους σκοπούς που ορίζονται στη
συστατική πράξη, με τους όρους αυτής και όσους
ορίζονται συμπληρωματικά στην απόφαση.
β) Αν η περιουσία καταλείφθηκε για κοινωφελείς σκοπούς υπέρ προσώπων που είναι άγνωστα ή δεν προσδιορίζονται επαρκώς και χωρίς
να έχει οριστεί εκτελεστής, οπότε θεωρείται ότι
καταλείφθηκε υπέρ του Δημοσίου για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού που ορίζεται με
τη συστατική πράξη.
γ) Αν καταλείφθηκε ή κατατέθηκε περιουσία
σε πιστωτικά ιδρύματα για κοινωφελείς σκοπούς που δεν μπορεί να καθοριστούν επακριβώς
ή να εκτελεστούν, οπότε θεωρείται ότι έχει καταλειφθεί ή κατατεθεί υπέρ του Δημοσίου.
δ) Αν η διαχείριση περιουσίας ανατέθηκε σε
πρόσωπα που εξέλιπαν χωρίς να προβλέπεται η
αντικατάστασή τους από τη συστατική πράξη.
ε) Αν διαπιστωθεί, μετά την αναγγελία της
παραγράφου 1 του άρθρου 15, ότι περιουσίες
της παραγράφου 2 του άρθρου 50 (κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης) έχουν περιπέσει σε
αδράνεια και ο σκοπός τους δεν εκτελείται.
2. Υπάγονται στην άμεση διαχείριση του
Υπουργείου Οικονομικών:
α. Περιουσίες διαλυόμενων σωματείων, αν
δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή δεν
αποφασίσθηκε διαφορετικά από τη γενική συνέλευση. Αν ο σκοπός του διαλυθέντος σωματείου
είναι κοινωφελής, η περιουσία διατίθεται για την
εκπλήρωση του ίδιου σκοπού. Σε διαφορετική
περίπτωση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
των Οικονομικών με την οποία προσδιορίζεται
τέτοιος σκοπός.
β. Περιουσίες νομικών προσώπων που συ-
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στάθηκαν στην αλλοδαπή με μορφή σωματείου,
κοινωφελούς ιδρύματος ή άλλη μορφή, για εκπλήρωση σκοπών του παρόντος Κώδικα στην
ημεδαπή ή χάριν ελληνικών κοινοτήτων ή σκοπών ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία έπαυσαν να υπάρχουν και βρίσκονται με οποιονδήποτε τύπο σε πιστωτικά ιδρύματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη ή το καταστατικό. Τα έσοδα από τις περιουσίες αυτές διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση συναφών κοινωφελών σκοπών με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών. Οι κατά τόπους ελληνικές προξενικές αρχές υποχρεούνται να αναφέρουν στους Υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και την κατάσταση της λειτουργίας και της περιουσίας
τους.
γ. Κληρονομίες και κληροδοσίες των άρθρων
40 έως 49, που έχουν καταλειφθεί υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελούς σκοπού ή έργου, οι οποίες
δεν γίνονται αποδεκτές για οποιονδήποτε λόγο
και δεν ορίζεται υποκατάστατος.
3. Για την υπαγωγή των περιουσιών του παρόντος άρθρου στην άμεση διαχείριση του
Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδεται, μετά την
εκκαθάρισή τους, απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργού ή του Υπουργού Εξωτερικών,
στην περίπτωση των περιουσιών νομικών προσώπων της αλλοδαπής. Με την απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες της διοίκησης και διαχείρισης των περιουσιών αυτών και του τρόπου εκτέλεσης των κοινωφελών σκοπών, σύμφωνα και
με τη συστατική πράξη.
Άρθρο 34
Ειδικός Προϋπολογισμός
1. Τα έσοδα και έξοδα των περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου
Οικονομικών αναγράφονται στον Ειδικό Προϋπολογισμό Κοινωφελών Περιουσιών, ο οποίος
υποβάλλεται και κυρώνεται μαζί με το Γενικό
Προϋπολογισμό του Κράτους, ως παράρτημα
αυτού. Έσοδα του προϋπολογισμού αυτού αποτελούν τα ποσά που εισπράττονται κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους ή μεταφέρονται
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από πάγια ή διαθέσιμα κεφάλαια. Έξοδα του
προϋπολογισμού αυτού είναι οι υποχρεώσεις
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για την εκτέλεση του σκοπού
της περιουσίας και αφορούν την εκτέλεση έργων, τη συντήρηση ακινήτων, την καταβολή δικαστικών δαπανών και ασφαλίστρων και γενικά
έξοδα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας.
Περαιτέρω, για κάθε περιουσία συντάσσεται ιδιαίτερος ειδικός προϋπολογισμός, ισολογισμός
και απολογισμός.
2. Κεφάλαια και εισοδήματα των περιουσιών
της προηγούμενης παραγράφου, αφού βεβαιωθούν ως εισπρακτέα από τις οικείες Δ.Ο.Υ., αναγράφονται στον Ειδικό Προϋπολογισμό Κοινωφελών Περιουσιών και εισπράττονται με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 35
Τοποθέτηση κεφαλαίων
1. Η ταμειακή διαχείριση των κεφαλαίων από
την εκκαθάριση των περιουσιών του προηγούμενου άρθρου ενεργείται από πιστωτικά ιδρύματα
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα
κεφάλαια και τα πλεονάσματα της διαχείρισής
τους τοποθετούνται ή επενδύονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από
γνώμη του Συμβουλίου, με τους παρακάτω τρόπους:
α) Σε έντοκη κατάθεση προθεσμίας ή ταμιευτηρίου.
β) Σε ακίνητα.
γ) Σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια ή άλλο
τίτλο δανεισμού, που εκδίδει ή εγγυάται το Δημόσιο.
δ) Σε μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
ε) Σε ομολογιακά δάνεια αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή εισηγμενων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
στ) Σε πολύτιμα μέταλλα (χρυσό, άργυρο,
λευκόχρυσο, παλλάδιο), φυλασσόμενα σε θυρίδες πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
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ζ) Σε άλλες μορφές δανεισμού και διαχείρισης κεφαλαίων ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, αν
η τοποθέτηση ή η επένδυσή τους σε αυτά κρίνεται ως πλέον προσοδοφόρα και ασφαλής και
δεν κωλύεται η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ή έργου, που ορίζεται στη συστατική πράξη.
Κατ’ εξαίρεση και με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η επένδυση σε χρεώγραφα του εξωτερικού του προϊόντος των κληρουμένων στο άρτιο
όμοιων χρεωγράφων ως και η επένδυση κεφαλαίων και πλεονασμάτων από τη διαχείριση των
κεφαλαίων, που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε
άλλα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, εφόσον κρίνεται επωφελέστερη και συμφέρουσα η
αξιοποίησή τους κατά τον τρόπο αυτόν.
2. Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο
επωφελέστερη αλλά και ασφαλέστερη διαχείριση των κεφαλαίων αυτών, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί την έγγραφη γνώμη ειδικού χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος επιλέγεται
προς τούτο ύστερα από δημόσια πρόσκληση,
στην οποία περιέχονται όλα τα σχετικά στοιχεία. Ο σύμβουλος επιλέγεται από την αρμόδια
αρχή, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση και
εκτίμηση των υποβαλλόμενων προσφορών, με
κριτήρια την αξιοπιστία και εμπειρία του υποψήφιου συμβούλου, καθώς και το ύψος της αιτούμενης αμοιβής. Η αμοιβή του συμβούλου και του
αξιολογητή καταβάλλεται από τον Ειδικό Προϋπολογισμό των Κοινωφελών Περιουσιών. Η αρμόδια αρχή δεν δεσμεύεται από τη γνώμη του
Συμβούλου για τον ενδεικνυόμενο τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων αλλά την αξιολογεί ελευθέρως. Ο σύμβουλος, μετά την υποβολή της
γνώμης του, δεν μπορεί να αναμιχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση των κεφαλαίων.
Άρθρο 36
Διαχειριστικές πράξεις
1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική
πράξη ή εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων
των περιουσιών του κεφαλαίου αυτού ενεργείται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 24 που εφαρμόζονται ανάλογα.
2. Κατά το στάδιο εκτέλεσης του σκοπού, η
εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εται-
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ρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. (Β΄
2779) με εφαρμογή των διατάξεων που τη διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, η δε εκμίσθωσή τους από την αρμόδια
Κτηματική Υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων 4 και 5 του άρθρου 42.
3. Η εκποίηση και εκμίσθωση κινητών διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 24.
4. Αν ο τρόπος τοποθέτησης ή επένδυσης
της περιουσίας που ορίζεται στη συστατική πράξη αποδειχθεί προδήλως ανέφικτος ή ασύμφορος και εφόσον δεν απαγορεύεται ρητά από τη
συστατική πράξη, επιτρέπεται η επένδυση ή τοποθέτηση της περιουσίας με άλλον τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35.
Άρθρο 37
Έργα
1. Αν για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού απαιτείται η εκτέλεση έργου, τούτο ανατίθεται μετά την εκκαθάριση ή και πριν από αυτήν
αν δεν παρακωλύεται το έργο της, στο αρμόδιο
Υπουργείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την
εκτέλεση δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών διατάξεις και εις βάρος του ειδικού κεφαλαίου και άρθρου του Ειδικού Προϋπολογισμού
Κοινωφελών Περιουσιών.
2. Αν δεν προκύπτει το αρμόδιο Υπουργείο, η
ανάθεση και εκτέλεση του έργου ανατίθεται
στην ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Σχολικών
Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε.» (π.δ. 414/1998), σύμφωνα
με τις ισχύουσες για την εταιρία αυτή διατάξεις,
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα έργα με προϋπολογισμό κάτω των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανατίθενται από
την Κτηματική Υπηρεσία του τόπου του έργου
με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 45.
Άρθρο 38
Υποτροφίες - Διαγωνισμοί
1. Η επιλογή υποτρόφων σε βάρος περιουσιών
που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Δημοσίου γίνεται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στη συστατική πράξη, με διαγωνισμό, ο οποίος
διεξάγεται από Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτόν

υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, με το
οποίο προσδιορίζεται ο αριθμός των υποτρόφων, το ποσό των υποτροφιών και άλλοι ενδεχομένως όροι απαραίτητοι για την τήρηση των
όρων της συστατικής πράξης.
2. Οι διαγωνισμοί διενεργούνται με προκήρυξη που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία αναρτάται
στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Οικονομικών
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες
πριν από την ημέρα του διαγωνισμού και τοιχοκολλάται στους χώρους ανακοινώσεων των
Υπουργείων. Με την προκήρυξη ορίζεται ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού,
τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων εφόσον
δεν ορίζονται με τη συστατική πράξη, η διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος καταβολής των υποτροφιών, η έναρξη και η διάρκεια της παροχής
τους, οι λόγοι διακοπής τους, οι υποχρεώσεις
των υποτρόφων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Όταν η διενέργεια διαγωνισμού είναι δυσχερής ή εξαιρετικά δαπανηρή για την περιουσία, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιουσίας ή άλλων εξαιρετικών λόγων ή ειδικών
όρων της συστατικής πράξης, μπορεί να παραλείπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η επιλογή των υποτρόφων διενεργείται
με όρους που τίθενται με την απόφαση αυτή.
4. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών και
διορισμού των υποτρόφων αναρτάται στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη λήψη της υποτροφίας υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του υποτρόφου και του Υπουργού Οικονομικών.
5. Στον πρόεδρο, τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού και στον γραμματέα, μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και βαρύνει την
περιουσία σε βάρος της οποίας προκηρύσσεται
ο διαγωνισμός.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού, έκδοσης των αποτελεσμάτων, υπο-
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βολής και εκδίκασης ενστάσεων, έγκρισης και
ακύρωσης των πρακτικών, επιστροφής του ποσού των υποτροφιών μετά τη διακοπή τους, μετεγγραφών υποτρόφων, κατάρτισης και τήρησης μητρώου υποτρόφων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 39
Ποσό υποτροφίας - Αριθμός υποτρόφων
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υποτροφιών κατά βαθμίδα σπουδών. Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας καθορίζεται με την προκήρυξη,
αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη της περιουσίας. Με την προκήρυξη μπορεί να
αυξάνονται τα ποσά που ορίζονται στη συστατική πράξη αν κρίνονται ως προδήλως ανεπαρκή ή
να μειώνονται αν κρίνονται υπερβολικά, ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες ή να
αυξάνεται και να μειώνεται ο αριθμός των υποτρόφων που ορίζεται στη συστατική πράξη, ανάλογα με την επάρκεια των εισοδημάτων της περιουσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 40
Εκτελεστές διαθηκών
1. Περιουσίες που καταλείπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών σε άλλα πρόσωπα, εκτός του Δημοσίου, γίνονται αποδεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής και εκκαθαρίζονται από
τους εκτελεστές που ορίζονται με τη διαθήκη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα
και συμπληρωματικά τις διατάξεις των άρθρων
2020 έως 2027 του Αστικού Κώδικα. Αν ο οριζόμενος ως εκτελεστής διαθήκης εξέλιπε χωρίς
να προβλέπεται από τη συστατική πράξη η αναπλήρωσή του, η οικεία περιουσία εκκαθαρίζεται
και διοικείται από εκτελεστή που διορίζεται από
την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 16 έως 21.
2. Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων
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εκτελεστών, η εκκαθάριση γίνεται από κοινού.
Αν διαφωνούν, αποφασίζει η αρμόδια αρχή. Σε
εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, κάθε
εκτελεστής μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα
για τη συντήρηση της περιουσίας χωρίς τη συναίνεση των άλλων και να παρίσταται μόνος στο
δικαστήριο. Οι εκτελεστές διαθήκης είναι εις
ολόκληρον υπεύθυνοι για τις πράξεις που ενέργησαν από κοινού ή για όσες έχουν συναινέσει,
ευθύνονται δε κατά τις διατάξεις περί εντολής
του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 41
Εκκαθάριση της περιουσίας - Διανομή
1. Ο εκτελεστής διαθήκης υποχρεούται, ύστερα
από εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής, και
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη,
να παραδώσει στον κληρονόμο κάθε στοιχείο
της κληρονομίας που ανήκει στην κληρονομική
του μερίδα εφόσον δεν δυσχεραίνεται το έργο
της εκκαθάρισης, εφαρμοζομένων αναλόγως,
σε περίπτωση συγκυριότητας, των διατάξεων
του άρθρου 29. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη διακατοχή στοιχείου της περιουσίας
αποφαίνεται το Ειρηνοδικείο του τόπου της περιουσίας με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ.
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στοιχείου της
κληρονομίας που υπάγεται στη διαχείριση του
εκτελεστή εκ μέρους του κληρονόμου, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η διάθεση, με έγκριση
της αρμόδιας αρχής, αν το στοιχείο ανήκει καταφανώς στον κληρονόμο.
3. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης ο εκτελεστής διανέμει την κληρονομία σύμφωνα με τη
διαθήκη, με έγκριση της αρμόδιας αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας των συγκληρονόμων ενεργείται δικαστική διανομή.
Άρθρο 42
Διαχειριστικές πράξεις του εκτελεστή
1. Κατά την εκκαθάριση της περιουσίας ο εκτελεστής διενεργεί πράξεις που προσιδιάζουν στο
σκοπό της εκκαθάρισης, όπως την απογραφή
της περιουσίας, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων,
την είσπραξη απαιτήσεων και εισοδημάτων των
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στοιχείων της κληρονομίας, την υπό όρους εκποίηση ακινήτων, κινητών ή τιμαλφών, την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων και εν γένει τη συνομολόγηση συμβάσεων που δεν αντιβαίνουν
στο σκοπό της ταχείας εκκαθάρισης της περιουσίας, την πληρωμή χρεών και βαρών της κληρονομίας, τη διάλυση ή συνέχιση εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης, το συμβιβασμό και την
επένδυση κληρονομικής περιουσίας, καθώς και
κάθε άλλη πράξη σχετική με τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της περιουσίας. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη, για την ενέργεια
των παραπάνω πράξεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 28, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 2021 Α.Κ..
2. Η εκποίηση ακινήτων της περιουσίας που
κρίνεται αναγκαία για την εκκαθάριση ή την επίτευξη του σκοπού αυτής εγκρίνεται με απόφαση
της αρμόδιας αρχής. Κατά τα λοιπά, για την εκποίηση και εκμίσθωση εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του άρθρου 24.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 24 εφαρμόζονται ανάλογα και στις μισθώσεις του άρθρου αυτού.
4. Εφόσον κριθεί, με απόφαση της αρμόδιας
αρχής, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα του
εκτελεστή, ότι επιβάλλεται η ανοικοδόμηση ή η
ουσιώδης ανακατασκευή ακινήτου της περιουσίας για την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του,
μπορεί να συμφωνηθεί η ανάθεση σε ενδιαφερόμενο, ο οποίος βαρύνεται με τη συνολική ή
μερική δαπάνη, έναντι μακροχρόνιας μίσθωσης
του ακινήτου. Με τη σύμβαση ορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) έτη και η καταβολή, καθ’ όλη
τη διάρκεια της μίσθωσης ή μέρους αυτής, μισθώματος τουλάχιστον επαρκούς για την επίτευξη του σκοπού της περιουσίας. Για την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας αρχής απαιτείται η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης περί
του κόστους ανακατασκευής ή ανοικοδόμησης
του ακινήτου και της αναγκαίας διάρκειας της
μίσθωσης. Εφόσον δεν υφίστανται οι αναγκαίοι
για την εκπόνηση της μελέτης πόροι, δημοσιεύεται πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση εκμετάλλευσης
του ακινήτου και γνωμοδοτεί για την πιο συμφέ-
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ρουσα πρόταση το Συμβούλιο. Η ανάθεση της
ανοικοδόμησης ή ανακατασκευής γίνεται ύστερα από διαπραγμάτευση του εκτελεστή με τους
ενδιαφερόμενους, που καλούνται με ανοιχτή
πρόσκληση η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, επί
τρεις (3) τουλάχιστον μήνες, και με οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί κατάλληλο. Η αρμόδια αρχή
εγκρίνει το πρακτικό της διαπραγμάτευσης και
τη σύναψη της σύμβασης. Το έργο παραλαμβάνεται μετά την ολοκλήρωσή του, ποιοτικά και
ποσοτικά, από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται από την αρμόδια αρχή, στην οποία
μετέχει τεχνικός υπάλληλος της αρχής και εκπρόσωπος του διοικούντος την περιουσία.
Στη διαπραγμάτευση μπορεί να λάβει μέρος
και το Δημόσιο ή φορέας του δημόσιου τομέα
ύστερα από γνώμη ελεγκτικού γραφείου του άρθρου 21, σχετικά με την απαιτούμενη δαπάνη
εκτέλεσης και τη μισθωτική αξία του ακινήτου
μετά την ανακατασκευή του.
5. Όλες οι εισπράξεις από την εκκαθάριση της
κληρονομίας κατατίθενται από τον εκτελεστή
της διαθήκης σε έντοκη κατάθεση, ανάλογα με
τις ανάγκες της εκκαθάρισης και το είδος κατάθεσης που εξυπηρετεί την περιουσία, σε πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη.
6. Το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσιών,
τα κεφάλαια των οποίων προορίζονται για την
εκτέλεση κοινωφελών σκοπών, κατατίθεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
μέχρι να καταστεί εφικτή η εκτέλεση του σκοπού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη.
7. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής μετά από
πρόταση του εκτελεστή διαθήκης επιτρέπεται η
επένδυση περιουσίας σε άλλα περιουσιακά
στοιχεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35, αν
δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη.
8. Για την πληρωμή χρεών και βαρών της κληρονομίας εφαρμόζονται αναλογικά, για όσο
χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση της περιουσίας από
τον εκτελεστή, οι διατάξεις του άρθρου 26.
Άρθρο 43
Επιλογή κοινωφελούς σκοπού ή έργου
1. Οι εκτελεστές διαθηκών ή άλλα πρόσωπα στα
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οποία έχει ανατεθεί με διαθήκη η επιλογή του
κοινωφελούς σκοπού ή έργου ή του τρόπου
εκτέλεσης αυτού ή του κοινωφελούς ιδρύματος
ή άλλου νομικού προσώπου στο οποίο θα διατεθεί η κοινωφελής περιουσία, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση περί της επιλογής τους στην
αρμόδια αρχή ή τον πρόξενο της κατοικίας ή
διαμονής τους.
Εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία επιλογής ή
υποβολής δήλωσης ή όταν η επιλογή έχει ανατεθεί στο Δημόσιο, η απόφαση επιλογής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή μετά από γνώμη του
Συμβουλίου.
2. Αν η υποβολή δήλωσης επιλογής κατά την
παράγραφο 1 καθυστερεί, η αρμόδια αρχή απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς τα πρόσωπα
που έχουν το δικαίωμα επιλογής να υποβάλουν
σχετική δήλωση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Αν
η ορισθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η επιλογή του σκοπού ή του έργου ενεργείται με
απόφαση της αρμόδιας αρχής, μετά από γνώμη
του Συμβουλίου.
3. Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία
γίνεται η επιλογή του κοινωφελούς σκοπού ή
έργου ή του τρόπου εκτέλεσής τους, αν η επιλογή από εκείνους που έχουν το δικαίωμα αυτό
δεν αφορά κοινωφελή σκοπό ή έργο, κατά την
έννοια του άρθρου 1 του Κώδικα, ή αν δεν είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και αυτοί εμμένουν ή δεν συμμορφώνονται
προς την πρόσκληση της αρμόδιας αρχής για
επιλογή άλλου κοινωφελούς ιδρύματος ή νέου
σκοπού ή έργου ή τρόπου εκτέλεσης τους ή αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει ταχθεί
από αυτήν. Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδιο
καθίσταται το κατά το άρθρο 10 του Κώδικα δικαστήριο.
Άρθρο 44
Εκπλήρωση σκοπού
1. Όταν πρόκειται περί κοινωφελούς σκοπού
που εκπληρώνεται εφάπαξ, ο εκτελεστής της
διαθήκης υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση
για τον τρόπο εκτέλεσης του σκοπού, με προϋπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης. Η αρχή
εγκρίνει ή απορρίπτει τον προτεινόμενο τρόπο
εκτέλεσης μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες
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από την υποβολή της έκθεσης, αλλιώς τεκμαίρεται ότι εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του σκοπού, όπως προτάθηκε.
2. Η εκπλήρωση του σκοπού μπορεί να αρχίσει και πριν από τη λήξη της εκκαθάρισης της
περιουσίας, αν δεν παρακωλύεται το έργο της,
με έγκριση της αρμόδιας αρχής.
3. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί
να αναβληθεί, για το απολύτως ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, η ανάθεση και εκτέλεση του έργου ή η εκτέλεση του σκοπού, σε
περίπτωση ανάγκης.
4. Αν τα ποσά που ορίζονται σε συστατικές
πράξεις για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών
ή έργων είναι προδήλως ανεπαρκή, μπορεί να
αυξάνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής,
ύστερα από πρόταση του εκτελεστή ή των διοικητών ιδρύματος, ανάλογα με την επάρκεια της
περιουσίας και εφόσον αυτό δεν προσκρούει
στη συστατική πράξη. Σε περίπτωση περισσότερων σκοπών τηρείται η αναλογία που ορίζεται
στη συστατική πράξη.
Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με την ίδια διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των οικονομικών συνθηκών.
Άρθρο 45
Ανάθεση και εκτέλεση έργων
1. Για την εκτέλεση έργου ανοικοδόμησης, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης ακινήτων ο
εκτελεστής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή πρόταση για το προς εκτέλεση έργο, με τα απαραίτητα στοιχεία σχεδιασμού του και κατά προσέγγιση προϋπολογισμό της δαπάνης. Η πρόταση
διαβιβάζεται στο αρμόδιο ως εκ του σκοπού
Υπουργείο, με τις απόψεις της αρμόδιας αρχής
για την επάρκεια της περιουσίας και τη δυνατότητα διάθεσής της για την εκτέλεση του έργου.
Η πρόταση εγκρίνεται ολικά ή μερικά από το ως
άνω Υπουργείο εντός τριών (3) μηνών από την
υποβολή της και ορίζεται ο τρόπος ανάθεσης και
εκτέλεσης του έργου, τηρουμένων των διατάξεων της συστατικής πράξης. Όταν το προς εκτέλεση έργο αποσκοπεί στην επένδυση χρημάτων
της κληρονομιάς, η έγκριση παρέχεται από την
αρμόδια αρχή.
2. Η ανάθεση και εκτέλεση έργων, συμπερι-
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λαμβανομένων και των τεχνικών μελετών που
τυχόν απαιτούνται, γίνεται, κατόπιν αιτήματος
του εκτελεστή της διαθήκης, από τις τεχνικές
υπηρεσίες του αρμόδιου ως εκ του σκοπού
Υπουργείου ή τις υπηρεσίες που εκτελούν τα
έργα του, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
των νόμων 3316/2005 (Α΄ 42) και 3669/2008 (Α΄
116), με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
3. Αν ο προϋπολογισμός του έργου, όπως
προκύπτει από την εγκεκριμένη μελέτη αυτού,
δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, διεξάγεται πρόχειρος διαγωνισμός από την τεχνική υπηρεσία του
φορέα που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου. Ο
διαγωνισμός μπορεί να διεξαχθεί και από τον
εκτελεστή της διαθήκης, αν αυτός υπέβαλε έγγραφο αίτημα προς το φορέα και αυτό απορρίφθηκε ρητά από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης ή και σιωπηρά με την
άπρακτη πάροδο τρίμηνης προθεσμίας. Για τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού ανατίθεται με διαπραγμάτευση, ύστερα από την υποβολή τριών
(3) τουλάχιστον γραπτών προσφορών, η εκπόνηση μελέτης του προβλεπόμενου έργου, με αμοιβή όχι μεγαλύτερη των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται και η υποστήριξη από το μελετητή του
εκτελεστή στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου, ως επιβλέποντος μηχανικού.
Για την ανάθεση του έργου με βάση τη μελέτη που εκπονήθηκε εκδίδεται συνοπτική προκήρυξη για την υποβολή γραπτών προσφορών. Η
προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών και του δήμου εντός
των χωρικών ορίων του οποίου πρόκειται να
εκτελεστεί το έργο, επί είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες πριν την ορισμένη ημέρα υποβολής προσφορών.
4. Όταν η δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης της μελέτης, δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
το έργο ανατίθεται απευθείας στον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά,
μετά από πρόσκληση του εκτελεστή προς ενδιαφερόμενους και υποβολή τριών (3) τουλάχιστον
εγγράφων προσφορών.
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5. Η ανάθεση του έργου ανακοινώνεται στην
αρμόδια αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να ελέγχει
οποτεδήποτε την εκτέλεση του έργου. Η πληρωμή της αμοιβής του μελετητή-συμβούλου μηχανικού και του αναδόχου εκτέλεσης του έργου
γίνεται από τον εκτελεστή της διαθήκης με βάση τη σύμβαση.
6. Το έργο παραλαμβάνεται ποιοτικά και ποσοτικά από Επιτροπή Παραλαβής την οποία συγκροτεί η αρμόδια αρχή και αποτελείται από
έναν τεχνικό υπάλληλό της, έναν υπάλληλο του
αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργείου και ένα
τρίτο άτομο, δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη με
εξειδικευμένες γνώσεις. Η παραλαβή συντελείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την πρόσκληση
του εκτελεστή, αλλιώς συντελείται αυτοδίκαια.
Μετά την παραλαβή υποβάλλεται από τον εκτελεστή στην αρμόδια αρχή απολογισμός της δαπάνης με τα σχετικά δικαιολογητικά.
7. Αν πρόκειται να εκτελεστούν περισσότερα
έργα, συντάσσεται από τον εκτελεστή πρόγραμμα για τα έργα που θα εκτελεστούν μέσα στο οικονομικό έτος. Το πρόγραμμα υποβάλλεται στην
αρμόδια αρχή τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν
την έναρξη του συγκεκριμένου οικονομικού
έτους. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή και τον αρμόδιο ως εκ του σκοπού
Υπουργό.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης
που διεξάγει ο εκτελεστής της διαθήκης για την
εκπόνηση της μελέτης και την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, οι όροι της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ εκτελεστή και μελετητή ή/και
εργολάβου και τα έγγραφα τα οποία οφείλει να
τηρεί η υπηρεσία ή ο εκτελεστής κατά περίπτωση για τον κατασταλτικό έλεγχο της αρμόδιας
αρχής και όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι
την έκδοση της απόφασης οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται με ευθύνη του εκτελεστή.
Άρθρο 46
Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών
1. Όταν καταλείπονται κληροδοσίες χρηματικών
ποσών σε κοινωφελή ιδρύματα ή άλλα εκτός
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του Δημοσίου πρόσωπα υπέρ κοινωφελών σκοπών, ο κληροδόχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τα
λοιπά ισχύει ανάλογα το άρθρο 25.
2. Διάταξη διαθήκης ή δικαιοπραξίας εν ζωή,
με την οποία διατίθεται περιουσία για την ίδρυση ναού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εκτελείται από τον εκτελεστή ή τον βεβαρημένο κληρονόμο ή κληροδόχο και αν τα πρόσωπα αυτά
αδρανούν ή εμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο
την εκτέλεση του έργου, η εκτέλεση και η εκπροσώπηση αναλαμβάνονται από τον οικείο Μητροπολίτη. Σε περίπτωση ναού ή χώρου λατρείας δόγματος ή θρησκείας άλλης από εκείνη της
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,
η εκτέλεση και η εκπροσώπηση αναλαμβάνονται
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 47
Υποτροφίες - Διαγωνισμοί
Αν από τη συστατική πράξη προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών ή βοηθημάτων, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων από πρόσωπα
εκτός του Δημοσίου, που δεν αποτελούν ιδρύματα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
άρθρου 56.
Άρθρο 48
Παράλειψη διαγωνισμού - Προμήθειες Υπηρεσίες
1. Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την
παράλειψη του διαγωνισμού μπορεί να επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η χωρίς διαγωνισμό σύναψη ή
τροποποίηση συμβάσεων που αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση περιουσιών υπέρ
κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου.
2. Συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών συνάπτονται ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για
έγκριση. Η αρμόδια αρχή οφείλει να εγκρίνει τις
συμβάσεις μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός
από την υποβολή τους, μετά την παρέλευση της
οποίας τεκμαίρεται η έγκριση. Συμβάσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, το αντικείμενο των
οποίων κατ’ αξία δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιά-
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δες (20.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, συνάπτονται εγγράφως με απευθείας ανάθεση, ύστερα από λήψη τριών (3) τουλάχιστον εγγράφων προσφορών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισμών της προηγούμενης παραγράφου, οι
όροι των συμβάσεων που υπογράφονται και η
εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού σε περιπτώσεις κατεπείγοντος.
Άρθρο 49
Λήξη έργου και λογοδοσία
Καταβολή αμοιβής και δαπανών
1. Το λειτούργημα του εκτελεστή διαθήκης παύει με την έγκριση της οριστικής λογοδοσίας επί
της εκκαθάρισης της κληρονομίας, αν από τη
διαθήκη προκύπτει ότι δεν έχει ο ίδιος καθήκον
την εκπλήρωση του σκοπού, άλλως με την εκπλήρωση αυτού. Όταν από τη συστατική πράξη
προκύπτει ότι ο οριζόμενος εκτελεστής δεν έχει
καθήκοντα εκκαθάρισης ή επιδίωξης του σκοπού
δεν υποβάλλει λογοδοσία.
Κατά τα λοιπά, ως προς το περιεχόμενο της
λογοδοσίας, το χρόνο υποβολής, τον έλεγχο
και τον καταλογισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 31.
2. Στους εκτελεστές διαθηκών χορηγείται, αν
δεν απαγορεύεται ρητώς από τη διαθήκη, αμοιβή και δαπάνες, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Άρθρο 50
Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος
1. Περιουσία, η οποία διατίθεται σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1
του παρόντος αποτελεί ίδρυμα που διοικείται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συστατική
πράξη, όταν η εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ανατίθεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά
πρόσωπα που συνιστώνται με αυτήν. Ομοίως
αποτελεί αυτοτελές ίδρυμα η διάθεση περιουσίας σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για κοινωφελείς σκοπούς, όταν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησής της.
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2. Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα,
με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται
επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που
επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης,
αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από
την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης.
3. Αν δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ή δεν
συνάγεται επαρκώς από τη συστατική πράξη ο
επιδιωκόμενος σκοπός, θεωρείται ότι η περιουσία έχει καταλειφθεί για την εξυπηρέτηση του
σκοπού, που επιδιώκει κατά τον προορισμό του
το νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στην υπόλοιπη περιουσία του. Αν ο σκοπός είναι όμοιος, ο
δε οριζόμενος ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης διαφέρει μόνο σε επουσιώδη σημεία από τον τρόπο
διοίκησης του υφιστάμενου νομικού προσώπου
που προσδιορίζεται από το καταστατικό ή τον
οργανισμό του, τότε εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ο δε κατά τα ανωτέρω ιδιαίτερος
τρόπος διοίκησης τηρείται κατά το δυνατόν. Αν
προκύψει διαφωνία για τον τρόπο εφαρμογής
των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποφασίζει η αρμόδια αρχή μετά από γνώμη του Συμβουλίου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.
4. Κοινωφελής περιουσία κάθε είδους που
περιέρχεται σε ίδρυμα που υπάρχει ή άλλο νομικό πρόσωπο ως κληρονόμο, κληροδόχο ή δωρεοδόχο, με οποιοδήποτε τύπο ή και ατύπως,
αναγγέλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια αρχή.
Άρθρο 51
Έγκριση σύστασης κοινωφελούς
ιδρύματος - Διάλυση
1. Για τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος ως
ιδιαίτερου νομικού προσώπου εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου ως εκ του σκοπού
Υπουργού. Με το διάταγμα εγκρίνεται ο οργανισμός του ιδρύματος, ο οποίος συντάσσεται από
τον εκτελεστή ή τους διοικητές του ιδρύματος
σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συστατική πράξη
ή από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που αυτοί

αμελούν. Οι προτείνοντες Υπουργοί μπορούν να
τροποποιούν το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον
εκτελεστή ή τους διοικητές, με την τήρηση, πάντα, των όρων της συστατικής πράξης.
2. Το ίδρυμα διαλύεται με τη διαδικασία της
προηγούμενης παραγράφου, για τους λόγους
που ορίζονται στον οργανισμό του ή σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος. Το προεδρικό
διάταγμα διάλυσης εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
που έχει τυχόν υπογράψει την πράξη σύστασης
του κοινωφελούς ιδρύματος και μπορεί να προβλέπει το όργανο και τη διαδικασία εκκαθάρισης
του ιδρύματος, εφαρμοζομένων συμπληρωματικά των άρθρων 72 έως 77 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 52
Οργανισμός ιδρύματος
1. Με τον οργανισμό του ιδρύματος ορίζονται η
μορφή, η επωνυμία, η διοίκηση και εκπροσώπηση του, η περιουσία, η οικονομική του διαχείριση, τα μέσα και ο τρόπος εκτέλεσης του σκοπού
και συμπληρώνονται τυχόν ελλείψεις των όρων
της συστατικής πράξης. Αν στον οργανισμό ορίζεται άρτιος αριθμός μελών του διοικητικού
συμβουλίου ρυθμίζονται σε αυτόν και τα θέματα
λήψης αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας.
Τροποποιήσεις του οργανισμού εγκρίνονται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 51.
2. Όταν συνιστάται κεφάλαιο αυτοτελούς
διαχείρισης σε κοινωφελές ίδρυμα ή νομικό
πρόσωπο κάθε μορφής ή γίνεται αυτό δέκτης
σημαντικής χορηγίας για την επίτευξη του σκοπού του και τίθενται όροι του χορηγού για τη διοίκηση και λειτουργία του σχετικά με την αξιοποίηση της χορηγίας, επιτρέπεται η τροποποίηση του οργανισμού του. Η τροποποίηση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο
οργάνου και έγκριση της αρμόδιας αρχής, εφόσον κρίνεται αναγκαία και δεν συνάγεται αντίθετη βούληση του διαθέτη ή του δωρητή. Κάθε
σχετική αμφισβήτηση επιλύεται από το δικαστήριο του άρθρου 10.
Άρθρο 53
Εποπτεία
1. Περιουσίες του άρθρου 50 εκκαθαρίζονται κα-
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τά τα οριζόμενα στα άρθρα 41 και 42 του παρόντος και υπάγονται στην εποπτεία της αρμόδιας
αρχής. Με τον οργανισμό μπορεί να καθορίζεται
το εύρος της εποπτείας της αρμόδιας αρχής,
λαμβάνεται δε υπόψη η προέλευση της περιουσίας.
2. Κοινωφελή ιδρύματα που εξαιρούνται με
ειδικές διατάξεις της εποπτείας της αρμόδιας
αρχής του παρόντος κώδικα, υπέχουν σε κάθε
περίπτωση υποχρέωση υποβολής προς έλεγχο
του προϋπολογισμού και απολογισμού τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 59.
Άρθρο 54
Συγχώνευση ιδρυμάτων - Συμβάσεις
1. Επιτρέπεται η συγχώνευση ιδρυμάτων και η
σύσταση νέου ενιαίου ιδρύματος, με τήρηση της
διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 51,
ύστερα από συμφωνία των διοικήσεών τους που
υπόκειται στον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, εφόσον εκπληρώνουν τον ίδιο ουσιωδώς κοινωφελή σκοπό και προς τον σκοπό
της αποτελεσματικότερης εκτέλεσής του. Ο οργανισμός του νέου ιδρύματος περιέχει όλα τα
στοιχεία των συστατικών πράξεων των ιδρυμάτων που συγχωνεύονται και ορίζει τον ενιαίο
σκοπό, ο οποίος ανταποκρίνεται πλήρως στη
βούληση των ιδρυτών. Το νέο ίδρυμα υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες με διάδικο κάποιο
από τα συγχωνευόμενα ιδρύματα συνεχίζονται
στο όνομα του νέου ιδρύματος, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
δήλωση περί επαναλήψεώς τους.
2. Για τη μελέτη και εκτέλεση σημαντικών έργων και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, στο
πλαίσιο επίτευξης των σκοπών τους, τα κοινωφελή ιδρύματα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές και άλλες συμβάσεις με το Δημόσιο ή επιστημονικούς φορείς και άλλα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, που
έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό. Οι συμβάσεις
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή και υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, όταν ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στις κείμενες διατά-

1519

ξεις για τον έλεγχο των συμβάσεων των φορέων του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 55
Κατανομή περιουσίας υπέρ περισσότερων
σκοπών-συγκληρονομία
1. Εφόσον έχει καταλειφθεί περιουσία σε ίδρυμα για την εκπλήρωση περισσότερων σκοπών
και δεν προκύπτει από τη συστατική πράξη η κατανομή της κατά σκοπό, κατανέμεται με απόφαση των διοικητών του ιδρύματος, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
2. Αν το ίδρυμα εγκαθίσταται ως συγκληρονόμος, εφαρμόζονται σε αυτό αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 που αφορούν το Δημόσιο
ως συγκληρονόμο.
Άρθρο 56
Χορήγηση υποτροφιών
1. Αν με συστατική πράξη έχει ανατεθεί σε ίδρυμα η χορήγηση υποτροφιών και δεν προβλέπεται
από τη συστατική πράξη ή τον Οργανισμό του η
διεξαγωγή διαγωνισμού, οι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
προς την αρμόδια αρχή: (α) της πρόσκλησης και
των όρων για τη χορήγηση υποτροφιών και της
ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της δημοσίευσης αυτών σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και (β) της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου περί χορήγησης των υποτροφιών. Η αρμόδια αρχή μπορεί να
ελέγχει την τήρηση των όρων της συστατικής
πράξης, του Οργανισμού και του νόμου και να
ζητά την τροποποίηση των όρων για τη χορήγηση ή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου
περί χορηγήσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κάθε κοινοποίηση μόνο για λόγους που ανάγονται στην
παράβαση των όρων της συστατικής πράξης, του
Οργανισμού ή του νόμου. Μετά την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δεν
μπορεί να αιτηθεί τροποποίηση.
Αν στη συστατική πράξη ή στον Οργανισμό
προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισμού και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική
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πράξη ή στον Οργανισμό, ο διαγωνισμός διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 με προκήρυξη που συντάσσει το ίδρυμα, η οποία εγκρίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αρμόδια αρχή, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Μετά την επιλογή των υποτρόφων συνάπτεται σύμβαση μεταξύ αυτών και της διοίκησης
του ιδρύματος, με βάση τους όρους της προκήρυξης ή της απόφασης επιλογής, εφόσον δεν
έχει μεσολαβήσει προκήρυξη. Ειδικότερα θέματα απονομής υποτροφιών εκ μέρους των ιδρυμάτων μπορεί να ρυθμίζονται με την απόφαση
της παραγράφου 6 του άρθρου 38.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που με συστατική πράξη έχει ανατεθεί
σε ιδρύματα η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, βοηθημάτων και βραβείων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική τους πράξη.
Άρθρο 57
Σύσταση φορέων αξιοποίησης
της περιουσίας ιδρυμάτων
1. Με έγκριση της αρμόδιας αρχής μπορεί να
επιτρέπεται σε ένα ή περισσότερα ιδρύματα να
συνιστούν ειδικούς φορείς για την αξιοποίηση
της περιουσίας τους ή να αναθέτουν την αξιοποίηση αυτή σε υφιστάμενους φορείς ή επιχειρήσεις, με τους όρους που τίθενται στην απόφαση έγκρισης. Η διαχείριση και αξιοποίηση της
περιουσίας από τους ως άνω φορείς υπόκειται
στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και τα όργανα
διοίκησης του ιδρύματος ευθύνονται για τις
πράξεις και παραλείψεις τους.
2. Αν κριθεί ότι ο τρόπος διαχείρισης αποβαίνει ασύμφορος για το ίδρυμα, μπορεί να ανακαλείται η απόφαση της παραγράφου 1, με την ίδια
διαδικασία που εκδόθηκε.
Άρθρο 58
Διαχειριστικές πράξεις
1. Για την εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων των
ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 42 του
παρόντος Κώδικα.

2. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής εγκρίνεται η απόκτηση ακίνητης περιουσίας από τα
ιδρύματα, είτε με αγορά κατόπιν διαπραγμάτευσης είτε με άλλο τρόπο που προβλέπεται από το
νόμο, όπως ιδίως συμμετοχή σε πλειστηριασμό,
ανταλλαγή, αντιπαροχή, δικαστική ή εκούσια
διανομή. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται να αποδεικνύεται ότι προηγήθηκε έρευνα
αγοράς και αξιολόγηση της καταλληλότητας
του προς απόκτηση ακινήτου για το σκοπό που
προορίζεται.
3. Για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και λοιπών συμβάσεων των ιδρυμάτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 45, εκτός αν το
ίδρυμα διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία,
οπότε αναθέτει στην περίπτωση αυτή την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων
του με τις δικές του δυνάμεις, με εφαρμογή των
διατάξεων των νόμων 3316/2005 και 3669/2008
ή της τυχόν υφιστάμενης ειδικής νομοθεσίας
του. Επιτρέπεται η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 45, όταν ο
προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό
των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή ανατίθεται
απευθείας η μελέτη και επίβλεψη του έργου, αν
η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
4. Απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεων των
προηγούμενων παραγράφων με τα πρόσωπα
που διοικούν το ίδρυμα ή διαχειρίζονται την περιουσία του, τους συζύγους και τους συγγενείς
των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική
πράξη του ιδρύματος.
Νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχεται
από τα ανωτέρω πρόσωπα αν συντρέχει μία από
τις προϋποθέσεις του άρθρου 42ε΄ του κ.ν.
2190/1920. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι ετεροβαρείς υπέρ του ιδρύματος συμβάσεις με τα
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και
χωρίς πρόβλεψη της συστατικής πράξης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
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μικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου ως εκ του σκοπού Υπουργού, μετά από
γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων
ιδρυμάτων, με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων, με τις προσαρμογές που κρίνονται αναγκαίες και εξυπηρετούν την ιδιαίτερη
φύση και τις ανάγκες τους.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και του αρμόδιου ως εκ του σκοπού
Υπουργού μπορεί να καθορίζεται το ανώτατο
όριο αποδοχών των απασχολούμενων με οποιαδήποτε σχέση και των διευθυντικών στελεχών
των ιδρυμάτων και οι αποζημιώσεις των μελών
των διοικήσεών τους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική τους πράξη, βάσει των
προσόντων τους, του χρόνου απασχόλησής
τους και των αποδοχών των υπαλλήλων του
ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 59
Προϋπολογισμοί ιδρυμάτων
1. Τα ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και
ισολογισμό. Συντάσσουν επίσης ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας.
2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των
εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και
ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις
ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 34. Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί με τον
απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της περιουσίας του ιδρύματος,
στον οποίο περιλαμβάνεται η γενική κατάσταση
του ενεργητικού και παθητικού κατά τη λήξη του
οικονομικού έτους και όλες οι μεταβολές στα
περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους, που αναγράφονται σε ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις.
Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του
ιδρύματος, εφόσον υπάρχει και αποστέλλονται
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για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής. Η παράλειψη ανάρτησης στο διαδίκτυο αποτελεί παράβαση υποχρέωσης, η οποία
τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του
άρθρου 71.
3. Η οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων είναι ετήσια και συμπίπτει με το ημερολογιακό
έτος. Για ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων μπορεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής να ορίζεται
διαφορετική διαχειριστική περίοδος, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.
Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων
υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, ο δε απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό μέσα σε τέσσερις (4) μήνες
από τη λήξη του. Αν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση υποβολής των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, η αρμόδια αρχή εκδίδει άμεσα και κοινοποιεί ειδοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία
υπάρχουν καταθέσεις των ιδρυμάτων, τα οποία
υποχρεούνται να αρνούνται την απόδοση των
καταθέσεων, όπως και την εκτέλεση εντολής
πληρωμής σε βάρος των καταθέσεων αυτών, ευθύνονται δε έναντι του ιδρύματος για κάθε ζημιά, που υπέστη από την παράλειψή τους. Την
αγωγή στην περίπτωση αυτή μπορεί να εγείρει
και το Δημόσιο.
4. Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί εγκρίνονται με πράξη της αρμόδιας αρχής. Με την
πράξη έγκρισης επιτρέπεται η τροποποίηση των
ποσών των εσόδων και εξόδων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό ή η εγγραφή νέων
εσόδων και εξόδων για λόγους νομιμότητας ή
συμφωνίας με τους ορισμούς ή το σκοπό της συστατικής πράξης ή αν οι δαπάνες κρίνονται
υπερβολικές σε σχέση με τον επιδιωκόμενο
σκοπό και τα διατιθέμενα για την εκπλήρωσή
του ποσά, οπότε τα τελευταία περικόπτονται
στο εύλογο μέτρο. Μέχρι την έγκριση, η διοίκηση των εσόδων και εξόδων του ιδρύματος ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε το προηγούμενο έτος. Αν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών
από την υποβολή του και η διοίκηση των εσόδων
και εξόδων δεν μπορεί να ενεργηθεί σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται η έγκρι-
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ση του νέου προϋπολογισμού από την αρμόδια
αρχή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης
των προϋπολογισμών και απολογισμών, του περιεχομένου τους, των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και των βιβλίων, που τηρούνται από
τα ιδρύματα, του τρόπου πληρωμής των εξόδων
των ιδρυμάτων και είσπραξης των εσόδων τους
και λοιπών συναφών ζητημάτων.
6. Στις περιουσίες του παρόντος κεφαλαίου
διενεργείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια έλεγχος
της διαχείρισης από ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21. Για την υποβολή έκθεσης, τον εξ’ υπαρχής έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση και
τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31. Η αρμόδια
αρχή μπορεί να ζητεί τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση οποτεδήποτε.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μπορεί να περιορίζεται η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από ελεγκτικά γραφεία σε περιουσίες με ετήσια έσοδα μεγαλύτερα από πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ ή με ενεργητικό μεγαλύτερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
7. Οι διατάξεις του παρόντος και του επομένου άρθρου εφαρμόζονται και επί των περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε
κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται
ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και
ισολογισμός.
8. Τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7
υποβάλλονται στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Άρθρο 60
Πιστώσεις και δαπάνες
1. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, ούτε μεταφορά πιστώσεων, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή
από άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισμού ιδρύματος, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Κατ’ εξαίρεση μπορεί η αρμόδια αρχή να εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, την πληρωμή δαπάνης πέραν των προβλέ-

ψεων του προϋπολογισμού, η οποία προέκυψε
από λόγους ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων αναγκών προς εξυπηρέτηση του σκοπού τους. Η
άπρακτη πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται ως έγκριση της πληρωμής.
2. Δεν επιτρέπεται καμία δαπάνη σε βάρος
των ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη αναγραφή
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, εκτός αν
αφορά την εξόφληση κάθε είδους χρεών προς
το Δημόσιο.
3. Κάθε δαπάνη, που ενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του ή της συστατικής πράξης ή
του οργανισμού ή χωρίς την έγκριση του προϋπολογισμού ή με υπέρβαση των πιστώσεων που
αναγράφονται σε αυτόν, βαρύνει αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον τους διοικητές ή διαχειριστές, που έδωσαν εντολή για τη δαπάνη και καταλογίζεται με πράξη της αρμόδιας αρχής, μετά
από έλεγχο από Οικονομικό Επιθεωρητή ή ελεγκτικό γραφείο του άρθρου 21 και γνώμη του
Συμβουλίου. Ο καταλογισμός μπορεί να επεκτείνεται και στους υπαλλήλους - διαχειριστές του
ιδρύματος, εφόσον αυτοί είναι υπαίτιοι ή συνέργησαν στη μη νόμιμη δαπάνη. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 31.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Άρθρο 61
Σχολάζουσα κληρονομία
1. Στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται
σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα
του δημόσιου τομέα για την ύπαρξη κληρονομίας χωρίς εμφανή κληρονόμο διαβιβάζονται
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της τελευταίας
κατοικίας του κληρονομουμένου, η οποία προβαίνει σε εξακρίβωση των στοιχείων της κληρονομίας, πιθανολογεί την ύπαρξη ή μη κληρονόμων και ενημερώνει για τις ενέργειές της το
Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερη υποχρέωση
ενημέρωσης έχει η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του κληρονομουμένου, εφόσον παρέλθει εξάμηνο από το θάνατό του, χωρίς να εμ-
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φανιστούν οι κληρονόμοι του, προκειμένου να
διοριστεί κηδεμόνας ή να βεβαιωθεί το κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου.
2. Εφόσον προκύπτει ανάγκη ορισμού κηδεμόνα και αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στο
Υπουργείο αυτό. Αν από τα στοιχεία πιθανολογείται σφόδρα ότι δεν υπάρχει κληρονόμος
πλην του Δημοσίου, ο διορισμός κηδεμόνα παραλείπεται και υποβάλλεται αίτηση στο δικαστήριο της κληρονομίας για τη βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, σύμφωνα
με το άρθρο 1868 του Αστικού Κώδικα και με
ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος.
3. Η αρμόδια αρχή διορίζει κηδεμόνα για την
προσωρινή διοίκηση της κληρονομίας και την
εξακρίβωση του κληρονομικού δικαιώματος του
Δημοσίου όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή
δεν είναι βέβαιο ότι αποδέχθηκε την κληρονομία. Για το διορισμό κηδεμόνα ενημερώνεται
χωρίς καθυστέρηση η γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Ο επικαλούμενος κληρονομικό δικαίωμα μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη βεβαίωση του κληρονομικού του δικαιώματος, με αίτησή του προς το δικαστήριο της κληρονομίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια
αρχή, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεώς
της.
4. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και τα άρθρα 1867, 1868 και 1870 του Αστικού Κώδικα.
5. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ενεργειών του κηδεμόνα και του τυχόν
αντικαταστάτη του μετά την παρέλευση διετίας
από του αρχικού διορισμού ούτε σχετική εκκρεμοδικία και πιθανολογείται με γνώμη του Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος
εκτός από το Δημόσιο, το έργο του θεωρείται
ως περαιωθέν και ζητείται η αναγνώριση του
κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου κατά
το άρθρο 1868 του Αστικού Κώδικα. Πριν την
υποβολή της αίτησης δημοσιεύεται πρόσκληση
της αρμόδιας αρχής προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα, προκειμένου να
αναγγείλουν το δικαίωμά τους σε προθεσμία
τριών (3) μηνών. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε
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δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της
αρμόδιας αρχής επί έναν τουλάχιστον μήνα και
η προθεσμία αναγγελίας αρχίζει από την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων.
6. Με την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, θεωρείται ότι η κληρονομία επάγεται σε αυτό χωρίς όρο και για την
εκκαθάρισή της, εφόσον απαιτείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄.
Άρθρο 62
Διορισμός - Καθήκοντα - Λήξη του έργου
1. Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας διορίζεται κατά το άρθρο 16 από την αρμόδια αρχή
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος δημόσιας
αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο
προς τούτο συμφέρον, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου για την ιδιότητα της κληρονομίας
ως σχολάζουσας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17
έως 20, 22 έως 24 και 26 έως 28.
2. Για την εξακρίβωση των στοιχείων της κληρονομίας ο κηδεμόνας μπορεί να ζητεί πληροφορίες, πιστοποιητικά και αντίγραφα δημοσίων
εγγράφων από κάθε δημόσια ή τοπική αρχή,
γραμματείς δικαστηρίων, υποθηκοφύλακες, κτηματολογικά γραφεία και συμβολαιογράφους. Οι
αρχές και τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να
χορηγούν τις ζητούμενες πληροφορίες, πιστοποιητικά ή αντίγραφα ατελώς, μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από τη λήψη της σχετική αίτησης.
3. Το λειτούργημα του κηδεμόνα παύει και ο
κηδεμόνας παραδίδει την περιουσία στον κληρονόμο ή τον εκκαθαριστή, ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, αν του κοινοποιηθεί
δικαστική απόφαση περί αναγνώρισης του δικαιώματος του κληρονόμου ή αν διαπιστωθεί το
κληρονομικό δικαίωμα τρίτου με απόφαση της
αρμόδιας αρχής που εκδίδεται μετά από γνώμη
του Συμβουλίου.
Άρθρο 63
Λογοδοσία κηδεμόνα - Αμοιβή
1. Μετά τη λήξη του έργου του ο κηδεμόνας
σχολάζουσας κληρονομίας έχει την υποχρέωση
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να λογοδοτήσει στην αρμόδια αρχή. Η λογοδοσία περιλαμβάνει πλήρη έκθεση της διοίκησης
της περιουσίας που διενεργήθηκε.
2. Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας
υποβάλει στο πρώτο δίμηνο και στη συνέχεια
κάθε εξάμηνο από το διορισμό του, ιδιαίτερο πίνακα με τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της κληρονομίας, με καταχώριση των εισπράξεων ή πληρωμών και συνοπτική έκθεση
για τις έρευνες, που πραγματοποίησε για την
εξακρίβωση της περιουσίας και των δικαιούχων
κληρονόμων. Το αργότερο εντός δύο (2) ετών
οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή για τα
τελικά αποτελέσματα των ενεργειών του, υποβάλλοντας σχετική έκθεση και όλα τα στοιχεία,
που συνέλεξε από αρμόδιες αρχές και από πληροφορίες.
3. Για την αμοιβή και τις δαπάνες του κηδεμόνα εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 30.
Άρθρο 64
Φάκελοι και Μητρώο
Σχολαζουσών Κληρονομιών
1. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και τηρούν
φακέλους και Μητρώο των σχολαζουσών κληρονομιών. Στους φακέλους περιλαμβάνονται: α)
Το όνομα του κληρονομουμένου, β) το είδος και
η αποτίμηση της περιουσίας, γ) οι αναφορές και
οι εκθέσεις του κηδεμόνα, καθώς και όλα τα
στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες διαχείρισης
και διοίκησης, η αλληλογραφία κατά χρονολογική σειρά, οι προσκλήσεις της αρχής προς τον
κηδεμόνα και η λογοδοσία του. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.
2. Οι κηδεμόνες σχολαζουσων κληρονομιών
υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα, να αναγγείλουν την ύπαρξη των κληρονομιών για τις
οποίες είναι υπεύθυνοι στην αρμόδια αρχή και
να προσκομίσουν εντός έξι (6) μηνών από την
αναγγελία τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών (3) μηνών
που τάσσεται για την αναγγελία επιβάλλονται
στους υπεύθυνους οι κυρώσεις της παρ. 2, περίπτωση α΄ του άρθρου 71. Εάν κατά τη λήξη της

προθεσμίας έξι (6) μηνών που τάσσεται για την
προσκόμιση των στοιχείων αυτά δεν έχουν προσκομιστεί, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις της παρ. 2, περίπτωση α΄ του
άρθρου 71 και η αρμόδια αρχή προχωρά στην
αντικατάστασή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Άρθρο 65
Πόροι
1. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό προβλέπεται
κάθε έτος ειδική πίστωση για τη δημιουργία και
τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή του Μητρώου
των άρθρων 12 έως 14 και για τα έξοδα διοίκησης και εποπτείας των περιουσιών του παρόντος Κώδικα.
Έσοδα του προϋπολογισμού αυτού αποτελούν τα πρόστιμα του άρθρου 71 και τα ποσά δικαιώματος χρήσης και αντιτίμου δαπάνης που
εισπράττονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3
και 7 του άρθρου 14.
Η πίστωση αυτή δεν ενισχύεται με μεταφορά
ποσών από άλλους κωδικούς.
2. Για την αντιμετώπιση δαπανών των περιουσιών του παρόντος Κώδικα, επιβάλλεται ετήσια
παρακράτηση σε βάρος των εσόδων τους κατά
ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰). Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό αυτό και να καθορίζεται
ο τρόπος και οι ειδικότερες λεπτομέρειες της
παρακράτησης.
Το ποσό από την παρακράτηση εμφανίζεται
στον κατά το άρθρο 34 ειδικό προϋπολογισμό
και διατίθεται και για έξοδα της αρμόδιας αρχής
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της που
απορρέουν από τον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 66
Πάγια προκαταβολή
1. Για την πληρωμή κάθε είδους αμοιβών, δαπανών και εξόδων εκκαθάρισης περιουσιών, οι
οποίες δεν διαθέτουν για εκταμίευση τα απαραίτητα χρήματα, μπορεί να συσταθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 53 του ν.
2362/1995 (Α΄ 247) πάγια προκαταβολή υπέρ
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της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής ή αναπληρωτής του. Μετά την εκκαθάριση τα ποσά αυτά εισπράττονται από το
ενεργητικό ή τα εισοδήματα της περιουσίας και
αποδίδονται στο λογαριασμό από τον οποίο
εκταμιεύθηκαν.
2. Για την πληρωμή κάθε είδους αμοιβών, δαπανών και εξόδων σχολαζουσων κληρονομιών
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Άρθρο 67
Διαχείριση καταθέσεων
1. Κληρονόμοι, κληροδόχοι, εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, εκκαθαριστές και διοικητές
ιδρυμάτων και κηδεμόνες σχολαζουσων κληρονομιών καταθέτουν σε έναν ή και περισσότερους
έντοκους λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου ή
προθεσμιακούς, χρηματικά ποσά που προέρχονται από περιουσίες του παρόντος Κώδικα και
ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια αρχή για τα
στοιχεία των λογαριασμών, με αιτιολόγηση του
αριθμού τους και του σκοπού της κατάθεσης.
2. Πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία υπάρχουν
τίτλοι υπέρ κοινωφελών σκοπών, υποχρεούνται,
χωρίς ειδική εντολή, να εισπράττουν κατά τη
λήξη τα μερίσματα ή άλλα ωφελήματα αυτών
και να τα καταθέτουν στον οικείο λογαριασμό.
Από την ημερομηνία λήξης τα ποσά των μερισμάτων και άλλων ωφελημάτων καθίστανται αυτοδικαίως έντοκα.
3. Όταν συνιστάται επικαρπία ή καταπιστευμα επί κινητών αξιών ή μετρητών, η κυριότητα
των οποίων καταλείπεται στο Δημόσιο ή σε κοινωφελές ίδρυμα ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού, ο
επικαρπωτής ή βεβαρημένος με το καταπίστευμα τα καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη. Κατ’ εξαίρεση, με
απόφαση της αρμόδιας αρχής που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η εκ μέρους του διαχείριση των παραπά-
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νω στοιχείων, ύστερα από την παροχή ασφάλειας.
4. Η μεταφορά ή μετατροπή των καταθέσεων
των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με
εντολή του δικαιούχου και ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, αλλιώς το πιστωτικό ίδρυμα υπέχει ευθύνη για τη ζημιά που τυχόν προκαλείται.
Άρθρο 68
Πληροφορίες
Οι αρμόδιες αρχές, οι εκκαθαριστές και διοικητές περιουσιών, οι εκτελεστές διαθηκών και οι
κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών δικαιούνται να ζητούν από νομικά ή φυσικά πρόσωπα
που μπορεί να κατέχουν στοιχεία της περιουσίας (όπως ιδίως πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)
πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά και να ενεργούν έλεγχο για την εξακρίβωση των περιουσιών αυτών. Οι ζητούμενες πληροφορίες παρέχονται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή τέλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Δίκες κοινωφελών περιουσιών
1. Η αρμόδια αρχή νομιμοποιείται, πέραν των
εκκαθαριστών, εκτελεστών διαθήκης και διοικητών κοινωφελών ιδρυμάτων:
α) Να ασκεί αιτήσεις και αγωγές σε δικαστήρια για την αναγνώριση ή τη διεκδίκηση δικαιώματος σε κάθε περιουσία, που έχει διατεθεί για
κοινωφελή σκοπό ή σε κοινωφελές ίδρυμα,
β) να επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση για
την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών,
γ) να ζητεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για
την εξασφάλιση κάθε περιουσίας, σύμφωνα με
τα άρθρα 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας,
δ) να ασκεί παρέμβαση σε κάθε στάση δίκης
η οποία αφορά περιουσία υπέρ κοινωφελούς
σκοπού ή κοινωφελών ιδρυμάτων ή αφορά το
κύρος των πράξεών τους, με την υποβολή προτάσεων και χωρίς την κοινοποίηση δικογράφου
παρέμβασης,
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ε) να ζητεί την επανάληψη της δίκης ή να καλείται για την επανάληψη της δίκης, αν επήλθε
διακοπή δίκης με διάδικο ένα από τα πρόσωπα
του πρώτου εδαφίου και για λόγους που αφορούν τα πρόσωπα αυτά.
2. Τα εισαγωγικά δικόγραφα των δικών, που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή, από οποιονδήποτε κι αν ασκούνται, εκτός αν ορίζεται ειδικά διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικών και προθεσμιών του Δημοσίου.
Άρθρο 70
Κοινοποίηση εγγράφων
Η κοινοποίηση προσκλήσεων ή άλλων εγγράφων εκ μέρους της αρμόδιας αρχής προς τους
εκκαθαριστές κληρονομιών, κληροδοσιών και
δωρεών, εκτελεστές διαθηκών, διοικητές ιδρυμάτων κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών ή
άλλα πρόσωπα, γίνεται με τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290)
ή με υπάλληλο της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 57 του ν.
2717/1999 (Α΄ 97).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
Πειθαρχικές παραβάσεις και
διοικητικές κυρώσεις
1. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, που συμμετέχουν
λόγω της υπηρεσίας τους στην εξακρίβωση ή
στην εκκαθάριση των περιουσιών του παρόντος
Κώδικα, όπως και εκείνοι που ασκούν προσωρινή διοίκηση, κατά το άρθρο 5 του παρόντος Κώδικα, υπάγονται για τα ζητήματα αυτά στην πειθαρχική εξουσία της αρμόδιας αρχής, η οποία
μπορεί να επιβάλει σε αυτούς πειθαρχική ποινή
προστίμου για τη μη εκπλήρωση των καθηκόντων που προσδιορίζονται με τον παρόντα νόμο
ή για αμελή εκπλήρωση αυτών.
2. Πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ επιβάλλεται:

α) Σε εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, διοικητές
ιδρυμάτων ή περιουσιών, που διέπονται από τον
παρόντα νόμο, οι οποίοι δεν παρέχουν τα προβλεπόμενα από αυτόν στοιχεία της διαχείρισής τους
ή δεν υποβάλλουν τον προϋπολογισμό και απολογισμό μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ή αρνούνται
να υποβληθούν σε έλεγχο ή εξέταση, που διατάσσεται από την αρμόδια αρχή ή δεν υποβάλλουν
σχετική έκθεση ή δεν παρέχουν πληροφορίες για
την οικονομική κατάσταση των κοινωφελών ιδρυμάτων και περιουσιών ή δεν τηρούν τα απαραίτητα βιβλία ή δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις
του κώδικα και των συστατικών πράξεων.
β) Σε πιστωτικά ιδρύματα, όργανα των οποίων δεν παρέχουν τις ζητούμενες από την αρμόδια αρχή πληροφορίες ή αρνούνται να συμμορφωθούν σε αίτημά της που προβλέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
γ) Σε συμβολαιογράφους, δικαστικούς γραμματείς και προξένους που δεν συμμορφώνονται
με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις
υποχρεώσεις τους από αυτές.
3. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μετά
από κλήση του υπόχρεου για να παράσχει εντός
ευλόγου χρόνου εξηγήσεις στο οριζόμενο από
την αρμόδια αρχή όργανο ή πρόσωπο. Για όργανα ή υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και για διοικητές ιδρυμάτων, η επίδοση της κλήσης γίνεται στην υπηρεσία τους ή την έδρα του νομικού προσώπου,
για δε τους λοιπούς στον τόπο κατοικίας τους.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή, μετά από γνώμη του Συμβουλίου, βεβαιώνονται από τον Διευθυντή Δ.Ο.Υ. του τόπου που έγινε η επίδοση της κλήσης και εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
4. Το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα από
την υποχρέωση για ανόρθωση της ζημιάς, που
προξένησαν και ανεξάρτητα από ενδεχόμενη
ποινική ευθύνη τους.
Άρθρο 72
Ποινικές κυρώσεις
1. Όσοι διακατέχουν ή παρακρατούν περιουσίες, που έχουν διατεθεί υπέρ του Δημοσίου ή
κοινωφελών σκοπών, καθώς και οι θεματοφύλα-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

κες και οι οφειλέτες, που αποδίδουν τα οφειλόμενα αντικείμενα στους αντιδίκους του Δημοσίου ή των δικαιούχων, παρά τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του παρόντος Κώδικα, τιμωρούνται κατά τα άρθρα 258 και 259 του Ποινικού Κώδικα, εξομοιούμενοι για το αξιόποινο και
τιμωρητό των εγκλημάτων αυτών, προς δημόσιους υπαλλήλους.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 235 έως και 263Α
του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και για τους
εκτελεστές διαθηκών, διαχειριστές, εκκαθαριστές, κηδεμόνες σχολαζουσων κληρονομιών,
διοικητές ιδρυμάτων και περιουσιών, που έχουν
διατεθεί υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών ή έργων, οι οποίοι εξομοιώνονται για το
αξιόποινο και τιμωρητό των εγκλημάτων αυτών,
προς υπαλλήλους.
3. Κακουργήματα που τελούνται από τα παραπάνω πρόσωπα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκδικάζονται από το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων (άρθρο 111 Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας).
4. Εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, διαχειριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, διοικητές ιδρυμάτων, οι οποίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους ή
να ενεργούν πράξεις διαχείρισης, παρά την αντικατάσταση ή παύση τους, τιμωρούνται σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, εξομοιούμενοι προς δημόσιους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από άλλη αστική ευθύνη τους
για ανόρθωση της ζημίας που προκάλεσαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 73
Βιβλία - Στοιχεία
1. Για κάθε περιουσία του παρόντος Κώδικα τηρούνται ειδικά βιβλία και στοιχεία, στα οποία εμφανίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και η
οικονομική τους κατάσταση εν γένει. Τα βιβλία
και στοιχεία υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να
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ρυθμίζονται λεπτομερειακά θέματα που αφορούν το είδος και το περιεχόμενο των βιβλίων
και στοιχείων αυτών, τη διενέργεια των ελέγχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα
πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από
τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21 σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο υποβάλλονται στην
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 59, οι περιουσίες του παρόντος Κώδικα με ετήσια έσοδα μεγαλύτερα από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή
με ενεργητικό μεγαλύτερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ υπόκεινται σε έλεγχο διαχείρισης από τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου
21 κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Για την υποβολή έκθεσης, τον εξ υπαρχής έλεγχο και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να ζητεί τη διενέργεια δειγματοληπτικού
ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση οποτεδήποτε.
2. Ιδρύματα και λοιπές περιουσίες του παρόντος Κώδικα τηρούν ειδικό κλαδικό λογιστικό
σχέδιο με κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων σε αντιστοίχιση με τους προβλεπόμενους
από τα προεδρικά διατάγματα 205/1998 και
15/2011 κωδικούς του κλαδικού λογιστικού σχεδίου που ισχύει για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται
το ειδικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο του προηγούμενου εδαφίου και η έναρξη εφαρμογής αυτού και μπορούν να ορίζονται κατηγορίες ιδρυμάτων ή περιουσιών για τις οποίες, κατ’ εξαίρεση, η εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου είναι προαιρετική.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 2362/1995 για τους δημόσιους υπόλογους
και τον έλεγχο και την εποπτεία των λογαριασμών των περιουσιών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013.
Άρθρο 74
Συμβιβασμός - Κατάργηση δίκης - Διαιτησία
1. Για την κατάρτιση συμβιβασμού ή την κατάρ-
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γηση δίκης σε διαφορές επί περιουσιών των Κεφαλαίων Δ΄, Ε΄ και Η΄ του παρόντος Κώδικα
απαιτείται απόφαση της αρμόδιας αρχής ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου.
2. Για την κατάρτιση συμβιβασμού ή συμφωνίας διαιτησίας ή την κατάργηση δίκης σε διαφορές επί περιουσιών των Κεφαλαίων ΣΤ΄ και
Ζ΄ του παρόντος Κώδικα απαιτείται έγκριση της
σχετικής απόφασης του διοικούντος την περιουσία από την αρμόδια αρχή, ύστερα από γνώμη
του Συμβουλίου.
Άρθρο 75
Αμφισβήτηση κληρονομικού δικαιώματος
του Δημοσίου
1. Στις δίκες κατά του Δημοσίου για την απόδοση κληρονομίας ή μέρους αυτής, το Δημόσιο θεωρείται καλής πίστεως νομέας της κληρονομίας.
2. Το δικαίωμα προσβολής διαθήκης με την
οποία καταλείπεται περιουσία του παρόντος
Κώδικα, λόγω ακυρότητας αυτής, ασκείται
εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών
από το χρόνο δημοσίευσής της.
3. Το Δημόσιο δικαιούται να απαιτήσει τις δαπάνες εκκαθάρισης, διοίκησης και διαχείρισης
κληρονομίας, την οποία υποχρεούται να αποδώσει. Οι δαπάνες βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για
την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 76
Διάλυση περιουσίας
1. Με την επιφύλαξη ειδικών περιπτώσεων του
παρόντος Κώδικα, περιουσίες που βρίσκονται σε
αδράνεια για χρονικό διάστημα πέραν της πενταετίας διαλύονται με απόφαση του κατά το
άρθρο 10 δικαστηρίου. Το δικαστήριο αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας και τη διάθεσή
της προς εξυπηρέτηση του ίδιου ή άλλου κοινωφελούς σκοπού. Αν μετά τη διάλυση απαιτείται
εκκαθάριση της περιουσίας, ενεργείται κατά τον
παρόντα Κώδικα.
2. Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 αν υφίσταται εκκρεμοδικία για αντικείμενα της περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή νομιμοποιείται να ασκεί στο δικαστήριο τα δικαιώμα-

τα της περιουσίας για την επιτάχυνση της δίκης,
ακόμα και αν δεν είναι διάδικος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77
Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
1. α. Εξωτικός εγκαθίσταται ως κληρονόμος
κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόμους μόνο με δημόσια διαθήκη.
β. Αν με ιδιόγραφη διαθήκη διαθέτη που δεν
είναι εν ζωή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει εγκατασταθεί εξωτικός ως κληρονόμος κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόμους, το δικαστήριο διατάσσει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να
αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της
υπογραφής του διαθέτη. Στην περίπτωση αυτή
καλείται υποχρεωτικά στη δίκη, τριάντα (30)
τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, το
Ελληνικό Δημόσιο.
2. Το άρθρο 813 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν κατά το νόμο το δικαστήριο μπορεί να
διορίσει ειδικό κηδεμόνα για τη διεξαγωγή δίκης, ο διορισμός, η αντικατάσταση και η παύση
του γίνεται από το δικαστήριο της κληρονομιάς.
Από το ίδιο δικαστήριο γίνεται και η βεβαίωση
ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από
το Δημόσιο.»
3. Το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 825
Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους
ή κοινωφελών σκοπών
Κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση για την ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης με την οποία διαθέτονται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομιά,
κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών, εφόσον αναφέρεται στον τρόπο
της εκκαθάρισης και γενικά της διαχείρισης και
της εκτέλεσης της περιουσίας που έχει διατεθεί
για το κράτος ή για κοινωφελή σκοπό, υπάγεται
στην αρμοδιότητα του Εφετείου της έδρας της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εποπτεύει την
κοινωφελή περιουσία. Αν η κοινωφελής περιουσία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, αρμόδιο είναι το Εφετείο Αθηνών.»
Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος,
με έδρα τη δημοτική κοινότητα στην οποία ασκεί
τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (Α΄ 244) ή την
πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος
καταργείται με τον παρόντα νόμο.»
2. Στο άρθρο 82 του ν. 3852/2010 προστίθεται
περίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την τοπική κοινότητα στην οποία
ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την
πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου
τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.»
3. Στο άρθρο 83 του ν. 3852/2010, μετά την
παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 4Α, ως
εξής:
«4Α. Μέλη του συμβουλίου της δημοτικής
κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα
καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη
σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.»
4. Στο άρθρο 84 του ν. 3852/2010, μετά την
παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 4Α, ως
εξής:
«4Α. Μέλη του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη
σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δή-
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μου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.
Εφόσον κατά τα ανωτέρω είχαν οριστεί ως μέλη
της διοίκησης του κληροδοτήματος μέλη τοπικού συμβουλίου κοινότητας, η οποία κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος έχει πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων, για την υποκατάσταση
των μελών αυτών απαιτείται η κατά τις οικείες
διατάξεις τροποποίηση του Οργανισμού του
κληροδοτήματος.»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 160 του ν.
3852/2010 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκεί τα καθήκοντά
του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την
πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο,
η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργούμενης
με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.»
6. Στο άρθρο 163 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Μέλη του περιφερειακού συμβουλίου
συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με
έδρα την περιφερειακή ενότητα στην οποία
εκλέγονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται
από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο
τρόπο, η συμμετοχή μελών του νομαρχιακού
συμβουλίου της καταργούμενης με τον παρόντα
νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.»
Άρθρο 79
Σύσταση τμήματος Μητρώου Κοινωφελών
Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών
1. Η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 13 του
π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) μετονομάζεται σε Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών και έχει τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες του άρθρου αυτού.
2. Οι Διευθύνσεις Εθνικών Κληροδοτημάτων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των προεδρικών διαταγμάτων 136/2010 (Α΄ 229), 138/2010
(Α΄ 231), 139/2010 (Α΄ 232), 140/2010 (Α΄ 233),
141/2010 (Α΄ 234), 142/2010 (Α΄ 235), 143/2010
(Α΄ 236) μετονομάζονται σε Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών.
3. Στη Διεύθυνση της παραγράφου 1 συστήνεται Τμήμα Γ΄ - Μητρώου Κοινωφελών Περιου-
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σιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών, με αρμοδιότητες:
α) το διορισμό και τη διοικητική εποπτεία των
κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών,
β) την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων,
ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας,
την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς
της. Επίσης, μεριμνά για την κοινοποίηση στο
Πρόγραμμα Διαύγεια όλων των αποφάσεων που
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται
στο διαδίκτυο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80
Αναπροσαρμογή ποσών
Τα ποσά και τα χρηματικά όρια που ορίζονται
στον παρόντα Κώδικα και στις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεών του μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 81
Τροποποίηση οργανισμών
Οργανισμοί ή καταστατικά ιδρυμάτων, τα οποία
διέπονται από τον παρόντα Κώδικα και έχουν
εγκριθεί στο παρελθόν με τυπικό νόμο ή ισοδύναμη νομοθετική πράξη, μπορεί να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 82
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις
του Κώδικα εφαρμόζονται και στις κοινωφελείς
περιουσίες που υφίστανται κατά την έναρξη
ισχύος του, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύστασής τους. Κοινωφελή ιδρύματα που έχουν εξαιρεθεί με ειδικές διατάξεις του α.ν. 2039/1939
εξακολουθούν να εξαιρούνται του παρόντος

Κώδικα και της εποπτείας της αρμόδιας αρχής
αλλά υπέχουν σε κάθε περίπτωση υποχρέωση
υποβολής προς έλεγχο του προϋπολογισμού
και του απολογισμού τους, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 59. Διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει, θεωρούνται έγκυρες, εκτός αν ήδη καταργούνται, οι εφεξής όμως διενεργούνται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα.
2. Η νομική μορφή των ήδη συνεστημένων
περιουσιών δεν ανατρέπεται με τις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα.
3. Αν δεν ορίζεται αλλιώς, οι διατάξεις του
παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και σε περιουσίες για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι άλλη,
πλην του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και
εποπτεία συγκεκριμένων περιουσιών εξακολουθούν να ισχύουν, μπορεί όμως να τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 51, για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Κώδικα.
4. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ισχύουν ανάλογα οι μέχρι τώρα διέπουσες τα αντίστοιχα ζητήματα διατάξεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
5. Μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου του άρθρου 21 του παρόντος, ο έλεγχος επί
των κοινωφελών περιουσιών και η εκτίμηση της
αγοραίας αξίας των ακινήτων για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τούδε διατάξεις.
Για το μεταβατικό αυτό διάστημα όσοι διαχειρίζονται περιουσίες με ετήσια έσοδα περισσότερα
από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ή
με ενεργητικό μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ οφείλουν να αναθέτουν,
με δαπάνη της περιουσίας, τον ετήσιο έλεγχό
της σε ορκωτό ελεγκτή.
Ο απολογισμός και ο ισολογισμός ιδρυμάτων
για το οικονομικό έτος εντός του οποίου συνήφθη η πρώτη συμφωνία - πλαίσιο του άρθρου 21,
καθώς και η μερική λογοδοσία των εκκαθαριστών και εκτελεστών διαθηκών για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συνήφθη η ανωτέ-
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ρω συμφωνία υπόκεινται σε έλεγχο από τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21. Για την υποβολή
έκθεσης, τον επανέλεγχο και τον καταλογισμό
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3
έως 6 του άρθρου 31.
6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 16, ο διορισμός των εκκαθαριστών, εκτελεστών, διαχειριστών κοινωφελούς
περιουσίας ή ιδρύματος και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών γίνεται με κλήρωση που
διενεργεί το Συμβούλιο της αρμόδιας αρχής από
τον πίνακα που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.
7. α) Οι υποθέσεις που κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος Κώδικα εκκρεμούν προς
έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση και για
τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και έχει
αρχίσει ο έλεγχος από Οικονομικό Επιθεωρητή,
παραμένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονομική Επιθεώρηση.
β) Επανέρχονται στην αρμόδια αρχή και αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των ελεγκτικών
εταιρειών οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές εντολές ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 21.
γ) Πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέργειας ελέγχου,
κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι
πάντων και επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.
8. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κώδικα, από την
έναρξη ισχύος αυτού, καταργούνται:
α) ο α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455),
β) το ν.δ. 430/1970 (Α΄ 25),
γ) ο ν. 455/1976 (Α΄ 277),
δ) το β δ. 18.9-20.10/1947 (Α΄ 223),
ε) τα άρθρα 1865, 1866 εδάφιο δεύτερο και
1869 του Αστικού Κώδικα,
στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία
αφορά θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν ή
αντίκεινται στις διατάξεις του.
9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και
4 του παρόντος άρθρου, κάθε παραπομπή στον
α.ν. 2039/1939 ή γενικά στη νομοθεσία περί
Εθνικών Κληροδοτημάτων, νοείται από την
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έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα ότι γίνεται
στις αντίστοιχες διατάξεις του.
Άρθρο 83
Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία Έδρα - Διάρκεια
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ.» (Ε.Α.Ε.Α.Π.). Η Ε.ΑΕ.Α.Π. έχει αποκλειστικό σκοπό τη
διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων επί των οποίων διατηρεί περιουσιακά δικαιώματα ή των οποίων ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή νομικά
πρόσωπα ή φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της.
2. Στην Ε.Α.Ε.Α.Π. δύνανται να περιέρχονται
τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης και άλλων ακινήτων επί των οποίων διατηρούν περιουσιακά δικαιώματα ή των οποίων
ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση τα υπόλοιπα
νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.
590/1977 (Α΄ 146), μετά από απόφαση των νομικών αυτών προσώπων και την τήρηση των προς
τούτο προβλεπόμενων διαδικασιών.
3. Η Ε.Α.Ε.Α.Π. λειτουργεί σύμφωνα με τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται
στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο
ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και δεν εφαρμόζονται σε
αυτό, καθώς και στις εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα
ή έμμεσα, στην Ε.Α.Ε.Α.Π., οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα
στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις,
οργανισμούς ή φορείς, γενικά, του ευρύτερου
δημόσιου τομέα δεν αφορούν στις παραπάνω
εταιρείες, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτές.
4. Η Ε.Α.Ε.Α.Π. διέπεται από τις διατάξεις
της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου.
5. Η Ε.Α.Ε.Α.Π. εδρεύει σε δήμο του Νομού
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Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό
της.
6. Η διάρκεια της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι ενενήντα
εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης,
εφόσον ο σκοπός της Ε.Α.Ε.Α.Π. δεν έχει εκπληρωθεί.
Άρθρο 84
Μέτοχοι - Μετοχικό Κεφάλαιο -Έσοδα
1. Μέτοχοι της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρείται
σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ η καθεμία,
αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται από τους μετόχους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από το
Ελληνικό Δημόσιο και κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
3. Οι μετοχές της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι αμεταβίβαστες.
4.Έσοδα της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι:
α) Το αντάλλαγμα από την αξιοποίηση των
ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών
διαθεσίμων της.
γ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε πηγή.
5. Τα έσοδα της Ε.Α.Ε.Α.Π. από κάθε ακίνητο
του οποίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης παραχωρούνται στην
Ε.Α.Ε.Α.Π., αφού αφαιρεθούν οι λειτουργικές
της δαπάνες και μετά τη δημιουργία αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδονται κατά ποσοστό 50% στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά ποσοστό 50% στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου
1, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών διαθέτει τα έσοδα περαιτέρω στον φορέα που παραχώρησε τα
δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης στην Ε.Α.Ε.Α.Π. Τα έσοδα της Ιεράς Αρχιε-
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πισκοπής Αθηνών και των λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 διατίθενται, κυρίως, για την εξυπηρέτηση του εκκλησιαστικού, προνοιακού και φιλανθρωπικού
έργου των προσώπων αυτών και της Εκκλησίας
της Ελλάδος.
Οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εσόδων της Ε.Α.Ε.Α.Π.,
καθώς και το ύψος των λειτουργικών της δαπανών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που
εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση.
Άρθρο 85
Καταστατικό - Διοίκηση - Αρμοδιότητες Διαχείριση
1. Το καταστατικό της Ε.Α.Ε.Α.Π., συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις
του νόμου αυτού, εγκρίνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η
οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως. Το παραπάνω καταστατικό
της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να
κωδικοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της
Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι πενταμελές και ορίζεται με
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων
για θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Προς τούτο,
ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό
των Οικονομικών, ένα (1) μέλος υποδεικνύεται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
τα δε υπόλοιπα τρία (3) μέλη υποδεικνύονται
από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Ε.Α.Π.
εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. εξ αυτών που υποδεικνύονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Ε.Α.Π. ασκεί
πλήρως τα δικαιώματα και καθήκοντα διοίκησης
και διαχείρισης της Ε.Α.Ε.Α.Π. εντός των ορίων
που προβλέπονται από τον κ.ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του
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Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του διορίζεται
νέο μέλος για το χρόνο της θητείας που απομένει.
3. Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της Ε.Α.Ε.Α.Π.
ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Άρθρο 86
Ρυθμίσεις σχετικά με την περιέλευση των
δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και
αξιοποίησης επί των ακινήτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π.
1. Στην Ε.Α.Ε.Α.Π. περιέρχονται τα δικαιώματα
διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί των
ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1,
εξαιρουμένης ρητώς της μεταβιβάσεως της κυριότητας επ’ αυτών και με σκοπό την αξιοποίησή
τους. Προς τούτο, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ
της Ε.Α.Ε.Α.Π. και, του κατά περίπτωση, κυρίου
του ακινήτου ή του φορέα που ασκεί τη διοίκηση
και διαχείριση καθενός απ’ αυτά, ύστερα από την
υποβολή σχετικού αιτήματος του τελευταίου,
που περιλαμβάνει τους όρους για την περιέλευση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π.
και μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Α.Ε.Α.Π..
2. Τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και
αξιοποίησης κάθε ακινήτου περιέρχονται στην
Ε.Α.Ε.Α.Π., χωρίς αντάλλαγμα και ατελώς, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους
ή άλλου βάρους, για χρονική περίοδο που δεν
μπορεί να υπερβεί τα ενενήντα εννέα (99) έτη.
Επίσης, τα έσοδα που αποδίδονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή
άλλη επιβάρυνση.
3. Το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1
κατά το χρόνο μεταβίβασης των ως άνω δικαιωμάτων στην Ε.Α.Ε.Α.Π., δεν θίγεται.
4. Τυχόν τελεσίδικη δικαστική αναγνώριση
αναφορικά με την κυριότητα επί ακινήτου, επί
του οποίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης έχουν περιέλθει στην
Ε.Α.Ε.Α.Π. δεν θίγει, κατά τη χρονική περίοδο
που έχει συμφωνηθεί, την ακώλυτη άσκηση από
την Ε.Α.Ε.Α.Π. της διοίκησης, διαχείρισης και
αξιοποίησης επί του ακινήτου αυτού που πραγ-
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ματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 7. Σε
περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται κυριότητα του Δημοσίου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή άλλου νομικού προσώπου του άρθρου 1
παρ. 4 του ν. 590/1977 επί ακινήτου επί του οποίου τα δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και
αξιοποίησης έχουν περιέλθει στην Ε.Α.Ε.Α.Π.,
εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.
5. Μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη του
δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του ακινήτου από την Ε.Α.Ε.Α.Π., αυτό
επανέρχεται σε εκείνον που το παραχώρησε
στην Ε.Α.Ε.Α.Π. ή σε όποιον δικαιούται να το
ασκεί κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.
Άρθρο 87
Διοίκηση - Διαχείριση Αξιοποίηση των ακινήτων
1. Η Ε.Α.Ε.Α.Π. ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των ακινήτων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1, με σκοπό την αξιοποίησή τους.
2. Η αξιοποίηση των ακινήτων από την
Ε.Α.Ε.Α.Π. διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, πλην της συστάσεως και μεταβίβασης
εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών, και κατά
προτίμηση με:
α) Εκμίσθωση.
β) Ολιγόχρονη ή μακροχρόνια παραχώρηση
της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους σε
τρίτους.
γ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών δικαιωμάτων σε τρίτους.
3. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σύμβαση της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, η σύσταση δικαιώματος επιφανείας
από την Ε.Α.Ε.Α.Π. επί ακινήτων που αξιοποιεί,
σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως και 26 του ν.
3986/2011 (Α΄ 152), για διάστημα που δεν θα
υπερβαίνει το χρόνο παραχώρησης της χρήσης
προς την εταιρεία.
4. Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων για
την αξιοποίηση των ακινήτων από την
Ε.Α.Ε.Α.Π. καθορίζεται με Κανονισμό Αξιοποίησης που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
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Άρθρο 88
Σύσταση Εταιρειών Ειδικού Σκοπού
1. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, η Ε.Α.Ε.Α.Π.
μπορεί να συστήνει επιμέρους Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.), το σύνολο των μετοχών
των οποίων θα ανήκουν στην Ε.Α.Ε.Α.Π., και
στις οποίες θα περιέρχονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα δικαιώματα διοίκησης,
διαχείρισης και αξιοποίησης επί του προς αξιοποίηση ακινήτου ή της ομάδας ακινήτων. Η δυνατότητα αυτή θα μνημονεύεται ρητά σε όλες
τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
η δε διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση θα γίνεται με όρους όμοιους με εκείνους που τίθενται από τον Κανονισμό Αξιοποίησης της
Ε.Α.Ε.Α.Π..
2. Οι διατάξεις του άρθρου 1, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 2, της παραγράφου 2
του άρθρου 3, του άρθρου 4 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 ισχύουν και για τις συνιστώμενες Ε.Ε.Σ.
Άρθρο 89
Πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων
1. Μετά τη σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρμόζονται για την
πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων αυτών οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 11
έως 17Β του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011.
2. Τις αιτήσεις του άρθρου 12 του ν.
3986/2011 υποβάλλει η Ε.Α.Ε.Α.Π. ή, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Σ. που συνιστάται σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο. Εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες που έχει εκκινήσει η Ε.Α.Ε.Α.Π. συνεχίζονται από την Ε.Ε.Σ. μετά τη σύστασή της.
Άρθρο 90
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄115) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου 138
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης υπάγονται στην ασφάλιση του παρόντος νόμου και πρόσωπα που απασχολούνται ή
παρέχουν εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή είτε σε
φυσικά πρόσωπα είτε στο Δημόσιο ή σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου είτε σε
ανεξάρτητες αρχές με οποιαδήποτε άλλη σχέση, εφόσον για την απασχόληση, εργασία τους
ή υπηρεσία τους αυτή δεν υπάγονται με ρητή
διάταξη νόμου στην ασφάλιση άλλου ταμείου
κύριας ασφάλισης. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και σε συνταξιούχους ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα.»
Άρθρο 91
Ενδοομιλικές συναλλαγές
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 39Α του ν. 2238/1994
(Κ.Φ.Ε.) (Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις υποκείμενες, κατά τα ανωτέρω, σε τεκμηρίωση συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες, η υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών αφορά σε συναλλαγές
που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ανά
κατηγορία συναλλαγής συνδεδεμένης.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39Α
του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) αντικαθίστανται ως
εξής:
«Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι
το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο
οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών μέσα στην ίδια προθεσμία και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με
τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης,
όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες
πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και
τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής
αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου
χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τριάντα (30) ημέρες.»
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3. Η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013
(Α΄ 17) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5
εφαρμόζονται για ενδοομιλικές συναλλαγές
που πραγματοποιούνται, σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και μετά, καθώς και σε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική
περίοδο που άρχισε πριν την 1.1.2012 και λήγει
από 31.12.2012 και μετά.
Ειδικά για τις διαχειριστικές περιόδους για
τις οποίες η προθεσμία κατάρτισης του φακέλου
τεκμηρίωσης και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών λήγει μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου 2013, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών
υποβάλλεται μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου 2013.
Για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
στις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μετά
την έναρξη ισχύος του ν. 3775/2009 (διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η προθεσμία
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
γεννάται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά)
και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη ο φάκελος τεκμηρίωσης που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
3728/2008. Ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια φορολογική αρχή, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994
(Κ.Φ.Ε.), η οποία προσδιορίζει και τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών σε περίπτωση μη τήρησης ή μη διάθεσης ή τήρησης ανεπαρκούς ή
ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης, καταργούμενης της παραγράφου 6 του άρθρου 39, όπως
ίσχυε πριν την τροποποίησή του από τον παρόντα νόμο.»
Άρθρο 92
Θέματα Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
1. Η προθεσμία τριών μηνών για τη στελέχωση
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων,
που ορίζεται στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄ 107), παρατείνεται από τότε που
έληξε, κατά τρεις μήνες.
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2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
α. Μεταφέρονται στην Ε.Ε.Ε.Π. οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της
Επιτροπής Καζίνο του ν. 2206/1994 (Α΄
62), με εξαίρεση τον έλεγχο και την
εποπτεία των θεμάτων που αφορούν
στα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία
έχουν συμβατικά αναλάβει να παρέχουν
τα καζίνο. Με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού ορίζεται η υπηρεσία του
Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου και της
εποπτείας των θεμάτων αυτών.
β. Καταργείται η Επιτροπή Καζίνο.
γ. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο
ως άνω στοιχείο α΄ της παραγράφου αυτής όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου
Τουρισμού ασκούνται από την Ε.Ε.Ε.Π.
Όπου στο ν. 2206/1994 προβλέπεται ο
Υπουργός Τουρισμού νοείται η Ε.Ε.Ε.Π.
Ο Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και
Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο
[Τ/6736 (Β΄ 929/4.7.2003)] συνεχίζει να
ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του από
τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
δ. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά την
31.08.2013 στη Διεύθυνση Εποπτείας
Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού, αποσπάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για περίοδο έξι μηνών, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η περίοδος αυτή μπορεί
να παρατείνεται, μετά από πρόταση της
Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί
να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη
της. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος απόσπασης οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις.
ε. Μέχρι τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν.
3229/2004 (Α΄ 38), ο έλεγχος των καζί-
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νο πραγματοποιείται από υπαλλήλους
που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π..
3. α. Στην παράγραφο 1 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α και στις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4β της υπ’
αριθμ. Οικ. 02/11/6/2013 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), από τότε που
ίσχυσε, μετά τις λέξεις «μέχρι τη σύσταση» ή
«έως τη σύσταση» προστίθενται οι λέξεις «και
πλήρη λειτουργία».
β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου
4Β της υπ’ αριθμ. Οικ.02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), από τότε
που ίσχυσε, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Η Επιτροπή Διαχείρισης του λογαριασμού
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζονται τα μέλη της. Με
όμοια απόφαση τοποθετούνται προϊστάμενοι με
βάση το οργανόγραμμα στο πλαίσιο της Ειδικής
Διαχείρισης μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα. Πράξεις της ως άνω
Επιτροπής κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο
λειτουργίας της κυρώνονται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
Άρθρο 93
Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
3832/2010 (Α΄ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θεσπίζεται, μετά από γνώμη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του
Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. και σχετική εισήγηση
των αρμόδιων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης «Ειδικός Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων» ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό
τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Με τον Ειδικό Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων η διαδικασία διαβίβασης στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και εμπίπτουν στο φορολογικό
απόρρητο με την τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας και κρυπτογράφησης των στοι-
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χείων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν για τις αρμόδιες αρχές διαβίβασης
και υποδοχής των στοιχείων αυτών.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
3832/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν
εφαρμόζεται όταν πρόκειται για στοιχεία που
εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.»
3. α. Στην αρχή της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4170/ 2013 (Α΄163), και πριν το υφιστάμενο
εδάφιο, τίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) είναι ίδιες με αυτές
που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό
προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών
Αρχών (A.Δ.A.).»
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει
από 1.1.2013.
Άρθρο 94
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Στην παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
(Α΄ 131) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Κείμενο, του οποίου το περιεχόμενο πληροί τις
προϋποθέσεις καταχώρισης σε περισσότερα
του ενός τεύχη, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, αναδημοσιεύεται με την υπογραφή
του, κατά την πρώτη δημοσίευση, αρμοδίου οργάνου, έστω και αν ο αρχικά υπογράφων έχει
παύσει να είναι αρμόδιος κατά το χρόνο της
δεύτερης δημοσίευσης.»
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου
ισχύει από την 1.1.2013.
Άρθρο 95
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Στο άρθρο 2 του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), μετά την παράγραφο 1ε΄ προστίθεται παράγραφος 1στ΄ ως εξής:
«1στ. Το πάσης φύσεως προσωπικό της
Ε.Υ.Π. εξαιρείται αναδρομικά από 1.1.2013, από
το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των λοιπών δαπανών της Ε.Υ.Π. γίνεται από την αρμό-
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δια Γενική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.»
Άρθρο 96
Διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης
1. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν.
4109/ 2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και η μεταγραφή και καταχώριση στα Κτηματολογικά Βιβλία, απαλλάσσονται, ανεξαιρέτως, από κάθε
φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ
του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου μεταβίβασης, τέλους,
εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων,
δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών
ή ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων και Κτηματολογικών Γραφείων.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄
της παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δικαιώματα και απαιτήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, αμοιβαία ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου
και οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία είχαν γεννηθεί υπέρ των συγχωνευόμενων εταιριών αλλά
δεν ασκήθηκαν εμπρόθεσμα, θεωρούνται ότι νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκούνται από την απορροφώσα εταιρεία εντός τεσσάρων (4) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
3. Η παρ. 15 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Η απορροφώσα εταιρία διοικείται από
13μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο του εποπτεύοντος
Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης,
έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο
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του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
έναν εκπρόσωπο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και ένα ακόμη μέλος ως εκπρόσωπο του μετόχου. Σε περίπτωση
που ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου με αυτή
του Διευθύνοντος Συμβούλου τότε ο μέτοχος
διορίζει δύο μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με
κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού
Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρίας. Όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν
τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το
διορισμό των μελών του, τη λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται
με βάση το καταστατικό της εταιρίας και σχετικές αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού
Μακεδονίας και Θράκης. Η θητεία των διοριζόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του πρώτου εδαφίου, το
Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτείται και λειτουργεί
νόμιμα.»
Άρθρο 97
Διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργού Επικρατείας
1.α. Οι αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και της Κεντρικής Επιτροπής
Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226).
β. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου και
υπουργικής απόφασης καταργείται.
2.α. Η αληθής έννοια των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.
3323/2005 (Α΄ 61) είναι ότι το προσωπικό,
που προσελήφθη με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου για τη στελέχωση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Κυβερνητικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού, νόμιμα υπηρετεί
στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,
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λαμβάνοντας τις αποδοχές και τα επιδόματα, που προβλέπονται και καθορίζονται
από την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου
και από τις, κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, εκδοθείσες κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
β. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, οι
ανωτέρω υπάλληλοι μπορεί να μεταφέρονται, κατόπιν αιτήσεώς τους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους,
σε υφιστάμενες κενές θέσεις της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ή σε
θέσεις που συστήνονται στη Γενική
Γραμματεία της Κυβέρνησης με την
πράξη μεταφοράς στον κλάδο ή στην
ειδικότητα στους οποίους μεταφέρονται οι υπάλληλοι. Οι μεταφερόμενοι
υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μεταφέρονται. Η μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση
συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει
τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της
ειδικότητας στον οποίο μεταφέρεται.
Σε περίπτωση μεταφοράς των ανωτέρω
υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και
για όσο χρόνο υφίστανται αυτές, δεν
πληρούται ίσος αριθμός θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Με απόφαση
του Πρωθυπουργού οι ανωτέρω υπάλληλοι επιτρέπεται να μετατάσσονται σε
άλλο Υπουργείο, δημόσια υπηρεσία ή
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους.
Με την πράξη μεταφοράς μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μεταφερόμενος υπάλληλος σύμφωνα με τις
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης. Κατά τα λοιπά ισχύει η
παράγραφος 3 της υποπαραγράφου Ζ.1
της παραγράφου Ζ΄ του ν. 4093/2012.
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Άρθρο 98
Σειρές προτεραιότητας ειδικευόμενων
Ιατροί που έχουν υποβάλλει αιτήσεις για ειδίκευση μέχρι τις 31.12.2012, στις σειρές προτεραιότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ που ενοποιήθηκαν σύμφωνα με το ν. 4052/2012, τοποθετούνται για άσκηση σύμφωνα με τις σειρές προτεραιότητας όπως είχαν διαμορφωθεί για κάθε
νοσοκομειακή μονάδα, πριν την ενοποίηση και
για όσο χρόνο παρείχε άσκηση αυτή.
Σε περίπτωση εξάντλησης μιας από τις σειρές προτεραιότητας των νοσοκομειακών μονάδων του ενιαίου νομικού προσώπου ή κένωσης
θέσης χωρίς κάποιος από τους ιατρούς να πληροί τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, δίνεται η
δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών από ιατρούς που οι αιτήσεις τους εκκρεμούν στην άλλη σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τη σειρά
αναγραφής τους σε αυτή.
Οι λεπτομέρειες που αφορούν την ανωτέρω
διαδικασία τοποθέτησης δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Επίσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας
καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών
για ειδίκευση στις νοσοκομειακές μονάδες που
αλλάζουν μορφή.
Άρθρο 99
α. Τα εδάφια i έως iν της περίπτωσης α΄ της
παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄
297), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129), την παρ. 3 του άρθρου 62
του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και την παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες
λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε μήνα.
ii. Στη Γ΄ ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και
οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση
που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εφημερίες, εκ
των οποίων μέχρι πέντε (5) ενεργές εφημερίες
και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις έντεκα (11) εφημερίες, εκ των οποίων μέ-
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χρι επτά (7) ενεργές εφημερίες και μέχρι τέσσερις (4) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές,
iii. Στη Β΄ ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει
τις επτά (7) εφημερίες, από τις οποίες οι Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές λαμβάνουν
μέχρι τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες και μέχρι
τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές
και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι πέντε (5) ενεργές
εφημερίες και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές,
iν. Στην Α΄ ζώνη οι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εφημερίες, από τις οποίες οι Διευθυντές λαμβάνουν μέχρι τρεις (3) ενεργές εφημερίες και μέχρι τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές και οι υπόλοιποι ειδικευμένοι
έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι τέσσερις
(4) ενεργές εφημερίες και μέχρι δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.
Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α΄ ζώνης ισχύει το άρθρο 6 του ν. 3754/2009. Οι ειδικευμένοι ιατροί όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποιούν τόσες εφημερίες,
ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας τις καθημερινές
ή μη, όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματος
τους και έως το ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε στα εδάφια ii έως iν.»
β. Μικτές εφημερίες ιατρών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ
και πανεπιστημιακών που πραγματοποιήθηκαν
από 1.1.2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να αποζημιωθούν κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων διατάξεων υπό την προϋπόθεση, ότι η σχετική δαπάνη ευρίσκεται εντός
των ορίων των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί
ανά νοσηλευτικό ίδρυμα από το Υπουργείο
Υγείας.
Άρθρο 100
1. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον
τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανόμενης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και
ΕΠΑΣ, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής συνάπτονται για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β΄ 1449/). Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν
μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν, η μεταφορά γίνεται με παράταση των
συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/2012. Στις
περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών πραγματοποιούνταν με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 35415/28.7.2011 κ.υ.α. (Β΄ 1701), οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/2012, αυτές ανασυστήνονται
και η οικεία Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά
και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις
των δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας, που
είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις.
2. Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την
υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών
που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013
κ.υ.α. (Β΄ 1449), οπότε με την κατάρτιση των
σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και
αζημίως.
3. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται
μέχρι τη λύση τους με το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013.
4. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των
προηγούμενων παραγράφων προκύψει αδυναμία
των αναδοχών να τα πραγματοποιήσουν, καθώς
και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρειες
αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά
τον Ιούνιο του 2013, για υφιστάμενα δρομολόγια, είτε με το κόστος που προκύπτει από παρεμφερή δρομολόγια, προκειμένου για νέα.
5. Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση
που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β΄ 1449).
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Άρθρο 101
Στην υπ’ αριθμ 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Α΄ 1449)
επέρχονται, με ισχύ από τη δημοσίευσή της, οι
εξής τροποποιήσεις:
V. Στο τέλος του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 η φράση «της παρούσας
παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση
«του παρόντος άρθρου».
VI. Στο τέλος της παραγράφου 1 του παραρτήματος η διατύπωση «αi = συντελεστής βατότητας 1 έως 1,5 ανάλογα με την ιδιομορφία του
οδικού δικτύου» αντικαθίσταται ως εξής: «αi=
συντελεστής βατότητας 0,90 έως 1,3 ανάλογα
με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου σύμφωνα
με τα περαιτέρω οριζόμενα στον αντίστοιχο πίνακα Δ.Χ. επιβατικό των συντελεστών κοστολόγησης της παραγράφου 2.»
VII. Στο άρθρο 2, Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 2
εδάφιο ε΄ περίπτωση iβ, υποπερίπτωση iii μετά
τη λέξη «ΕΠΑΛ» προστίθεται η λέξη «ΕΠΑΣ»
και στην ίδια πρόταση διαγράφεται η λέξη «πειραματικών».
VIII. Στο τέλος του άρθρου 2, Κεφάλαιο Γ΄
παράγραφος 3 εδάφιο α΄ προστίθενται τα εξής:
«Οι αναθέτουσες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη
τις τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της
σύμβασης, αλλά και τον ανταγωνισμό, μπορούν
να κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες
από τις οριζόμενες, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος, μέγιστες τιμές.»
Άρθρο 102
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των άρθρων 1 έως 82 αρχίζει δύο μήνες
από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς των λοιπών άρθρων 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.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
(ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013)
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η
Βουλή:
..............................................................................
Άρθρο 106
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) και του ν. 3534/2007
Ια. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/ 2012
(Α΄ 82) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων
Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή
ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η
οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με καταβολή του προβλεπόμενου
αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.ΧΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συμφωνηθέντος
εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ
ή Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκίνητο.»
γ. Η παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης
που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των
ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι
εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί
να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός
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αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η
αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής.
Η προμίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ είναι υποχρεωτική.»
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 84 του ν.
4070/ 2012 (Α΄ 82), καθώς και οι διατάξεις της
παραγράφου 10β του άρθρου 6 του ν. 3109/2003
(Α΄ 38) καταργούνται.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 85
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως
εξής:
« Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ
ή ΕΙΔΜΕΤ εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο
που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και
το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 86
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως
εξής:
«α. είδος αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή
ΕΙΔΜΕΤ), αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,».
5. Στο άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
προστίθενται παράγραφοι 4 έως και 10 ως ακολούθως:
«4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία
ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών
από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με
αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση
τους. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον περιφερειάρχη της έδρας της
εταιρείας ή του συνεταιρισμού.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται η συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με
αντίστοιχη καταβολή μετρητών.
Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης
εταιρείας γίνεται προς τους μετόχους αυτής,
καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις περί των προσώπων προϋποθέσεις μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 102
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του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η
μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων
του μετόχου ή εταίρου.
6. α. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και
του νόμου αυτού.
β. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις
ανώνυμες εταιρείες.
γ. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι
ονομαστικές.
7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του
ν.1667/1986 (Α΄ 196), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών.
8. Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί
με το εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών
κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση
ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη ανώνυμη εταιρεία
ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό.
9. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι
εταίροι των συνεταιρισμών παραχωρούν κατά
χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα τους. Οι όροι χρήσης
των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης
της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή
από το καταστατικό αυτών.
10. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη
του ποσοστού κάθε μετόχου επί του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής το Ε.Δ.Χ. ορίζεται ως μία μονάδα, η οποία
διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί
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σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου συγκεντρώνουν
μαζί ποσοστό 50%, εκπροσωπούνται κατά την
άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά
από έναν εξ αυτών.»
..............................................................................
Άρθρο 119
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3429/2005
1. Στην παρ. 15 του άρθρου 14α του ν.
3429/2005, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον
τρεις πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με τη διαδικασία
της ελεύθερης διαπραγμάτευσης μετά από δημόσια πρόσκληση για την εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων, και δεν υποβληθεί καμία νομότυπη
προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν θεωρηθούν συμφέρουσες από τον εκκαθαριστή ή
τους πιστωτές, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως
μικρής αξίας και ο εκκαθαριστής δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του,
σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή
ιδρύματα. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5α
του παρόντος άρθρου, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 40 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).»
2. Η παρ. 20 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου περί θέσης της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, απαγορεύεται κάθε μέτρο, εκκρεμές ή
όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση
αφορά τα χρέη της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης που δημιουργήθηκαν πριν όσο και
εκείνα που δημιουργούνται μετά την έκδοση της
απόφασης του Εφετείου.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 προστίθενται παράγραφοι 21 και 22 ως εξής:
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«21. Ο εκκαθαριστής και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένα όργανα δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη: (α) για χρέη
της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς
και λοιπούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της σχετικής οφειλής και (β) για πάσης φύσεως οφειλές προς εργαζομένους εξαιτίας συμβάσεως εργασίας με την
υπό εκκαθάριση επιχείρηση, ανεξαρτήτως του
χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής. Οι τυχόν
αξιώσεις εκ των ανωτέρω υπό α΄ και β΄ περιπτώσεων, ικανοποιούνται από τον πίνακα κατάταξης
πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 975 του
Κ.Πολ.Δ.. Οι σχετικές εκκρεμείς ποινικές, διοικητικές και αστικές διώξεις κατά του ειδικού εκκαθαριστή ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων
παύουν από της ισχύος του παρόντος και οι υφιστάμενες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.
22. Περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, τα οποία είχαν εισαχθεί πριν
από την υπαγωγή αυτής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με ατέλεια ή με τα καθεστώτα
προσωρινής εισαγωγής και ενεργητικής τελειοποίησης και για τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται προ ή μετά την υπαγωγή δασμοί,
πρόστιμα και κάθε είδους προσαυξήσεις, ελευθέρως εκποιούνται από τον εκκαθαριστή, καθ’
όλη της διάρκεια της εκκαθαριστικής διαδικασίας, κατά τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο
διαδικασίες και μετακινούνται εντός ή εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας. Το Δημόσιο, ως προς
τις απαιτήσεις του αυτές, ικανοποιείται από τον
πίνακα κατάταξης πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ., και ο εκκαθαριστής δεν
υπέχει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική
ευθύνη για τη μη καταβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.
Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 22 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προαναφερθείσα αιτία,
έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή αστικές δίκες κατά των εκκαθαριστών
ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων
παύουν από της ισχύος του παρόντος, οι υπάρ-
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χουσες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής
Αρχής.»
..............................................................................
Άρθρο 128
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των
αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης
της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης
1. Από την ισχύ του παρόντος ως τίτλος κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων θεωρείται:
α) για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας:
ι. το εκδιδόμενο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό ταξινόμησης για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα προερχόμενα
από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα εγχωρίως παραγόμενα και τα οχήματα που
παράγονται υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης ή
ιι. το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος που εκδίδεται από
τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. και Υ.Δ.Ε.).
β) για τα έχοντα αριθμό κυκλοφορίας, η
άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο με την υποβολή των παραπάνω πιστοποιητικών.
2. Η μεταβίβαση της κυριότητας των, κατά
την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, αναφερομένων
κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων ενεργείται
με απλή πράξη των μερών, αναγραφόμενης με
μέριμνα και ευθύνη τούτων επί των κατά την ίδια
διάταξη πιστοποιητικών. Στην περίπτωση όπου
από το παραστατικό τελωνισμού του φορτηγού
αυτοκινήτου οχήματος προκύπτει απαγόρευση
μεταβίβασης της κυριότητας αυτού πριν από την
παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας, λόγω παραλαβής του
με απαλλαγή από δασμούς και φόρους, η πράξη
της μεταβίβασης ενεργείται μόνον εφόσον
προηγουμένως έχουν καταβληθεί στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις.
Σε περίπτωση όπου έχει παρέλθει το ανωτέρω
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ισχύον περιοριστικό διάστημα για την τελωνειακή αποδέσμευση του φορτηγού αυτοκινήτου, η
πράξη της μεταβίβασης ενεργείται κατόπιν
έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
3. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή
αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ συντελείται με έγγραφη
συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με
ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η
πράξη της μεταβίβασης, κρατά την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, που μεταβιβάστηκε και
αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ON-LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας
στο όνομα του αγοραστή, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επέκταση της κατάργησης του βιβλιαρίου μεταβολών
και κυριότητας και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων.
5. Από την ισχύ του παρόντος καταργείται η
υποχρέωση τήρησης κατά τα προβλεπόμενα
στο ν.δ. 1146/1972 (Α’ 64) βιβλιαρίου μεταβολών
και κυριότητας για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλεπόμενες
διατάξεις για το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία
των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων.
..............................................................................
Άρθρο 135
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 119 που αρχίζει από την
ψήφισή του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο
άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση
της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2254
(ΦΕΚ Β΄ 2184/5.9.2013)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Την 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
Β΄/2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π. Δ/τος
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/221), όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2
του Π. Δ/τος 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις
του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄/56).
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία
δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/17).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄/141).
6. Την 46/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη»
(ΦΕΚ Β΄/2101), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Υ331/11-7-2013 (ΦΕΚ Β΄/1717) όμοια
απόφαση.
7. Το άρθρο 1 του Ν. 4178/2013.
8. Το άρθρο 3 του Ν. 4178/2013.
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9. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του νόμου
4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174).
10. Την παρ. 8 του άρθρου 10 του νόμου
4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174).
11. Το άρθρο 11 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174).
12. Το άρθρο 30 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174)
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
ένταξη στη ρύθμιση
1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα
στοιχεία του ακινήτου στα οποία απαραίτητα περιλαμβάνονται η γενική περιγραφή, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Δήμος στον οποίο ανήκει το
ακίνητο, οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, τα
πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών (απαραίτητα
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) καθώς
και η καταγραφή των εντασσόμενων παραβάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα του Νόμου
4178/2013 με όλα τα στοιχεία τα οποία είναι
απαραίτητα για τον υπολογισμό του παραβόλου
και του ενιαίου ειδικού προστίμου.
2. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο μηχανικός υποβάλει αίτημα ηλεκτρονικά
στο οποίο αναφέρει τον τρόπο πληρωμής του
ενιαίου ειδικού προστίμου. Το αίτημα αυτό θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του αυθαιρέτου και ελέγχεται ως προς την αλήθεια των δηλούμενων στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα
του TEE εκδίδει κωδικούς πληρωμής που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή του
παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης.
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3. Η πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης διαπιστώνεται αυτόματα με
τη διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων από τα
συμβεβλημένα Τραπεζικά Ιδρύματα πληρωμών.
Εφόσον εξοφληθούν το παράβολο και το ποσοστό ανταπόδοσης η δήλωση αποκτά αριθμό
πρωτοκόλλου, μονοσήμαντο - μοναδικό αριθμό
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επιπλέον κωδικούς πληρωμής που αποτελούν απαραίτητο
στοιχείο για την πληρωμή του ενιαίου ειδικού
προστίμου. Ως ημερομηνία υπαγωγής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.
Στον εξουσιοδοτούμενο μηχανικό που υπέβαλλε τη δήλωση και στον ιδιοκτήτη επιτρέπεται η ενημέρωση για την πορεία της υπαγωγής
στη ρύθμιση όπως η καταβολή των δόσεων και η
καταχώριση των πληρωμών έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την
περαίωση της διαδικασίας
1. 0 μηχανικός υποχρεούται μέσα σε διάστημα
έξι (6) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου
να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
2.α Μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής
των δικαιολογητικών είναι δυνατή η περαίωση
της διαδικασίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ. 1
του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ότι έχει
στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και τις
μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στην
ανωτέρω προθεσμία. Εφόσον πληρούνται οι
ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως η βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013.
β. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 3
του Ν. 4178/2013 ως αντίγραφα των σχεδίων
από το πληροφοριακό σύστημα προσκομίζονται
και επισυνάπτονται αντίγραφα των σχεδίων που
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φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού,
στα οποία αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός
της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.
4178/2013, που εξάγεται από το πληροφοριακό
σύστημα. Σε περίπτωση δε που τα συγκεκριμένα
σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο
πληροφοριακό σύστημα κατ’ εφαρμογή της παρ.
1 του παρόντος άρθρου τα αντίγραφα των σχεδίων φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού, αναγράφεται σε αυτά ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης καθώς και η δήλωση του Μηχανικού ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας.
3. Με την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, εφόσον
υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 2 ότι
έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και
τις μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά
στην ανωτέρω προθεσμία εκδίδεται η ειδική βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν.
4178/2013. Στην τεχνική έκθεση υπαγωγής που
συνοδεύει τη βεβαίωση γίνεται σαφής αναφορά
για την εξόφληση ποσοστού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κατ’ εφαρμογή της παρ. 1β΄
του ιδίου άρθρου. Για την εφαρμογή της παρ. 3
του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 ως αντίγραφα
των σχεδίων από το πληροφοριακό σύστημα
προσκομίζονται και επισυνάπτονται αντίγραφα
των σχεδίων που φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού στα οποία αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης υπαγωγής στις
διατάξεις του Ν. 4178/2013 που εξάγεται από το
πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση δε που
τα συγκεκριμένα σχέδια δεν έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κατ’
εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα
αντίγραφα των σχεδίων φέρουν υπογραφή και
σφραγίδα Μηχανικού, αναγράφεται σε αυτά ο
ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης καθώς και η
δήλωση του Μηχανικού ότι έχει στη διάθεσή του
όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες
και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
4. Στα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια
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που παραδίδει ο αρμόδιος μηχανικός στον ιδιοκτήτη, προσαρτώνται στα συμβόλαια ή υποβάλλονται για την έκδοση διοικητικών πράξεων
αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013
που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα.
Σε περίπτωση που αυτά τα δικαιολογητικά δεν
έχουν ακόμα εισαχθεί στο σύστημα θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι είναι ταυτόσημα με αυτά που θα εισαχθούν σε
ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά στοιχεία
κατά το χρόνο ισχύος τους καθώς και τα σχέδια
κατά το παρόν άρθρο εφόσον προσαρτηθούν σε
δικαιοπραξίες δύναται να επικυρώνονται από
συμβολαιογράφο κατά τις κείμενες διατάξεις
προκειμένου να προσαρτηθούν σε μεταγενέστερες πράξεις.
5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η συνολική διαδικασία υπαγωγής (ένταξη, περαίωση)
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων με αντικείμενο τη μεταβίβαση
ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των αδόμητων οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων η
βεβαίωση του άρθρου 3 Ν. 4178/2013 η οποία
προσαρτάται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα,
εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ν. 4178/2013.
6. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8
του άρθρου 11 του Ν. 4178/2013 σχετικά με την
υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας,
όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και στη βεβαίωση της παρ. 1α
(περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την
υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό
στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση
της βεβαίωσης της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3
του Ν. 4178/2013. Σε κάθε περίπτωση εφόσον
δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας
αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν τη συμπλήρωση της
ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις. Η ειδική μνεία επί της βεβαιώσεως υπαγωγής καταχωρείται μετά την ενεργοποίηση της
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σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά την
παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας.
Η ειδική μνεία επί της τεχνικής έκθεσης που
συνοδεύει τη βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του
άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται, καταχωρείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 3
Προθεσμίες Πληρωμών - Εκπτώσεων Προσαυξήσεων
1. Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης ο αρμόδιος μηχανικός, κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα τον
τρόπο πληρωμής.
Ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του
παραβόλου, η δήλωση κατατάσσεται σε μια από
τις παρακάτω κατηγορίες:
Α. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα
πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014, εντάσσονται
στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του
Ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με
προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014. Οι
επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
iii) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των
πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.
iv) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της
πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014.
Β. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα
πραγματοποιηθεί από 8/2/2014 μέχρι και
7/8/2014 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ.
2β΄ του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με
προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014. Οι
επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
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iii) 84 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης
50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων
6 δόσεων έως και την 8/8/2014.
iv) 14 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της
πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014.
Γ. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα
πραγματοποιηθεί από 8/8/2014 μέχρι και
6/2/2015 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ.
2γ΄ του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με
προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι
επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
iii) 60 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης
50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων
6 δόσεων έως και την 9/2/2015.
iv) 10 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της
πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015.
2. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη μηνιαία
δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ
και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ.
Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης
ημέρας του εξαμήνου εξοφλείται το συνολικό
ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής
του συνολικού ποσού του εξαμήνου, ανεξαρτήτως της μη εμπρόθεσμης καταβολής των επί μέρους δόσεων κατά τα ανωτέρω, το ανεξόφλητο
ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
3. Μέχρι και την τελευταία ημέρα των ως άνω
προθεσμιών καταβολής κάθε εξαμήνου επιτρέπεται η αλλαγή του τρόπου εξόφλησης. Μετά
την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών καταβολής επιτρέπεται μόνο η μετάβαση σε μηνιαίες
ή εξαμηνιαίες δόσεις με απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης.
4. Μετά την παρέλευση 10 ημερολογιακών
ημερών από τις ανωτέρω προθεσμίες λήξης επιβάλλονται στα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα ποσά
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των ειδικών προστίμων οι προσαυξήσεις που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.
4178/2013. Στις περιπτώσεις που καταστεί ληξιπρόθεσμο ποσό εφάπαξ εξόφλησης ή εξόφλησης του 30% του ειδικού προστίμου η προσαύξηση θα υπολογίζεται στο σύνολο του εφάπαξ
ποσού ή του 30% του ειδικού προστίμου με διατήρηση του δικαιώματος έκπτωσης.
5. Προσαυξήσεις που επιβάλλονται από την
καθυστέρηση καταβολής πληρωμών δεν μεταβάλλονται από τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την αλλαγή
του τρόπου εξόφλησης.
Άρθρο 4
Διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν
πραγματοποιηθεί με προγενέστερες
του παρόντος διατάξεις
1. Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 δεν τροποποιούνται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης.
2. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου
στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στο πληροφοριακό σύστημα
του TEE. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές
καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας
συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται. Από το πληροφοριακό σύστημα του TEE εκδίδεται νέα πράξη
ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις
του Ν. 4178/2013 μετά την καταβολή του ποσοστού ανταπόδοσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.
8 του άρθρου 10 του Ν. 4178/2013.
3. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014
προκειμένου να ολοκληρωθούν. Για τη μεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών
πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων απαιτείται
αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω του εξουσιοδοτημένου μηχανικού στο ηλεκτρονικό σύστημα
του TEE. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές
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καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται αυτομάτως σε νέα δήλωση η οποία συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4178/2013. Μετά την πληρωμή
του ποσοστού ανταπόδοσης, η καταβολή του
υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς
και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπόκειται
στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και της παρούσας.
4. Μέχρι την υποβολή αίτησης μεταφοράς
της δήλωσης του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις
του Ν. 4178/2013 τυχόν πληρωμές που πραγματοποιούνται με παλαιούς κωδικούς των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 γίνονται δεκτές και εισάγονται στα οικονομικά στοιχεία της δήλωσης. Σε
κάθε περίπτωση για την έκδοση πράξεων υπαγωγής ή την έκδοση βεβαιώσεων υποβάλλεται
αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος
για τη μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης
και την έκδοση πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και κατά ειδικότερα που
ορίζονται στην παρούσα.
5. Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς των
στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις
του Ν. 4178/2013 άρχεται ηλεκτρονικά με διαπιστωτική πράξη του φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση η
διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς άρχεται
εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
6. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής
διαδικασίας μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων εκδίδονται ηλεκτρονικά βεβαιώσεις της
παρ. 1α (περ. ii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013
και για τις υπαγωγές που πραγματοποιήθηκαν
κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 ανεξαρτήτως της αιτήσεως μεταφοράς των στοιχείων
των δηλώσεων στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.
7. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής
διαδικασίας μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων για την εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 η βεβαίωση για υπαγωγές κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 εκδίδεται μετά από τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταβολής ποσοστού τουλάχιστον 30% του συνόλου
του ειδικού προστίμου. Η αναφορά επί της βε-
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βαιώσεως για την εξόφληση του ως άνω ποσοστού καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο
Μηχανικό στην περιγραφή του ακινήτου καθώς
και στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης.
8.α Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μεταφοράς των στοιχείων των
δηλώσεων οι δικαιοπραξίες που πραγματοποιούνται σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 πραγματοποιούνται με έκδοση βεβαίωσης σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρούσα και συνοδεύονται
από την πράξη υπαγωγής όπως αυτή εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. Σε
αυτή την περίπτωση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη
και του μηχανικού που συνέταξε την ανωτέρω
βεβαίωση του Ν. 4178/2013 τα στοιχεία της πράξης υπαγωγής του Ν. 4014/2011 καταχωρούνται
υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, στις διατάξεις
του Ν. 4178/2013 και εκδίδονται νέες πράξεις
κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013.
β. Για τις δηλώσεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, για την εφαρμογή της
διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.
4178/2013 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση της παρ. 1α
(περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για
την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας
καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την
έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 1α (περ. iii) του
άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Σε κάθε περίπτωση
εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής
επάρκειας αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις
κείμενες διατάξεις.
9. Με βάση τις ανωτέρω παραγράφους οι
πραγματοποιηθείσες πληρωμές βάσει των διατάξεων του Ν. 4014/2011 μεταφέρονται αυτόματα ως έχουν κατά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο
πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την ει-
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σαγωγή ποσών που καταβλήθηκαν πριν την
έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011.
10. Ως ημερομηνία υπαγωγής κατά την παρ.1
του άρθρου 21 του Ν. 4178/2013 των υπαρχουσών δηλώσεων του Ν. 4014/2011 λογίζεται η
ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, τα στοιχεία των
δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011
με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή
με πληρωμένο παράβολο μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέσα
στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν.
4178/2013.
11. Κατά την μεταφορά των στοιχείων των
δηλώσεων του Ν. 4014/2011 ισχύουν οι εξής
τρόποι πληρωμών:
Τρόπος Εξόφλησης
Ν. 4014/2011

Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%)
Εφάπαξ πληρωμή χωρίς έκπτωση
Μηνιαίες δόσεις
Τριμηνιαίες δόσεις

Αντιστοίχιση σε τρόπο
Εξόφλησης κατά τα
οριζόμενα στο Ν.
4178/2013
Εφάπαξ πληρωμή
(έκπτωση 20%)
Μηνιαίες δόσεις
(ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)
Μηνιαίες δόσεις
(ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)
Εξαμηνιαίες δόσεις
(ελάχιστο ποσό 300 ευρώ)

12. Στις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 που μεταφέρονται επιτρέπεται η μεταβολή του τρόπου
εξόφλησης από εφάπαξ πληρωμή σε μηνιαίες ή
εξαμηνιαίες δόσεις με απώλεια του δικαιώματος
έκπτωσης 20%.
13. Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί μέσω μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων τουλάχιστον
το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 εφαρμόζεται αυτόματα η έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία μετάβασης.
Άρθρο 5
Ανάθεση Πληροφοριακού Συστήματος στο TEE
1. Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος
ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
2. Πέραν των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση δύναται να καταρτίζεται σχετική σύμβαση
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που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και του Τ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις
του Ν. 4178/2013. Στη σχετική σύμβαση δύναται
να ορίζονται χρονοδιαγράμματα, ειδικές ρήτρες
καθώς και ειδικές δαπάνες που τυχόν απαιτούνται.
3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη
δημιουργία των υποδομών και την αρχική λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας
δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης κατά τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 μετά
από Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου
10 του Ν. 4178/2013.
Άρθρο 6
Χορήγηση Στοιχείων σε Τρίτους
Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται από τρίτο,
αίτηση, για χορήγηση αντιγράφων υποβληθεισων ή υποβαλλομένων αιτήσεων υπαγωγής αυθαιρέτου κατασκευής ή χρήσεως στις ρυθμίσεις
του Ν. 4178/2013, η χορήγηση των αιτηθέντων
στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) περί
πρόσβασης πολιτών σε διοικητικά και ιδιωτικά
έγγραφα και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997
(ΦΕΚ 50/Α΄) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 7
Γενικές Διατάξεις
1. Το Υπουργείο Οικονομικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα μόνο για την
ανάγνωση των στοιχείων και όχι για την επεξεργασία τους. Για την πρόσβαση χρησιμοποιούνται
οι ίδιοι κωδικοί με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς περιορισμούς που έχουν διατεθεί από το
TEE για την εποπτεία των δηλώσεων του Ν.
4014/2011. Νέοι κωδικοί αποστέλλονται μετά
από αίτημα στην αρμόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστημα.
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2. Στις έντυπες αναφορές των πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων που παράγονται από το
πληροφοριακό σύστημα αναγράφεται ηλεκτρονικός κωδικός ελέγχου (Η.Κ.Ε). Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε παρέχονται ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη χρήση του εκδιδόμενου
Η.Κ.Ε προς τους ιδιοκτήτες καθώς και τους Συμβολαιογράφους και τους Δικηγόρους που συμμετέχουν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών
πράξεων.
3. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορισμού της διαδικασίας κατάθεσης και
απόδοσης του ειδικού προστίμου κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν.
4178/2013 εφαρμόζονται και ισχύουν για την
κατάθεση στα τραπεζικά ιδρύματα και την απόδοση οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 και οι κατ’
εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές αποφάσεις
καθώς και οι σχετικές συμβάσεις που καταρτίστηκαν με τραπεζικά ιδρύματα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσ΄h της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Κ1-802 απόφασης
«Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων
σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας
στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς
τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου
καταβολής Φ.Σ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 2013
(ΦΕΚ Β΄ 2495/4.10.2013)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3853/2010
(90/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».
2. Του ν. 3419/2005 (297/Α) «Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
3. Των άρθρων 17 έως 31 του Ν. 1676/1986
(204/Α), «Καθορισμός Συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων»,
όπως ισχύει.
4. Της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2873/2000
(285 Α) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
5. Της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.
2753/1999 (249/Α) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 2362/1995 (247/Α) «Περί δημοσίου
λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.Δ. 16/89 (6/Α) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.)».
8. Του Π.Δ. 86/ 2012 (141/Α) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Του Π.Δ. 87/2012 (142/Α) «Διορισμός Υφυπουργών».
10. Του Π.Δ. 93/2012 (146/Α) «Διορισμός
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας».
11. Του Π.Δ. 119/2013 (153/Α) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Της υπ’ αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινής
υπουργικής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής
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Ασφάλισης και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (470/Β).
13. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ07927/19-09-2012
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών (2574/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
14. Της υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφασης
του Πρωθυπουργού (2094/Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη».
15. Της υπ’ αριθμ. 22365/97/05.07.2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (1667/Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Κ1 802
(470/Β)/2011 απόφασή μας ως ακολούθως:
Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
Οι ιδρυτές τής υπό σύσταση Εταιρείας ή ο
εκπρόσωπος αυτών συμπληρώνουν και
υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), τα στοιχεία της
οποίας καταχωρούνται στο σύστημα της
Υπηρεσίας Μιας Στάσης και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
Ο έλεγχος της δήλωσης Φ.Σ.Κ. δεν διακόπτει τη διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. της εταιρείας και δεν απαιτείται η αποστολή οποιασδήποτε έγκρισης ή
βεβαίωσης προς την Υπηρεσία μιας Στάσης.
Γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:
Τα τέλη, καθώς και τυχόν άλλα ποσά εκτός
Φ.Σ.Κ. που εισπράττονται από την Υπηρεσία
μιας Στάσης για λογαριασμό τρίτων, επιμερίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους εντός 5
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εργάσιμων ημερών από την επιτυχή καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα τα εισπραττόμενα ποσά
που αφορούν το Δημόσιο αποδίδονται την πέμπτη της χορήγησης Α.Φ.Μ. ημέρα. 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 υπ’ αριθμ. Κ1 802/2011 κοινής υπουργικής
απόφασης 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. Α.Φ.Μ.
δ. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
ε. Κεφάλαιο
στ. Ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε., τα ονόματα και
Α.Φ.Μ. των εταίρων για τους οποίους εισπράχθηκαν δικαιώματα εγγραφής.
Δ) Στο μέρος Α της υπ’ αριθμ. Κ1 802/2011
κοινής υπουργικής απόφασης και μετά το άρθρο
14 προστίθεται νέο άρθρο:
Άρθρο 14α
1. Η Υπηρεσία μιας Στάσης υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά, στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών τα στοιχεία των δηλώσεων Φ.Σ.Κ.
που περιλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δήλωσης έναρξης/μεταβολής
μη φυσικού προσώπου.
2. Η διαβίβαση της δήλωσης πιστοποιεί ταυτόχρονα α) ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόδοση του Α.Φ.Μ. και β) ότι το ποσό που αναγράφεται στη Δήλωση Φ.Σ.Κ. έχει εισπραχθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1
της υπ’ αριθμ. Κ1- 802/2011 κοινής υπουργικής
απόφασης.
3. Ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και συσχετίζεται αυτόματα με
τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. Ως ημερομηνία υποβολής
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δήλωσης ορίζεται η ημερομηνία απόδοσης του
Α.Φ.Μ.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποδίδει το συνολικό ποσό του Φ.Σ.Κ.,
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 14 της υπ’
αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινής υπουργικής
απόφασης (470/Β) όπως αυτή ισχύει με την παρούσα, στο λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος υπ’ αριθμ.
«23/200121010 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού» την
5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ.
5. Μετά την απόδοση των σχετικών ποσών η
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει στη
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη Διεύθυνση
Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το συνολικό
ποσό της μεταφοράς των χρημάτων της ημέρας
από τον λογαριασμό της κεντρικής υπηρεσίας
του Γ.Ε.ΜΗ. στον εν λόγω λογαριασμό του Δημοσίου, για τις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η απόδοση Α.Φ.Μ..
6. Επιπλέον για τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις η Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει στη Διεύθυνση
Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., σε
ημερήσια βάση κατάσταση είσπραξης Φ.Σ.Κ.
(αρχείο excel) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στο οποίο αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. και το
πλήθος τους, η ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ., η
ημερομηνία κατάθεσης στον εν λόγω λογαριασμό του Δημοσίου και το συνολικό ποσό αυτού.
7. Εάν μετά τον έλεγχο των κατατεθέντων
ποσών σε σχέση με τα ποσά που εμφανίζονται
στις υποβληθείσες δηλώσεις, προκύψει μικρότερη κατάθεση, τότε ενημερώνεται εγγράφως από
τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο
στη Γ.Γ.Π.Σ., η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η
οποία καταθέτει άμεσα τη διαφορά με ξεχωριστή κατάθεση και ηλεκτρονικό αρχείο. Επιπλέον
η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο
στη Γ.Γ.Π.Σ., ενημερώνει εγγράφως την Οικονομική Επιθεώρηση για καθυστερημένη απόδοση
ώστε να καταλογιστεί ο οφειλόμενος τόκος
υπερημερίας. Εάν από τον έλεγχο προκύψει μεγαλύτερη κατάθεση από την κεντρική υπηρεσία
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Γ.Ε.ΜΗ., τότε η διαφορά θα καλυφθεί με ισόποσα μικρότερη κατάθεση την επόμενη ημέρα.
8. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, με βάση
την ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση της
κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. και την απόδειξη της Τράπεζας Ελλάδος, εισάγει το γενικό
σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-760
«Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών-Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.».
9. Η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δημιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές που
χρειάζεται στα υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)
TAXIS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε ημερήσια βάση. 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 και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία των Δ.Ο.Υ.
10. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ. πραγματοποιεί
έλεγχο της κίνησης του εκτός προϋπολογισμού
λογαριασμού στη ΔΟΥ 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
Ο.Π.Σ. TAXIS και την ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. με
αυτές.
11. Οι δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται στην
υπηρεσία μιας στάσης και ο αναλογούν φόρος
καταβάλλεται υποχρεωτικά μέσω κεντρικής
υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. μέσω
αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8
και 13 της υπ’ αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινής
υπουργικής απόφασης (470/Β).
12. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση από τη Δ.Ο.Υ.,
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αυτή θεωρείται ως «εκ παραδρομής παραληφθείσα» και διαγράφεται από το αρμόδιο τμήμα.
Τα εκ παραδρομής καταβληθέντα ποσά, μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου, επιστρέφονται
στο δικαιούχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του
αρθρ. 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του αρθρ. 26 του Ν.
1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας απόδοσης του Α.Φ.Μ. σύμφωνα με
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την υπ’ αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 κοινή υπουργική απόφαση (470/Β) και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας απόδοσης του αναλογούντος
Φ.Σ.Κ., όπως ορίζεται στη παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3
Αρ. πρωτ. οικ.: 54373/1.10.2013/Υπ. Περιβάλ.
Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές
ερωτήσεις. [ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ]
Α. Στο ΦΕΚ 174 Α΄ / 8-8-2013 δημοσιεύτηκε ο ν.
4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», ο οποίος αποτελείται από τα εξής τρία
(3) κεφάλαια : Κεφάλαιο Α΄ / Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης, Κεφάλαιο Β΄ / Περιβαλλοντικό ισοζύγιο & Τράπεζα Γης και Κεφάλαιο Γ΄ /
Τροποποιήσεις διατάξεων περί εκδόσεως αδειών δόμησης, αρμοδίων Συμβουλίων και άλλες
πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ακολούθησε η δημοσίευση:
α) στο ΦΕΚ 2184 Β΄ / 5-9-2013 της υπ’ αριθ.
2254/30.8.2013 Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών
για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου
4178/2013 ‘Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 174/Α΄)» και
β) στο ΦΕΚ 2244 Β΄ / 10-9-2013 της υπ’ αριθ.
3827/5.9.2013 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός ποσοστού
ανταπόδοσης για τη λειτουργία και διαχείριση
του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”».
Β. Εν όψει της ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος για τη διαδικασία μεταφοράς
των στοιχείων δηλώσεων υπαγωγής κατά τις
διατάξεις του Ν. 4014/2011 στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4178/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του Ν.
4178/2013 σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :
1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν. 4178/13 ορίζεται:
Για τις ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής
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για τις οποίες έχει καταβληθεί το σύνολο του
προστίμου και έχει περαιωθεί η διαδικασία αυτομάτως ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν. 4178/2013.
Ειδικότερα, για πράξεις υπαγωγής για τις
οποίες έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία και σχέδια και έχει καταβληθεί και το
σύνολο του προστίμου, καταρχάς, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου ή και αυτομάτως
(όταν γίνει σχετική προσαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα) εκδίδεται πράξη υπαγωγής κατά
τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4178/2013. Σε
περιπτώσεις όπου από τη μεταφορά των στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το νέο
νόμο είναι μεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωμένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το
επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης
ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύμφωνα με το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί. Προσεχώς με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι
περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής
προστίμων όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται
σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του
ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής.
Το αίτημα για τη μεταφορά των στοιχείων
υποβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό (στα
πλαίσια χρονικής ισχύος του Ν. 4178/2013) και
εφόσον απαιτηθεί η υποβολή της βεβαίωσης
πράξης υπαγωγής για την έκδοση διοικητικής
πράξης από αρμόδιες αρχές ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία.
Με την έκδοση του Π.Δ/τος για την Ταυτότητα του Κτιρίου θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποχρέωση συμπλήρωσης
της ταυτότητας κτιρίου για ολοκληρωμένες
πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.
4014/2011 για τις οποίες τυχόν δεν θα απαιτηθεί
η μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων.
2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.
4178/2013 ορίζεται:
Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/2013.
Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι πράξεις
υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου είτε δεν έχουν
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υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια. Σε αυτές τις
περιπτώσεις μετά από αίτηση απαιτείται η μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής
στο πληροφοριακό σύστημα κατά τις διατάξεις
του Ν. 4178/2013. Για την αίτηση δεν υφίσταται
ειδικός περιορισμός ως προς το χρόνο, πέραν
της γενικής χρονικής ισχύος του νόμου, δηλαδή
μέχρι 6-2-2015.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την υποβολή σε δημόσια αρχή ή η έκδοση βεβαίωσης για
δικαιοπραξία, για την έκδοση αυτών των πράξεων απαιτείται η προηγούμενη μεταφορά των
στοιχείων των δηλώσεων στις διατάξεις του Ν.
4178/2013. Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν έχει
καταβληθεί το σύνολο του προστίμου σύμφωνα
με πράξη υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.
4014/2011 αλλά δεν έχουν υποβληθεί όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια, η υποβολή των
στοιχείων και των σχεδίων και συνεπώς και η μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία του Ν. 4178/2013 (6-2-2015).
Σε περιπτώσεις όπου από τη μεταφορά των
στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το
νέο νόμο είναι μεγαλύτερο από αυτό της πράξης υπαγωγής δεν θα καταβάλλεται το επιπλέον
ποσό και θα εκδίδεται πράξη ολοκλήρωσης σύμφωνα με το ποσό που έχει υπολογιστεί.
Σε περιπτώσεις όπου από την μεταφορά των
στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το
νέο νόμο είναι μικρότερο από αυτό της πράξης
υπαγωγής οι προς καταβολή επόμενες δόσεις
(το συνολικό ποσό που υπολείπεται) αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό
του προστίμου κατά τις διατάξεις του Ν.
4178/2013.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα
για τον υπολογισμό του προστίμου στις εκκρε-
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μείς υποθέσεις ισχύουν στην περίπτωση όπου
κατά τη μεταφορά των δηλώσεων δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης
(χώροι - επιφάνειες) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη επιμέρους συντελεστές. Εφόσον κατά την
αίτηση για μεταφορά των στοιχείων στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μεταβάλλονται και τα πολεοδομικά στοιχεία της δήλωσης (χώροι - επιφάνειες) η καταβολή των επομένων δόσεων
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό και ανεξαρτήτως εάν το συνολικό ποσό
είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τον υπολογισμό της πράξης υπαγωγής κατά το Ν.
4014/2011.
Τέλος αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.
4178/2013 θα καθοριστεί με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
που τυχόν απαιτηθεί πέραν των ανωτέρω.
Γ. Επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας
έκδοσης οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης
που έχουν υποβληθεί προ της ισχύος του ν.
4178/2013 και περιλαμβάνουν εκτέλεση εργασιών σε αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στο ν.
4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθ. οικ. 2975/19.1.2012 Υ.Α. «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α ), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ
43 Β΄).
Ακολουθούν συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (1 και
2), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος
Σωκράτης Αλεξιάδης
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ΕΓΓΡΑΦΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
Δ13Β 1148617ΕΞ/30.9.2013/
[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ]
Απαλλαγή από το φ.μ.α. με το ν.δ. 1297/1972 ή
ν. 2166/1993.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 9013/24-5-2013 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, με
το οποίο διαβιβάσατε ερώτημα φορολογούμενου, σχετικά με απαλλαγή από το φ.μ.α. κατά τη
μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του ν.δ.
1297/1972 ή του ν. 2166/1993, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρ. 3 του ν.δ. 1297/1972, όπως ισχύουν, η
σύμβαση για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή
συμφωνία που αφορά εισφορά ή μεταβίβαση
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και παντός άλλου
εμπραγμάτου δικαιώματος, και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη απαιτούμενη για τη συγχώνευση
ή τη μετατροπή ή τη σύσταση της νέας εταιρίας
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος κ.λπ..
Προκειμένου για ακίνητα τα οποία εισφέρονται στη συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη εταιρία,
η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Τα εισφερόμενα ακίνητα να ανήκουν κατά
πλήρη κυριότητα στη συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη επιχείρηση και να χρησιμοποιούνται
από αυτήν κατά το χρόνο συγχώνευσης ή μετατροπής, ή, αν είχαν εισφερθεί κατά χρήση σε
αυτή, να έχουν αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί
για τις ανάγκες της επί μια πενταετία από τη
συγχώνευση ή μετατροπή και
Β) Τα εισφερόμενα ακίνητα να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της συγχωνεύουσας ή συ-

νιστώμενης εταιρίας τουλάχιστον για μια πενταετία από τη συγχώνευση ή τη μετατροπή.
2. Σχετικά με την έννοια της «εισφοράς κατά
χρήση» του ακινήτου στη συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη επιχείρηση, έχει γίνει δεκτό από τη
Διοίκηση ότι η εισφορά του ακινήτου κατά χρήση
προς τη συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύεται από το αρχικό
καταστατικό της ή μεταγενέστερη τροποποίηση
αυτού (σχετ. Υπ. Οικ. Εγκ. 27/1977 για την ερμηνεία των διατάξεων του ν. 542/1977, με το άρθρ.
50 του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρ. 3 του ν. δ.
1297/1972 ως άνω). Μόνη η απόδειξη της επί πενταετία χρησιμοποίησης του ακινήτου αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης δεν αποδεικνύει και το στοιχείο της κατά χρήση εισφοράς του ακινήτου σε αυτήν, γιατί η χρησιμοποίηση θα ήταν δυνατόν να έχει γίνει δυνάμει άλλης
έννομης σχέσης, μη αναγνωριζόμενης από την
εν λόγω διάταξη, π.χ. χρησιδανείου, μίσθωσης
κ.λπ. (Υπ. Οικ. Ν. 9601/35/ΠΟΛ.219/1981, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 507/1981 Γνωμ. ΝΣΚ).
3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993, η
κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση,
η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος […] και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους
υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
Η απαλλαγή από το φ.μ.α. καταλαμβάνει τα
εισφερόμενα ακίνητα, τα οποία ανήκουν στην
κυριότητα των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά το χρόνο του μετασχηματισμού
(ΠΟΛ. 1080/5.4.1994).
4. Ενόψει των ανωτέρω, η απαλλαγή από το
φόρο μεταβίβασης ακινήτων κατά τη μετατροπή
της Ο.Ε. σε Α.Ε. με τις διατάξεις του ν.δ.
1297/1972 ή του ν. 2166/1993 μπορεί να χορηγηθεί για την αξία των εισφερόμενων ακινήτων
ιδιοκτησίας της μετατρεπόμενης Ο.Ε., εφόσον
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συντρέχουν οι ανωτέρω αναλυτικά τιθέμενες
προϋποθέσεις κατά περίπτωση, καθώς και οι
λοιπές προϋποθέσεις του ν.δ. 1297/1972 ή του ν.
2166/1993.
Όσον αφορά την εισφορά των ακινήτων που
ανήκουν στην κυριότητα των φυσικών προσώπων – εταίρων της Ο.Ε., η απαλλαγή από το
φ.μ.α. μπορεί να χορηγηθεί, προκειμένου για τα
ακίνητα, τα οποία είχαν εισφερθεί κατά χρήση
στην Ο.Ε. υπό την έννοια και τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1297/1972 και
της ως άνω διοικητικής νομολογίας, και εφόσον
η εν λόγω μετατροπή συντελεσθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, η εισφορά ακινήτων από τους
εταίρους (είτε παλαιούς είτε νέους που θα μετέχουν στο εκ μετατροπής νομικό πρόσωπο) κατά
τη μετατροπή της Ο.Ε. σε Α.Ε. αποτελεί εισφορά
σε είδος για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. και υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης
ακινήτων, καθώς συντελείται μεταβίβαση των
ακινήτων από τα φυσικά πρόσωπα των εταίρων
προς το υπό σύσταση νομικό πρόσωπό της Α.Ε..
Επισημαίνουμε ότι η απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της απαλλαγής είναι θέμα πραγματικό, αναγόμενο στην κρίση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
5. .....................................................................
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
Οικ. ΠΡ 1322_11.01 PD: 1314325/20.6.2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Παράταση της άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτουμένων κατά το άρθρ. 5 του ν.
2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασηθίου μέχρι τις
24.03.2014.
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι με την
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με αρ. 552/4/04.06.2013 απόφαση του Δ.Σ. της
KTHMATOΛOΓΙO Α.Ε. αποφασίσθηκε:
1. Να παραταθεί μέχρι τις 24.03.2014, το διάστημα της άρσης υποχρέωσης επισύναψης των
απαιτουμένων κατά το άρθρ. 5 του ν. 2308/1995
εγγράφων στα συμβόλαια προσκόμισής τους
ενώπιον των δικαστηρίων και ελέγχου της υπάρξεώς τoυς εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία που
τηρούν για σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση, ή κατάργηση εγγραπτέου δικαιώματος επί ακινήτων
που κείνται στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ
Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασηθίου για διάστημα εννιά (9) επί πλέον μηνών, από τη λήξη
της προθεσμίας που ορίσθηκε με τις υπ’ αρ.
27717/23.04.2007, 303/10/05.11.2007, 324/2/21.04.2008, 346/2/20.10.2008, 369/5/13.04.2009,
413/3/08.04.2010, 458/2/14.04.2011, 490/2/15.12.2011 και 522/2/12.09.12 αποφάσεις
του Δ.Σ. της KΤHMAΤOΛOΓlO Α.Ε., δυνάμει των
οποίων παρατάθηκε η αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτουμένων εγγράφων με την υπ’ αρ. 277/23.04.2007 απόφαση του ΔΣ της ΚΤΗΜΑTOΛOΓΙO Α.Ε.
2. Για το ανωτέρω διάστημα παρακαλούμε να
συνεχίσει να τηρείται ο εναλλακτικός μηχανισμός ενημέρωσης της βάσης δεδομένων κτηματογράφησης, όπως ορίσθηκε στην με αρ.
277/23.04.2007 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΉΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Παρακαλούμε θερμά για τη γνωστοποίηση
της παρούσας με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλα
τα μέλη σας προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία κτηματογράφησηςτων ακινήτων που κείνται στους εν λόγω Ο.Τ.Α..

ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
Οικ. 1318815/14.08.2013/Νομική Διεύθυνση
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 του
νόμου 4164/2013 (Α΄ 156) περί τροποποίησης
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και συμπλήρωσης του νόμου 2664/1998 για το
Εθνικό Κτηματολόγιο (Α΄ 275).
Με το νόμο 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες
ρυθμίσεις» (Α΄ 156) και ειδικότερα με το άρθρο
2 του νόμου αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998 για
τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου που
αφορούν:
Α) στις πρώτες (αρχικές) εγγραφές (προθεσμία διόρθωσης, δικονομικές προϋποθέσεις για
την άσκηση και συζήτηση αγωγών και αιτήσεων
διόρθωσης ενώπιον των δικαστηρίων, εξωδικαστική διόρθωση ενώπιον του Προϊσταμένου του
Κτηματολογικού Γραφείου),
Β) στις μεταγενέστερες εγγραφές και
Γ) στη διαδικασία καταχώρισης των κτηματολογικών εγγραφών.
Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται η επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 του ν.
4164/2013 με αναφορά στις διατάξεις του νόμου 2664/1998 που τροποποιούνται σύμφωνα
με την προαναφερόμενη διάκριση σε θεματικές
ενότητες.
Α. Οι πρώτες (αρχικές) εγγραφές στα
κτηματολογικά βιβλία
1. Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 2664/1998 (άρθρο 2 παρ. 2
ν. 4164/2013): Πρώτες εγγραφές – Προθεσμία
αμφισβήτησης
Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
ορίζεται εκ νέου η προθεσμία διόρθωσης των
αρχικών εγγραφών, ενώ για τις περιοχές που
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄
162), αυτή επιμηκύνεται σε δώδεκα χρόνια,
εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο
και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη
της δωδεκαετούς αυτής προθεσμίας, οπότε η
προθεσμία ορίζεται δεκατεσσάρων ετών. Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός πολιτών στα πιλοτικά προγράμματα κτηματογράφησης των
ετών 1997-1999 που διέθεταν εγγραπτέα δικαι-
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ώματα σε περιοχές ήδη κτηματογραφημένες,
δεν είχαν εγκαίρως υποβάλει δηλώσεις για αυτά, με αποτέλεσμα τα ακίνητά τους να έχουν καταχωριστεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων οικονομικών συνθηκών, συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας για την
επιμήκυνση της προθεσμίας που θα συμβάλει
ουσιαστικά στη διευκόλυνση των πολιτών και
στον καθησυχασμό τους (είτε πρόκειται για κατοίκους εσωτερικού, είτε εξωτερικού), ώστε να
μπορέσουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά
τους για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών και την αναγραφή τους ως δικαιούχων,
χωρίς να απαξιώνεται ο θεσμός του Κτηματολογίου, συστατική αρχή του οποίου αποτελεί το
αμάχητο τεκμήριο των αρχικών εγγραφών μετά
την οριστικοποίησή τους. Η επιμήκυνση της
προθεσμίας αναμένεται τέλος να διευκολύνει
και τις υπηρεσίες του Δημοσίου για την παρέμβασή τους στη διορθωτική διαδικασία, ώστε να
αναγραφούν τα μη δηλωθέντα δικαιώματα του
Ελληνικού Δημοσίου.
Έτσι, η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών
εγγραφών ορίζεται στο εξής σε πέντε (5) έτη,
εκτός εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο
και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη
της πενταετούς αυτής προθεσμίας, για τους
οποίους η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι
επτά (7) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της πενταετούς κατά τα ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία
για την άσκηση της αγωγής δεν συμπληρώνεται
πριν από την πάροδο διετίας από την οριστική
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), όπως οι περιοχές των πιλοτικών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η αποκλειστική
προθεσμία ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, εκτός
εάν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο και για
μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της
δωδεκαετούς αυτής προθεσμίας, για τους οποί-
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ους η πρόθεση άσκησης της αγωγής είναι δεκατέσσερα (14) έτη. Για τα πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν
στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της δωδεκαετούς κατά τα ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο διετίας από την
οριστική εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Σε
όλες τις περιπτώσεις η αποκλειστική προθεσμία
για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών
εγγραφών αρχίζει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης
του αρμοδίου οργάνου, δηλ. του Ο.Κ.Χ.Ε., έως
την κατάργησή του και στο εξής του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής που προβλέπει το άρθρο 1 παραγρ. 3
για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε
κάθε κτηματογραφημένη περιοχή.
2. Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 (άρθρο 2 παρ. 3
ν. 4164/2013): Διόρθωση αρχικών εγγραφών
με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ»
Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγρ. 3
του άρθρου 6 και εισάγεται ρύθμιση για την ενιαία δικονομική μεταχείριση της διόρθωσης αρχικής εγγραφής, όταν αφορά σε δικαίωμα που
έχει καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη
«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.
Σήμερα, υπό το ισχύον νομικό καθεστώς για τη
διόρθωση αυτών των περιπτώσεων απαιτείται
από τον δικαιούχο να προσφύγει στα Δικαστήρια δύο φορές και ειδικότερα μία φορά κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για τη
διόρθωση της αρχικής εγγραφής με την ένδειξη
«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και στη συνέχεια με
άσκηση τακτικής αγωγής (αμφισβητούμενη δικαιοδοσία) κατά των αναγραφομένων τρίτων
προσώπων. Αναμφισβήτητα, η διάσπαση της
διορθωτικής διαδικασίας αφενός ενέχει τον κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και αφετέρου επιβαρύνει χρονικά και οικονομικά τον δικαιούχο που επιδιώκει τη διόρθωση της εγγραφής. Με τη νέα ρύθμιση εισάγεται ρητή πρόβλεψη, ώστε, όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή
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αρχική εγγραφή δικαιώματος που έχει καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος, να απαιτείται η άσκηση
μόνο μίας τακτικής αγωγής, που θα στρέφεται
αφενός κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για το
σκέλος της εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και αφετέρου κατά του τρίτου αναγραφομένου (ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων
του). Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις διορθώσεις αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που τμήματά του έχουν καταχωριστεί με την ένδειξη
«άγνωστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος. Τέλος, για
λόγους ασφάλειας της δικονομικής διαδικασίας
και προάσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιρετικά και μόνο για τις περιπτώσεις διόρθωσης αρχικών εγγραφών επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» που ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο
κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται να
ασκείται τακτική αγωγή που θα απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Ειδικότερα:
Άρθρο 6 παρ. 3 περ. α΄
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 3 περ. α΄
του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, για τη διόρθωση
αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» προβλέπεται η υποβολή αίτησης
ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου ορισθεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Η ρύθμιση της διάταξης αυτής εξακολουθεί
να ισχύει και περαιτέρω συμπληρώνεται με υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ ως ακολούθως:
• υποπερ. αα΄ ν. 2664/1998:
Όταν η διόρθωση αφορά σε ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώματος που έχει καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται
ως δικαιούχος, τότε ασκείται η αγωγή της παραγρ. 2 του άρθρου 6, που απευθύνεται κατά του
Ελληνικού Δημοσίου και κατά του αναγραφόμε-
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νου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο
αφορά η εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παράγραφο αυτή. Το ίδιο ισχύει και με τη
διόρθωση αρχικών εγγραφών επί ακινήτου, που
τμήματά του έχουν καταχωριστεί με την ένδειξη
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.
Με τη ρύθμιση αυτή και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων που συνεπάγεται η διάσπαση της διαρθρωτικής διαδικασίας, καθιερώνεται ρητά η ενιαία δικονομική μεταχείριση των υποθέσεων
διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, όταν αφορούν σε δικαίωμα που έχει καταχωριστεί μερικά
με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και μερικά
υπέρ τρίτου προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος. Όταν λοιπόν η διόρθωση αφορά σε
ανακριβή αρχική εγγραφή δικαιώματος που έχει
καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «αγνώστου
ιδιοκτήτη» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου
που αναγράφεται ως δικαιούχος, απαιτείται η
άσκηση μόνο της τακτικής αγωγής της παραγρ.
2 του άρθρου 6, που θα στρέφεται αφενός κατά
του Ελληνικού Δημοσίου, για το σκέλος της εγγραφής «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» και αφετέρου κατά του τρίτου αναγραφομένου ως δικαιούχου κυριότητας του οποίου το δικαίωμα αμφισβητείται (ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων
του, δηλ. των κληρονόμων, σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, των ειδικών διαδόχων λόγω παράγωγης μεταφορικής διαδοχής, π.χ. αγοραστών, δωρεοδόχων και των ειδικών διαδόχων
λόγω δημιουργικής διαδοχής, π.χ. δουλειούχων,
ενυπόθηκων δανειστών). Το ίδιο ισχύει και για
τις διορθώσεις αρχικών εγγραφών επί ακινήτου,
που τμήματά του έχουν καταχωριστεί με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και υπέρ τρίτου
προσώπου που αναγράφεται ως δικαιούχος.
Ενδεικτικές περιπτώσεις:
1η περίπτωση
Σε ακίνητο που φέρει αρχικές κτηματολογικές
εγγραφές για το δικαίωμα της κυριότητας: α)
«ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» σε ποσοστό δικαιώματος 50% και β) (Α) δικαιούχος σε ποσοστό δι-
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καιώματος 50%, ο (Β) αξιώνει την αναγνώρισή
του ως δικαιούχου δικαιώματος κυριότητας σε
ποσοστό 100% (ή άλλως σε ποσοστό δικαιώματος που αφορά σε μερικό άθροισμα του ποσοστού δικαιώματος του «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και του αναγραφόμενου δικαιούχου Α, π.χ.
60%, 70%, κ.ο.κ.).
2η περίπτωση
Σε ακίνητο που φέρει αρχικές κτηματολογικές
εγγραφές για το δικαίωμα της κυριότητας: α)
«ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ σε ποσοστό δικαιώματος 50% και β) (Α) δικαιούχος σε ποσοστό δικαιώματος 50%, ο (Β) αξιώνει την αναγνώρισή
του ως δικαιούχου δικαιώματος κυριότητας σε
ποσοστό δικαιώμαος 100% επί διαιρετού αυτοτελούς τμήματος του ακινήτου αυτού.
3η περίπτωση
Ακίνητο φέρει αρχικές κτηματολογικές εγγραφές για το δικαίωμα της κυριότητας: «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» σε ποσοστό δικαιώματος
100%. Έτερο ακίνητο φέρει αρχικές κτηματολογικές εγγραφές για το δικαίωμα της κυριότητας:
(Α) δικαιούχος σε ποσοστό δικαιώματος 100%.
Ο (Β) αξιώνει την αναγνώρισή του ως δικαιούχου σε δικαιώματος κυριότητας σε ποσοστό δικαιώματος 100% επί ακινήτου που συντίθεται
από τμήματα (ή από την καθολική ενοποίηση)
των ως άνω ακινήτων.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις,
για τη διόρθωση της εγγραφής ο (Β) θα ασκήσει
την τακτική αγωγή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, στρεφόμενος κατά του
Ελληνικού Δημοσίου και του αναγραφόμενου
δικαιούχου (Α), ως ειδικότερα θα αιτηθεί στην
αγωγή του.
υποπερ. ββ΄ ν. 2664/1998:
Όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής
δικαιώματος επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη
«αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγρ. 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία,
ασκείται η αγωγή της παραγρ. 2 που απευθύνε-
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ται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ για την
άσκηση της αγωγής σε βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου, ως νομιμοποιείται εκ του νόμου παθητικά, εφαρμόζονται όσα ειδικότερα ορίζονται
στην παράγρ. 2 του άρθρου 6, όπου άλλωστε γίνεται ρητή παραπομπή από τις διατάξεις που εισάγουν τις εν λόγω υποπεριπτώσεις, δηλ. ισχύει ομοίως η εξαίρεση από την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 (Α΄
488), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.
2732/1999 (Α΄ 154).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μεταβατική
διάταξη της παραγρ. 1 εδαφ. α΄ του άρθρου 13
του ν. 4164/2013, η διάταξη της παραγρ. 3 περ.
α΄ του άρθρου 6, ως τροποποιείται και συμπληρώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3
του ν. 4164/2013, εφαρμόζεται και στις αγωγές
και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος που και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.
Έτσι, εάν πριν την έναρξη ισχύος του ν.
4164/2013 είχε ασκηθεί τακτική αγωγή που δεν
έχει ακόμη συζητηθεί για τη διόρθωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής δικαιώματος που έχει
καταχωριστεί μερικά με την ένδειξη «αγνώστου
ιδιοκτήτη» και μερικά υπέρ τρίτου προσώπου, η
οποία εστρέφετο κατά του Ελληνικού Δημοσίου
και κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου, τότε η αγωγή αυτή κατά το χρόνο συζήτησή της
θα θεωρηθεί ότι ασκήθηκε παραδεκτά.
Άρθρο 6 παρ. 3 περ. β΄
Με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
αντικαθίσταται επίσης και η περίπτωση β΄ της
παραγραφ. 3 του άρθρου 6 και ειδικότερα, προς
αποφυγή ερμηνευτικών αμφιβολιών, εισάγεται
ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα διόρθωσης
αρχικών εγγραφών «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
με επίκληση ως τίτλο κτήσης κάθε πράξη μεταγραπτέα κατά την κείμενη νομοθεσία στα βιβλία
του υποθηκοφυλακείου που δεν έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, σε αντικατάσταση
της προϊσχύουσας μορφής της διάταξης όπου
αναγραφόταν «πράξη μεταγραπτέα κατά το άρθρο 1192 αρ. 1-4 ΑΚ».
3. Διόρθωση αρχικών εγγραφών κατά τη διαδι-
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κασία της παραγράφου 8 του άρθρου 6 ν.
2664/1998 (άρθρο 2 παρ. 6 ν. 4164/2013)
Με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
επαναδιατυπώνεται η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 και επέρχονται διαδικαστικές βελτιώσεις στη διαδικασία διόρθωσης
στοιχείων των πρώτων εγγραφών, που αυτή ήδη
προβλέπει. Πρόκειται για διόρθωση στοιχείων
των αρχικών εγγραφών, περιγραφικών (όπως
του εγγραπτέου δικαιώματος, του τίτλου κτήσης, του ιδιοκτησιακού αντικειμένου) και γεωμετρικών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20α. Με την αίτηση αυτή δεν
επιτρέπεται επί ποινή απαραδέκτου, να τίθενται
υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα συνδικαιούχων, τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα
τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Η αίτηση αυτή που
υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και μέχρι τον ορισμό του τελευταίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο
του ακινήτου, σύμφωνα με την αρχή της δημοσιότητας που διέπει τη λειτουργία του Κτηματολογίου και ειδικότερα τις διαδικασίες διόρθωσης
των αρχικών εγγραφών.
Οι αποφάσεις που εκδίδονται επί των αιτήσεων του άρθρου 6 παρ. 8, καταχωρίζονται στα κτηματολογικά βιβλία και επιφέρουν τις διορθώσεις
των κτηματολογικών εγγραφών σύμφωνα με το
διατακτικό τους, όταν καταστούν τελεσίδικες.
Σχετικά με το ζήτημα της τελεσιδικίας των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας, σημειώνεται
ότι για να καταστούν τελεσίδικες οι εν λόγω αποφάσεις, αρκεί η επίδοσή τους στον Εισαγγελέα
του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου, αφού ο
Εισαγγελέας συνιστά εκ του νόμου διάδικο σε
όλες τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας στην
περιφέρεια του δικαστηρίου, που υπηρετεί. Εάν
κατά τη διαδικασία στο Πρωτοδικείο είχε ασκήσει
παρέμβαση τρίτος που κατέστη νομίμως διάδικος, τότε, για να καταστεί η απόφαση τελεσίδικη,
θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στον παρεμβαίνο-
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ντα, ώστε να παρέλθει και για αυτόν η προθεσμία
άσκησης των ένδικων μέσων. Για την καταχώριση
της δικαστικής απόφασης που διατάσσει τη διόρθωση, υποβάλλεται αίτηση από όποιον έχει έννομο συμφέρον με την οποία συνυποβάλλεται η
απόφαση και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η τελεσιδικία της, η δε πρόβλεψη στην
προϊσχύουσα μορφή της διάταξης για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 3 του
άρθρου 791 του ΚΠολΔ που προέβλεπε τη γνωστοποίηση της εκδοθησομένης απόφασης με επιμέλεια της Γραμματείας του δικάσαντος Δικαστηρίου, καταργήθηκε.
4. Διατάξεις για την παραδεκτή άσκηση και συζήτηση αγωγών και αιτήσεων κατά το άρθρο 6
παρ. 2 και 3 ν. 2664/1998 ενώπιον των Δικαστηρίων (άρθρο 2 παρ. 4, 6, 15 και 16 ν. 4164/2013)
Άρθρο 6 παρ. 3 περ. ε΄ και 8 περ. β΄
ν. 2664/1998
Για τη συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου των
αγωγών και αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 2, 3 και 8 του άρθρου 6, προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου:
α) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και
β) απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφού ο δικαστής μπορεί με ευχέρεια να διαγνώσει το σφάλμα των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και να διατάξει την ορθή αποκατάστασή του, είτε αυτό αφορά στα εγγραπτέα δικαιώματα, είτε στην απεικόνιση του
ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, είτε
πρόκειται για σωρευτικό σφάλμα.
Σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής ή
της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και
στα κτηματολογικά διαγράμματα, κατά τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης και με ποινή
απαραδέκτου, προσκομίζονται:
α) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου,
β) τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος), στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με
την αιτούμενη διόρθωση και
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γ) η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου
ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο
Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί
μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της
εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε., ως μετονομάζεται η
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για
τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της
απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που
επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση της τεχνικής συμβατότητας της αιτούμενης γεωμετρικής διόρθωσης σε σχέση με τη χωρική βάση του Εθνικού
Κτηματολογίου, καθόσον μέχρι σήμερα έχουν
προκύψει φαινόμενα δικαστικών αποφάσεων
που όταν ζητείται η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά βιβλία, αφού έχουν καταστεί ήδη αμετάκλητες ή τελεσίδικες κατά περίπτωση, διαπιστώνεται εκ των υστέρων η αδυναμία της τεχνικής τους επεξεργασίας λόγω ατελειών στην
αποτύπωση των γεωμετρικών διορθώσεων που
διατάσσουν κατά μεταφορά από το τοπογραφικό
διάγραμμα που προσκομίστηκε στη δίκη.
Η αξιολόγηση λοιπόν από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε. της συνδρομής των τεχνικών
προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής
μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, παρέχει
εχέγγυα στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου
για την τεχνική πληρότητα του αιτήματος διόρθωσης, αφού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5469/4-2-2004
Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Δικαιοσύνης (Β΄ 314), οι αρμοδιότητες τήρησης και ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων
ασκούνται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.», όπως αυτή μετονομάστηκε.
Για τη σύνταξη και έκδοση της εισήγησης υποβάλλεται αίτηση απευθείας προς την ΕΚΧΑ Α.Ε.,
χωρίς διαδικαστική ή άλλου είδους παρεμβολή
των υπηρεσιών των Υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία. Υπόδειγμα της αίτησης και χρηστικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε.,
www.ktimatologio.gr (Ενότητα: Κτηματολόγιο σε
λειτουργία Διορθώσεις αρχικών εγγραφών
Διόρθωση με δικαστική απόφαση). Η υποβολή
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της αίτησης για την έκδοση της τεχνικής εισήγησης δεν εξαρτάται από το χρόνο εγγραφής της
αγωγής ή της αίτησης στα κτηματολογικά βιβλία,
δηλ. μπορεί να διενεργηθεί ακώλυτα είτε πριν, είτε και μετά από αυτήν. Για λόγους πάντως έγκαιρης διεκπεραίωσης των αιτημάτων έκδοσης τεχνικών εισηγήσεων, συνιστάται τα σχετικά αιτήματα να υποβάλονται σε εύλογο χρόνο πριν από
τη συζήτηση της αγωγής, και σε κάθε περίπτωση
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από αυτήν. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος σε συνεργασία με τον τεχνικό
σύμβουλο της υπόθεσης θα μπορέσει να προβεί
εγκαίρως σε τυχόν απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες ως προς το δικόγραφό του, σε περίπτωση που από το περιεχόμενο της εισήγησης
αναδειχθούν τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να
αξιολογηθούν πριν τη συζήτηση της υπόθεσης.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν στην παραδεκτή συζήτηση αγωγών και αιτήσεων κατά
το άρθρο 6 παρ. 2, 3 και 8 οφείλουν να συντρέχουν κατά το χρόνο αυτό, ανεξαρτήτως του
χρόνου άσκησής τους.
Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παραγρ. 2 και 19 παραγρ. 2 για τη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων και σφαλμάτων που αφορούν
σε γεωμετρικά στοιχεία των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (βλ. κατωτέρω υπό 6). Σε
όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις μετά
την έκδοση της αμετάκλητης ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως ορίζεται ειδικότερα και
την υποβολή της αίτησης για την καταχώρισή
της στα κτηματολογικά βιβλία, το Κτηματολογικό Γραφείο θα διαβιβάσει αυτεπάγγελτα την αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα στην τεχνική
υπηρεσία της ΕΚΧΑ Α.Ε. προς επιβεβαίωση της
συνδρομής των τεχνικών προϋποθέσεων για τις
αλλαγές στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Όταν πρόκειται για αγωγές και αιτήσεις διόρθωσης των αρχικών εγγραφών που είχαν συζητηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4164/2013
και το αίτημά τους αφορά σε αλλαγές και στα
κτηματολογικά διαγράμματα, η αξιολόγηση των
τεχνικών προϋποθέσεων για την απεικόνιση της
γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την
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αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, θα διενεργηθεί με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της ΕΚΧΑ Α.Ε. που θα εκδοθεί
αυτεπάγγελτα, μετά τη διαβίβαση στην εταιρεία
από το οικείο Κτηματολογικό Γραφείο της αίτησης για την καταχώριση των αμετάκλητων ή των
τελεσίδικων αποφάσεων που εξεδόθησαν κατά
περίπτωση επ’ αυτών και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις
που εκδίδονται επί αγωγών που είχαν ασκηθεί
πριν την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις
κτηματογραφημένες περιοχές και η εφαρμογή
τους επιφέρει διορθώσεις στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές και στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Ομοίως, όταν η δίκη επί αγωγής διόρθωσης
των κτηματολογικών εγγραφών καταργείται με
συμβιβασμό λόγω εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 Α
ΚΠολΔ, και το αίτημα της αγωγής αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα, η
αξιολόγηση των τεχνικών προϋποθέσεων για
την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής που
επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, θα διενεργηθεί με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
που θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα μετά τη διαβίβαση στην εταιρεία από το οικείο Κτηματολογικό
Γραφείο της αίτησης για την καταχώριση του
πρακτικού συμβιβασμού και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων.
Άρθρο 18 παρ. 1 περ. ζ΄ ν. 2664/1998
Ορίζεται πλέον ρητά στο νόμο προς αποφυγή
και άρση οιασδήποτε αμφιβολίας ότι η υποβολή
αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν
συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή
και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών
και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών
εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά
τις διατάξεις του ν. 2664/1998.
Άρθρο 19 παρ. 2 περ. ε΄ τελευταίο εδάφιο
ν. 2664/1998
Ομοίως ορίζεται ρητά προς αποφυγή και άρση
οιασδήποτε αμφιβολίας, ότι η υποβολή αίτησης
διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων δεν συνιστά
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αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998.
Και για τις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 1 εδαφ. α΄ του άρθρου 13
του ν. 4164/2013, οι διατάξεις των άρθρων 18
παρ. 1 περ. ζ΄ και 19 παρ. 2 περ. ε΄ τελευταίο
εδάφιο εφαρμόζονται και στις αγωγές και αιτήσεις που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος
του και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Τούτο σημαίνει ότι για αγωγές και αιτήσεις διόρθωσης
των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του ν.
2664/1998 που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος του νόμου 4164/2013 και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, δεν εξετάζεται ως λόγος παραδεκτής άσκησής τους η προηγούμενη υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή γεωμετρικών σφαλμάτων κατά περίπτωση. Διευκρινίζουμε πάντως ότι η προϋπόθεση αυτή ουδέποτε συνιστούσε εκ του νόμου ρητά λόγο παραδεκτής άσκησης των αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών και ούτε
ασφαλώς μπορούσε από τις διατάξεις του ν.
2664/1998 να εξαχθεί ερμηνευτικά και να αξιωθεί βάσιμα τέτοια διαδικαστική προϋπόθεση με
ποινή απαραδέκτου για τις σχετικές δίκες, γεγονός που άλλωστε επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά με
νομολογία των Εφετειακών Δικαστηρίων, σε
όσες περιπτώσεις τυχόν κρίθηκε αντίθετα με
πρωτόδικες αποφάσεις.
5. Διατάξεις για την εξωδικαστική διόρθωση
των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών
Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 2664/1998
(άρθρο 2 παρ. 5 ν. 4164/2013)
Με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 εισάγεται ως μοναδική υποχρέωση για την υποβολή αίτησης διόρθωσης της αρχικής κτηματολογικής εγγραφής προς το Κτηματολογικό Γραφείο κατά το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998,
όταν το δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) που αναγράφεται σε αυτήν που είχε ήδη υποστεί κάποια με-

ταβολή (π.χ. μεταβιβάστηκε ή επιβαρύνθηκε με
υποθήκη), με εμφαινόμενη στις πρώτες εγγραφές, που είχε εγγραφεί στα βιβλία του Yποθηκοφυλακείου σε χρόνο πριν τη λειτουργία του Κτηματολογίου, η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές
κτηματολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώματος. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η μέχρι
σήμερα υποχρέωση της κοινοποίησης της αίτησης στο δικαιούχο που αναγράφεται στις πρώτες εγγραφές, άλλως η προϋπόθεση της συναίνεσής του επ’ αυτής, αφού είτε ο καταχωρισθείς
στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος θα έχει
ήδη συναινέσει στη μεταβολή αυτή (συμπράττοντας στην κατάρτιση της δικαιοπραξίας), είτε θα
παρέλκει η συναίνεσή του, επειδή θα παρεμβάλλεται η κρίση δικαστικού οργάνου ή η μεταβολή
θα επιβάλλεται με πράξη της διοίκησης.
Ειδικότερα, η παρ. 4 του άρθρου 6 με την
οποία ρυθμίζεται εν γένει η μεταφορά στα κτηματολογικά βιβλία εγγραπτέων πράξεων που
έχουν καταχωριστεί στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ημερομηνία καταχώρισης
των πρώτων εγγραφών και επιφέρουν μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση δικαιωμάτων αρχικών εγγραφών, τροποποιείται και
στο εξής κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνυποβάλλονται μόνο επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσίων εγγράφων και των πιστοποιητικών εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου
υποθηκοφυλακείου, από τα οποία να προκύπτει
η νόμιμη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή
κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές
κτηματολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώματος. Συνεπώς, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση της κοινοποίησης της αίτησης στο δικαιούχο
που αναγράφεται στις πρώτες εγγραφές («θιγόμενος» κατά την ορολογία της διάταξης στην
προϊσχύουσα μορφή της), ούτε αναζητείται η
συναίνεσή του επ’ αυτής.
Στην περίπτωση αυτή, η επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του
εγγραπτέου δικαιώματος πράξη καταχωρίζεται
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κατά μεταφορά από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αίτηση του δικαιούχου ή και κάθε τρίτου, που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα
άρθρα 14 έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο, ως ρητά πλέον προβλέπεται
στη διάταξη αυτή. Π.χ. (Α) δικαιούχος κυριότητας αρχικών εγγραφών, πριν την έναρξη ισχύος
του Κτηματολογίου είχε μεταβιβάσει το δικαίωμά του στον (Β) με συμβολαιογραφική πράξη
πώλησης που είχε νομίμως μεταγραφεί στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Κατά τη
λειτουργία του Κτηματολογίου ο (Α) μεταβιβάζει το δικαίωμά του επί του ίδιου ακινήτου στον
(Γ) και διενεργείται η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο. Στην προκειμένη περίπτωση ο (Β)
δεν μπορεί να επιχειρήσει τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών με τη διαδικασία του
άρθρου 6 παρ. 4 και να ζητήσει τη μεταφορά του
τίτλου της κυριότητάς του από τα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου, διότι στο κτηματολογικό
φύλλο έχει μεσολαβήσει ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο εγγραφή, δηλαδή η καταχώριση της
μεταβίβασης προς τον (Γ). Στο ίδιο παράδειγμα,
σε βάρος του (Α), δικαιούχου κυριότητας αρχικών εγγραφών, πριν την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου είχε επιβληθεί προσημείωση υποθήκης δυνάμει δικαστικής απόφασης που είχε νομίμως εγγραφεί στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου υπέρ του δανειστή (Β). Κατά τη
λειτουργία του Κτηματολογίου ο (Α) μεταβιβάζει το δικαίωμά του επί του ίδιου ακινήτου στον
(Γ) και διενεργείται η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο. Ομοίως και στην περίπτωση αυτή, ο (Β) δεν μπορεί να επιχειρήσει τη διόρθωση
των κτηματολογικών εγγραφών με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 και να ζητήσει τη μεταφορά του τίτλου της προσημείωσης υποθήκης
από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, διότι στο
κτηματολογικό φύλλο έχει μεσολαβήσει ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο εγγραφή, δηλαδή η
καταχώριση της μεταβίβασης προς τον (Γ).
Αντίθετα, εάν η μεταβίβαση προς τον (Γ) είχε
διενεργηθεί πριν την έναρξη της λειτουργίας
του Κτηματολογίου και αυτός είχε καταχωριστεί
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ως δικαιούχος κυριότητας αρχικών εγγραφών,
τότε ο (Β) θα μπορούσε νομίμως να επιχειρήσει
τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών με
τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 και να ζητήσει τη μεταφορά του τίτλου της προσημείωσης
υποθήκης από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου,
διότι η μεταβίβαση προς τον (Γ) είναι μεν μεταγενέστερη εγγραφή σε σχέση με την εγγραφή
της προσημείωσης υποθήκης, αλλά όχι ασυμβίβαστη, γιατί είχε διενεργηθεί στα βιβλία του
Υποθηκοφυλακείου υπό το προϊσχύσαν σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και όχι στο κτηματολογικό φύλλο.
Η αίτηση αυτή που δεν επιβαρύνεται με τέλη
και δικαιώματα, αναλογικά ή πάγια, υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για την
αγωγή της παραγρ. 2, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7
και 7α. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε
χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η
καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου του
Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν
όλες οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα κτηματολογικά
φύλλα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και
4α του άρθρου 16. Διευκρινίζεται ότι ο όρος
«απόφαση» ως αναφέρεται στην παρούσα διάταξη, παραπέμπει στον όρο «απόφαση» του άρθρου 15 για την καταχώριση των εγγραπτέων
πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία που αφορά
στην επισημείωση για την αποδοχή της αιτούμενης καταχώρισης ως αποτέλεσμα του ελέγχου
νομιμότητας στο οικείο πεδίο επί της αίτησης
καταχώρισης. Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός
εγγεγραμμένος και κάθε τρίτος που έχει έννομο
συμφέρον μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις
ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16
του νόμου αυτού. Για τη διορθωμένη εγγραφή,
που καταχωρίστηκε στο κτηματολογικό βιβλίο

1584

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο
άρθρο 8.
Στην περίπτωση των πάσης φύσεως βαρών,
τα οποία νομίμως έχουν συσταθεί και βαρύνουν
την κυριότητα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα, η
ρύθμιση εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του εάν η
καταχώριση της συστατικής του βάρους πράξης
στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της κτήσεως του καταχωρισθέντος στο
Κτηματολόγιο δικαιώματος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών, που δεν έχουν καταχωρισθεί στο
Κτηματολόγιο, μπορεί σε κάθε περίπτωση να
διενεργηθεί και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η μεταφορά τους στο
κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου προς το
σκοπό της εξαλείψεως.
Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και βαρών δεν επηρεάζεται από τη χρονολογική σειρά διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής.
Άρθρο 18 παράγραφος 1 ν. 2664/1998
(άρθρο 2 παρ. 14 ν. 4164/2013)
Με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
συμπληρώνεται η περίπτωση α) της παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν. 2664/1998, που αφορά στη
διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών και ορίζεται ότι η αίτηση
διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά.
Άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998
(άρθρο 2 παρ. 16 ν. 4164/2013)
Με την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
αναδιατυπώνεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
2664/1998, που αφορά στη διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών και ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα κατά την υποβολή και εξέταση των σχετικών αιτημάτων ενώπιον του Προϊσταμένου
του Κτηματολογικού Γραφείου, είτε ενώπιον
του Κτηματολογικού Δικαστή μετά την υποβολή
προσφυγής. Επιπλέον, καθορίζεται ότι η αίτηση
για τη διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε
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γεωμετρικά στοιχεία κτηματολογικών εγγραφών δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα,
πάγια ή αναλογικά.
Συγκεκριμένα, ορίζεται ρητά ότι η αίτηση που
υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19
παρ. 2, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η γεωμετρική μεταβολή που επέρχεται
με την αιτούμενη διόρθωση. Η αίτηση δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά, και καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου,
στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου του αιτούντος και των ακινήτων των δικαιούχων που
τυχόν επηρεάζονται από την αποδοχή της, στη
θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή.
Επίσης, στη διάταξη ορίζονται πλέον ρητά τα
έγγραφα που κοινοποιούνται με επιμέλεια του
αιτούντος και επί ποινή απαραδέκτου στους δικαιούχους όμορων ακινήτων, στις περιπτώσεις
που η αποδοχή της αίτησης επηρεάζει τα δικαιώματά τους. Τα έγγραφα αυτά είναι:
α) αντίγραφο της αίτησης,
β) αντίγραφο του συνυποβαλλόμενου τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και
γ) αντίγραφο της εισήγησης του Κτηματολογικού Γραφείου, ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί
και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό
Γραφείο, της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα. Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση η εισήγηση
των τεχνικών υπηρεσιών της ΕΚΧΑ Α.Ε., ως μετονομάστηκε η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., εκδίδεται
αυτεπάγγελτα μετά τη διαβίβαση στην εταιρεία
της αίτησης διόρθωσης από το οικείο Κτηματολογικό Γραφείο και ακολούθως αποστέλλεται σε
αυτό για να διενεργήσει ο αιτών με επιμέλειά
του τις κατά νόμο κοινοποιήσεις.
Όπως αναφέρεται και στο υπ’ αριθ. Πρωτ. ΑΠ
Οικ. 1108492/30.3.2011 έγγραφο της Νομικής
Διεύθυνσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ως μετο-
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νομάστηκε, για τη διαδικασία κοινοποίησης της
αίτησης του άρθρου 19 παρ. 2 στους όμορους
ιδιοκτήτες, για τα λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν υποβληθεί με την αίτηση (π.χ. αντίγραφα τίτλων, πιστοποιητικά κ.λπ.), δεν συντρέχει εκ του νόμου υποχρέωση συγκοινοποίησης,
αφού εξυπηρετούν ανάγκες νομιμοποίησης του
αιτούντος και περαιτέρω της τεκμηρίωσης του
αιτήματός του ενώπιον του Προϊσταμένου του
οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Οι επηρεαζόμενοι όμοροι δικαιούχοι δύνανται να λάβουν
γνώση του περιεχομένου τους προς επιτόπια
έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο και στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών, όπου φυλάσσεται η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 19 παρ. 2
μετά την υποβολή της με άπαντα τα συνημμένα
επ’ αυτής δικαιολογητικά.
Ο αριθμός των χορηγούμενων αντιγράφων
της αίτησης (μετά των επ’ αυτής συγκοινοποιούμενων εγγράφων) προσδιορίζεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση λήψης μικρότερου αριθμού αντιγράφων από εκείνα που απαιτούνται για την κοινοποίηση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε επικύρωση του
υπολειπόμενου αριθμού.
Κοινοποίηση της αίτησης στους δικαιούχους
όμορων ακινήτων των οποίων τα δικαιώματα
επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως:
α) είτε συνυπογράφοντας την αίτηση και το
συνυποβαλλόμενο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών,
β) είτε με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου,
γ) είτε με υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της
οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της
υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου
του ακινήτου. Στις τελευταίες περιπτώσεις (β΄
και γ΄) η δήλωσή τους περιλαμβάνει ρητά και
την αποδοχή της αιτούμενης γεωμετρικής διόρθωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνυποβαλλόμενο με την αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Στην περίπτωση
όμορων ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου
ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο Ελληνικό
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Δημόσιο, εκτός εάν αυτό συγκατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας οι δικαιούχοι όμορων ακινήτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έταξε
ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου
για την υποβολή των απόψεων, συντρέχουν οι
εξής περιπτώσεις:
α) Ο Προϊστάμενος, μετά την αξιολόγηση
της αίτησης και των απόψεων των όμορων δικαιούχων που τυχόν υποβλήθηκαν, αποδέχεται
την αιτούμενη διόρθωση: Η διάταξη προβλέπει
ότι ο Προϊστάμενος διενεργεί προσωρινή καταχώριση της εκδοθησομένης απόφασής του, δηλαδή αυτή καταχωρίζεται μεν στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου
έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή
εξεδόθη, πλην όμως δεν προβαίνει σε διορθώσεις επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων, δεδομένου ότι, ως προβλέπεται στην ίδια διάταξη,
η άσκηση προσφυγής αναστέλλει τη διόρθωση
των κτηματολογικών εγγραφών. Μετά την προσωρινή καταχώριση της απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, αυτός
δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταχώριση μεταγενέστερης εγγραφής, προτού οριστικοποιηθεί
στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου η προσωρινή καταχώριση.
Ακολούθως, και προκειμένου η καταχώριση
της απόφασης να καταστεί οριστική για να διενεργηθούν οι διορθώσεις στα κτηματολογικά
διαγράμματα, η απόφαση του Προϊσταμένου του
Κτηματολογικού Γραφείου κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος και στους όμορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης διά λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό Γραφείο με σχετική επισημείωση στο
πρωτότυπό της. Στην περίπτωση όμορων ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η
απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση της
απόφασης. Το ίδιο ισχύει και για τον δικαιούχο
όμορου ακινήτου που βλάπτεται από την από-
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φαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού
Γραφείου. Στην περίπτωση αυτή η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση
σε αυτόν της απόφασης με επιμέλεια του αιτούντος, ή αφότου έλαβε γνώση διά λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό της, από την
οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνία. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας
άσκησης προσφυγής, που αποδεικνύεται με επιμέλεια όποιου έχει έννομο και προσκομίζει τα
οικεία αποδεικτικά έγγραφα (όπως ενδεικτικά,
εκθέσεις επίδοσης, πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης προσφυγής ή περί παραίτησης από την άσκηση ένδικων
μέσων), οριστικοποιείται η καταχώριση της
απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου διά της τροπής της προσωρινής
καταχώρισης της απόφασής του σε οριστική, με
σχετική σημείωση στην οικεία θέση του κτηματολογικού φύλλου και διενεργείται η διόρθωση
στα κτηματολογικά διαγράμματα. Ημερομηνία
της οριστικής καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία της προσωρινής καταχώρισης.
Εάν εντός της νόμιμης προθεσμίας που προβλέπεται, ασκηθεί προσφυγή, τότε εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της και επί πονή απαραδέκτου, η προσφυγή καταχωρίζεται στα κτηματολογικά φύλλα
των ακινήτων όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση
επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόμενη απόφαση, στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλεται η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής απόφασης
από τον Κτηματολογικό Δικαστή. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή της απόφασης γίνεται οριστική και ο Προϊστάμενος τρέπει την προσωρινή
καταχώριση της απόφασής του σε οριστική, σημειώνοντας την τροπή στην οικεία θέση του κτηματολογικού φύλλου και ημερομηνία της οριστικής καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία της
προσωρινής καταχώρισης. Εάν η προσφυγή που
θα ασκηθεί κατά της θετικής απόφασης του
Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου,
απορριφθεί, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει αίτηση για την καταχώριση
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της απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή
στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων, όπου
έχει καταχωριστεί η προσφυγή επί της οποίας
αυτή εξεδόθη και η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών διενεργείται σύμφωνα με την
απόφαση του Προϊσταμένου, χωρίς να απαιτείται να καταστεί τελεσίδικη η απορριπτική απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή, αφού, ως
ρητά ορίζεται στην ίδια διάταξη, η προθεσμία και
η άσκηση των ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν η προσφυγή που θα
ασκηθεί κατά της θετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, γίνει
δεκτή, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται
να υποβάλει αίτηση για την καταχώριση της
απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή στα
κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων, όπου έχει
καταχωριστεί η προσφυγή επί της οποίας αυτή
εξεδόθη, προς απόδειξη της άρσης της εκκρεμοδικίας.
β) Ο Προϊστάμενος μετά την αξιολόγηση της
αίτησης και των απόψεων των όμορων δικαιούχων που τυχόν υποβλήθηκαν, απορρίπτει την
αιτούμενη διόρθωση:
Η εκδοθησόμενη απόφαση του Προϊσταμένου
του Κτηματολογικού Γραφείου καταχωρίζεται
οριστικά στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη. Για την προθεσμία άσκησης προσφυγής και την εγγραφή
της στα κτηματολογικά βιβλία, ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. Εάν η προσφυγή που θα ασκηθεί
κατά της απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, γίνει δεκτή, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να
υποβάλει αίτηση για την καταχώριση της απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η προσφυγή επί της οποίας αυτή εξεδόθη
και η διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών
διενεργείται σύμφωνα με το διατακτικό της, χωρίς να απαιτείται να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή, αφού, ως
ρητά ορίζεται στη διάταξη, η προθεσμία και η
άσκηση των ένδικων μέσων κατά της απόφασης
του Κτηματολογικού Δικαστή δεν έχει ανασταλ-
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τικό αποτέλεσμα. Εάν η προσφυγή που θα ασκηθεί κατά της θετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, απορριφθεί,
όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει αίτηση για την καταχώριση της απόφασης
του Κτηματολογικού Δικαστή στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί
η προσφυγή επί της οποίας αυτή εξεδόθη, προς
απόδειξη της άρσης της εκκρεμοδικίας.
γ) Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού
Γραφείου δεν αποφαίνεται επί της αίτησης
(σιωπηρή άρνηση): Εάν ο Προϊστάμενος του
Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί
της αιτήσεως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών:
α) από την υποβολή της ή
β) από τη λήξη της εύλογης προθεσμίας που
τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων
των δικαιούχων όμορων ακινήτων, ο αιτών έχει
δικαίωμα προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
που άρχεται από τη λήξη του διμήνου σε καθεμία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις. Για
την εγγραφή της προσφυγής στα κτηματολογικά βιβλία, ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.
6. Διατάξεις για την παραδεκτή συζήτηση αιτήσεων και προσφυγών ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή που ασκούνται κατά τα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 19 παράγραφος 2 ν.
2664/1998
Για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αιτήσεων
που ασκούνται κατά το άρθρο 18 παράγραφος 2
κατά αποφάσεων (ή της σιωπηρής άρνησης) του
Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου
επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Κτηματολογικό Γραφείο για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών,
προσκομίζεται, με ποινή απαραδέκτου:
α) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και
β) απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση.
Εάν η επίδικη αίτηση επιφέρει αλλαγές και
στα κτηματολογικά διαγράμματα, όταν αφορά
σε διόρθωση λόγω πρόδηλου σφάλματος γεω-
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μετρικών στοιχείων του ακινήτου, τότε κατά τη
συζήτηση και με ποινή απαραδέκτου, προσκομίζονται:
α) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου,
β) τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος), στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με
την αιτούμενη διόρθωση και
γ) η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της
εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε., ως μετονομάζεται η
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για
τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της
απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που
επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Αντίστοιχα, για τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου προσφυγών που ασκούνται κατά το άρθρο 19 παράγραφος 2 κατά αποφάσεων (ή της
σιωπηρής άρνησης) του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Κτηματολογικό Γραφείο για τη
διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και εκ τούτου επιφέρουν αλλαγές στα
κτηματολογικά διαγράμματα, προσκομίζονται,
με ποινή απαραδέκτου:
α) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου,
β) τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικου διαγράμματος), στο οποίο αποτυπώνεται η όποια γεωμετρική μεταβολή επέρχεται με
την αιτούμενη διόρθωση και
γ) η εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου
ή, εάν αυτό δεν έχει συσταθεί και το υφιστάμενο Υποθηκοφυλακείο εξακολουθεί να λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, της
εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε., ως μετονομάζεται η
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για
τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της
απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που
επέρεχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα
κτηματολογικά διαγράμματα.
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Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις,
η εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε., ως μετονομάζεται η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., εκδίδεται κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης απευθείας προς την εταιρεία,
χωρίς διαδικαστική ή άλλου είδους παρεμβολή
των υπηρεσιών των Υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία. Για την υποβολή της αίτησης, ισχύουν όσα
προαναφέρθηκαν, βλ. ανωτέρω υπό 4.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν στην παραδεκτή συζήτηση αγωγών και αιτήσεων κατά
τα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 19 παράγραφος
2 και οφείλουν να συντρέχουν κατά το χρόνο
αυτό, ανεξαρτήτως του χρόνου άσκησής τους.
Όταν πρόκειται για αιτήσεις και προσφυγές
που είχαν συζητηθεί πριν την έναρξη ισχύος του
νόμου 4164/2013, η αξιολόγηση των τεχνικών
προϋποθέσεων για την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής που επέρχεται με την αιτούμενη διόρθωση στα κτηματολογικά διαγράμματα, θα διενεργηθεί με εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας της ΕΚΧΑ Α.Ε. που θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα μετά τη διαβίβαση στην εταιρεία από
το οικείο Κτηματολογικό Γραφείο της αίτησης
για την καταχώριση των οριστικών αποφάσεων
που εξεδόθησαν κατά περίπτωση επ’ αυτών και
των συνυποβαλλόμενων εγγράφων.
Β) Μεταγενέστερες εγγραφές
Άρθρο 13 ν. 2664/1998
(άρθρο 2 παρ. 7 ν. 4164/2013)
Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 ρυθμίζει
το ζήτημα της νομικής τύχης των συναλλαγών
που διενεργούνται μετά την εγγραφή της αγωγής διόρθωσης μεταγενέστερων εγγραφών.
Σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περ. α΄ και β΄
του ν. 2664/1998, μετά την εγγραφή της αγωγής
διόρθωσης των αρχικών εγγραφών δίνεται η δυνατότητα στον ενάγοντα να διενεργεί μεταγενέστερες συναλλαγές υπό την αίρεση της ευόδωσης της αγωγής του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη αυτή. Αντίθετα, στη διάταξη
του άρθρου 13 του ίδιου νόμου δεν προβλεπόταν ανάλογη δυνατότητα διενέργειας μεταγενέστερων συναλλαγών από τον ενάγοντα μετά

την εγγραφή της αγωγής διόρθωσηςη μεταγενέστερων εγγραφών. Η έλλειψη αυτή στο άρθρο
13 δημιουργούσε προβλήματα κατά τις συναλλαγές, όπως χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις
που ησκείτο αγωγή περί κλήρου κατά του αναγραφόμενου ως κληρονόμου στις μεταγενέστερες εγγραφές και απαιτείτο για τη συζήτηση της
αγωγής να καραχωριστεί αποδοχή κληρονομιάς, που λόγω όμως μη σχετικής νόμιμης πρόβλεψης, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών, δεν ήταν εφικτή.
Έτσι, μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 13
προστέθηκε παράγραφος 2α, σύμφωνα με την
οποία μετά την άσκηση της αγωγής της παραγράφου 2 για την διόρθωση των μεταγενέστερων εγγραφών, επιτρέπεται η μεταβίβαση και η
επιβάρυνση του δικαιώματος για το οποίο ζητείται η αναγνώριση και η διόρθωση των μεταγενέστερων εγγραφών, επιτρέπειται η μεταβίβαση
και η επιβάρυνση του δικαιώματος για το οποίο
ζητείται η αναγνώριση και η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής αναλόγως με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1, περ. α΄
και β΄ του άρθρου 7α.
Με τη ρύθμσιη αυτή εισάγεται ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα διενέργειας μεταγενέστερων συναλλαγών από τον ενάγοντα μετά
την εγγραφή της αγωγής διόρθωσης μεταγενέστερων εγγραφών κατά ανάλογο τρόπο με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 7α του ίδιου νόμου.
Γ) Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών
1. Άρθρο 14 παράγραφος 4 ν. 2664/1998
(άρθρο 10 παρ. 2 ν. 4164/2013):
Αίτηση εγγραφής και
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
Με την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
2664/1998. Ειδικότερα, με την αίτηση της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου για την καταχώριση
στα κτηματολογικά φύλλα των εγγραπτέων
πράξεων του άρθρου 12, συνυποβάλλονται:
α) τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη
της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα,
β) αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμαμ-
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τος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί
στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξ,
γ) περίληψη της εγγραπτέας πράξης που το
περιεχόμενό της, ως ισχύει, έχει καθοριστεί με
την υπ’ αριθ. 41/02/2007 απόφαση του
Ο.Κ.Χ.Ε.Μ (Β΄ 1077) και
δ) κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο
αφορά η εγγραπτέα πράξη.
Όσον αφορά στο αντίγραφο (απλό) του τοπογραφικού διαγράμματος που συνυποβάλλεται
με την αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης,
σημειώνουμε διευκρινιστικά τα ακόλουθα:
Η υποχρέωση προσάρτισης τοπογραφικού
διαγράμματος σε δικαιοπραξίες ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 651/1977 περί
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τούτο σημαίνει
ότι η αναφορά στη διάταξη της παραγράφου 4
του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 δεν εισάγει νέα
ρύθμιση όσον αφορά στις προβλέψεις του νόμου 651/1977, ούτε καθιερώνει την υποχρεωτική προσάρτιση τοπογραφικού διαγράμματος σε
κάθε εγγραπτέα πράξη για την οποία ζητείται η
καταχώρισή της στα κτηματολογικά βιβλία. Με
τη ρύθμιση αυτή εισάγεται υποχρέωση για την
υποβολή σε απλό αντίγραφο του τοπογραφικού
διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί κατά την κείμενη νομοθεσία στην προς
καταχώριση πράξη, δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που κατά τις διατάξεις του ν.
651/1977, ως ισχύει, συντρέχει σχετική υποχρέωση. Εάν η υποχρέωση προσάρτισης ικανοποιείται νόμιμα διά της παραπομπής-αναφοράς σε
τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί και
έχει προσαρτηθεί σε άλλη προγενέστερη πράξη
του ιδίου ή άλλου συμβολαιογράφου, τότε κατά
την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση
της εγγραπτέας πράξης δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράμματος, αφού, κατά τη ρητή γραμματική διατύπωση
της διάταξης, αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος συνυποβάλλεται μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι αναφερόμενες στη διάταξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 14 προϋποθέσεις, δηλαδή πρόκειται για τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη.
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Επίσης, περιορίζεται το κόστος της εγγραφής πράξεων που επιφέρουν γεωμετρική μεταβολή, αφού, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα
κτηματολογικά διαγράμματα, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα και
τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής
επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη, δεδομένου
ότι ο σκοπός του προσδιορισμού του ακινήτου
στα κτηματολογικά διαγράμματα εξασφαλίζεται
επαρκώς με το στοιχείο αυτό. Η εξοικονόμηση
της δαπάνης των συναλλασσομένων με την
πρόβλεψη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως
όταν πρόκειται για διοικητικές πράξεις που επιφέρουν εκτεταμένες χωρικές μεταβολές και
αφορούν μεγάλο αριθμό ακινήτων, όπου οι επισπεύδοντες την καταχώρισή τους φορείς (π.χ.
δήμοι) και πολίτες κατά την αίτηση για την εγγραφή τους επιβαρύνονται μέχρι σήμερα και με
τις δαπάνες έκδοσης των αποσπασμάτων για
όλα τα εμπλεκόμενα ακίνητα. Για την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής που επιφέρει η
εγγραπτέα πράξη στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσσεται και συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.
Εξαιρετικά, εάν η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη που επιφέρει τη γεωμετρική μεταβολή, είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, τότε κατά τη σύνταξή της εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.
2664/1998 περί προσάρτησης, με ποινή ακυρότητάς της, κυρωμένου αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος του/των ακινήτου/ων που αυτή αφορά, απλό δε αντίγραφο
του αποσπάσματος συνυποβάλλεται με την αίτηση καταχώρισης της παραγράφου 4 του ίδιου
άρθρου.
Π.χ. συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη
πώλησης ακινήτου (εμπράγματη δικαιοπραξία)
που υπάγεται σε κτηματογραφημένη περιοχή.
Κατά την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης με το περιεχόμενο
αυτό στα κτηματολογικά βιβλία θα συνυποβληθούν:
α) το έγγραφο (συμβολαιογραφικό) στο
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οποίο περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα,
β) αντίγραφο (απλό) του τοπογραφικού διαγράμματος που κατά το νόμο 651/1977 έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί σε αυτήν,
γ) περίληψη της εγγραπτέας πράξης και
δ) απλό αντίγραφο του αποσπάσματος του
κτηματολογικού διαγράμματος που έχει προσαρτηθεί στην εγγραπτέα πράξη.
Στο ίδιο παράδειγμα, εάν η συμβολαιογραφική πράξη πώλησης αφορά σε διαιρετό τμήμα
του ακινήτου, δηλαδή επρόκειτο για εμπράγματη δικαιοπραξία που επιφέρει και γεωμετρική
μεταβολή (κατάτμηση) στα κτηματολογικά διαγράμματα, τότε κατά την υποβολή της αίτησης
για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης με
το περιεχόμενο αυτό στα κτηματολογικά βιβλία
θα συνυποβληθούν:
α) το έγγραφο (συμβολαιογραφικό) στο
οποίο περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα
β) αντίγραφο (απλό) του τοπογραφικού διαγράμματος που κατά το νόμο 651/1977 έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί σε αυτήν,
γ) περίληψη της εγγραπτέας πράξης,
δ) απλό αντίγραφο του αποσπάσματος του
κτηματολογικού διαγράμματος που έχει προσαρτηθεί στην εγγραπτέα πράξη,
ε) κτηματογραφικό διάγραμμα και
στ) τοπογραφικό διάγραμμα των γεωμετρικών μεταβολών που επιφέρει η εγγραπτέα πράξη στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Όσον αφορά στην προσάρτιση κυρωμένου
αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος
στις εμπράγματες δικαιοπραξίες, πρωτοτύπου ή
επικυρωμένου αντιγράφου, εξακολουθούν να
ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. ΑΠ ΔΠ
8217/43190Οικ./6.10.2006 εγκύκλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος και στις υπ’ αριθ. Πρωτ. ΑΠ Οικ.
0920314/16.6.2009 και 1012869/29.4.2010 έγγραφες οδηγίες της Νομικής Δ/νσης της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ως μετονομάστηκε.
Συγκεκριμένα:
Με την υπ’ αριθ. Πρωτ ΑΠ ΔΠ 8217/43190Οικ./6.10.2006 εγκύκλιο του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
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(Ο.Κ.Χ.Ε.), που εστάλη προς τα Λειτουργούντα
Κτηματολογικά Γραφεία διευκρινίστηκε στη σελίδα (6) ότι:
«Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι ο σκοπός
των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 3, 4 και 5 του
ν. 2664/1998, οι οποίες είναι εναρμονισμένες με
τον κτηματοκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος του Εθνικού Κτηματολογίου, έγκειται στη
διασφάλιση της δυνατότητας ταυτοποίησης του
ακινήτου, για το οποίο ζητείται η καταχώριση
μίας εγγραπτέας πράξης. Για να καταστεί αυτό
δυνατό θα πρέπει το επισυναπτόμενο στην αίτηση καταχώρισης ή στην εμπράγματη δικαιοπραξία απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος,
είτε αυτό είναι πρωτότυπο, που έχει εκδοθεί
από την ενημερωμένη ψηφιακή βάση της χωρικής πληροφορίας του Εθνικού Κτηματολογίου,
είτε είναι επικυρωμένο αντίγραφό του, να απεικονίζει την υφιστάμενη γεωμετρική κατάσταση
του ακινήτου, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης καταχώρισης ή κατάρτισης της εμπράγματης δικαιοπραξίας κατά περίπτωση, δεδομένου ότι στον έλεγχο νομιμότητας που οφείλει να διενεργήσει ο Προϊστάμενος
του Κτηματολογικού Γραφείου για την εγγραφή
της πράξης συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος
της ταυτότητας του ακινήτου, όπως αυτό απεικονίζεται στα τηρούμενα κτηματολογικά διαγράμματα.».
Ακολούθως με την υπ. αριθ. πρωτ. ΑΠ Οικ.
0920314/16.6.2009 έγγραφη οδηγία της Νομικής Διεύθυνσης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ως
μετονομάστηκε, διευκρινίστηκε ότι:
«... κατά την κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας είναι επιτρεπτή η επισύναψη επικυρωμένου αντιγράφου από το πρωτότυπο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, που
έχει προηγουμένως επισυναφθεί σε άλλη δικαιοπραξία με μνεία ότι πρόκειται για επικυρωμένο
αντίγραφο, που προέρχεται εκ πρωτοτύπου επισυναφθέντος σε προηγούμενη πράξη. Μοναδική προϋπόθεση για την παραδεκτή χρήση του
επικυρωμένου αντιγράφου είναι η απεικονιζόμενη σε αυτό γεωμετρική κατάσταση του ακινήτου
να συμπίπτει με την ισχύουσα κατά το χρόνο κατάρτισης της εμπράγματης δικαιοπραξίας γεωμετρική κατάσταση, δηλαδή αυτή (η γεωμετρική
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κατάσταση) να μην έχει αλλοιωθεί συνεπεία γεωμετρικών μεταβολών οιασδήποτε προέλευσης
(π.χ. λόγω εγγραπτέας πράξης, διόρθωσης). Η
προϋπόθεση αυτή ισχύει, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται πρωτότυπο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, όπως αναφέρεται και στο
απόσπασμα της εγκυκλίου που παρατέθηκε».
Τέλος, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ Οικ. 1012869/29.4.2010 έγγραφη διευκρίνιση της ίδιας Διεύθυνσης σε συνέχεια της προαναφερόμενης
οδηγίας, επισημάνθηκε ότι από τις ισχύουσες
σήμερα διατάξεις του νόμου 2664/1998, δεν
προκύπτει περιορισμός για τη δυνατότητα επισύναψης του επικυρωμένου αποσπάσματος του
κτηματολογικού διαγράμματος σε έγγραφο δικαιοπραξίας που συντάσσει συμβολαιογράφος
διαφορετικός από εκείνον που έχει επικυρώσει
το αντίγραφο και έχει επισυνάψει το πρωτότυπο
σε προγενέστερη πράξη του.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις
κατά την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης της δικαιοπραξίας
συνυποβάλλεται απλό αντίγραφο είτε του πρωτότυπου αποσπάσματος του κτηματολογικού
διαγράμματος, είτε του επικυρωμένου αντιγράφου που έχει επισυναφθεί στο πρωτότυπο σώμα
του εγγράφου της δικαιοπραξίας.
Περίληψη εγγραπτέας πράξης, δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα αφορά
σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος. Ο όρος « κατάργηση»
αναφέρεται στην κατάσταση που περιέρχονται
εγγραπτέα δικαιώματα και εν γένει βάρη και δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης της κυριότητας
ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος (π.χ. εμπράγματες ασφάλειες, κατασχέσεις, αγωγές) διά της
εξάλειψης, διαγραφής ή άρσης τους κατά την
κείμενη νομοθεσία.
2. Άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2664/1998
(άρθρο 2 παρ. 13 ν. 4164/2013)
Με την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013
επέρχονται διαδικαστικές βελτιώσεις στη ρύθμιση του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 16.
Ειδικότερα, για την καταχώριση στα κτηματο-
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λογικά βιβλία εγγραπτέας πράξης που διατάσσεται με απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή
μετά από αίτηση ενώπιον του κατά τις διατάξεις
του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2664/1998, απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο από όποιον έχει έννομο συμφέρον, η δε
πρόβλεψη στην προϊσχύουσα μορφή της διάταξης για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 791 του ΚΠολΔ
που προέβλεπε τη γνωστοποίηση της εκδοθησόμενης απόφασης με επιμέλεια της Γραμματείας
του δικάσαντος Δικαστηρίου και την υποχρέωση
του Προϊσταμένου να ενεργήσει αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με αυτήν, καταργήθηκε.
Για την ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ρένα Κουκούτση

ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
Οικ. 1316458/16.7.2013/
Γραμ. Νομ. Διεύθυνσης/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
ΘΕΜΑ: 1) Υποχρέωση μνείας και επισύναψης
πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου
(άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 17 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ
156/Α/9.7.2013)) στα συμβόλαια που αφορούν
ακίνητα των κάτωθι περιοχών:
2) Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού
κτηματογραφούμενου ακινήτου [(άρθρ. 5 του
Ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 17 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/9.7.2013)] κατά τη διεξαγωγή δικών που
αφορούν ακίνητα των κάτωθι περιοχών:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμοι: Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς,
Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Ν.
Μάκρης, Ραφήνας και στις Κοινότητες Ανθούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμοι: Αγ. Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως,
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Πευκών, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών,
Τριανδρίας, Αμπελοκήπων, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσμου, Μενεμένης, Ωραιοκάστρου και
το πρώην Δ.Δ. Ιωνίας (νυν Τοπ. Διαμέρισμα Ν.
Μαγνησίας και Διαβατών) - Δήμου Εχεδώρου
ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Τοπικά Διαμερίσματα: Πρεβέζης, Ηγουμενίτσης, Πύργου και Ζακυνθίων
ΝΟΜΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ,
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Τοπικά Διαμερίσματα: Σπαρτιατών, Κορινθίων,
Τριπόλεως και Ναυπλιέων
ΝΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Τοπικά Διαμερίσματα: Λαρίσης και Καρδίτσης
ΝΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ

Τοπικά Διαμερίσματα: Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Δράμας και Κιλκίς
Σύμφωνα με το άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 17 του Ν.
4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/9.7.2013) «Συμπλήρωση
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και
άλλες ρυθμίσεις»:
«1. Από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή
κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων
εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία
αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται
σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το περιεχόμενο του
πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται με απόφαση
της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την
προηγούμενη παράγραφο απαγόρευσης δεν

επιτρέπεται, χωρίς προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου, υπόθεσης, που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία
δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση της υπόθεσης
επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά την παράγραφο 1, απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών
οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, στην οποία είναι
συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή
δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη
σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης, της οποίας το περιεχόμενο μπορεί
να καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
όπως αυτή μετονομάζεται, και αντίγραφο της
πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία
έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό
του συνοδεύει τη δήλωση αυτή. Μετά την καταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και
υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του
εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής ή εγγραφής της πράξης ή σημείωσης της
πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν μαζί με το προβλεπόμενο
στο προηγούμενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στο Γραφείο Κτηματογράφησης. [...] Το Γραφείο Κτηματογράφησης
ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους
κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με τη «Συμπλήρωση των διαταξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου» που επήλθε με το Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ
156/Α/9-7-2013), το προβλεπόμενο από το άρθρ.
5 του Ν. 2308/1995, όπως ίσχυε, Πιστοποιητικό
Υποβολής Δήλωσης, του οποίου το περιεχόμενο
είχε εγκριθεί με τις 468/30-6-2011 και 521/6-92012 απόφασης του Δ.Σ. της Κτηματολόγιο
Α.Ε., ατικαθίστατσι μετά από την με αριθμ.
556/3/17.7/2013 απόφαση του Δ.Σ. της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., όπως αυτή μετονομάζε-
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ται από το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου από τις 20.7.2013 - ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/9-72013).
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα ισχύοντα για το Πιστοποιητικό Υποβολής Δήλωσης ισχύουν για το
πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου
και συγκεκριμένα:
1. Κρίσιμος χρόνος προσκόμισης του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου είναι
όχι ο χρόνος ελέγχου από τον υποθηκοφύλακα
αλλά ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου. Αν
συνεπώς ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου είναι προγενέστερος της έναρξης περιόδου των
απαγορεύσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995,
όπως ισχύει, δεν τίθεται θέμα ελέγχου της
ύπαρξης ή όχι πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.
2. Σε ό,τι αφορά στη σύνταξη συμβολαιων, το
άρθρ. 5 παρ.1 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει,
προβλέπει ρητή ακυρότητα και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου απαγορεύει στον Υποθηκοφύλακα να
καταχωρίσει ένα τέτοιο άκυρο συμβόλαιο.
3. Επί του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός
Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου
που αφορά η συμβολαιογραφική πράξη που συντάσσεται στο κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπως
αυτό (το ακίνητο) έχει κτηματογραφηθεί μέχρι
τη στιγμή της ανάρτησης των στοιχείων και περιέχονται στοιχεία εκ του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ανάρτησης.
4. Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου αφορά μόνον στο γεωτεμάχιο και όχι
στις διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως αν η
υπό σύνταξη συμβολαιογραφικη πράξη αφορά
σε γεωτεμάχιο ή σε διηρημένη ιδιοκτησία.
Σε περιπτωση κατά την οποία το ακίνητο για
το οποίο ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού
κτηματογραφούμενου ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λανθασμένα στα στοιχεία
της ανάρτησης, τότε ο/οι αιτούμενος/οι οφειλει/ουν να εντοπίσει/ουν ορθά επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχειων και να λάβει/ουν
το/τα πιστοποιητικό/ά κτηματογραφούμενου
ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός
Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που
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αφορά στο ορθώς εντοπισμένο ακίνητο, το
οποίο άλλωστε περιγράφεται στην υπό σύνταξη
συμβολαιογραφική πράξη.
Εάν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί
εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου με
τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
(ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής με τα στοιχεία
του αντίστοιχου προσωρινού κτηματολογικού
διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής.
Σε καμμία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο.
5. Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου
ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και χορηγείται σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα
μέρη ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους
στους συμβολαιγοράφους ή νόμιμους αναπληρωτές τους ή σε οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των προαναφερθέντων προσώπων. Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ
υπέρ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζομενα στο άρθρ.
2 παρ. 10γ΄ του Ν. 2308/1995, σε συνδυασμό με
το άρθρ. 1 παρ. 2δ΄ του Ν. 4164/2013.
6. Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή δικών, που
έχουν ως αντικειμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά στοιχεία δικαίωμα η ρύθμιση δεν διακρίνει το είδος του δικαστηρίου, ούτε τη δικαιοδοσία, ούτε το βαθμό ούτε τη διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με τα συμβόλαια για τα οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη ακυρότητα στην παρ. 1 του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει στη διεξαγωγή δικών η μη προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου
ακινήτου είναι δικονομικό ελάττωμα, το οποίο
μόνο δικαστικά μπορεί να ελεγχθεί (με ένδικα
μέσα) ή στο μέτρο που αφορά ασφαλιστικά μέτρα με ανάκληση της απόφασης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, η οποία αποσκοπεί στη διαρκή
ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων.
Αναγνωρίζουμε τη συμβολή σας στο δύσκολο
έργο της κτηματογράφησης, της οποίας στόχος
είναι οι ορθές και ακριβείς εγγραφές.
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Για την επίτευξη άλλωστε του σκοπού αυτού
εργαζόμαστε όλοι στην κτηματογράφηση.
Με εκτίμηση
Ελεονώρα Ανδρεδάκη
Υποδ/ντρια Ν. Διεύθυνσης

ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
Οικ. 1321830/20.9.2013
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
Κοινοποίηση δικογράφων στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για
εξωδικαστικά και δικαστικά αιτήματα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών.
Στις περιοχές που έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και τα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία, η διόρθωση του περιεχομέvoυ
των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών διενεργείται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του v. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι διαδικασίες διόρθωσης, είτε αφορούν εξωδικαστικά αιτήματα που υποβάλλονται ενώπιον
των Προϊσταμένων των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων, είτε αφορούν σε αιτήσεις και
αγωγές που εγείρονται εvώπιoν των καθ’ ύλην
και κατά τόπους αρμοδίων Δικαστηρίων, διεξάγονται μεταξύ των διαδίκων, ως αυτοί νομιμοποιούνται, ενεργητικά και παθητικά.
'Οσον αφορά στους φορείς του Κτηματολογίου, δηλαδή τον Ο.Κ.Χ.Ε., που ήδη έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α΄ του ν.
4164/2013 (Α΄ 156) και την εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»),
πρώηv ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., αυτοί δεν νομιμοποιούνται, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία, ούτε ενεργητικά. ούτε παθητικά στις δίκες
διόρθωσης των αρχικών εγγραφών κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998. Για το λόγo αυτό άλλωστε αιτήσεις και αγωγές που στρέφονται κατά
αυτών, απoρρίπτoνται κατά το σκέλος αυτό ως
απαράδεκτες ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης. Yπενθυμiζoυμε δε ότι η πρόβλεψη στην

προϊσχύουσα μορφή της διάταξης του άρθρου 6
παρ. 2 του ίδιου νόμου για την παθητική νομιμοποίηση του Ο.Κ.Χ.Ε. σε αγωγές για τη διόρθωση
των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη
«ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙOΚΤΗΤΗΣ», έχει ήδη καταργηθεί με το νόμο 3481/2006 (Α΄ 162) και έκτοτε οι
σχετικές δίκες διεξάγονται κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Ομοίως, και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ενώπιον των Κτηματολογικών Γραφείων για
τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπεται
να απευθύνονται κατά των φορέων Κτηματολογίου, ούτε καν να κοινοποιούνται σε αυτούς.
'Οπου άλλωστε κατά το ν. 2664/1998 απαιτούνται κοινοποιήσεις στις σχετικές διαδικασίες,
εξωδικαστικές και ενώπιον Δικαστηρίων, οι προς
ους η κοινοποίηση ορίζονται ρητά στις οικείες
διατάξεις και σε αυτές, όπως ήδη ισχύουν, δεν
υπάρχει πρόβλεψη ή αναφορά για τους εν λόγω
φορείς.
Επειδή, παρόλα αυτά, καθημερινά καθιστάμεθα αποδέκτες δικογράφων και εξωδικαστικών
αιτήσεων με αιτήματα διόρθωσης των αρχικών
εγγραφών, που είτε απευθύνονται κατά της
εταιpείας μας, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και
κατά του O.Κ.X.E. που ήδη έχει καταργηθεί, είτε
κοινοποιούνται σε εμάς για λόγους γνώσης, γεγονός που οπωσδήποτε επιβαρύνει τις σχετικές
διαδικασίες με αδικαιολόγητα έξοδα επίδοσης,
παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα
στα μέλη σας προς ενημέρωσή τους.
Η παρούσα κοινοποιείται στους Προϊστάμενους των Κτηματολογικών Γραφείων προς γνώση τους για τις διαδικασίες διόρθωσης που διεξάγονται ενώπιόν τους.
Με εκτίμηση
Ρένα Κουκούτση
Υποδιευθύντρια Νομ. Δ/νσης

ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.:
1324128/ΔΛΚ1090.ΦΕΞ7/14/10/2013
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης πε-
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ριοχής του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού του
Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου - Κορδελιού της Δημοτικής
Ενότητας Ελευθερίου - Κορδελιού του Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τοπική αρμοδιότητα του
Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή.

Σχετ.: (α) Η με Α.Π. 1317925/ΔΛΚ890.ΦΕΞ6/0908-2013 επιστολή μας με θέμα: «Ενημέρωση
περί επικείμενης περαίωσης κτηματογράφησης
των Δήμων Ευόσμου, Ελευθερίου – Κορδελιού,
Ωραιοκάστρου, Αμπελοκήπων, Μενεμένης και
των Τοπικών Διαμερισμάτων Νέας Μαγνησίας
και Διαβατών του Δήμου Εχεδώρου».
(β) Η με Α.Π. 1318937/ΔΛΚ903.ΦΕΞ6/19-08-2013
επιστολή μας με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας
τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής
βάσης των Δήμων Ευόσμου, Ελευθερίου – Κορδελιού, Ωραιοκάστρου, Αμπελοκήπων, Μενεμένης και των Τοπικών Διαμερισμάτων Νέας Μαγνησίας και Διαβατών του Δήμου Εχεδώρου».
Με την υπ’ αριθμ. 55184/4.10.2013 απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2554
Β/10.10.2013), που σας κοινοποιείται (Συνημμένο 1) και εξεδόθη σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρ. 23 παρ. 1 και 3α, ως ισχύει,
ορίστηκε ότι η κτηματογραφημένη περιοχή του
Δήμου Ελευθερίου – Κορδελιού του Δήμου Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου – Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας
Ελευθερίου – Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού
– Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα υπάγεται μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στο σύνολό τους στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργήσει κατά τη μεταβατική περίοδο ως αποκλειστικώς αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την εν λόγω περιοχή.
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Κατόπιν αυτού, για εγγραπτέες πράξεις που
επάγονται σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εγγραπτέων δικαιωμάτων και θα μεταγραφούν, άλλως εγγραφούν, στα οικεία βιβλία
του Υποθηκοφυλακείου σας σύμφωνα με τις εν
θέματι (α) και (β) επιστολές μας από την 24η Αυγούστου 2013, επόμενη ημέρα της ημερομηνίας
της τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης από τον Ανάδοχο κτηματογράφησης
για τα ακίνητα των ως άνω κτηματογραφούμενων περιοχών έως και την προηγούμενη της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για ακίνητα των ίδιων περιοχών, θα πρέπει,
ως ορίζεται στο άρθρ. 6 παρ. 4α του ν.
2664/1998, αφού ενημερωθείτε με νεότερη επιστολή μας, να διαβιβάσετε αυτεπαγγέλτως τις
σχετικές περιλήψεις προς το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να
καταχωριστούν στην κτηματολογική βάση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις ίδιες
επιστολές.
Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία διαβίβασης των εν λόγω πράξεων με πρακτικό που θα συντάξετε για το σκοπό αυτό, καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 393/23.10.2006 απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1743/Β/30.11.2006) που
σας κοινοποιείτε (Συνημμένο 2). Όπου στο κείμενο του υποδείγματος του πρακτικού διαβίβασης αναγράφεται «έγγραφο του Ο.Κ.Χ.Ε.» αντικαθίσταται σε «έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο και
την υπηρεσιακή αλληλογραφία που έχετε λάβει.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται στις εν θέματι επιστολές μας.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία.
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μαρία Κασάπη

Ακολουθούν Συνημμένα
1. Η υπ’ αριθμ. 55184/4.10.2013 Απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και (ΦΕΚ 2554/Β/10.10.2013).
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2. Η υπ’ αριθμ. 393/23.10.2006 απόφαση Δ.Σ.
Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1743/Β/30.11.2006).

[1] Αριθμ. 55184 (ΦΕΚ Β΄ 2554/10.10.2013)
Υπαγωγή α. της κτηματογραφούμενης περιοχής
του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού
του νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου - Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας
Ελευθερίου - Κορδελιού του Δήμου
Κορδελιού - Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης,
β. της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Ευόσμου του νομού
Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου της Δημοτικής
Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης και
γ. της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου του
νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής
Κοινότητας Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του
Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, που θα λειτουργήσουν κατά το μεταβατικό
στάδιο ως Κτηματολογικά Γραφεία
για τις οικείες περιοχές».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2664/98 (Α΄ 275),
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 23 παρά-

γραφοι 1 και 3α, όπως η παρ. 3α προστέθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3212/2003 (Α΄
308).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156) και ειδικότερα
τις παραγράφους 1 (εδ. β΄) και 11 του άρθρου 1
αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την υπ αριθμ. 10887/2007 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και
πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην ανώνυμη εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β΄ 416)
και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 3.
5. Την υπ’ αριθμ. 560/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.)
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου
Ελευθερίου - Κορδελιού του νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου
- Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάγεται
στο σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης και κατά το διάστημα της λειτουργίας του μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου Ευόσμου του νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής
Κοινότητας Ευόσμου της Δημοτικής Ενότητας
Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπάγεται στο
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σύνολό της μετά την περαίωση της κτηματογράφησης και κατά το διάστημα της λειτουργίας
του μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης.
Άρθρο 3
Η κτηματογραφούμενη περιοχή του Δήμου
Ωραιοκάστρου του νομού Θεσσαλονίκης, νυν
Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
υπάγεται στο σύνολό της μετά την περαίωση
της κτηματογράφησης και κατά το διάστημα της
λειτουργίας του μεταβατικού Κτηματολογικού
Γραφείου στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,4 Οκτωβρίου 2013
[2] Αριθ. 393/08 (ΦΕΚ Β΄ 1743/30.11.2006)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 168/3α/17.7.2003
(ΦΕΚ 1042/Β΄/28.7.2003) σχετικά με τη συγκρότηση και τήρηση αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων
και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται
με τις αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο.

1597

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παράγραφος 2
εδ. στ΄), του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275/Α΄/3.12.1998),
όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3127/2003
(ΦΕΚ 67 Α΄/19.3.2003).
2. Την υπ' αριθμ. 168/3α/17.7.2003 (ΦΕΚ
1042/Β/28.7.2003) απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε., αποφασίζει:
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003
απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1042/Β/28.7.2003)
και μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 5 προστίθεται παράγραφος 5α με το εξής περιεχόμενο:
«5α. Όταν η τήρηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι τεχνικά
αδύνατο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου
άρθρου, επιτρέπεται η βιβλιοδέτηση των σχετικών αιτήσεων καταχώρισης με τα έγγραφα, στα
οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η
καταχώριση και τα λοιπά δικαιολογητικά ανά πενήντα ή εκατό σε ξεχωριστούς τόμους ανά έτος
κατά τον αύξοντα αριθμό, που φέρει η οικεία αίτηση καταχώρισης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2006
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 56/2011 (Τμ. Γ΄ Πολ.)
Σύσταση οροφοκτησίας. Χωριστή ιδιοκτησία
δημιουργείται αυτομάτως και όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα, χωρίς να απαιτείται κατάρτιση ιδιαίτερης συμβάσεως γι’ αυτήν και μεταγραφής,
ούτε και διπλή μεταγραφή, αφού δεν πρόκειται περί δύο διαφορετικών συμβάσεων περιεχομένων στο ίδιο έγγραφο ώστε να απαιτείται
ιδιαίτερη μεταγραφή της κάθε μίας δουλείας.
Χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή διαμερίσματος συνιστάται μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλ.
είτε με σύμβαση μεταξύ αυτών ή με σύμβαση
μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος, είτε
και με διάταξη τελευταίας βουλήσεως, όχι
όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία,
με την οποία μπορεί απλώς να αποσβεσθεί το
επί αυτοτελούς διαμερίσματος ή ορόφου συσταθέν ως άνω δικαίωμα κυριότητας και να
αποκτηθεί τούτο από άλλον. Κατ’ άρθρ. 2 παρ.
1 ν.δ. 690/1948, απαγορεύεται η μεταβίβαση
της κυριότητας οικοπέδων επαγομένη τη δημιουργία οικοπέδων μη άρτιων. Μόνο η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο
και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα είναι άκυρη. Συνεπώς δεν αποκλείεται η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας
τμήματος οικοπέδου με χρησικτησία, έστω και
αν αυτή επάγεται τη δημιουργία οικοπέδων μη
αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για μεταβίβαση με δικαιοπραξία. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ’ αριθμ. 382/2007
απόφασης ΕφετΠατρ.
[…] [Α]πό τα άρθρα 953, 954, 1001, 1002, 1117,
1033, 1013, 1194, 1198 ΑΚ, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 2, 3, 5 έως 7, 10, 13 και 14 του ν.
3741/1929, διατηρηθέντος εν ισχύι με το άρθρο
54 του ΕισΝΑΚ, καθώς και εκείνες των άρθρων 2
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§ 3 του Δ/τος της 31/10/1856 και 2 του Δ/τος της
5.11.1914, συνάγεται ότι σύσταση ή μεταβίβαση
χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους ή διαμέρισμα, μπορεί να γίνει μόνο με ρητή σύμβαση του
κυρίου ή των κυρίων του όλου ακινήτου, για την
οποία δεν απαιτείται χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, περιβαλλόμενη τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποκείμενη σε μεταγραφή, ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως.
Με τη σύμβαση αυτή ο προς ον η μεταβίβαση
αποκτά αυτοδικαίως εκ του νόμου ιδιαίτερα αυτοτελές δικαίωμα επί του ορόφου και συγκυριότητα επί των κοινών μερών της όλης οικοδομής,
μεταξύ των οποίων και το έδαφος επί του οποίου αυτή έχει οικοδομηθεί, κατά το ιδανικό μερίδιο που του έχει μεταβιβασθεί, εάν δε τούτο δεν
έχει καθορισθεί από τα μέρη ή με τη διάταξη τελευταίας βουλήσεως, προσδιορίζεται από το δικαστήριο κατά την αναλογία της αξίας του ορόφου ή του διαμερίσματος στο οποίο αντιστοιχεί.
Η τέτοια χωριστή ιδιοκτησία δημιουργείται αυτομάτως και όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας
εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα, αφού συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, χωρίς να
απαιτείται κατάρτιση ιδιαίτερης συμβάσεως γι’
αυτήν και μεταγραφής, ούτε και διπλή μεταγραφή, αφού δεν πρόκειται περί δύο διαφορετικών
συμβάσεων περιεχομένων στο ίδιο έγγραφο
ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη μεταγραφή της κάθε μιας δουλείας. Εξ άλλου, από τις ίδιες ως
άνω διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των
άρθρων 953 και 954 ΑΚ, συνάγεται ότι χωριστή
κυριότητα επί ορόφου ή διαμερίσματος συνιστάται μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή είτε με σύμβαση μεταξύ αυτών ή με σύμβαση μεταξύ του
κυρίου και του αποκτώντος, είτε και με διάταξη
τελευταίας βουλήσεως, όχι όμως και με τακτική
ή έκτακτη χρησικτησία, με την οποία μπορεί
απλώς να αποσβεσθεί το επί αυτοτελούς διαμερίσματος ή ορόφου συσταθέν ως άνω δικαίωμα
κυριότητος και να αποκτηθεί τούτο από άλλον.
Τέλος, κατά με την § 1 του άρθρου 2 του ν.δ.
690/1948, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 3 §
1 του αν. ν. 625/1968 και επαναφέρθηκε σε ισχύ
με το άρθρο 6 § 1 του ν. 651/1977: «απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητος οικοπέδων

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

επαγόμενη την δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστον εμβαδόν, είτε κατά
το ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος», κατά δε την §
3 του ιδίου άρθρου, «πάσα δικαιοπραξία εν ζωή
ή αιτία θανάτου, έχουσα αντικείμενον απαγορευμένην κατά τας προηγουμένας παραγράφους μεταβίβασιν κυριότητας, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρος». Από τις
τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει ότι μόνο
η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη
άρτια οικόπεδα είναι άκυρος. Συνεπώς δεν αποκλείεται από τις διατάξεις αυτές η απόκτηση
από τρίτο της κυριότητας τμήματος οικοπέδου
με χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη
δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για μεταβίβαση με
δικαιοπραξία (ΟλΑΠ 606/1976).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει
από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης το εφετείο που την εξέδωσε δέχθηκε ότι
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο Π. Κ., πατέρας των διαδίκων και απώτερος δικαιοπάροχός τους, απέκτησε την κυριότητα ενός οικοπέδου με την υπάρχουσα σ’ αυτό
παλαιά οικία, επιφάνειας 300 τμ περίπου, που
βρίσκεται στην οδό... αριθμ...., της πόλης των...,
με βάση το... /1955 συμβόλαιο, του συμβολαιογράφου Πατρών Φ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα, λόγω αγοράς από τους προηγούμενους,
αληθείς κυρίους αυτού, πωλητές. Το 1964, αφού
κατεδάφισε την οικία και εφοδιάσθηκε με οικοδομική άδεια, που εκδόθηκε από το Γραφείο Πολεοδομίας της Δ/νσης Τ.Υ.Ν. Αχαΐας, ανήγειρε
στη νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου, που
προαναφέρθηκε, νέα διώροφη οικοδομή, ο κάθε
όροφος της οποίας (ισόγειο και πρώτος όροφος) αποτελείται από δύο διαμερίσματα. Η οικοδομή αυτή, εφάπτεται σε όλο το μήκος της δυτικής της πλευράς με την οδό..., στην οποία διαθέτουν είσοδο όλα τα διαμερίσματα αυτής και
επί της οποίας φέρει τον αριθμό... . Το 1966 ο
πατέρας των διαδίκων, ανήγειρε, χωρίς οικοδομική άδεια, στο ανατολικό τμήμα του ίδιου οικοπέδου άλλη ισόγεια οικοδομή, αυτοτελή και μη
εφαπτόμενη με την πρώτη η οποία επικοινωνεί
με την οδό..., επί της οποίας φέρει τον αριθμό...,
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με ακάλυπτο τμήμα αυτού (οικοπέδου), μήκους
15 μ. και πλάτους 3 μ, που βρίσκεται βόρεια και
δυτικά της διώροφης οικοδομής, με το βόρειο
τοίχο της οποίας και εφάπτεται. Με το... /1967
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πατρών Γ. Α.,
που μεταγράφηκε νόμιμα, ο προαναφερόμενος
πατέρας μεταβίβασε, λόγω προίκας, υπέρ της
πρώτης των εναγουσών, θυγατέρας του και του
συζύγου της, το Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της διώροφης οικοδομής, όπως αναφέρεται
στο συμβόλαιο αυτό και αποτυπωνόταν σε σχεδιάγραμμα, που συνόδευε τούτο. Παράλληλα με
το ίδιο συμβόλαιο ο προικοδότης, με μονομερή
δήλωση (ΑΚ 1002) υπήγαγε τις δύο οικοδομές
και το οικόπεδο στις διατάξεις του Ν. 3741/29
«περί της κατ’ ορόφους οριζοντίου ιδιοκτησίας»
και καθόρισε ότι το παραπάνω διαμέρισμα, που
περιήλθε έτσι στην αποκλειστική κυριότητα των
προικοληπτών, έχει ποσοστό συγκυριότητας εξ
αδιαιρέτου επί του μείζονος οικοπέδου 20/100.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο πατέρας των διαδίκων με το... /1968 συμβόλαιο του ίδιου παραπάνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε λόγω προίκας στη δεύτερη
εναγομένη θυγατέρα του και στο σύζυγό της το
Α4 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της διώροφης οικοδομής και καθόρισε το εξ αδιαιρέτου
ποσοστό συγκυριότητας αυτού σε 25/100 επί
του τμήματος του μείζονος οικοπέδου, το οποίο
καταλαμβάνει η διώροφη οικοδομή, με την αυλή
του, που βρίσκεται ανατολικά αυτής. Στο συμβολαιογραφικό αυτό έγγραφο, γίνεται ρητή αναφορά του πρώτου παραπάνω συμβολαίου, σύστασης της οροφοκτησίας «ότι ολόκληρον το
οικόπεδον μετά των επ’ αυτού δύο κτισμάτων θα
διέπεται εφεξής υπό των διατάξεων του Ν.
3741/29...». Ακολούθως με το... /6-2-1965 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, ο πατέρας των διαδίκων μεταβίβασε λόγω προίκας στην πρώτη εναγομένηαντενάγουσα και στο σύζυγό της, την ισόγεια
οικοδομή, που όπως ήδη έχει αναφερθεί ανήγειρε, χωρίς οικοδομική άδεια, στην ανατολική
πλευρά του οικοπέδου «μετά του οικοπέδου της
και μετά της προς δυσμάς εισόδου, μήκους 15 μ.
και πλάτους 3 μ.», χωρίς στο συμβόλαιο αυτό να
γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε σύσταση ορο-
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φοκτησίας και καθορισμός ποσοστού συγκυριότητας της προικώας, οικοδομής στο οικόπεδο.
Με το.... /13-8-1969 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, ο παραπάνω προικοδότης, μεταβίβασε στη δεύτερη
ενάγουσα και στο σύζυγό της, λόγω προίκας, το
Α3 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της διώροφης οικοδομής και καθόρισε το εξ αδιαιρέτου
ποσοστό συγκυριότητας αυτού σε 25/100 επί
του τμήματος του μείζονος οικοπέδου, το οποίο
καταλαμβάνει η διώροφη οικοδομή «και επί των
κοινοχρήστων και κοινοκτήτων πραγμάτων, χώρων και εγκαταστάσεων της οικοδομής ταύτης...». Σ’ αυτό το συμβολαιογραφικό έγγραφο
αναγράφεται ότι η διώροφη οικοδομή, με το οικόπεδο, που αυτή καταλαμβάνει υπήχθη, με το...
/68 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου που
προαναφέρθηκε (με το οποίο όμως μεταβιβάσθηκε λόγω προίκας στη δεύτερη εναγομένη το
Α4 διαμέρισμα της διώροφης οικοδομής) στις
διατάξεις του Ν 3741/29 «των τεσσάρων διαμερισμάτων ταύτης αποτελούντων ούτω, κεχωριστών έκαστον και αυτοτελή ιδιοκτησία με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, όπερ καταλαμβάνει αύτη (η οικοδομή) 25/100 αδιαιρέτως...». Τέλος με το... /1976 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πατρών Χρ. Α., που μεταγράφηκε νόμιμα, ο ίδιος προικοδότης μεταβίβασε λόγω προίκας στην τρίτη ενάγουσα και το σύζυγό
της, το Α2 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της
διώροφης οικοδομής και καθόρισε το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας αυτού σε 30/100
επί του μείζονος οικοπέδου. Περαιτέρω πρέπει
να σημειωθεί ότι με το τρίτο από τα προαναφερόμενα συμβόλαια, με το οποίο μεταβιβάσθηκε
το προικώο ακίνητο, δηλαδή η αυτοτελής ισόγεια οικοδομή, στην εναγομένη - αντενάγουσα,
ο προικοδότης περιγράφει με λεπτομέρεια τις
διαστάσεις και τα όρια της λωρίδας του μείζονος οικοπέδου, η οποία με την ισόγεια οικοδομή
μεταβιβάσθηκε σ’ αυτήν. Ειδικότερα αναφέρεται
στο συμβόλαιο αυτό ότι η είσοδος αυτή, που
εκτείνεται δυτικά της ισόγειας οικίας και μέχρι
να φθάσει στην οδό..., συνορεύει βόρεια με δασύλειο, ανατολικά με την αυλή της ίδιας οικίας,
δυτικά με την οδό... και νότια με τη διώροφη οικοδομή. Στο ίδιο επίσης συμβόλαιο αναφέρεται
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ότι την είσοδο αυτή μπορούν να χρησιμοποιούν
ο ίδιος και η θυγατέρα του Ε. (τρίτη των εναγουσών), εφόσον όμως ιδιοχρησιμοποιούν το ισόγειο διαμέρισμα της διώροφης οικοδομής, που
βρίσκεται νότια αυτής της εισόδου. Σύμφωνα με
τα δεδομένα αυτά η διατύπωση της βούλησης
του προικοδότη, που περιέχεται στο πρώτο από
τα παραπάνω συμβόλαια (... /1967) περί σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας στο οικόπεδο και
στις δύο οικοδομές, καταλείπει έμμεσα αμφιβολίες ως προς το αληθές νόημα αυτής δηλαδή
κατά πόσον ο τελευταίος ήθελε να συστήσει
οροφοκτησία σε όλο το οικόπεδο ή μόνο στο οικοδομημένο τμήμα αυτού, που αφορά στη διώροφη οικοδομή, ως προς το οποίο άλλωστε
(νόημα) ερίζουν οι διάδικοι. Και τούτο ειδικότερα ενόψει του ότι 1) με το ίδιο συμβόλαιο μεταβιβάζεται διαμέρισμα της διώροφης, οικοδομής
και καθορίζεται ποσοστό συγκυριότητας των
προικοληπτών στο μείζον ακίνητο, 2) με το μεταγενέστερο του παραπάνω συμβολαίου (... /68)
γίνεται μεταβίβαση της κυριότητας διαμερίσματος της διώροφης οικοδομής και καθορίζεται
ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των
προικοληπτών στο οικόπεδο, που καταλαμβάνει
η οικοδομή 3) στο μεταγενέστερο τούτου συμβόλαιο (... /69) μεταβιβάζεται η κυριότητα της
ισόγειας οικοδομής και τμήματος του οικοπέδου, που δεν έχει οικοδομηθεί, αυτοτελώς, ως
ακίνητο που έχει περιγραφική ατομικότητα και
λειτουργική ανεξαρτησία, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οροφοκτησία, αποκλείονται δε και από
τη χρήση της εδαφικής λωρίδας του ακάλυπτου
οικοπέδου που κατά κυριότητα μεταβιβάσθηκε
με την οικοδομή, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της διώροφης οικοδομής πλην του ίδιου και
της θυγατέρας του, όπως προαναφέρθηκε, 4) με
το μεταγενέστερο τούτου συμβόλαιο (... /69) μεταβιβάζεται διαμέρισμα της διώροφης οικοδομής και καθορίζεται ποσοστό συγκυριότητας
των προικοληπτών στο οικόπεδο, που καταλαμβάνει η οικοδομή αυτή, γίνεται δε αναφορά ότι
συστήθηκε οροφοκτησία στην ίδια οικοδομή και
το οικόπεδο που αυτή καταλαμβάνει με το δεύτερο από τα προαναφερόμενα συμβόλαιο (...
/68), 5) στο τελευταίο δε προικοσυμβόλαιο (...
/76) μεταβιβάζεται η κυριότητα διαμερίσματος
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της διώροφης οικοδομής και καθορίζεται ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των προικοληπτών στο μείζον ακίνητο. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα και το γεγονός ότι η σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των
άρθρων 1, 14 του Ν. 3741/29, που ίσχυε κατά το
χρόνο κατάρτισης των παραπάνω δικαιοπραξιών
ήταν δυνατή μόνον επί του «αυτού οικοδομήματος» δηλαδή έθετε ως προϋπόθεση την ύπαρξη
μιας κύριας οικοδομής ή μια ενιαία κύρια οικοδομή με τυχόν βοηθητικά άλλα κτίσματα π.χ. αποθήκη, πλυντήριο, γκαράζ και όχι επί αυτοτελών
οικοδομημάτων για την οποία προβλέπει το Ν.
Δ/γμα 1024/71 «περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί
οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου», που αναγνώρισε το θεσμό, της κάθετης οροφοκτησίας επί αυτοτελών οικοδομημάτων, που ανεγείρονται, σε ενιαίο οικόπεδο, που
ανήκει, σε έναν ή πλείονες συνιδιοκτήτες. Στην
παρούσα δε υπόθεση η ισόγεια οικοδομή, όπως
ήδη έχει αναφερθεί, ήταν αυτοτελής και ανεξάρτητη από τη διώροφη, δεν αποτελούσε βοηθητικό χώρο αυτής, ούτε ανήκε κατά δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτη οριζοντίου
ιδιοκτησίας της διώροφης οικοδομής, ώστε να
πρόκειται για σύσταση οροφοκτησίας στο μείζον οικόπεδο. Για την άρση της παραπάνω αμφιβολίας είναι αναγκαία η προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173, 200 ΑΚ,
χωρίς προσήλωση στις λέξεις και όπως απαιτεί
η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ώστε να
ανευρεθεί η αληθής βούληση του προικοδότη,
δικαιοπαρόχου των διαδίκων.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά με τη βοήθεια
των παραπάνω αρχών των ερμηνευτικών κανόνων, το δικαστήριο κρίνει ότι ο τελευταίος προέβη στην κατάτμηση του επιδίκου οικοπέδου και
διαμόρφωσε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα, έτσι ώστε καθένα τούτων με την υπάρχουσα σ’ αυτό οικοδομή να αποτελέσει αυτοτελή
και διακεκριμένη ιδιοκτησία, επιφάνειας η μεν
πρώτη, που αφορά την ισόγεια οικοδομή και το
συνεχόμενο δυτικά μέχρι την οδό... ακάλυπτο
τμήμα αυτής, 120 τ.μ., η δε δεύτερη, που αφορά,
τη διώροφη οικοδομή, 180 τ.μ. Περαιτέρω με τη
δήλωσή του στο πρώτο από τα παραπάνω συμβόλαια υπήγαγε στην οροφοκτησία μόνο τη διώ-
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ροφη οικοδομή με το αντίστοιχο οικόπεδο αυτής, των 180 τ.μ., έτσι ώστε κάθε μια από τις
τέσσερες θυγατέρες του να προικισθεί με ένα
διαμέρισμα αυτής και η πέμπτη με την ισόγεια
οικοδομή. Αυτός άλλωστε ήταν και ο ειδικός
σκοπός της περιεχόμενης στον ίδιο τίτλο δήλωσης της βούλησής του. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλειόταν η αντενάγουσα από οποιαδήποτε κυριότητα στο επίδικο ακίνητο, αφού με
τα προικώα συμβόλαια, με τα οποία μεταβιβάσθηκαν τα διαμερίσματα της διώροφης οικοδομής και καθορίσθηκαν τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά
συγκυριότητας στο οικόπεδο, εξαντλήθηκαν (τα
ποσοστά) μεταξύ των τεσσάρων αδελφών. Έτσι
κάθε μία των εναγουσών κατέστη αποκλειστική
κυρία του διαμερίσματος, που μεταβιβάσθηκε σ’
αυτήν με τους προαναφερόμενους τίτλους και
συγκυρία με το επίσης προαναφερόμενο ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και αυτή καταλαμβάνει και την αυλή του, επιφάνειας 180 τ.μ..
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγομένη-αντενάγουσα, από το 1969 που περιήλθε σ’ αυτήν ως
προίκα το ισόγειο ακίνητο με την αυλή του και
τη δυτικά τούτου εκτεινόμενη εδαφική λωρίδα,
κατείχε και εξουσίαζε τούτο, με τη θέληση να είναι κυρία αυτού, κατοικούσε στην οικία με την
οικογένειά της, τη συντηρούσε και την επισκεύαζε, χρησιμοποιούσε την αυλή της, τοποθέτησε
σ’ αυτήν γλάστρες με φυτά, διερχόταν από την
παραπάνω εδαφική λωρίδα, που αποτελούσε τη
μοναδική επικοινωνία της οικίας της με την
οδό..., τοποθέτησε δε μεταλλική πόρτα, στην
άκρη αυτής της διόδου όπου εφάπτεται με την
ίδια οδό, συνέχεια μέχρι και το χρόνο που ασκήθηκε η αγωγή.
Συνεπώς απέκτησε την κυριότητα του παραπάνω ακινήτου δηλαδή οικοπέδου, επιφάνειας
120 τ.μ., με την ισόγεια οικία που υπάρχει σ’ αυτό, που συνορεύει ανατολικό με ακίνητο Β. Γ.,
βόρεια με δασύλλιο, νότια κατά ένα μέρος επί
πλευράς μήκους 4,80 μ. με ακίνητο Θ. Γ. και κατά
το υπόλοιπο επί πλευράς μήκους 16 μ. με τη διώροφη οικοδομή και την αυλή της και δυτικά κατά
ένα μέρος, επί πλευράς μήκους 3,5 μ. με την
οδό..., επί της οποίας φέρει τον αριθμό... και κατά το υπόλοιπο, επί πλευράς 12 μ. και με τη διώροφη οικοδομή και την αυλή της με έκτακτη χρη-
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σικτησία. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγομένη - αντενάγουσα είχε ασκήσει κατά της τρίτης
των ήδη εναγουσών - αδελφής της και του συζύγου της, την από 26-7-1993 αγωγή ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την
οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί νομέας της παραπάνω εδαφικής λωρίδας, που όπως έχει αναφερθεί αποτελεί την είσοδο από την οδό... προς την
οικία της, λόγω διατάραξης στην άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους τελευταίους για πρώτη φορά το 1992. Επί της αγωγής εκδόθηκε η
8/95 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, που δέχθηκε κατ’ ουσίαν την αγωγή, η οποία (απόφαση)
έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, μετά την απόρριψη της έφεσης που άσκησαν οι εναγόμενοι κατ’
αυτής, με την 85/1997 απόφαση του δικαστηρίου
τούτου και της αναίρεσης της τελευταίας με την
430/1998 απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και αν ακόμη με την κατάτμηση του μείζονος οικοπέδου δημιουργήθηκαν
κατά παράβαση του ισχύοντος κατά το χρόνο
της υλικής πράξης της κατάτμησης αυτού άρθρου 2 παρ. 1 του ΝΔ/τος 690/1948, σύμφωνα με
το οποίο «απαγορεύεται η μεταβίβασις της κυριότητας οικοπέδων επαγόμενη τη δημιουργία
οικοπέδων μη αρτίων είτε κατά το ελάχιστο εμβαδόν είτε κατά το ελάχιστο πρόσωπο ή το βάθος», δύο μη άρτια οικόπεδα, δεν αποκλείεται η
απόκτηση τμήματος οικοπέδου με έκτακτη χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη δημιουργία μη άρτιου οικοπέδου. Οι ενάγουσες με την
έφεση προβάλλουν για πρώτη φορά ενώπιον του
δικαστηρίου τούτου, τον ισχυρισμό περί ακυρότητας της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας της κυριότητας του ισογείου ακινήτου από τον προικοδότη προς την αντενάγουσα - εναγομένη, με βάση το... /69 προαναφερόμενο προικοσυμβόλαιο,
ως αντικείμενης στις διατάξεις των παραπάνω
άρθρων 2 και 3 του Ν. 690/1948. Ο ισχυρισμός
αυτός παραδεκτά μεν προτείνεται για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, ως λαμβανόμενος υπόψη αυτεπαγγέλτως κατά νόμο από
το δικαστήριο, αφού αναφέρεται στη νομική
αβασιμότητα της ανταγωγής, πλην όμως αλυσιτελώς, αφού με την εκκαλουμένη απόφαση έγινε κατ’ ουσίαν δεκτή η ανταγωγή ως προς την
επικουρική βάση αυτής, τη θεμελιούμενη στην
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έκτακτη χρησικτησία και όχι στον παράγωγο
τρόπο κτήσης της κυριότητας. Εξάλλου σε
εσφαλμένη προϋπόθεση στηρίζεται ο λόγος της
εφέσεως, με τον οποίο αποδίδεται σφάλμα στην
εκκαλουμένη απόφαση, επειδή δέχθηκε για να
στηρίξει το διατακτικό της σε σχέση με την ανταγωγή ότι συστήθηκε στο επίδικο μείζον ακίνητο
κάθετη οροφοκτησία, ενώ με οριστική διάταξη
της προδικαστικής απόφασης του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου, είχε απορριφθεί το επικουρικό αυτό
αίτημα της ανταγωγής περί συστάσεως κάθετης
οροφοκτησίας, καθ’ όσον με την εκκαλουμένη
έγινε δεκτό ότι ο προικοδότης δικαιοπάροχος
των διαδίκων, προέβη σε κατάτμηση του οικοπέδου, από την οποία προέκυψαν δύο αυτοτελείς
και διακεκριμένες, ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και
όχι στη σύσταση κάθετης οροφοκτησίας, έννοια
εντελώς διαφορετική, όπως ήδη έχει αναφερθεί.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που
κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, ορθώς εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις, έστω και
με ελλιπείς και εσφαλμένες κατά ένα μέρος αιτιολογίες, που συμπληρώνονται και αντικαθίστανται με τις διαλαμβανόμενες στην παρούσα
απόφαση και δεδομένου ότι ήχθη σε ορθό διατακτικό (άρθρο 534 ΚΠολΔ), πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσίαν η έφεση με την οποία υποστηρίζονται τα αντίθετα. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη
απόφαση, η οποία απέρριψε την αγωγή με την
οποία οι ενάγουσες - αναιρεσείουσες ζητούσαν
να αναγνωρισθούν ότι έχουν δικαίωμα αναγκαστικής συγκυριότητας κατά ποσοστά 20%, 25%
και 30% εφ’ ολοκλήρου του ως άνω οικοπέδου
και έγινε δεκτή η ανταγωγή με την οποία η αντενάγουσα αναιρεσίβλητη ζητούσε να αναγνωρισθεί το δικαίωμα της κυριότητάς της που απέκτησε με χρησικτησία επί τμήματος του επίδικου
οικοπέδου μετά της επ’ αυτού ισόγεια οικίας.
Με αυτά που δέχθηκε και έτσι που έκρινε το
Εφετείο περιέλαβε πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες και δεν παρεβίασε ευθέως η εκ
πλαγίου τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις αφού ως προς τα κρίσιμα ζητήματα της ερμηνείας της συστατικής της οροφοκτησίας σύμβασης δέχθηκε κενό και ασάφεια (η δε κρίση αυτή είναι αναιρετικά ανέλεγκτη) και ακολούθως
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προέβη στην κατά τα ανωτέρω ερμηνεία της
σύμβασης αυτής, δεχόμενο ότι η οροφοκτησία
που συστήθηκε αφορούσε όχι το μείζον οικόπεδο των 300 τμ. Αλλά το τμήμα των 180 τ.μ. στο
οποίο υπήρχε η διώροφη οικοδομή και έτσι δεν
ήταν αναγκαία η σύμβαση του προικολήπτη συζύγου της πρώτης ενάγουσας-αναιρεσείουσας
για τροποποίηση της συστατικής πράξης της
οροφοκτησίας ώστε αυτή να περιοριστεί στο ως
άνω τμήμα του ακινήτου των 180 τ.μ. και να κατατμήσει το μείζον ακίνητο σε δυο διακεκριμένα
ακίνητα των 180 και 120 τ.μ. έκαστο, το δε τμήμα των 120 τ.μ. ως αυτοτελές και αυθύπαρκτο
ακίνητο χωρίς να έχει υπαχθεί σε καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας αν και μη άρτιο χρησιδεσπόθηκε από την εναγομένη αναιρεσίβλητη αφού
νεμήθηκε συνέχεια αυτό επί εικοσαετία. Επομένως οι περί του αντιθέτου πρώτος, δεύτερος, τέταρτος και πέμπτος λόγοι αναίρεσης από τους
αριθ. 14 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ είναι
απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Επειδή ως διδάγματα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικά από την καθημερινή παρατήρηση της εμπειρικής πραγματικότητας, τη συμμετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήμα
και χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο για την
εξειδίκευση των αόριστων νομικών εννοιών και
για την έμμεση απόδειξη κρίσιμων γεγονότων ή
την εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν, κατά τη
σαφή έννοια του αριθμού 1 παραγρ. 2 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, η παραβίαση των διδαγμάτων
αυτών ιδρύει λόγο αναιρέσεως μόνο εάν αυτά
χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα από το δικαστήριο κατά την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την
υπαγωγή σ’ αυτούς των αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών. Έτσι αποκλείεται η αναίρεση για εσφαλμένη χρησιμοποίηση τους προς
έμμεση απόδειξη ή προς εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών μέσων που προσκομίσθηκαν. Στην προκείμενη περίπτωση με
τον τρίτο λόγο της αίτησης αποδίδεται στην
προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της παραβιάσεως των διδαγμάτων της κοινής πείρας
και ειδικότερα ότι το Εφετείο παραβίασε με την
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προσβαλλομένη απόφασή του τα διδάγματα της
κοινής πείρας, για την ερμηνεία των άρθρων 173
Α.Κ. και 200 Α.Κ. 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13
του Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους» του άρθρου 1033 ΑΚ και για την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων. Και τούτο διότι ανεζήτησε την αληθινή βούληση του προικοδότη
πατρός των αναιρεσειουσών όχι στο υπ’ αριθ. ..
/23-10-1967 προικοσυμβόλαιο-σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (που προσδιορίζει το νομικό
καθεστώς του όλου οικοπέδου) αλλά στα μεταγενέστερα τούτου αναφερόμενα συμβολαιογραφικά έγγραφα ή στοιχεία, τα οποία όμως είναι χωρίς οποιαδήποτε έννομη επιρροή, διότι
μετά τη μεταβίβαση εις την πρώτη από αυτές
του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος με ποσοστό
ιδιοκτησίας στο όλο εν γένει οικόπεδο, ο προικοδότης δεν μπορούσε να προβεί εις οιανδήποτε μεταβολή, χωρίς τη σύμπραξη της πρώτης
από αυτές, κατά τον γνωστό κανόνα ουδείς μετάγει πλέον του ούτινος έχει δικαιώματος». Μετά την σύνταξη και υπογραφή του... /1967 προικοσυμβολαίου είναι αδιάφορη νομικά η βούληση
του προικοδότη και ούτε θα μπορούσε να προβεί
σε κατάτμησή του, όπως δέχθηκε η προσβαλλομένη απόφαση.
Ετέρωθεν παραβίασε τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά την εφαρμογή των άνω διατάξεων 173 Α.Κ. και 200 Α.Κ. δεχόμενη ότι «...το
Δικαστήριο κρίνει ότι ο τελευταίος προέβη στην
κατάτμηση του επιδίκου οικοπέδου και διαμόρφωσε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα,
έτσι ώστε το καθένα τούτων με την υπάρχουσα
σε αυτό οικοδομή να αποτελέσει αυτοτελή και
διακεκριμένη ιδιοκτησία...» και παρακάτω «και
αν ακόμη με την κατάτμηση του μείζονος οικοπέδου δημιουργήθηκαν κατά το χρόνο της υλικής πράξης της κατάτμησης άρθρου 2 παρ. 1 του
Ν/Δ/τος 690/1948..."» δεχόμενη έτσι ότι ο προικοδότης είχε βούληση και προέβη σε κατάτμηση
του οικοπέδου, έστω και αν αυτό απαγορευόταν. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος προεχόντως ως αόριστος, αφού οι αναιρεσείουσες δεν
αναφέρουν, σαφώς και ορισμένως, ποια είναι τα
διδάγματα της κοινής πείρας που το Εφετείο
χρησιμοποίησε ή παρέλειψε να χρησιμοποιήσει,
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κατά την ερμηνεία κανόνος δικαίου ή την υπαγωγή σ’ αυτόν πραγματικών γεγονότων.
Επειδή κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8
ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν 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. «Πράγματα» θεωρούνται
οι αυτοτελείς πραγματικοί, ισχυρισμοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και επομένως θεμελιώνουν το αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι ισχυρισμοί
που αποτελούν άρνηση της αγωγής κ.λπ. ή επιχειρήματα νομικά ή πραγματικά τα οποία αντλούνται από το νόμο ή από την εκτίμηση των αποδείξεων. Στην προκειμένη περίπτωση με τον έκτο
λόγο της αίτησης προβάλλεται η αιτίαση από τον
αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, διότι το Εφετείο
δεν έλαβε υπόψη του τον ισχυρισμό των αναιρεσειουσών που πρότειναν προς αντίκρουση των
ισχυρισμών της αναιρεσίβλητης ότι η ισόγεια οικοδομή κτίσθηκε στον ακάλυπτο χώρο της διώροφης οικοδομής. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος διότι ο ισχυρισμός αυτός
δεν αποτελεί πράγμα κατά την προεκτεθείσα έννοια, αλλά άρνηση της ανταγωγής.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 307/2011 (Τμ. Β1 Πολ.)
Ανώνυμη εταιρεία. Συγχώνευση με απορρόφηση. Ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης. Χρονικό σημείο παύσεως απορροφούμενης. Σε περίπτωση συγχώνευσης δεν επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και δεν υπάρχει
ανάγκη για επανάληψη αυτής. (Αναιρεί την υπ’
αριθμ.1157/2009 απόφαση ΜονΠρωτΑθ).
[…] ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 62 ΚΠολΔ «όποιος
έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα
να είναι διάδικος». Κατά δε το άρθρο 61 ΑΚ «το
νομικό πρόσωπο αποκτά προσωπικότητα αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόμος», ενώ η
διάλυση του νομικού προσώπου δεν θίγει την
ικανότητά του να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων
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και υποχρεώσεων -άρα και της έννομης σχέσης
της δίκης- αφού κατ’ άρθρο 72 ΑΚ, μόλις το νομικό πρόσωπο διαλυθεί βρίσκεται αυτοδικαίως
σε εκκαθάριση, ωσότου δε περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της θεωρείται ότι υπάρχει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 73 ΚΠολΔ το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως, αν συντρέχει η, κατά το άρθρο 62 προϋπόθεση, ενόψει και
της διάταξης του άρθρου 313 παρ.1 εδ. δ΄ του
ίδιου Κώδικα, κατά την οποία «μπορεί να επιδιωχθεί με αγωγή ή ένσταση η αναγνώριση της
ανυπαρξίας μιας δικαστικής απόφασης, αν εκδόθηκε σε δίκη που είχε διεξαχθεί κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου».
Περαιτέρω, στην περίπτωση συγχώνευσης
ανωνύμων εταιριών, που επέρχεται είτε με τη
σύσταση νέας εταιρίας είτε με απορρόφηση είτε
με εξαγορά της μιας από την άλλη, ορίζει το άρθρο 75 του ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 11 π.δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α΄ 236), ότι:
«1. Από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74,
επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς
καμία άλλη διατύπωση... τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται
σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφούμενων
εταιριών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή...
γ) οι απορροφούμενες εταιρίες παύουν να
υπάρχουν...
2) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρία ή κατ’ αυτής,
χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους
της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης
και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της. Η έννοια της, κατά τα άνω συγχώνευσης, είναι ότι με αυτή, η συγχωνευόμενη εταιρία
παύει να υφίσταται χωρίς να μεσολαβήσει εκκαθάριση, εξαφανιζόμενη ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ότι η νέα εταιρία,
ως διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες (πρβλ. ΟλΑΠ
12/1999). […]
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 645/2011 (Τμ. Α1 Πολ.)
Προνόμιο κατάταξης ασφαλισμένης με υποθήκη ή προσημείωση απαίτησης. Η εγγραφή υποθήκης (ή προσημείωσης) και η μεταγραφή δεν
αντιτάσσεται σε όποιον επέβαλε την κατάσχεση και στους δανειστές που αναγγέλθηκαν.
Ως «αναγγελθέντες δανειστές» θεωρούνται
όλοι όσοι αναγγέλθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, και ως εκ τούτου μετέχουν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και της κατατάξεως και όχι μόνον εκείνοι που συμπτωματικά είχαν αναγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της μεταγραφής ή της εγγραφής της
υποθήκης ή της προσημείωσης (ΟλΑΠ 6/98).
Αναιρεί την 185/2009 απόφαση Εφετ Πειρ.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
1007 παρ. 1 και 976 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι,
στη δεύτερη τάξη των απαιτήσεων εκείνων, που
έχουν ειδικά προνόμια στο ακίνητο που εκπληστηριάσθηκε, κατατάσσονται και οι απαιτήσεις
που είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση, με
τη σειρά βέβαια της εγγραφής τους και τυχαία.
Για την κατάταξη στην τάξη αυτή κάποιας απαιτήσεως που αναγγέλθηκε είναι απαραίτητο όχι
απλώς να υπάρχει γραμμένη προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο που εκπληστηριάσθηκε, αλλά
η προσημείωση αυτή να εξασφαλίζει αυτή την
ίδια την απαίτηση. Κατά τη διάταξη του άρθρου
997 παρ. 3 ΚΠολΔ, σε όποιον επέβαλε την κατάσχεση και στους δανειστές που αναγγέλθηκαν
δεν αντιτάσσεται η μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης (ή προσημειώσεως υποθήκης, σύμφωνα
με το άρθρο 41 ΕισΝΚΠολΔ), που έγινε μετά την
εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων, σε οποιονδήποτε τίτλο και αν στηρίζεται η
υποθήκη. Η τροπή της προσημειώσεως σε υποθήκη, που έγινε μετά την εγγραφή της κατάσχεσης, είναι έγκυρη και για το δανειστή που επέβαλε την κατάσχεση και για τους δανειστές που
έχουν αναγγελθεί. Κατά την αληθινή έννοια της
διατάξεως αυτής, που είναι σύμφωνη με την όλη
διάρθρωση και την ενότητα του συστήματος της
αναγκαστικής εκτελέσεως, προσεπιβεβαιώνεται
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δε και από την αναδρομή στα πρακτικά της συντακτικής Επιτροπής του Σχεδ. ΚΠολΔ (τόμος V,
III σελ. 38-39), ως «αναγγελθέντες δανειστές»,
έναντι των οποίων δεν αντιτάσσεται η, μετά την
εγγραφή της κατασχέσεως στο οικείο βιβλίο,
μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης, θεωρούνται όλοι οι δανειστές
που αναγγέλθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
κατά το άρθρο 972 ΚΠολΔ, και ως εκ τούτου μετέχουν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και της κατατάξεως, όχι δε μόνον εκείνοι που συμπτωματικά είχαν αναγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της μεταγραφής ή της εγγραφής της υποθήκης ή της προσημειώσεως (ΟλΑΠ
6/1998). Περαιτέρω από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 216 § 1, 585, 933 και 979
§ 2 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι οι λόγοι του διαπλαστικού χαρακτήρα ένδικου βοηθήματος της ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως, που ασκεί ο μη
καταταγείς δανειστής με σκοπό εκβολής άλλου
καταταγέντος και αντίστοιχης κατατάξεως αυτού, μπορούν να αφορούν: α) είτε την ύπαρξη
της απαιτήσεως του ανακόπτοντος δανειστή ή
του προνομίου της, οπότε, αν αυτή δεν έχει καταταγεί καθόλου ή έχει καταταγεί ως μη προνομιακή στον πίνακα κατατάξεως, ο ανακόπτων
υποχρεούται να εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την απαίτηση ή (και) το
προνόμιο κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ώστε
να είναι δυνατή η εκτίμηση από το δικαστήριο
της νομιμότητας του λόγου και να παρέχεται
στον καθ’ ου η δυνατότητα να αμυνθεί, β) είτε
σε προβολή ενστάσεων του ανακόπτοντος κατά
της κατατάξεως της απαιτήσεως άλλου δανειστή, γ) είτε και σε απλή αμφισβήτηση ή άρνηση
από τον ανακόπτοντα της απαιτήσεως του καθ’
ου που έχει καταταγεί ή του προνομίου της,
οπότε αρκεί η άρνηση αυτή και μόνον για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής. Στην τελευταία
περίπτωση ο καθ’ ου η ανακοπή φέρει το βάρος
της επικλήσεως και αποδείξεως των γενεσιουργών της απαιτήσεώς του γεγονότων, καθώς και
εκείνων που προσδίνουν σ’ αυτή προνομιακό χαρακτήρα, γιατί διαφορετικά, εάν δηλαδή ο καθ'
ου η ανακοπή, που επέχει θέση ενάγοντος, δεν
επικαλεσθεί κατά τη συζήτηση της ανακοπής
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με τρόπο σαφή και
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ορισμένο αυτά τα γεγονότα ή δε τα αποδείξει,
γίνεται δεκτή η ανακοπή. Εξάλλου η παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται
ως λόγος αναιρέσεως κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, είναι δυνατό να έχει
ως περιεχόμενο, πλην άλλων, την αιτίαση ότι η
αγωγή (ή η αίτηση) επί της οποίας έκρινε σε
δεύτερο βαθμό το δικαστήριο, που εξέδωσε την
προσβαλλόμενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το
αντίθετο σύμφωνα με το συγκεκριμένο κανόνα
του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 28/1998). Το έννομο δε συμφέρον και η νομιμοποίηση του διαδίκου αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 68 του
ΚΠολΔ, ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας και συνεπώς η
εσφαλμένη κρίση του δικαστηρίου ότι συντρέχαν ή όχι οι προϋποθέσεις αυτές ιδρύει τον
αναιρετικό λόγο του αρ. 1 και όχι του αρ. 14 του
άρθρου 559 ΚΠολΔ, ο οποίος ανακύπτει, όταν
στο δικόγραφο της αγωγής δεν εκτίθενται τα
στοιχεία που θεμελιώνουν τη νομιμοποίηση και
δικαιολογούν το έννομο συμφέρον για το υποβαλλόμενο αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας. Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση της από 8-6-2006 ανακοπής της αναιρεσείουσας, που συντελείται επιτρεπτώς για τις
ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου (άρθρο 561
παρ. 2 ΚΠολΔ), προκύπτει ότι εκτίθενται σε αυτή
τα ακόλουθα: Με την 1218/30-1-2006 περίληψη
κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δ. Κ., εκπλειστηριάσθηκε κατά τις 15-3-2006 ενώπιον της
συμβολαιογράφου Πειραιά Α. Π.-Π., με επίσπευση του δανειστή Ά. Λ., ένα ακίνητο του καθ’ ου η
εκτέλεση, το πλειστηρίασμα του οποίου
(115.000 ευρώ) δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγγελθέντων
δανειστών και στον 19.033/30-5-2006 πίνακα,
που συνέταξε η ως άνω υπάλληλος του πλειστηριασμού-συμβολαιογράφος, ο καθ’ ου η ανακοπή εσφαλμένως κατετάγη προνομιακώς για ποσό 59.296 ευρώ, ως προς ασφαλιζόμενη με προσημείωση υποθήκης απαίτησή του 100.000 ευρώ
από σύμβαση δανείου, χωρίς όμως να αναφέρονται στην ίδια απαίτηση τα παραστατικά της
αναγγελίας (που αφορούσαν διαταγή πληρωμής
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με βάση συναλλαγματική), ενώ η ανακόπτουσα
με την από 28-3-2006 αναγγελία της είχε αναγγελθεί στον πλειστηριασμό για δυο απαιτήσεις
της κατά του καθ’ ου η εκτέλεση ποσών 176.927
και 102.566 ευρώ από ισάριθμες συμβάσεις στεγαστικού δανείου και αλληλόχρεου λογαριασμού (που έκλεισε) αντιστοίχως, από τις οποίες
η πρώτη απαίτηση ήταν ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης που είχε εγγραφεί στις 16-32006, αμφισβητώντας γενικώς την απαίτηση και
το προνόμιο του καθ’ ου. Γι’ αυτό ζητείται να μεταρρυθμισθεί ο προσβαλλόμενος πίνακας κατάταξης και να καταταγεί στη θέση του καθ’ ου η
ανακόπτουσα. Με το ως άνω -σύμφωνα και με
τις παραδοχές του Εφετείου- περιεχόμενο η
ανακοπή, κατά το μέρος μεν που προβάλλεται
προνόμιο κατατάξεως της αναιρεσείουσας στον
προσβαλλόμενο πίνακα, λόγω εμπράγματης
ασφάλειας της πρώτης από τις απαιτήσεις της,
είναι μη νόμιμη, καθ’ όσον η επικαλούμενη προσημείωση υποθήκης φέρεται ότι έχει εγγραφεί
για την εξασφάλιση της πρώτης από τις απαιτήσεις της μετά την κατάσχεση (στις 16-3-2006),
αλλά και μια ημέρα μετά τον πλειστηριασμό και
συνεπώς δεν ήταν επιτρεπτό, κατά το άρθρο
997 αρ. 3 ΚΠολΔ να αντιταχθεί ένα τέτοιο προνόμιο έναντι των δανειστών που αναγγέλθηκαν
στον πλειστηριασμό, μεταξύ των οποίων και ο
αναιρεσίβλητος. Κατά το μέρος όμως που στην
ανακοπή περιλαμβάνεται και αίτημα κατατάξεως αναγγελθεισών μη προνομιούχων απαιτήσεων της αναιρεσείουσας (και της προβαλλόμενης
ως προνομιούχου σε περίπτωση μη αναγνωρίσεως προνομίου), συνδυαζόμενο με την αμφισβήτηση από αυτή της προνομιακής κατάταξης του
καθ’ ου, ήταν αυτή (η ανακοπή) ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων
972 και 979 παρ. 2 του ΚΠολΔ..
Από την τελευταία αυτή διάταξη θεμελιώνεται ουσιαστικό δικαίωμα της αναιρεσείουσας,
που ανήγγειλε τις απαιτήσεις της στον πλειστηριασμό, να ανακόψει τον συνταγέντα από τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού πίνακα κατάταξης με μοναδικό λόγο την απλή αμφισβήτηση ή
άρνηση της απαίτησης του αναιρεσιβλήτου ή
του προνομίου της, οπότε, αν ο τελευταίος δεν
θα ανταποκρινόταν στο βάρος επικλήσεως και
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αποδείξεως των αμφισβητούμενων περιστατικών της απαίτησής του (του προνομίου της στη
συγκεκριμένη περίπτωση) θα έπρεπε η εν λόγω
απαίτηση και οι (αποδεικνυόμενες) απαιτήσεις,
για τις οποίες αναγγέλθηκε η αναιρεσείουσα, να
καταταγούν (ως ανέγγυοι) συμμέτρως. Επομένως το Εφετείο, με το να απορρίψει ως μη νόμιμη και κατά το τελευταίο αυτό μέρος της την
ανακοπή, κρίνοντας ότι δεν περιείχε τα στοιχεία
της ενεργητικής νομιμοποιήσεώς της ανεξαρτήτως των λόγων της και ενώ δέχθηκε ότι κατά
τρόπο ορισμένο η αναιρεσείουσα αμφισβήτησε
την προνομιακή κατάταξη του αναιρεσιβλήτου,
παραβίασε ευθέως την ουσιαστική διάταξη του
άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολΔ, και ο πρώτος, κατά
το πρώτο μέρος του, από το άρθρο 559 αρ. 1 του
ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος, ενώ
παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να
αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση
στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ).
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 4/2013 (Τμ. Δ΄ Πολ.)
Χρησικτησία κατά Ελληνικού Δημοσίου από
ιδιώτες. Έκτακτη χρησικτησία χωρεί και επί
δημόσιων κτημάτων, εφόσον όμως η τριακονταετής νομή αυτών είχε συμπληρωθεί μέχρι
τις 11-9-1915 (ν. ΔΞΗ/1912 και τα αλλεπάλληλα διατάγματα «περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, σε συνδυασμό με το
άρθρ. 21 του ν. δ. της 22-4/26-5-1926, βλ. και
ΟλΑΠ 75/1987, ΑΠ 1423/2011, 1189/2010,
2058/2009). Για να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου που ανήκει στο Δημόσιο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, πρέπει ο νομέας, μεταξύ άλλων, να έχει την πεποίθηση, χωρίς να τον βαρύνει βαριά αμέλεια, ότι απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου και η πεποίθησή του αυτή,
πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο κτήσης
της νομής του ακινήτου. Ο νομέας θεωρείται
κακής πίστης μόνο αν γνωρίζει ότι δεν έγινε
κύριος ή αγνοεί τούτο από βαριά αμέλεια. Αν
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μεσολάβησε διαδοχή στη νομή, ο χρόνος νομής που διανύθηκε, με τις ίδιες προϋποθέσεις,
στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου, συνυπολογίζεται στο χρόνο νομής του διαδόχου (βλ.
αναλυτικά και ΑΠ 1271/2011). Αναιρεί την
155/2010 οριστική απόφαση ΕφετΠατρ.
[…] Επειδή κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, των νόμων 8 παρ.1 Κώδ (7.39), 9
παρ.1 Β (50.14), 2 παρ. 20 Πανδ (41.4), 6 Πανδ
(44.3), 76 παρ.1 Πανδ (18.1) και 7 παρ. 3 Πανδ
(23.3), κατά τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 51
Εισ. ΝΑΚ, κρίνεται η απόκτηση κυριότητας, εφ'
όσον τα δικαιογόνα γεγονότα έγιναν κατά το
χρόνο που αυτές ίσχυαν, ήταν επιτρεπτή η απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία από ιδιώτη και
συνεπώς και σε ακίνητα, έστω και αν αυτά ανήκαν στο δημόσιο. Προϋπόθεση της χρησικτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές είναι η
άσκηση φυσικής εξουσίας στο ακίνητο με διάνοια κυρίου και με καλή πίστη επί συνεχή τριακονταετία. Οι διατάξεις αυτές δεν καταργήθηκαν με το νόμο της 21.6/3.7.1837 «περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων», στο άρθρο 21 του
οποίου ορίζεται ότι «ως προς τον τρόπον κτήσεως και διατηρήσεως της ιδιοκτησίας των δημοσίων κτημάτων εφαρμόζονται αι εν των πολιτικώ νόμω διατάξεις». Η τριακονταετία έπρεπε να
είχε συμπληρωθεί έως τις 11.9.1915, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν. ΔΞΗ/1912 και τα
αλλεπάλληλα διατάγματα «περί δικαιοστασίου»
που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του σε συνδυασμό
με το άρθρο 21 του ν.δ. της 22.4/26.5.1926 «περί
διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της
Αεροπορικής Αμύνης» που επαναλήφθηκε στο
άρθρο 4 του αν 1539/1938 «περί προστασίας
των δημοσίων κτημάτων» αφού έκτοτε ανεστάλη η λήξη κάθε παραγραφής δικαιωμάτων καθώς
και τον χρόνον της χρησικτησίας, από δε τις
26.5.1926 που ακόμη ίσχυε η αναστολή αυτή
απαγορεύτηκε η παραγραφή των εμπράγματων
δικαιωμάτων σε ακίνητα του Δημοσίου και συνεπώς, δεν είναι δυνατή η απόκτηση από άλλον
κυριότητας σε αυτά με χρησικτησία.
Εξ άλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.
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3127/2003 «1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε
σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω
των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου,
εφόσον: α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10)
έτη το ακίνητο με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία
υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του που
έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την
23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής
βρισκόταν σε κακή πίστη, ή β) νέμεται, μέχρι την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το ακίνητο
αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα
(30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής
βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νομής που
ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που
διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας εφόσον δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 ΑΚ.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για ακίνητο εμβαδού μέχρι
2.000 τ.μ. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ.μ. οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο εφόσον
στο ακίνητο υφίσταται κατά «32.12.2002» κτίσμα,
που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του
ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή».
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1042 ΑΚ ο νομέας
βρίσκεται σε καλή πίστη, όταν χωρίς βαριά αμέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα. Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών
προκύπτει ότι για να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου που ανήκει στο Δημόσιο, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3127/2003 πρέπει ο νομέας, μεταξύ άλλων, να έχει την πεποίθηση, χωρίς
να τον βαρύνει βαριά αμέλεια, ότι απέκτησε την
κυριότητα του ακινήτου και η πεποίθησή του αυτή, πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο κτήσης
της νομής του ακινήτου. Ο νομέας θεωρείται κακής πίστης μόνο αν γνώριζε ότι δεν έγινε κύριος
ή αγνοεί τούτο, από βαριά αμέλεια. Αν μεσολάβησε διαδοχή στη νομή, ο χρόνος νομής που
διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις, στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου, συνυπολογίζεται στο
χρόνο νομής του διαδόχου.
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Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1
εδ. α΄ ΚΠολΔ, λόγος αναίρεσης για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται
αν αυτός δεν εφαρμόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής του, ή αν εφαρμόστηκε ενώ δεν έπρεπε καθώς και αν το δικαστήριο
προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια
διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση
που το δικαστήριο «έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου
κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών
που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών
στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συμβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι
αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα
πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν
για την εφαρμογή του, καθώς και όταν προέβη
σε εσφαλμένη υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγματικό της οποίας
αυτά δεν υπάγονται.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο, με
την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε τ'
ακόλουθα: Δυνάμει του υπ’ αριθμ. .../1976 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Βάρδας... που έχει νόμιμα μεταγραφεί στο
Υποθηκοφυλακείο Μυρτουντίων στον τόμο 282
και αριθμό... ο Χ. Κ., σύζυγος της πρώτης των αιτούντων και πατέρας των λοιπών, αγόρασε από
τους Β. Α. το γένος Γ. Δ. και Ν. Δ. το επίδικο οικόπεδο 641 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο κέντρο
του Δημοτικού διαμερίσματος Αρετής του Δήμου Λεχαινών Ηλείας και συνορεύει γύρωθεν με
ιδιοκτησίες Π. Δ., Ν. Δ., ιδιοκτησία της πρώτης
αιτούσας, Α. Κ. και Α. Μ.. Στους δε δικαιοπαρόχους του Χ. Κ. το επίδικο είχε περιέλθει από εξ
αδιαθέτου κληρονομιά του αποβιώσαντος το
έτος 1939 πατέρα τους Γ. Δ.. Ο Χ. Κ. το έτος
1997 απεβίωσε και κατέλιπε ως μοναδικούς εξ
αδιαθέτου κληρονόμους του τους αιτούντες, οι
οποίοι αποδέχτηκαν την κληρονομιά στην οποία
περιλαμβανόταν και το ανωτέρω ακίνητο, δυνάμει της .../18-4-2003 πράξης αποδοχής κληρονο-
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μιάς της συμβολαιογράφου..., κατά ποσοστό
4/16 εξ αδιαιρέτου η πρώτη και 3/16 εξ αδιαιρέτου καθένας των λοιπών αιτούντων. Το ακίνητο
αυτό νεμήθηκαν αρχικά από το έτος 1939 με
διάνοια κυρίου και καλή πίστη μέχρι τις 23-21946 οι ανωτέρω δικαιοπάροχοι του Χ. Κ. και
στη συνέχεια από της εγκαταστάσεώς του σ’
αυτό το έτος 1976 δυνάμει του ανωτέρω συμβολαίου ο ίδιος μέχρι το θάνατό του το έτος 1997
και στη συνέχεια οι αιτούντες μέχρι και σήμερα.
Ειδικότερα τόσον οι αιτούντες, όσο και ο άμεσος και απώτεροι δικαιοπάροχοί τους από τους
ανωτέρω χρόνους ασκούσαν όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό του πράξεις νομής, ήτοι το επέβλεπαν το καθάριζαν, το
εκμίσθωναν σε τρίτους, πλήρωναν τα πάγια και
τις εισφορές τους προς το ΤΟΕΒ Μυρτουντίων
ενεργώντας τα ανωτέρω με διάνοια κυρίου και
καλή πίστη και χωρίς τα δικαιώματά τους να αμφισβητηθούν από κανέναν. Μάλιστα οι αιτούντες εντός του επιδίκου ανήγειραν ισόγεια αποθήκη εμβαδού 28,80 τ.μ. από τσιμεντόλιθους και
ελενίτ δυνάμει της 175/1986 άδειας της Πολεοδομίας Αμαλιάδας, δήλωσαν δε την ως άνω κληρονομιά τους δυνάμει της υπ’ αριθμ. 18/2001 δηλώσεως φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια ΔΟΥ
Λεχαινών. Περαιτέρω, από τα τοπογραφικά αποσπάσματα και σχεδιαγράμματα του σχεδίου πόλεως Λεχαινών όσο, και τα αποσπάσματα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της Β΄
ανάρτησης αποδεικνύεται, ότι το επίδικο ακίνητο βρίσκεται εντός του οικισμού της Μυρσίνης ο
οποίος υπάρχει πριν το έτος 1923 με την ονομασία Ρετούνη, ενώ δίπλα στο επίδικο βρίσκεται
και η κύρια κατοικία στην οποία κατοικούν για
χρονικό διάστημα άνω των εξήντα ετών οι εκκαλούντες. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω ο
ισχυρισμός των εκκαλούντων που προβάλλεται
παραδεκτά το πρώτον στην κατ’ έφεση δίκη με
το δικόγραφο της έφεσης (765 ΚΠολΔ), ότι έναντι του εφεσίβλητου - κυρίως παρεμβαίνοντος
Ελληνικού Δημοσίου έχουν καταστεί κύριοι του
επιδίκου εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του προπαρατεθέντος άρθρου 4 του ν.
3127/2003 (έναρξη ισχύος 19/3/2003), είναι βάσιμος κατ’ ουσίαν. Περαιτέρω ο ισχυρισμός του
εφεσίβλητου, ότι το γεγονός ότι οι δικαιοπάρο-
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χοι του Χ. Κ. φέρονται στο ανωτέρω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο να απέκτησαν το ακίνητο με
έκτακτη χρησικτησία αποκλείει την ύπαρξη καλής πίστης, τόσο στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου τους, όσο και στους ίδιους τους αιτούντες
κατά τους χρόνους κτήσης της νομής του επιδίκου είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος και ουδόλως αναιρεί τα ανωτέρω αφού η χρησικτησία
αποτελεί νόμιμο τρόπο κτήσεως κυριότητας.
Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών προκύπτει η εσφαλμένη αναγραφή του ανωτέρω ακινήτου στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Λεχαινών με αριθμό... ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Έτσι που έκρινε το Εφετείο αναφορικά με την
καλή πίστη των αιτούντων και των δικαιοπαρόχων τους κατά την κτήση της νομής του επίδικου ακινήτου και την κτήση κυριότητας από τους
δικαιοπαρόχους του Χ. Κ. με έκτακτη χρησικτησία, χωρίς οιαδήποτε αναφορά, περί της διενέργειας από τους τελευταίους διακατοχικών πράξεων στο επίδικο ακίνητο με καλή πίστη και διάνοια κυρίου επί σειρά τριάντα ετών μέχρι το
1915 (καθόσον έκτοτε δεν χωρεί χρησικτησία σε
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου), παραδοχή η
οποία θα δικαιολογούσε την κατά την κτήση της
νομής του επιδίκου καλή τους πίστη και θα επέφερε, σε συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων, την από τους αιτούντες κτήση της κυριότητας του επιδίκου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3127/2003, αφού τις
εφήρμοσε παρότι τα πραγματικά περιστατικά
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά
για την εφαρμογή του. Επομένως, ο μοναδικός
λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως από το άρθρο
559 αριθ. 1 ΚΠολΔ είναι βάσιμος. […]
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 3370/2013
Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων σε εγγραφή
προσημείωσης υποθήκης για απαίτηση από
ομολογιακό δάνειο. Αίτηση αναστολής από
Υποθηκοφύλακα κατά απόφασης με την οποία
υποχρεώνεται να καταχωρίσει απόφαση για
εγγραφή προσημείωσης στα οικεία βιβλία με
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πάγια δικαιώματα 100 ευρώ. Λόγοι αναστολής: α) Επισφαλής η καταβολή από την καθ’ ης
των νομίμων επιβαρύνσεων λόγω της κακής
οικονομικής της κατάστασης και β) Αρνητικές
συνέπειες σε τρίτους από την τυχόν ανατροπή
εκ των υστέρων των συνεπειών δημοσιότητας
της προσημείωσης. Νομικά βάσιμη η αίτηση
πλην του λόγου που στηρίζεται στον κίνδυνο
βλάβης τρίτων συναλλασσομένων με την καθ’
ης ο οποίος είναι απαράδεκτος διότι αφορά
τρίτους και όχι την αιτούσα. Νομικά βάσιμη η
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ ης. Λόγοι
χορήγησης αναστολής. Η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα είχε ασκήσει κύρια παρέμβαση στη
δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση και απορρίφθηκε. Εγγραφή σύστασης ή
μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σχετικών με την έκδοση ομολογιακού δανείου σε
δημόσιο βιβλίο ή κτηματολόγιο επιβαρύνεται
μόνο με καταβολή πάγιων δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων εκατό (100 ευρώ) για τη διευκόλυνση ανάπτυξης της νέας χρηματοοικονομικής αγοράς. (ν. 3156/03 αρ. 14). Η ρύθμιση αυτή εισάγει εξαίρεση από τη ρύθμιση του ν.
325/76 αρ. 3 σύμφωνα με την οποία οι άμισθοι
Υποθηκοφύλακες -όπως η αιτούσα- εισπράττουν αναλογικά δικαιώματα επί της εγγραπτέας πράξης. Η θεσπισθείσα εξαίρεση απαιτεί
δυσανάλογη συμμετοχή των Υποθηκοφυλάκων και αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντάγματος) με
αποτέλεσμα να είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Κρίνεται ότι θα ευδοκιμήσει η έφεση
της αιτούσας, αλλά η άμεση μεταγραφή της
προσημείωσης δεν συνεπάγεται κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης, αφού δεν αποδεικνύεται
οικονομική αδυναμία της καθ’ ης η αίτηση να
καταβάλλει το ποσό που ζητεί η αιτούσα.
Απορρίπτει την αίτηση.
[…] H αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της εκθέτει ότι η καθ’ ης ζήτησε να εγγραφεί προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό της μέχρι το ποσό
των 7.800.000 ευρώ, με βάση τη με αριθμό
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23.806/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσαντος κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Ότι η ίδια αρνήθηκε
να προβεί στην εγγραφή αυτή διότι δεν της καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη από την αιτούσα την
εγγραφή. Ότι στη συνέχεια η καθ’ ης άσκησε
την από 10.8.2011 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί να μεταγράψει τη με αριθμό
23.806/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εισπράττοντας ως νόμιμα δικαιώματα το ποσό των 100 ευρώ και η αιτούσα
άσκησε την από 16.1.2012 κύρια παρέμβαση.
Ότι επί των ανωτέρω αιτήσεων και κυρίας παρέμβασης εκδόθηκε η με αριθμό 857/2013 απόφαση η οποία, δεχθείσα τους ισχυρισμούς της
καθ’ ης υποχρέωσε την αιτούσα να καταχωρίσει
στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου
Καλλιθέας Αττικής τη με αριθμό 23806/2011
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιτράπηκε στην …ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. να εγγράψει προσημείωση
υποθήκης σε ακίνητο της καθ’ ης για το ποσό
των 7.800.000 ευρώ έναντι καταβολής πάγιου
δικαιώματος Υποθηκοφυλάκων από 100 ευρώ.
Ότι κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση
ως κυρίας παρεμβαίνουσα ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, με την οποία ζήτησε την εξαφάνιση
της εκκαλούμενης απόφασης. Ότι πρέπει να
ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό 857/2013
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) διότι σε
περίπτωση που γίνει δεκτή η έφεση της : α) η καταβολή από την καθ’ ης των νόμιμων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου του ΤΑΧΔΙΚ και του
Υποθηκοφυλακείου, συνολικού ποσού 60.450
ευρώ είναι επισφαλής λόγω της κακής οικονομικής κατάστασής της και β) θα πρέπει να ανατραπούν εκ των υστέρων οι συνέπειες δημοσιότητας της προσημείωσης γεγονός που θα έχει αρνητικές συνέπειες σε τρίτους συναλλασσόμενους με την καθ’ ης. […] Η ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία με την επωνυμία «… ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» προφορικά κατά τη συζήτηση
της υπόθεσης άσκησε πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ της καθ’ ης η κρινόμενη αίτηση αναστολής
και σε βάρος της αιτούσας. […]
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Προϋπόθεση της αναστολής αποτελούν ο
κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης της αιτούσας
από την άμεση εκδήλωση των έννομων συνεπειών της απόφασης και η κρίση περί της βασιμότητας της ασκηθείσας έφεσης (Ερμηνεία Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας τόμος ΙΙ, Αθήνα 2012 σελ.
315.) Στην προκειμένη περίπτωση από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και την ένορκη εξέταση
του μάρτυρα αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Στις
22 Ιουλίου η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την
επωνυμία «… Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» υπέβαλε αίτηση στην Υποθηκοφύλακα Καλλιθέας με
την οποία ζήτησε την εγγραφή προσημείωσης
υπέρ αυτής ως εκπροσώπου των ομολογιούχων
δανειστών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία… …» και κατά της τελευταίας σε ακίνητο
αυτής για ποσό 7.800.000 ευρώ. Η εγγραφή της
προσημείωσης αυτής, η οποία επιτράπηκε με
βάση τη με αριθμό 23806/2011 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) δεν έγινε, διότι η Υποθηκοφύλακας Καλλιθέας, νυν αιτούσα, απέρριψε τη
σχετική αίτηση εγγραφής με το αιτιολογικό ότι
δεν καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα του ν. 325/1976. Κατά της απόφασης αυτής
προσέφυγε η δανειολήπτρια εταιρεία στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας με αίτηση
της, την εγγραφή της ανωτέρω προσημείωσης.
Επ΄ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 857/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(διαδικασία εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την
οποία η Υποθηκοφύλακας διατάχθηκε να προβεί
στη σχετική καταχώριση. Η αιτούσα, η οποία είχε ασκήσει κύρια παρέμβαση στη δίκη επί της
οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση άσκησε
την από 13.3.2013 έφεση. Με την παρέμβαση
της αυτή η νυν αιτούσα ισχυρίστηκε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής της καθ’
ης από τις επιβαρύνσεις υπέρ της αιτούσας του
ΤΑΧΔΙΚ και του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες
προβλέπονται από τα άρθρα 2-10 του ν.
325/1976 για τη μεταγραφή της προσημείωσης
υποθήκης και ότι ο νόμος, του οποίου έγινε επίκληση εκ μέρους της καθ’ ης (άρθρο 14 παρ. 2
του ν. 3156/2003), για την απαλλαγή αυτή είναι
αντισυνταγματικός. Όπως προκύπτει από την 1η
Ιουλίου του 2011 σύμβαση κάλυψης κοινού ομο-
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λογιακού δανείου που συνήφθη μεταξύ της καθ’
ης η αίτηση και των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών με τις επωνυμίες «…Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» και «…ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ» η σύμβαση αυτή έχει όλα τα
αναγκαία στοιχεία που προβλέπονται από τη
διάταξη του άρθρου 1 του ν.3156/2003 «ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα τροποποίηση ν. 2190/1920 κ.λπ.», δηλαδή
η έκδοση δανείου από ανώνυμη εταιρεία που
εδρεύει στην Ελλάδα και η διαίρεσή του σε ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα
των ομολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά
τους όρους του δανείου. Περαιτέρω, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν.
3156/2003 για κάθε εγγραφή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων 100 ευρώ.
Συνεπώς λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη ότι η
προσημείωση υποθήκης είναι υποθήκη, που συνιστά εμπράγματο δικαίωμα (άρθρο 973 του
Α.Κ.) υπό αίρεση (Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου, Aστικός Kώδιξ, Kατ’ άρθρο ερμηνεία, τόμος
ΙV) η εγγραφή της ανωτέρω προσημείωσης υποθήκης εμπίπτει στη ρύθμιση του 14 παρ. 2 του ν.
3156/2003. Ωστόσο με την τελευταία εισάγεται
εξαίρεση από τη ρύθμιση του άρθρου 3 του ν.
325/1976 «περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και
των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως
του ν.δ. 811/1971 και του ν. 294/1976 και άλλων
τινών διατάξεων» σύμφωνα με την οποία για
την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, πλέον
των πάγιων δικαιωμάτων που προβλέπονται από
το άρθρο 2, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες όπως
εν προκειμένω η αιτούσα -Υποθηκοφύλακας
Καλλιθέας- εισπράττουν από τους αιτούντες
την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης για ποσά
μέχρι 10.000 δραχμές ή 29,34 ευρώ δέκα πέντε
τοις χιλίοις του ποσού αυτού, από 10.000 δραχμές ή 29,34 ευρώ μέχρι 20.000 δραχμές ή 58,69
ευρώ δώδεκα τοις χιλίοις του ποσού αυτού και
πέραν αυτού πέντε τοις χιλίοις. Σκοπός της από
την ανωτέρω γενική ρύθμιση εξαίρεσης, η οποία
θεσπίστηκε με την προαναφερθείσα διάταξη του
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άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3156/2003, είναι σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η διευκόλυνση
ανάπτυξης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του νόμου αυτού νέας χρηματοοικονομικής
αγοράς. Ωστόσο η οικονομική επιβάρυνση της
εταιρείας που εκδίδει ομολογιακό δάνειο είναι
λιγότερο από 1% επί του ποσού μέχρι το οποίο
εγγράφεται η προσημείωση υποθήκης, ενώ το
συμβατικό ετήσιο επιτόκιο που καταβάλλει
στους ομολογιούχους δανειστές υπερβαίνει το
5% ετησίως, όπως στην προκειμένη περίπτωση
προκύπτει ενδεικτικά από το άρθρο 6 του Α΄ παραρτήματος της από 1ης Ιουλίου 2011 σύμβασης κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού
δανείου που συνήψαν οι καθ’ ης η αίτηση και οι
ομολογιούχοι δανειστές. Συνεπώς η καταβολή
μόνο 100 ευρώ ως πάγιων δικαιωμάτων από τη
δανειολήπτρια ομολογιακού δανείου επί του ποσού μέχρι το οποίο εγγράφεται η προσημείωση
υποθήκης συνιστά ελάχιστη οικονομική διευκόλυνση σε σχέση με το ποσό που αυτή καλείται
να καταβάλει ως τόκους στους ομολογιούχους
δανειστές ενώ ο περιορισμός των δικαιωμάτων
που άλλως θα δικαιούταν να λάβει ο Υποθηκοφύλακας για την εγγραφή αυτή είναι πολύ μεγάλος και απρόσφορος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτόν σκοπού, λαμβανομένου
επιπλέον υπόψη ότι τα ομολογιακά δάνεια είναι
συνήθως ύψους εκατομμυρίων ευρώ και γι’ αυτό
τα έσοδα από τη μεταγραφή προσημειώσεων
υποθήκης ή υποθηκών για την εμπράγματη εξασφάλιση της έντοκης απόδοσής τους συνιστούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας μεγάλο μέρος επί του συνόλου των δικαιωμάτων
που δικαιούνται να εισπράξουν οι Υποθηκοφύλακες για τις διενεργούμενες από αυτούς πράξεις όπως τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται από
το νόμο και τις με εξουσιοδότησή του λοιπές κανονιστικές διατάξεις και όχι ελεύθερα από τους
ίδιους του Υποθηκοφύλακες. Συνεπώς η θεσπισθείσα εξαίρεση απαιτεί δυσανάλογη συμμετοχή των Υποθηκοφυλάκων στην πραγματοποίηση
του σκοπού της πιο πάνω εξαίρεσης και αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία θεσπίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1
και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και δεσμεύει και
τον ίδιο το νομοθέτη (Π.Δ. Δαγτόγλου, Γενικό
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Διοικητικό Δίκαιο , έκτη έκδοση, Αθήνα 2012,
σελ. 177-179) με αποτέλεσμα να είναι ανίσχυρη
ως αντισυνταγματική. Αν και σύμφωνα με τα
ανωτέρω κρίνεται ότι θα ευδοκιμήσει η έφεση
που άσκησε η αιτούσα δεν αποδεικνύεται ότι η
αιτούσα δεν θα μπορέσει να εισπράξει τα πάγια
και αναλογικά δικαιώματα που δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
325/1976. Και αυτό διότι η καθ’ ης η αίτηση, αν
και το 2006 σταμάτησε η διαπραγμάτευση των
μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το
2009 μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο σε
12.000.000 ευρώ, το 2011 είχε μικρό δανεισμό,
ύψους 37.397 ευρώ και χαμηλά έξοδα ύψους
60,737 ευρώ, ποσά μικρά συγκρινόμενα με το
προαναφερθέν ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου. Επιπλέον η άμεση μεταγραφή της προσημείωσης υποθήκης, η οποία διατάχθηκε με την
εκκαλούμενη απόφαση, δεν συνεπάγεται κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης της ίδιας της αιτούσας, αφού δεν αποδεικνύεται οικονομική αδυναμία της καθ’ ης η αίτηση να καταβάλει το ποσό
των δικαιωμάτων που ζητεί η αιτούσα για την
μεταγραφή της προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ύψους 60.450 ευρώ. Πρέπει συνεπώς, η
κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί τα δε δικαστικά
έξοδα των διαδίκων να συμψηφιστούν, κατ’ άρθρων 179 εδ. β΄ του Κ.Πολ.Δ.. […]
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπ’ αριθ. 385/2012
Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία,
καθ’ όσον όλοι οι δικαιοπάροχοι των εναγομένων από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας
και μετέπειτα νέμονταν το επίδικο με καλή πίστη στηριζόμενη σε τίτλους και διάνοια κυρίου, ασκώντας πράξεις νομής και κατοχής που
προσιδιάζουν στη φύση του με επίβλεψη και
καλλιέργεια. Μη κυριότητα Δημοσίου επί του
επιδίκου, καθ’ όσον δεν αποδείχθηκε ότι αποτελούσε μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας τουρκικό νεκροταφείο, ήτοι δημόσια κοινόχρηστη γαία του Οθωμανικού δικαίου, αλλά
αντιθέτως καλλιεργούμενη αγροτική έκταση,
επιπρόσθετα δε τελεσίδικες αποφάσεις μετα-
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ξύ Δημοσίου και τρίτων, κυρίων όμορων με το
επίδικο ακινήτων, έκριναν αβάσιμο τον ισχυρισμό περί ύπαρξης δημοσίου κτήματος. Απορρίπτει την έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 310/2008
οριστική απόφαση ΠολΠρωτΛάρ.
Με την από 5.12.2002 (αριθμ. εκθ. κατάθ.
699/2002) αγωγή του το ενάγον και ήδη εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο, επικαλούμενο κυριότητα, κτηθείσα κατά τον αναφερόμενο σ’ αυτή
τρόπο, των λεπτομερώς περιγραφομένων στην
αγωγή τριών αγροτικών ακινήτων, εμβαδού
1,197,16 τ.μ. του πρώτου, 17.149,50 τ.μ. του
δεύτερου και 4.980 τ.μ. του τρίτου, και κατάληψη τούτων από τους εναγομένους, ζήτησε να
αναγνωρισθεί κύριο των ακινήτων αυτών και να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να τα αποδώσουν
σ’ αυτό. Επί της εν λόγω αγωγής εκδόθηκε η εκκαλουμένη με αριθμό 310/2008 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με
την οποία αυτή, αφού κρίθηκε νόμιμη, έγινε δεκτή κατά ένα μέρος και ως ουσιαστικά βάσιμη
και ειδικότερα αναγνωρίστηκε το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο κύριο του πρώτου και του τρίτου
εκ των ανωτέρω ακινήτων, ενώ ως προς το δεύτερο ακίνητο απορρίφθηκε η αγωγή, καθόσον
κρίθηκε ότι τούτο ανήκει στη συγκυριότητα των
εναγομένων κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου
στον καθένα. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται το ενάγον με την κρινόμενη έφεση για
τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, που ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων
και ζητεί την εξαφάνισή της, προκειμένου να γίνει δεκτή η αγωγή του και ως προς το ως άνω
ακίνητο.
Από την επανεκτίμηση των ένορκων καταθέσεων... αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Το επίδικο ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Κ.» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου
Λ., στο αριστερό άκρο της Εθνικής Οδού Λ.-Θ. και
δεξιά του αντιπλημμυρικού αναχώματος του Π.
ποταμού, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο
συνέταξε η τοπογράφος μηχ/κός ΠΕ/Α Κ. Ε., έχει
εμβαδόν 17.149,50 τ.μ. και συνορεύει βορειοδυτικά σε πλευρές μήκους 15,84 μ., 32,55 μ. και
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111,82 μ. με όριο απαλλοτρίωσης αναχώματος
και σε πλευρές μήκους 8,28 μ., 63,29 μ., 11,40 μ.,
158,34 μ., 21,95 μ., 80,16 μ. και 7,41 μ. με εναπομείναντα τμήματα των με αριθμούς 128, 126 και
125 ακινήτων ιδιοκτησίας Β. Α., Β. και Κ. Φ. και Ι.
Τ. που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για την κατασκευή του αναχώματος του Π. ποταμού, βορειοανατολικά σε πλευρά μήκους 15,56 μ. με ιδιοκτησία αγνώστου, νοτιοανατολικά σε πλευρές
μήκους 59,49 μ., 56,71 μ., 157,31 μ., 73,60 μ. και
10,95 μ. με όριο απαλλοτρίωσης Εθνικής Οδού
Λ.-Θ. και δημόσια απαλλοτριούμενη έκταση και
νοτιοδυτικά σε πλευρές μήκους 15,55 μ. και
73,21 μ. με ιδιοκτησία Β. και Φ., αντίστοιχα. Το
ακίνητο τούτο περιήλθε στους εναγομένους κατά
ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα κατά μεν
τα 7.500 τ.μ. με αγορά από τον αληθινό κύριο Α.
Χ., δυνάμει του με αριθμ..../29.12.1989 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Δ. Ζ., το
οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο... με
αριθμ.... των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Λ., όπως αυτό διορθώθηκε ως προς τα
όρια του μεταβιβασθέντος ακινήτου με το με
αριθμ. .../12.5.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Β. Π.. Κατά την υπόλοιπη δε έκταση των
10.000 τ.μ. περίπου περιήλθε στους ίδιους (εναγομένους) με αγορά από τον ίδιο ως άνω δικαιοπάροχο τους, Α. Χ., για την οποία συντάχθηκε το
με αριθμ. …/30.10.1992 προσύμφωνο του ως άνω
συμβολαιογράφου, χωρίς να επακολουθήσει η
σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης.
Όμως, οι εναγόμενοι από το χρόνο σύνταξης του
ανωτέρω προσυμφώνου έλαβαν τη νομή του τμήματος αυτού από τον εκ προσυμφώνου πωλητή
τους ο οποίος αντίστοιχα τους παρέδωσε τη νομή (βλ. δηλώσεις τους στο προαναφερόμενο
προσύμφωνο), παρέχοντάς τους μάλιστα και την
εντολή (πληρεξουσιότητα) να υπογράψουν με
αυτοσύμβαση το οριστικό συμβόλαιο, δοθέντος
ότι το τίμημα των 3.000.000 δρχ. καταβλήθηκε
αυθημερόν με τη σύνταξη του συμβολαίου, όπως
αναγράφεται σ’ αυτό. Στον δικαιοπάροχο των
εναγομένων Α. Χ., το ως άνω επίδικο ακίνητο περιήλθε κατά ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου με αγορά
από τον αληθινό κύριο Κ. Α. του Β., δυνάμει του
με αριθμ..../3.7.1951 πωλητηρίου συμβολαίου του
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τότε συμβολαιογράφου Π. Γ, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο... με αριθμ.... των βιβλίων
μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Α.. Ολόκληρη δε την έκταση αυτή ο ανωτέρω Α. Χ. την κατείχε και τη νεμόταν από το έτος 1951 με διάνοια
κυρίου. Ασκούσε σ’ αυτή όλες τις πράξεις νομής
που ταιριάζουν στη φύση της, ήτοι την επέβλεπε
και την καλλιεργούσε με σιτηρά και δημητριακά
και σ’ ένα τμήμα της διατηρούσε χοιροστάσιο. Τις
ίδιες πράξεις νομής ασκούσαν και οι εναγόμενοι
από τότε που το ως άνω ακίνητο περιήλθε σ’ αυτούς. Στον ως άνω δικαιοπάροχο του Α. Χ., Κ. Α.
και τη μητέρα του τελευταίου Κ. χα Β. Α. καθώς
και τα αδέλφια του Β., Α., Α., Μ. και Ε. Β. Α., το
επίδικο περιήλθε μεταξύ άλλων αγρών, από κληρονομιά του πατρός αυτών και συζύγου της δεύτερης, Β. Α. που πέθανε στις 2.10.1943, δυνάμει
της με αριθμ..../13.9.1943 δημόσιας διαθήκης που
συνέταξε ο συμβολαιογράφος Ι. Μ., που δημοσιεύθηκε με τα με αριθμ. 185/19.10.1943 πρακτικά
δημόσιας συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, στην οποία (κληρονομιά) οι
ανωτέρω κληρονόμοι αναμείχθηκαν με πρόθεση
κληρονόμου και υπεισήλθαν σ’ αυτή, νεμόμενοι
έκτοτε όλη την κληρονομιαία περιουσία με διάνοια κυρίου και καλή πίστη. Το έτος 1951, μετά
την αγορά από τον Α. Χ. του 1/8 εξ αδιαιρέτου
του επιδίκου καθώς και άλλων αγρών σε διάφορες τοποθεσίες της περιοχής αυτής, συνολικού
εμβαδού 72 στρεμμάτων περίπου, ο ανωτέρω Α.
Χ. συμφώνησε με τους ως άνω κληρονόμους του
Β. Α., μετά από άτυπη διανομή που έλαβε χώρα
μεταξύ τους, να λάβει στην κυριότητα του διαιρετό τμήμα στην περιοχή «Κ.» μεγαλύτερης μάλιστα έκτασης από το αγορασθέν απ’ αυτόν, αξιολογώντας την τότε αξία των υπό διανομή κτημάτων. Έτσι περιήλθε σ’ αυτόν ολόκληρο το επίδικο
ακίνητο, το οποίο κατείχε και νεμόταν έκτοτε με
διάνοια κυρίου μέχρι το χρόνο μεταβίβασής του
στους εναγομένους. Στον ως άνω κληρονομούμενο Β. Α. είχε περιέλθει το επίδικο ακίνητο μαζί
με άλλους αγρούς συνολικού εμβαδού 72 στρεμμάτων περίπου με αγορά από τον αληθινό κύριο
Α. Κ. ή Α., δυνάμει του με αριθμ..../18.8.1914 πωλητηρίου συμβολαίου του τότε συμβολαιογράφου Π. Μ., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον
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τόμο... με αριθμ.... των βιβλίων μεταγραφών του
υποθηκοφυλακείου Λ. Έκτοτε δε ο ανωτέρω Β. Α.
το είχε στην κατοχή του με διάνοια κυρίου και καλή πίστη, καλλιεργώντας αυτό με σιτηρά ή ως
αμπελώνα, έως τον κατά το έτος 1943 θάνατο
του. Στον Α. Κ. ή Α., το επίδικο περιήλθε μεταξύ
των άλλων αγρών εμβαδού 98 στρεμμάτων περίπου, από τους οποίους οι κείμενοι στη θέση «Κ.»
έχουν εμβαδόν 35 στρεμμάτων περίπου, α) με το
με αριθμ..../28.8.1902 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ε. Φ. (αγορά από την αληθινή κυρία Α. χα
Α. Μ. 2 στρεμμάτων στη θέση «Κ.») που μεταγράφηκε νόμιμα, β) με το με αριθμ. ..723.2.1895 πωλητήριο συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου
Α. Ι. (αγορά από τον αληθινό κύριο Α. Δ. 23
στρεμμάτων) και γ) με το με αριθμ..../3.2.1897
πωλητήριο συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Ν. Μ. (αγορά από τον αληθινό κύριο Γ. Κ. 10
στρεμμάτων). Στους δικαιοπαρόχους του ανωτέρω Α. Κ. ή Λ., Α. Δ. και Γ. Κ. το επίδικο περιήλθε:
α) στον πρώτο (Α. Δ.) κατά ένα μέρος και ειδικότερα έκταση 10 στρεμμάτων από αγορά από τον
αληθινό κύριο Κ. Ζ., με το με αριθμ..../9.2.1886
συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Α.Ι., το
οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο... με αριθμό... των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Α., στον δε Κ. Ζ. από αγορά κατά ένα μέρος
(έξι στρέμματα) από την αληθινή κυρία Φ. Ι. Α. με
το με αριθμ. .../8.7.1882 συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Ν. Λ. και κατά το υπόλοιπο μέρος
(τέσσερα στρέμματα) από τον αληθινό κύριο
Γ.Ι.Α. με το με αριθμ....12.12.1882 συμβόλαιο του
τότε συμβολαιογράφου Ν. Α., β) στο δεύτερο
(Γ.Κ.) από αγορά από τους αληθινούς κυρίους Γ.
και Χ. Γ. με το με αριθμ..../22.2.1896 συμβόλαιο
του τότε συμβολαιογράφου Ν. Μ., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο... με αριθμ.... των βιβλίων μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Λ.
Όλοι οι ανωτέρω απώτεροι και απώτατοι δικαιοπάροχοι των εναγομένων από το έτος 1881 οπότε απελευθερώθηκε η Θεσσαλία και μετέπειτα,
κατείχαν και νέμονταν το επίδικο με καλή πίστη
και διάνοια κυρίου και σε συνδυασμό με τους
προαναφερόμενους τίτλους, ασκούσαν σ’ αυτό
όλες τις πράξεις νομής και κατοχής που ταιριάζουν στη φύση του, ήτοι επέβλεπαν αυτό και το
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καλλιεργούσαν με δημητριακά και άλλα προϊόντα. Η καλή πίστη των ανωτέρω (για το χρόνο
πριν από την εισαγωγή του ΑΚ) τεκμαίρεται από
την ύπαρξη των προαναφερομένων τίτλων. Έτσι
αυτοί απέκτησαν κυριότητα επί του επιδίκου ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Η κρίση του Δικαστηρίου περί της διενέργειας διακατοχικών πράξεων επί του επιδίκου καλόπιστα και με διάνοια
κυρίου από τους απώτερους και τον άμεσο δικαιοπάροχο των εναγομένων Α. Χ. και επομένως περί της κτήσεως κυριότητας επ’ αυτού, στηρίζεται
στην κατάθεση του μάρτυρα Α. Κ., σε συνδυασμό
με τα προαναφερόμενα συμβόλαια.
Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά
στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι το επίδικο ακίνητο
αποτελούσε πριν από την απελευθέρωση της
Θεσσαλίας (1881) και μέχρι αυτήν Τουρκικό Νεκροταφείο, ήτοι δημοσία κοινόχρηστη γαία του
Οθωμανικού δικαίου, καθόσον με βάση όσα προαναφέρθηκαν αποτελούσε ανέκαθεν αγροτική
έκταση καλλιεργούμενη με διάφορα δημητριακά
και ως αμπελοχώραφα (βλ. και προσκομιζόμενο
από του έτους 1880 χάρτη της πόλεως Α., όπου
τα νεκροταφεία απεικονίζονται εντός των ορίων
της πόλεως). Επομένως, δεν μπορεί να λεχθεί
ότι τούτο «ως κοινόχρηστη δημόσια γαία», η
οποία ανήκε στο Τουρκικό Δημόσιο, περιήλθε
στο Ελληνικό Δημόσιο ως διάδοχο του Τουρκικού και ως εκ τούτου εξαιρέθηκε από τη χρησικτησία σε βάρος του Δημοσίου, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 21 του Ν.Δ. 22.4/16.5.1926
«Περί Διοικητικής αποβολής από των κτισμάτων
της Αεροπορικής Άμυνας». Ούτε επίσης αποδείχθηκε ότι το ενάγον από το έτος 1881 έως το
1994 νεμήθηκε το επίδικο ως τμήμα του με
αριθμ. 117 δημοσίου κτήματος με την πεποίθηση
ότι είναι κύριο αυτού, προβαίνοντας σε δημοπρασίες προς εκποίησή του σε τρίτους και παραχωρώντας τμήμα του σε τρίτους όπως ισχυρίζεται.
Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται και
από το γεγονός ότι το με αριθμ. ΒΚ117 δημόσιο
κτήμα, τμήμα του οποίου ισχυρίζεται το ενάγον
ότι αποτελεί το επίδικο, ενεγράφη ως τέτοιο το
έτος 1946. Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι
στο οικείο κτηματολογικό διάγραμμα, που αφορά την απαλλοτριωθείσα κατά το έτος 1958
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έκταση δυνάμει του από 12.7.1958 Β.Δ. (ΦΕΚ
115/1958 τ. Α΄) προς κατασκευή της Εθνικής
Οδού Λ.-Τ.-Κ., το ενάγον φέρεται κύριο, μετά
την κατά το έτος 1946 εγγραφή του με αριθμ. ΒΚ
117 δημοσίου κτήματος, μόνο των με αριθμ. 114
και 118 τεμαχίων, τα οποία αποτελούν την παλαιά δημοσία οδό Λ. - Σ. Το ενάγον, προκειμένου
να θεμελιώσει την επί του επιδίκου άσκηση νομής του ιδίου διά της ενεργείας πράξεων διαχειρίσεως τούτου, επικαλείται και προσκομίζει την
από 15.1.1952 αίτηση του Μ. Τ. καθώς και τις
από 10.3.1945 και 14.2.1947 αιτήσεις των αδελφών Β. και Σ. Κ., που απευθύνονται προς το
Υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες αυτοί ζητούν την παραχώρηση σ’ αυτούς του με αριθμ.
117 ακαλλιέργητου κτήματος του Δημοσίου, το
οποίο αναφέρουν «ως τόπο απορρίψεως των
απορριμμάτων του Δήμου Λ.». Όμως, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας απόδειξης, το επίδικο ουδέποτε ήταν σκουπιδότοπος αλλά καλλιεργήσιμη
έκταση, ο δε εκ των ανωτέρω αναφερομένων
αδελφών Κ., Σ. με τη με αριθμ..../8.1.1990 ένορκη
βεβαίωση του ενώπιον του Συμβολαιογράφου Β.
Ν., η οποία εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο, βεβαιώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με το «σκουπιδότοπο» που αυτός ζήτησε να του παραχωρηθεί, ο
οποίος τοποθετείται «στη σημερινή θέση του εργοστασίου γάλακτος έως τη θέση του εργοστασίου Ι.» (βλ. ένορκη βεβαίωση). Επίσης, η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου ενισχύεται και από τη
με αριθμ. 594/1992 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λάρισας καθώς και τη με αριθμ.
36/1993 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, οι οποίες έκριναν επί αγωγών που
άσκησαν κατά του ήδη ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου τρίτα πρόσωπα και ειδικότερα οι Γ. Γ. και
κληρονόμοι Κ. Φ., κύριοι ακινήτων συνεχόμενων
με το επίδικο προς νότο. Κατά τις ως άνω δίκες
το ήδη ενάγον (εναγόμενο τότε) υπέβαλε τον
ίδιο ισχυρισμό περί υπάρξεως Δημοσίου Κτήματος με αριθμό ΒΚ 117, το οποίο αποτελούσε πριν
από απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881) και
μέχρι αυτήν Τουρκικό Νεκροταφείο, ήτοι «δημοσίαν κοινόχρηστον γαίαν» του Οθωμανικού Δικαίου και ότι περιήλθε σ’ αυτό (ενάγον) ως διάδοχο του Τουρκικού Δημοσίου. Ο ισχυρισμός αυ-
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τός απορρίφθηκε από τα ανωτέρω δικαστήρια με
τις προαναφερόμενες αποφάσεις και μάλιστα
αμετάκλητα, καθόσον τα ασκηθέντα κατ’ αυτών
ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης
απορρίφθηκαν με τις με αριθμ. 90/1993 και
525/1994 αποφάσεις του Εφετείου Λάρισας και
τις με αριθμ. 637/1995 και 680/1997 αποφάσεις
του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την
εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε τα ίδια και δέχθηκε την ένσταση περί ιδίας κυριότητος των
εναγομένων επί του επιδίκου ακινήτου απορρίπτοντας την αγωγή ως προς το ακίνητο αυτό ως
ουσιαστικά αβάσιμη, δεν έσφαλε στην εκτίμηση
των αποδείξεων, τα δε αντίθετα υποστηριζόμενα με όλους τους λόγους της έφεσης είναι αβάσιμα και πρέπει να απορριφθούν. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικασθεί το εκκαλούν στα δικαστικά έξοδα
των εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας μειωμένα κατά το ήμισυ (άρθρ. 183
ΚΠολΔ άρθρ. 12 ν.δ. 3693/1957, 52 αρ. 18
ΕισΝΚΠολΔ 7 και 9 ΝΔ 2698/1953). […]
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 3171/2011
Ερμηνεία όρου διαθήκης. Όρος διαθήκης να
μην εκποιήσουν ή υποθηκεύσουν οι κληρονόμοι τα κληρονομιαία ακίνητα. Διάκριση δέσμευσης από απλή συμβουλή που έθεσε ο διαθέτης στους κληρονόμους του. Κρίση ότι ο συγκεκριμένος όρος συνιστά απλή συμβουλή
χωρίς νομικές συνέπειες, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση θα δεσμευόταν υπέρμετρα η ελευθερία της άσκησης των δικαιωμάτων των κληρονόμων επί των κληρονομιαίων ακινήτων.
Συνεπώς ο συγκεκριμένος όρος δεν συνιστά
υποχρέωση των κληρονόμων αλλά ευχή προς
το συμφέρον τους.
[…] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2011-2016 ΑΚ προκύπτει ότι, τρόπος είναι
η υποχρέωση για κάποια παροχή, την οποία επι-
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βάλλει ο διαθέτης σε κληρονόμο ή καταπιστευματοδόχο ή κληροδόχο, χωρίς όμως να δώσει
σε άλλον και δικαίωμα στην παροχή αυτή. Συνεπώς στον τρόπο δεν υπάρχει ορισμένος τετιμημένος ως δικαιούχος, αλλά, και αν κάποιος ευνοείται με τον τρόπο, δεν έχει αγωγή προς εκπλήρωση (βλ. ΑΠ 624/1970 ΝοΒ 19.31, ΑΠ
440/1982 ΝοΒ 31.45, ΕφΑΘ 5116/1980 Αρμ.
ΛΑ.962, Γ. Μπαλή, Κληρ. Δικ., έκδοση 5η, § 351,
Α. Τούση, Κληρ. Δικ. § 329, Ν. Παπαντωνίου,
Κληρ. Δικ. § 28). Περαιτέρω, ο σκοπός με τον
οποίο ο διαθέτης συνδέει τον τρόπο που επιβάλλει σε τελευταία διάταξη μπορεί να αφορά το
δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον, στο συμφέρον
τρίτου ή και του ιδίου του βεβαρημένου, εφόσον
προκύπτει ότι ο διαθέτης δεν απέβλεπε σε απλή
σύσταση ή συμβουλή. Ειδικότερα, εάν ο τρόπος
αφορά στο συμφέρον του ίδιου του τιμώμενου,
είναι ζήτημα ερμηνείας της διαθήκης αν είναι
απλή συμβουλή χωρίς νομική υποχρέωση ή αν
πρόκειται για τρόπο, ενώ ως παράδειγμα απλής
συμβουλής και όχι τρόπου, αναφέρεται χαρακτηριστικά η περίπτωση κατά την οποία ο διαθέτης ορίζει στη διαθήκη του τον τρόπο με τον
οποίο θα διαχειριστεί ο κληρονόμος την περιουσία που καταλείφθηκε (βλ. Κ. Παπαδόπουλος,
Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου, Αθήνα 1995, τόμος 2ος, σ. 370 επ. όπου και περαιτέρω παραπομπές στη θεωρία και νομολογία).
Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγουσες
με την από 16.5.2010 αγωγή τους, εκθέτουν ότι
την 6.4.2009 απεβίωσε στην Αθήνα η..., χήρα...,
το γένος..., αδελφή της πρώτης εξ αυτών και
θεία των λοιπών, κάτοικος εν ζωή Κηφισιάς Αττικής. Ότι με την από 26.5.1986 ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε, κηρύχθηκε κυρία από
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ’ αριθ..../
2009 πρακτικό) και καταχωρήθηκε νόμιμα στα
βιβλία Διαθηκών του ως άνω Πρωτοδικείου,
στον τόμο... με αριθμό 144, εγκατέστησε κληρονόμους της τις ενάγουσες και όρισε να περιέλθουν στις ως άνω κληρονόμους της τα ειδικώς
για την καθεμία αναφερόμενα στη διαθήκη ακίνητα και ειδικότερα: α) στην πρώτη ενάγουσα η
επικαρπία εφ’ όρου ζωής επί της λεπτομερώς
αναφερόμενης και περιγραφόμενης στην υπό
κρίση αγωγή οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογεί-
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ου και του υπογείου, καθώς και της αποκλειστικής χρήσης της θέσης στάθμευσης, της οικοδομής στην Κηφισιά Αττικής και επί της οδού..., β)
στη δεύτερη και τρίτη των εναγουσών και κατά
ποσοστό Υ1 εξ αδιαιρέτου σε εκάστη, η ψιλή κυριότητα επί της λεπτομερώς αναφερόμενης και
περιγραφόμενης στην υπό κρίση αγωγή οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου και του υπογείου,
καθώς και της αποκλειστικής χρήσης της θέσης
στάθμευσης, της οικοδομής στην Κηφισιά Αττικής και επί της οδού... και γ) στην πρώτη ενάγουσα η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του
ΕΙ διαμερίσματος του Ε΄ ορόφου μιας πολυκατοικίας στην Αθήνα και επί των οδών.... Ότι στην
ανωτέρω διαθήκη περιέχεται η διάταξη «Ό,τι
προέλθει από εμέ ουδέποτε θα πωλήσετε και
ουδέποτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα υποθηκεύσετε», η οποία δεσμεύει υπερβολικά την ελευθερία άσκησης των δικαιωμάτων τους επί των
ανωτέρω κληρονομιαίων ακινήτων, ενόψει και
του αόριστου χρονικού διαστήματος που έχει
τεθεί από τη διαθέτιδα σχετικώς με την απαγόρευση εκποιήσεως-υποθηκεύσεως των ακινήτων. Ζητούν δε, κατ’ ορθή εκτίμηση του αγωγικού αιτήματος, να αναγνωρισθεί ότι η διάταξη
στην από 26.5.1986 διαθήκη «Ό,τι προέλθει από
εμέ ουδέποτε θα πωλήσετε και ουδέποτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο θα υποθηκεύσετε» αποτελεί
απλή συμβουλή, χωρίς νομική υποχρέωση, αφορώσα το συμφέρον των εναγουσών και μόνον,
καθώς και ότι οι εναγόμενοι ουδεμία αξίωση ή
δικαίωμα έχουν επί των κληρονομιαίων ακινήτων που κατελείφθησαν στις ενάγουσες, και να
συμψηφιστεί μεταξύ τους η δικαστική δαπάνη.
Με το ιστορικό αυτό και τα συνακόλουθα αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται
για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα
του οποίου υπάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 18 αριθ. 1 και 30 § 1 του ΚΠολΔ, και
είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των
άρθρων 2011-2016 ΑΚ, 70 και 179 ΚΠολΔ.
Πρέπει, επομένως, να διερευνηθεί περαιτέρω
και κατ’ ουσίαν (βλ. και την από 17.6. 2010 δήλωση αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικής
επίλυσης της διαφοράς της πληρεξουσίας Δικηγόρου των εναγουσών).
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Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα
που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Την 6.4.2009 απεβίωσε στην Αθήνα, η..., χήρα..., το γένος..., κάτοικος εν ζωή Κηφισιάς Αττικής. Η θανούσα ρύθμισε τα της κληρονομιάς της με την από 26.5.1986 ιδιόγραφη
διαθήκη της που δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε
κυρία από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
(υπ’ αριθ. .../2009 πρακτικό), καταχωρήθηκε δε
νόμιμα στα βιβλία Διαθηκών του ως άνω Πρωτοδικείου, στον τόμο... με αριθμό 144. Με τη διαθήκη της αυτή η θανούσα εγκατέστησε κληρονόμους της: α) την πρώτη ενάγουσα-αδελφή της
στην επικαρπία εφ’ όρου ζωής επί μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας
(διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου και του υπογείου, με το δικαίωμα της κατά βάθος και πλάτος επεκτάσεως και στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η με στοιχεία Άλφα (Α) θέση
στάθμευσης αυτοκινήτου, μιας διώροφης οικοδομής επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής (θέση...), στο ΟΤ... και επί της
οδού..., όπως οι εν λόγω ιδιοκτησίες (οικόπεδο
και διαμέρισμα μετά υπογείου και θέσης στάθμευσης) λεπτομερώς περιγράφονται κατά θέση,
έκταση και όρια στην υπό κρίση αγωγή, β) τη
δεύτερη και τρίτη των εναγουσών - ανιψιές της
και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε εκάστη,
στην ψιλή κυριότητα επί μίας αυτοτελούς και
ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου και του υπογείου, με
το δικαίωμα της κατά βάθος και πλάτος επεκτάσεως και στο οποίο ανήκει κατ’ αποκλειστική
χρήση η με στοιχεία Άλφα (Α) θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου, μιας διώροφης οικοδομής επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Κηφισιάς Αττικής (θέση...), στο ΟΤ... και επί της οδού..., όπως οι εν
λόγω ιδιοκτησίες (οικόπεδο και διαμέρισμα μετά
υπογείου και θέσης στάθμευσης) λεπτομερώς
περιγράφονται κατά θέση, έκταση και όρια στην
υπό κρίση αγωγή και γ) την πρώτη ενάγουσααδελφή της στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, επί μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) με στοιχεία
Ε1, του πέμπτου υπέρ του ισογείου ορόφου, σε
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εσοχή, μιας πολυκατοικίας (μεγάρου), επί οικοπέδου κειμένου στην Αθήνα, στην Ενορία Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου... και επί των οδών...,
όπως οι εν λόγω ιδιοκτησίες (οικόπεδο και διαμέρισμα) λεπτομερώς περιγράφονται κατά θέση, έκταση και όρια στην υπό κρίση αγωγή. Περαιτέρω, στην ως άνω από 26.5.1985 διαθήκη, η
αποβιώσασα περιέλαβε και διάταξη σύμφωνα με
την οποία: «Ό,τι προέλθει από εμέ ουδέποτε θα
πωλήσετε και ουδέποτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο
θα υποθηκεύσετε». Από το κείμενο της ανωτέρω διαθήκης σε συνάρτηση με τον χρόνο συντάξεώς της, σαφώς προκύπτει ότι η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά ουδένα περιορισμό στην
εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων ακινήτων από τις ενάγουσες, αλλά απλή συμβουλή
προς αυτές σχετικά με τον τρόπο που η διαθέτιδα θα επιθυμούσε να διαχειριστούν την περιουσία που τους καταλείφθηκε, προς το συμφέρον
τους και μόνον. Τούτο προκύπτει δε σαφώς και
από το γεγονός ότι η διαθέτης ουδέν αναφέρει
στη διαθήκη της σχετικά με τους λόγους που
την οδήγησαν στο να συμπεριλάβει αυτήν την
αναφορά, σε συνδυασμό και με ότι δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει
για τις ενάγουσες-κληρονόμους η ενδεχόμενη
παραβίαση αυτής της παραίνεσης, ούτε κατονομάζει έτερα πρόσωπα τα οποία θα ωφεληθούν
από την τυχόν απαλλοτρίωση των ως άνω κληρονομιαίων ακινήτων κατά παράβαση της ανωτέρω διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβανομένης
υπόψη και της συνομολόγησης των ανωτέρω
από τους εναγομένους (άρθρο 352 § 1 ΚΠολΔ),
πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή και να
αναγνωριστεί ότι ουδείς περιορισμός του δικαιώματος διαθέσεως, από τις ενάγουσες-κληρονόμους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο των αναφερομένων στην από 16.5.2010 αγωγή κληρονομιαίων
ακινήτων, πηγάζει εκ της από 26.5.1986 ιδιόγραφης διαθήκης, η σχετική δε αναφορά σε αυτήν
(διαθήκη) περί μη πωλήσεως ή υποθηκεύσεως
των κληρονομιαίων ακινήτων, συνιστά απλή
συμβουλή προς τις ενάγουσες-κληρονόμους,
χωρίς κανένα νομικό περιορισμό [...].
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ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 352/2012
[Ειδική διαδικασία
(άρθρο 17 παρ. 2 του ΚΠολΔ)]
Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική
βλάβη σε συνιδιοκτήτη που παρεμποδίζεται
στη σύγχρηση κοινοχρήστων θέσεων σταθμεύσεως στον ακάλυπτο, οι οποίες με την τοποθέτηση ζαρντινιέρων έχουν καταργηθεί παρανόμως και αυθαιρέτως από την πλειοψηφία
των συνιδιοκτητών δηλαδή χωρίς ομοφωνία
όλων των συνιδιοκτητών και την κατάρτιση
συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή
αυτού. Άκυρη απόφαση της Γ.Σ. που ρυθμίζει
σύγχρηση κοινόχρηστης θέσεως σταθμεύσεως στην πιλοτή με πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και χωρίς την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή αυτού.
Με τη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου... αγωγή της, όπως το αίτημά της ορθά εκτιμάται από το Δικαστήριο, η
ενάγουσα ζητεί ως συνιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Σ... Β... αριθμός
1..., στο Χαλάνδρι Αττικής, και έχει υπαχθεί στο
σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με την υπ'
αριθμ. 43261/19-4-1980 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμό πολυκατοικίας
της συμβολαιογράφου Αθηνών..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα, να αναγνωρισθεί ως άκυρη η
απόφαση της από 24/5/2009 έκτακτης γενικής
συνέλευσης των συνιδιοκτητών της ως άνω πολυκατοικίας με την οποία ρυθμίζεται η χρήση της
με στοιχεία Ρ-6 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου
στον ισόγειο χώρο της πιλοτής της εν λόγω πολυκατοικίας, διότι με αυτή αποκλείεται παράνομα από τη χρήση της, άλλως διότι είναι καταχρηστική, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με την
απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, να επαναφέρουν τους με στοιχεία Ρ-17,
Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στον ακάλυπτο χώρο του
οικοπέδου της πολυκατοικίας στην αρχική τους
κατάσταση και να άρουν κάθε εμπόδιο που αποκλείει τη χρήση από αυτή (ενάγουσα) ως χώρων
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στάθμευσης αυτοκινήτου, καθώς και να υποχρεωθούν να της καταβάλουν, σύμμετρα, το ποσό
των 200.000,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής, ως χρηματική ικανοποίηση
λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη συνεπεία της προσβολής της προσωπικότητάς της,
εξαιτίας της παρακώλυσης της χρήσης των ως
άνω θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στην αγωγή, με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, η ενάγουσα ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση, που θα εκδοθεί επί της αγωγής της, προσωρινά εκτελεστή
ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις και να
καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή
των δικαστικών της εξόδων.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η ένδικη αγωγή
αρμόδια εισάγεται να συζητηθεί στο Δικαστήριο
αυτό (άρθρα 17 παρ. 2, 29 του ΚΠολΔ), κατά την
ειδική διαδικασία των 648-657 του ΚΠολΔ (άρθρο
647 παρ. 2 του ΚΠολΔ), και ασκείται παραδεκτά
κατά των εναγομένων, απορριπτόμενου ως αβασίμου του ισχυρισμού τους περί έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, διότι αρκεί για τη νομιμοποίησή τους η αναφορά στην αγωγή ότι ως συνιδιοκτήτες της επίδικης πολυκατοικίας παρεμποδίζουν τη σύγχρηση κοινόχρηστου χώρου από την
ενάγουσα, ανεξάρτητα εάν αποδειχθεί το αντίθετο, οπότε η αγωγή θ’ απορριφθεί ως κατ' ουσία
αβάσιμη. Εξάλλου, η ως άνω αγωγή είναι πλήρως
ορισμένη, παρά τους αβάσιμους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς των εναγομένων, καθώς περιέχει όλα τα αναγκαία για την πληρότητά της στοιχεία, ήτοι την ιδιότητα των διαδίκων ως συνιδιοκτητών, την υπαγωγή της εν λόγω πολυκατοικίας
στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφική πράξη, που έχει μεταγραφεί, τα
δικαιώματα της ενάγουσας ως συνιδιοκτήτριας
που παρεμποδίζονται, την παράνομη και υπαίτια
συμπεριφορά των εναγομένων, που τα παρεμποδίζουν, τις εκφάνσεις της προσωπικότητας της
ενάγουσας, που προσβάλλονται από τη συμπεριφορά αυτή, και το αιτούμενο από την ενάγουσα
ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης. Περαιτέρω, η αγωγή είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 13
του ν. 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» και 54 ΕισΝΑΚ, που τον διατήρησε σε ισχύ
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μετά την εισαγωγή του ΑΚ, 57, 59, 174, 178, 180,
932, 346, 1002,1117 ΑΚ και 70, 907 και 908 του
ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να απειληθεί σε βάρος των εναγομένων προσωπική κράτηση και
χρηματική ποινή σε περίπτωση μη άρσης εκ μέρους των εναγομένων των εμποδίων στη χρήση
των με στοιχείων Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων
στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της επίδικης
πολυκατοικίας, διότι η άρση αυτή μπορεί να γίνει
και από τρίτο πρόσωπο με δαπάνες των εναγομένων ( άρθρο 945 του ΚΠολΔ). Επομένως, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου, που αναλογεί στο καταψηφιστικό της
αντικείμενο ( βλ. το υπ’ αριθμ. 13062463 Τύπου
Β΄ διπλότυπο είσπραξης και το υπ’ αριθμ. Σειρά
Γ΄ 13378 γραμμάτιο είσπραξης του ΕΤΑΑΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ), πρέπει η με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-62009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/306-2009 αγωγή να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως
προς την ουσιαστική της βασιμότητα των αιτημάτων της που κρίθηκαν νόμιμα.
Οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή προέβαλαν τον ισχυρισμό περί καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων της ενάγουσας,
πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι τα επικαλούμενα από
αυτούς πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν αρκούν για τη θεμελίωση του
πραγματικού του κανόνα του άρθρου 281 του
ΑΚ, καθώς μόνη η μακρόχρονη αδράνεια του δικαιούχου, χωρίς τη συνδρομή άλλων περιστατικών, δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί η επιδίωξη
ικανοποίησης του δικαιώματος καταχρηστική,
όπως δεν αρκεί και η προσχώρηση της ενάγουσας στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που διέπει την εν λόγω πολυκατοικία, τα
δε δικαιώματα των συνιδιοκτητών δεν καταργούνται λόγω αχρησίας.
Με τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/265-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου...
αγωγή τους οι ενάγοντες σ’ αυτή ζητούν ν’ αναγνωρισθεί ότι έχουν δικαίωμα σύγχρησης του με
στοιχεία Ρ-6 θέσης στάθμευσης στο χώρο της
πιλοτής της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην
οδό..., στο Χαλάνδρι Αττικής, να καθορισθεί, κα-
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τά την κύρια βάση της αγωγής, ελλείψει σχετικής ρύθμισης του κανονισμού, που διέπει τις
σχέσεις των συνιδιοκτητών της, η εκ περιτροπής χρήση του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό..., στο Χαλάνδρι Αττικής, κατά
τον προτεινόμενο με την αγωγή τρόπο, που είναι ο πιο πρόσφορος και συμφέρει περισσότερο
όλους τους συνιδιοκτήτες της ως άνω πολυκατοικίας, κατά δε την επικουρική βάση να αναγνωρισθεί η δεσμευτικότητα της από 14/5/2009
απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης
των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας με την
οποία ρυθμίζεται η χρήση του με στοιχεία Ρ-6
χώρου στάθμευσης με την απειλή χρηματικής
ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβασή της. Επίσης, ζητούν ν’ αναγνωρισθεί η κατάπτωση των χρηματικών ποινών, που απειλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1252/2009 απόφαση του
Εφετείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε
ότι η πρώτη εναγομένη έχει δικαίωμα να κάνει
χρήση των με στοιχεία Ρ-3, Ρ-6, Ρ-17, Ρ-18 και
Ρ-19 χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, και να
απαγορευθεί, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, η διατάραξη της σύγχρησης από αυτούς
του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης από
τους εναγόμενους με την απειλή προσωπικής
κράτησης και χρηματικής ποινής. Τέλος, οι ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου
3150/26-5-2010 αγωγή ζητούν να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η ένδικη αγωγή αρμόδια εισάγεται να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 17 παρ. 2, 29 του ΚΠολΔ),
κατά την ειδική διαδικασία των 648-657 του
ΚΠολΔ (άρθρο 647 παρ. 2 του ΚΠολΔ), και είναι
νόμιμη, στηριζομένη, κατά τα κύρια αιτήματα και
όλες τις βάσεις της στις διατάξεις των άρθρων,
3, 4 και 13 του ν. 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας
κατ’ ορόφους» και 54 ΕισΝΑΚ, που τον διατήρησε σε ισχύ μετά την εισαγωγή του ΑΚ, και 790
του ΑΚ και 70 του ΚΠολΔ, κατά δε τα παρεπόμενα αιτήματα, στις διατάξεις των άρθρων 947,
907, 908 και 176 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος της περί αναγνώρισης της κατάπτωσης των
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χρηματικών ποινών που απειλήθηκαν με την υπ’
αριθμ. 1252/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο,
διότι οι ποινές αυτές δεν απειλήθηκαν κατά των
εναγομένων στην ένδικη αγωγή, αλλά κατά των
εναγόντων, και του αιτήματος για απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για
κάθε παράβαση της από 24/5/2009 απόφασης
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, το οποίο είναι, επίσης, απορριπτέο ως μη νόμιμο ελλείψει
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης. Επομένως,
πρέπει η με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/265-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου
3150/26-5-2010 αγωγή να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Οι τρίτος και τέταρτος των εναγομένων στη
με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγή συνομολογούν την κύρια βάση της αγωγής περί ρύθμισης της χρήσης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου
στάθμευσης με σχετική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, πλην όμως η ομολογία αυτή, αν και δικαστική, κατ’ άρθρο 77 του ΚΠολΔ,
ενόψει της αναγκαστικής ομοδικίας των εναγομένων λόγω ενιαίας ρύθμισης διαφοράς, θα
εκτιμηθεί ελεύθερα από το Δικαστήριο, καθώς η
πρώτη των εναγομένων αρνείται τα θεμελιωτικά
της αγωγής πραγματικά περιστατικά (ΑΠ
354/2001 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).
Οι δεύτερος και πέμπτος των εναγομένων
στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-52010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου
3150/26-5-2010 αγωγή άσκησαν με τις προτάσεις, που κατέθεσαν στην έδρα, ανταγωγή με
την οποία ζητούν, όπως το αίτημα της ανταγωγής τους ορθά εκτιμάται από το Δικαστήριο, ν’
αναγνωρισθεί ότι έχουν δικαίωμα σύγχρησης
των κοινόχρηστων και κοινόκτητων με στοιχεία
Ρ-3, Ρ-6, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο της πιλοτής και στο
ακάλυπτο οικόπεδο της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό..., στο Χαλάνδρι Αττικής, και να
υποχρεωθούν οι ενάγοντες-αντεναγόμενοι να
τους επιτρέψουν, με την απειλή προσωπικής
κράτησης και χρηματικής ποινής, την ελεύθερη
σύγχρηση των ανωτέρω χώρων. Η ως άνω αντα-
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γωγή πρέπει να συνεκδικασθεί με τις αγωγές
(άρθρο 31 του ΚΠολΔ), ασκείται παραδεκτά (άρθρα 268 παρ. 4 και 649 του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη, στις διατάξεις των άρθρων
1002, 1117 του ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13
του ν. 3741/1929 και 54 ΕισΝΑΚ, που τον διατήρησε σε ισχύ μετά την εισαγωγή του ΑΚ, 1 παρ.
5 του ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του ν. 1221/1981, 70 και 947 του ΚΠολΔ.
Από τις ανωμοτί καταθέσεις της ενάγουσας
στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου... αγωγή και πρώτης
εναγομένης στη με γενικό αριθμό κατάθεσης...
και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-52010 αγωγή, του πρώτου εναγομένου στη με
γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή/πρώτου
ενάγοντα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010
αγωγή και πρώτου αντεναγομένου και του δευτέρου εναγομένου στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου...
αγωγή/πρώτου εντανάγοντα (οι διάδικοι δεν
πρότειναν μάρτυρες απόδειξης και ανταπόδειξης), που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την
παρούσα Πρακτικά Συνεδρίασης του Δικαστηρίου, και όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι,
αποδείχθηκαν τ' ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό
Σ... Β... αριθμός 1..., στο Χαλάνδρι Αττικής, αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο χώρο πιλοτής,
τέσσερις (4) ορόφους και δώμα και έχει υπαχθεί
στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με την
υπ' αριθμ. 43261/19-4-1980 πράξη σύστασης
οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμό πολυκατοικίας της συμβολαιογράφου Αθηνών..., που έχει
μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου του Δήμου Χαλανδρίου
Αττικής, στον τόμο ΣΝΔ και με αύξοντα αριθμό
241. Οι διάδικοι είναι, όπως άλλωστε δεν αμφισβητείται ειδικά (άρθρο 261 του ΚΠολΔ), ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών στην ως άνω πολυκατοικία. Ειδικότερα, η..., ενάγουσα στη με
γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή/πρώτη εναγομένη στη
με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατά-
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θεσης δικογράφου... αγωγή, του με στοιχείο Α-5
διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο
ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας, οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή/ενάγοντες
στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου... αγωγή /ενάγοντες
1}..., κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας
τους, του με στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του
πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με
στοιχεία Υ-11 αποθήκης του υπογείου, 2)..., κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του με
στοιχεία Α-2 διαμερίσματος του πρώτου πάνω
από το ισόγειο ορόφου, 3)... του με στοιχεία Α-4
διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο
ορόφου, 4)..., κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο
καθένας του με στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του
τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με
στοιχεία Υ-3 αποθήκης του υπογείου, 5)... του
με στοιχεία Γ-4 διαμερίσματος του τρίτου πάνω
από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-5
αποθήκης του υπογείου, 6)... του με στοιχεία Δ1 διαμερίσματος του τέταρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 7)... του με στοιχεία Β-3 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-10 αποθήκης του υπογείου, 8)... του με στοιχεία Β-2 διαμερίσματος
του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου, της
με στοιχεία Υ-9 αποθήκης του υπογείου και του
με στοιχεία Α-3 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 9)... του με στοιχεία
Γ-3 διαμερίσματος του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, 10)..., κατά ποσοστό 14 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του με στοιχεία Β-4 διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-7 αποθήκης του υπογείου, 11)... του με στοιχεία Δ-2 διαμερίσματος
του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου
12)... του με στοιχεία Ε-1 διαμερίσματος του πέμπτου πάνω από το ισόγειο ορόφου και της με
στοιχεία Υ-14 αποθήκης του υπογείου. Επίσης,
ο..., ενάγων στη με γενικό αριθμό κατάθεσης...
και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή είναι ιδιοκτήτης της με στοιχεία Υ-1 αποθήκης του
υπογείου, οι δε λοιποί εναγόμενοι στην ως άνω
αγωγή ο... του με στοιχεία Γ-2 διαμερίσματος
του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, ο... και
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η..., κατά ποσοστό 34 εξ αδιαιρέτου, του με
στοιχεία Δ-3 διαμερίσματος του τέταρτου πάνω
από το ισόγειο ορόφου και της με στοιχεία Υ-δ
αποθήκης του υπογείου, ο... του με στοιχεία Β-1
διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισογείου ορόφου και της με στοιχεία Υ-2 αποθήκης
του υπογείου, ο... του με στοιχεία 1-1 βοηθητικού χώρου στον ακάλυπτο χώρος της πολυκατοικίας και ο... του με στοιχεία Δ-4 διαμερίσματος του τέταρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα στη
με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή άσκησε κατά των
εναγομένων στην ως άνω αγωγή και του..., πέμπτου εναγομένου στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου...
αγωγή και αντενάγοντα, την από 25/10/2010 με
γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή με την οποία ζητούσε
να αναγνωρισθεί ως άκυρη η ως άνω πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμός πολυκατοικίας κατά τους όρους της με τους οποίους καθόριζε ότι οι με στοιχεία Ρ-1, Ρ-2, Ρ-3, Ρ4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-δ, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13,
Ρ-14, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων, που βρίσκονταν στον
ισόγειο χώρο της πιλοτής και στον ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου (οι με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18
και Ρ-19 χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) της εν
θέματι πολυκατοικίας αποτελούν παραρτήματα
των καθορισμένων σ’ αυτή οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων), να αναγνωριστεί ότι οι
ως άνω χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων είναι
κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι και να απειληθούν οι εναγόμενοι, με την απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, να επιτρέπουν τη σύγχρηση αυτών από την ενάγουσα.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό η 409/2007 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου (Ειδική Διαδικασία Διαφορών μεταξύ Οροφοκτητών) με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή και,
ύστερα από τη με αριθμό κατάθεσης 1071/2008
έφεση της ενάγουσας, η υπ' αριθμ. 1252/2009
απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή, τελεσίδικη, απόφαση απορρίφθηκε η
έφεση ως προς τους... και, αφού εξαφανίσθηκε
η εκκαλουμένη, πρωτόδικη, απόφαση έγινε εν
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μέρει δεκτή η αγωγή και αναγνωρίσθηκε ότι η
τότε εκκαλούσα-ενάγουσα και νυν ενάγουσα
στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου... αγωγή και πρώτη εναγομένη στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή έχει δικαίωμα να κάνει σύγχρηση των με στοιχεία Ρ-3,
Ρ-6, Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων στάθμευσης
υποχρεώνοντας τους τότε εναγομένους και νυν
εναγομένους στη με γενικό αριθμό κατάθεσης...
και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή,
πλην της δέκατης έκτης..., να επιτρέπουν τη
σύγχρηση των ως άνω χώρων από την ενάγουσα με την απειλή χρηματικής ποινής, διάρκειας
ενός (1) μηνός, και χρηματικής ποινής, ύψους
χιλίων (1.000,00) ευρώ, για κάθε παράβαση της
(απόφασης).
Με την ίδια απόφαση αναγνωρίσθηκε ότι οι
με στοιχεία Ρ-2, Ρ-7, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-1, Ρ13, Ρ-14 και Ρ-12 χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ανήκουν, σύμφωνα με την ως άνω πράξη
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατ' αποκλειστική χρήση σε ορισμένους συνιδιοκτήτες της
εν λόγω πολυκατοικίας και ειδικότερα ο με στοιχείο Ρ-5 στους... και..., ο με στοιχεία Ρ-2
στους... και..., ο με στοιχεία Ρ-7 στο..., οι με
στοιχεία Ρ-9 και Ρ-10 στους... και..., ο με στοιχεία Ρ-11 στο..., ο με στοιχεία Ρ-1 στην..., ο με
στοιχεία Ρ-13 στο..., ο με στοιχεία Ρ-14 στο..., ο
με στοιχεία Ρ-12 στον..., ο με στοιχεία Ρ-9
στον... και τη... και ο με στοιχεία Ρ-16 στην....
Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1252/2006
απόφασης του Εφετείου Αθηνών, στις
10/2/2009, συνήλθε, στις 24/5/2009, έκτακτη γενική συνέλευση συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας στην οποία συμμετείχαν οι ..., ..., ...,
και... . Κατά τη γενική αυτή συνέλευση αποφασίσθηκε η σύγχρηση του με στοιχεία Ρ-6 χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτου και η κατανομή του
χρόνου χρήσης του μεταξύ των συνιδιοκτητών
της πολυκατοικίας ανά ημερολογιακό μήνα ως
εξής: Το μήνα Ιούνιο του έτους 2009 από την...,
το μήνα Ιούλιο του έτους 2009 από το..., ιδιοκτήτη του βοηθητικού κτίσματος, το μήνα Αύγουστο του έτους 2009 από την..., το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2009 από το..., το μήνα Οκτώβριο
του έτους 2009 από το ζεύγος..., το μήνα Νοέμ-
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βριο του έτους 2009 από την..., το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2009 από το..., το μήνα Ιανουάριο του έτους 2010 από το ζεύγος..., το μήνα
Φεβρουάριο του έτους 2010 από το..., το μήνα
Μάρτιο του έτους 2010 από το μισθωτή του διαμερίσματος του..., το μήνα Απρίλιο του έτους
2010 από τον..., το μήνα Μάιο του έτους 2010
από την..., το μήνα Ιούνιο του έτους 2010 από
το..., το μήνα Αύγουστο του έτους 2010 από το
ζεύγος..., το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2010
από το ζεύγος..., το μήνα Οκτώβριο του έτους
2010 από το..., το μήνα Νοέμβριο του έτους
2010 από το..., το μήνα Δεκέμβριο του έτους
2010 από το... και το μήνα Ιανουάριο του έτους
2011 από το..., μετά τη λήξη του δε το ως άνω
σχήμα αποφασίσθηκε να ακολουθείται κυκλικά.
Με την με την υπ’ αριθμ. ... πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας-κανονισμός πολυκατοικίας
της συμβολαιογράφου Αθηνών..., που διέπει τις
σχέσεις των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, ορίζεται στο άρθρο 13 ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης συνιδιοκτητών
λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως αριθμού των παρόντων πλέον μίας ψήφου, εκτός
από τις αποφάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων,
την τροποποίηση των δικαιωμάτων των συνιδιοκτητών, για τις οποίες απαιτείται παμψηφία. Κατά συνέπεια, εφόσον η απόφαση αυτή της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών
της πολυκατοικίας της οδού... αφορά το δικαίωμα σύγχρησης εκ μέρους των συνιδιοκτητών
της του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου, του οποίου η χρήση, ως κοινόκτητου
και κοινόχρηστου χώρου, ανήκει, σε όλους τους
από κοινού ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής
τους στη συνιδιοκτησία, συνιστά τροποποίηση
των δικαιωμάτων συνιδιοκτητών και, κατ' επέκταση, τροποποίηση του κανονισμού της εν λόγω πολυκατοικίας (βλ. ΕφΑΘ 366/1995
ΕΔΠΟΛΥΚ 1995.74). Ως τέτοια, όμως, θα έπρεπε να ληφθεί ομόφωνα από το σύνολο των οροφοκτητών. Επομένως, η απόφαση αυτή έχει ληφθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσίας της γενικής
συνέλευσης των συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, διότι, παρά την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.
3741/1929 και τον προαναφερόμενο όρο του κα-
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νονισμού της πολυκατοικίας, δεν ελήφθη ομόφωνα, αφού διαφώνησε στη λήψη της η..., ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή, ούτε
καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
που μεταγράφηκε (βλ. ΑΠ 1035/1989 ΕΔΠΟΛΥΚ
1990.108). Επομένως η από 24/5/2009 απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας της οδού... είναι απολύτως άκυρη (άρθρα 174 και 180 ΑΚ) και η ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης
117881/30-6-2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της ως συνιδιοκτήτρια της εν λόγω πολυκατοικίας της
οποίας τα δικαιώματα επηρεάζονται από την
ισχύ της, νόμιμα δε αυτή αρνείται να αποδεχθεί
τη ρύθμιση αυτή.
Εξάλλου, ο τρόπος ρύθμισης της σύγχρησης
του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης, που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση, δεν είναι ο
πλέον συμφέρον για όλους τους συνιδιοκτήτες
της πολυκατοικίας, διότι δυσχεραίνει υπέρμετρα τη σύγχρηση από τους συνιδιοκτήτες των
με στοιχεία Α-3, Α-5, Δ-3, Δ-4 και Γ-2 διαμερισμάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης άλλου χώρου
στάθμευσης, καθώς περιορίζει το χρόνο χρήσης
από αυτούς προς όφελος των ιδιοκτητών των
λοιπών διαμερισμάτων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν, των με στοιχεία Ρ-1, Ρ-2, Ρ-4,
Ρ-5, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-14, Ρ-15
και Ρ-16 χώρων στάθμευσης και τον ιδιοκτήτη
της υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκης (Δ... Σ...), η
οποία αποτελεί βοηθητικό χώρο χωρίς λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα την άνιση απόλαυση
εκ μέρους ορισμένων συνιδιοκτητών του με
στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης σε βάρος των
υπολοίπων. Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει δεκτό
το αίτημα της με γενικό αριθμό κατάθεσης... και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγής για
αναγνώριση της ακυρότητας της ως άνω απόφασης και ν’ απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμη
τόσο η κύρια βάση της με γενικό αριθμό κατάθεσης 97636/26-5-2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-5-2010 αγωγής για καθορι-
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σμό της χρήσης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου
στάθμευσης σύμφωνα με την από 24/5/2009
απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των
συνιδιοκτητών της εν λόγω πολυκατοικίας, όσο
και κατά την επικουρική βάση της περί αναγνώρισης της δεσμευτικότητας της ως άνω απόφασης. Επίσης, δεν αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι
στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου... αγωγή αμφισβητούν
το δικαίωμα σύγχρησης του με στοιχεία Ρ-6 χώρου στάθμευσης, αλλά μόνο η πρώτη εναγομένη τον τρόπο άσκησής του, πλην όμως νόμιμα
και δικαιολογημένα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως, το αίτημα της ως άνω
αγωγής περί αναγνώρισης του δικαιώματος αυτού πρέπει ν' απορριφθεί ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Ούτε αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες
στην ως άνω αγωγή/αντεναγόμενοι αμφισβητούν το δικαίωμα σύγχρησης των δεύτερου και
πέμπτου των εναγομένων/αντεναγόντων στο με
στοιχεία Ρ-6 χώρο στάθμευσης και, συνακόλουθα, πρέπει ν’ απορριφθεί το αίτημα της ανταγωγής των ως άνω εναγομένων/αντεναγόντων για
αναγνώριση του δικαιώματός τους να χρησιμοποιούν το χώρο αυτό κατά την αναλογία των
οριζόντιων ιδιοκτησιών τους, λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος προς τούτο.
Τέλος, αποδείχθηκε ότι ουδέποτε τέθηκε από
την κατασκευή της εν λόγω πολυκατοικίας διαγράμμιση, που να καθιστά διακριτούς τους με
αριθμούς Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου στο οποίο είναι κτισμένη αυτή. Όμως, οι
εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης...
και αριθμό κατάθεσης δικογράφου...
αγωγή/αντεναγόμενοι, συμμετέχοντας οι ίδιοι ή
διά εκπροσώπου, στην έκτακτη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας στις
31/3/2002 αποφάσισαν, να διακοσμηθούν οι χώροι αυτοί, όπως και ο με στοιχεία Ρ-3 χώρος
στάθμευσης στην πιλοτή της πολυκατοικίας με
ζαρντινιέρες με λουλούδια, πράγμα που έπραξαν, έκτοτε δε αμφισβητούν τον προορισμό των
χώρων αυτών ως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Με τον τρόπο αυτό, όμως, μετέβαλλαν τον
προορισμό τους κατά τρόπο αντίθετο προς την
αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 4 του
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ν. 3741/1929 και του προαναφερόμενου άρθρου
13 του κανονισμού της πολυκατοικίας, δεδομένου ότι με τη συμφωνία αυτή, που δεν ήταν ομόφωνη, ούτε έγινε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που μεταγράφηκε, αποκλείσθηκε το δικαίωμα των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας για
χρήση του για τη στάθμευση των αυτοκινήτων
τους, όπως είχε προβλεφθεί από την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που διέπει την
πολυκατοικία. Επομένως, πρέπει οι εναγόμενοι
στη με γενικό αριθμό κατάθεσης 117881/30-62009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου
4287/30-6-2009 αγωγή να υποχρεωθούν να
άρουν τις ζαρντινιέρες με τα λουλούδια από
τους με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους
στάθμευσης, δεκτού γενομένου του σχετικού
αιτήματος της με γενικό αριθμό κατάθεσης... και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009
αγωγής και να αναγνωρισθεί ότι οι αντενάγοντες έχουν δικαίωμα να κάνουν (σύγ)χρηση των
χώρων αυτών κατά την αναλογία των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους, καθώς να υποχρεωθούν
οι ως άνω εναγόμενοι ως αντεναγόμενοι να επιτρέπουν τη (σύγ)χρηση αυτών και από τους
αντενάγοντες με την απειλή χρηματικής ποινής,
ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ και προσωπικής
κράτησης ενός (1) μηνός. Εξάλλου, η ως άνω
συμπεριφορά των εναγομένων στη με γενικό
αριθμό κατάθεσης 117881/30-6-2009 και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 4287/30-6-2009 αγωγή
είναι αντισυμβατική και παράνομη, διότι αντίκειται στο άρθρο 4 του ν. 3741/1929 και του υπ’
αριθμ. 13 όρου του κανονισμού της πολυκατοικίας, αλλά και γιατί, ουσιαστικά, εφόσον διαρκεί
μέχρι σήμερα, αποτελεί όσον αφορά όλους,
πλην της δέκατης έκτης..., παράβαση του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 1252/2009 απόφασης του
Εφετείου Αθηνών, με την οποία επιτράπηκε, μεταξύ άλλων, η χρήση των χώρων αυτών από την
ενάγουσα στην παραπάνω αγωγή. Από δε την
παράνομη αυτή ενέργεια των εναγομένων στη
με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή προσβάλλεται το
έννομο αγαθό της περιουσίας της ενάγουσας σ’
αυτή, διότι στερείται την αναλογική χρήση των
ως άνω κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων
στάθμευσης της εν λόγω πολυκατοικίας, που τη

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

δικαιούται και αποτελεί πλεονέκτημα που επαυξάνει την αξία του διαμερίσματός της, αλλά και
της προσωπικότητάς της στην ως άνω αγωγή
στην έκφανση της ψυχικής της υγείας, καθώς
κάθε αίτημα της να της επιτραπεί η χρήση τους
καταλήγει σε οξεία αντιπαράθεση και διαπληκτισμούς με τους εναγομένους (βλ. αντίγραφα
δελτίων συμβάντων και αδικημάτων). Επομένως, η ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή έχει υποστεί από την ανωτέρω συμπεριφορά
των εναγομένων ηθική βλάβη και οι τελευταίοι
της οφείλουν ανάλογη χρηματική ικανοποίηση,
η οποία ανέρχεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, που έλαβε υπόψη το είδος και την έκταση
της ψυχικής ταλαιπωρίας της ως άνω ενάγουσας, το βαθμό μείωσης της περιουσίας της και
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των
διαδίκων, στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, το οποίο
πρέπει να της επιδικαστεί με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής (άρθρο 346 του ΑΚ).
Ενόψει των παραπάνω, πρέπει να γίνουν δεκτές και ως κατ' ουσία βάσιμες η με γενικό αριθμό κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή και -εν μέρει- η ανταγωγή που
άσκησαν με τις προτάσεις τους οι δεύτερος και
πέμπτος των εναγομένων στη με γενικό αριθμό
κατάθεσης... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
διατακτικό της παρούσας. Η παρούσα πρέπει να
κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη για άρση των εμποδίων στους με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, διότι η επιβράδυνση στην εκτέλεσή της θα επιφέρει, κατά την
κρίση του Δικαστηρίου, σημαντική βλάβη στην
ενάγουσα στη με γενικό αριθμό κατάθεσης... και
αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή, ενώ
δεν κρίνεται ότι θα επέλθει σ’ αυτή βλάβη από
την καθυστέρηση στην εκτέλεση των λοιπών καταψηφιστικών διατάξεων (άρθρα 907 και 908
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του ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να ορισθεί παράβολο
για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της
παρούσας (άρθρα 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 και 591
του ΚΠολΔ) και, κατόπιν παραδοχής σχετικών
αιτημάτων (άρθρο 106 του ΚΠολΔ), να καταδικαστούν, λόγω ήττας, να καταβάλλουν οι εναγόμενοι στη με γενικό αριθμό κατάθεσης
117881... και αριθμό κατάθεσης δικογράφου...
αγωγή τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας και οι
ενάγοντες στη με γενικό αριθμό κατάθεσης...
και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3150/26-52010 αγωγή τα δικαστικά έξοδα της πρώτης,
δεύτερου και πέμπτου των εναγομένων (άρθρα
176 και 191παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά ειδικότερα
οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ
δεν θα περιληφθεί στην παρούσα διάταξη για τα
δικαστικά έξοδα των λοιπών διαδίκων ενόψει
της ερημοδικίας των έκτου και έβδομου των
εναγομένων και ελλείψει σχετικού αιτήματος
(άρθρο 106 του ΚΠολΔ) για τους τρίτο και τέταρτο των εναγομένων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η από 24/5/2009 απόφαση
της έκτασης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην
οδό..., στο Χαλάνδρι Αττικής, με την οποία (απόφαση) ρυθμίζεται η χρήση του με αριθμό Ρ-6 χώρου στάθμευσης, είναι άκυρη.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να άρουν
τις ζαρντινιέρες με λουλούδια από τους με στοιχεία Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρους στάθμευσης
της ως άνω πολυκατοικίας.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ως άνω αντενάγοντες /
εναγόμενοι έχουν δικαίωμα (σύγ)χρησης του με
στοιχείου Ρ-3 χώρου στάθμευσης στο χώρο της
πιλοτής της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην
οδό Σ. Β. αριθμός 1..., στο Χαλάνδρι Αττικής, και
των με στοιχείων Ρ-17, Ρ-18 και Ρ-19 χώρων
στάθμευσης αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο
του οικοπέδου της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας.
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ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Με την από 11/9/2013 καταχώριση στο βιβλίο
εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003 (τευχ.
Α΄), η εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με
την επωνυμία «Βασιλική Μπάη–Πρωτονοταρίου
& Σπεράντζα-Πετρίνα Κωνστάντε Εταιρεία Συμβολαιογράφων».
Με την από 26/9/2013 καταχώριση στο βιβλίο
εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Π.Δ/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003 (τευχ.
Α΄), η εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με
την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Παρασκευής Αριστείδη Θεοδωράκου – Σοφίας Γεωργίου Γεωργιάδη».
Με την από 4/10/2013 καταχώριση στο βιβλίο
εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003 (τευχ.
Α΄), η εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με
την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Παναγιώτα Τσαβδαρίδου–Λαγοπάτη & Δομνίκη
Βογιατζή-Αντιόχου».

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

1627

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΝΟΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182 (ΦΕΚ Α΄ 185/10.9.2013). Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. ...................................................................
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199 (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013). Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. ..............
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2254 (ΦΕΚ Β΄ 2184/5.9.2013). Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ Β΄ 2495/4.10.2013). Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. Κ1-802 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών
λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΕΓΓΡΑΦΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 Αρ. πρωτ. οικ.: 54373/1.10.2013/Υπ. Περιβάλ.. Κεφάλαιο Α΄ του
ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.: Οικ. ΠΡ 1322_11.01 PD: 1314325/20.6.2013/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..
Παράταση της άρσης υποχρέωσης επισύναψης των απαιτουμένων κατά το άρθρ. 5 του
ν. 2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α.
Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασηθίου μέχρι τις 24.03.2014. ..........................................
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ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.: Οικ. 1318815/14.08.2013/Νομική Διεύθυνση/ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.. Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2
του νόμου 4164/2013 (Α΄ 156) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του νόμου
2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α΄ 275). ................................................................
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ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.: Οικ. 1316458/16.7.2013/Γραμ. Νομ. Διεύθυνσης/ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.. ΘΕΜΑ: 1) Υποχρέωση μνείας και επισύναψης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 17 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/9.7.2013)) στα συμβόλαια που
αφορούν ακίνητα των περιοχών «Ν. Αττικής κ.λπ.»
2) Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (άρθρ. 5 του
Ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 17 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/9.7.2013)) κατά τη διεξαγωγή δικών που αφορούν ακίνητα των περιοχών «Ν. Αττικής
κ.λπ.». .........................................................................................................................................
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ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.: Οικ. 1321830/20.9.2013/ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.. Κοινοποίηση δικογράφων στην ΕΚΧΑ Α.Ε. για εξωδικαστικά και δικαστικά αιτήματα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών. ............................................
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ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ. πρωτ.: 1324128/ΔΛΚ1090.ΦΕΞ7/14/10/2013/ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου
Ελευθερίου - Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου - Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου - Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού –
Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή. .......
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ’ αριθ. 56/2011 (Τμ. Γ΄ Πολ.). Σύσταση οροφοκτησίας. Χωριστή ιδιοκτησία δημιουργείται αυτομάτως και όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα, χωρίς να απαιτείται κατάρτιση ιδιαίτερης συμβάσεως γι’ αυτήν
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και μεταγραφής, ούτε και διπλή μεταγραφή, αφού δεν πρόκειται περί δύο διαφορετικών
συμβάσεων περιεχομένων στο ίδιο έγγραφο ώστε να απαιτείται ιδιαίτερη μεταγραφή
της κάθε μίας δουλείας. Χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή διαμερίσματος συνιστάται μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλ. είτε με σύμβαση μεταξύ αυτών ή με σύμβαση μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος, είτε και με διάταξη τελευταίας βουλήσεως, όχι όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, με την
οποία μπορεί απλώς να αποσβεσθεί το επί αυτοτελούς διαμερίσματος ή ορόφου συσταθέν ως άνω δικαίωμα κυριότητας και να αποκτηθεί τούτο από άλλον. Κατ’ άρθρ. 2 παρ. 1
ν.δ. 690/1948, απαγορεύεται η μεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων επαγομένη τη δημιουργία οικοπέδων μη άρτιων. Μόνο η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα είναι άκυρη. Συνεπώς
δεν αποκλείεται η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας τμήματος οικοπέδου με χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για μεταβίβαση με δικαιοπραξία. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ’ αριθμ. 382/2007 απόφασης ΕφετΠατρ. ...............................................................
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ’ αριθ. 307/2011 (Τμ. Β1 Πολ.). Ανώνυμη εταιρεία. Συγχώνευση με
απορρόφηση. Ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης. Χρονικό σημείο παύσεως
απορροφούμενης. Σε περίπτωση συγχώνευσης δεν επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης
και δεν υπάρχει ανάγκη για επανάληψη αυτής. (Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 1157/2009 απόφαση ΜονΠρωτΑθ). ..................................................................................................................
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ’ αριθ. 645/2011 (Τμ. Α1 Πολ.). Προνόμιο κατάταξης ασφαλισμένης με
υποθήκη ή προσημείωση απαίτησης. Η εγγραφή υποθήκης (ή προσημείωσης) και η μεταγραφή δεν αντιτάσσεται σε όποιον επέβαλε την κατάσχεση και στους δανειστές που
αναγγέλθηκαν. Ως «αναγγελθέντες δανειστές» θεωρούνται όλοι όσοι αναγγέλθηκαν
νομίμως και εμπροθέσμως, και ως εκ τούτου μετέχουν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και της κατατάξεως και όχι μόνον εκείνοι που συμπτωματικά είχαν
αναγγελθεί σε χρόνο προγενέστερο της μεταγραφής ή της εγγραφής της υποθήκης ή
της προσημείωσης (ΟλΑΠ 6/98). Αναιρεί την 185/2009 απόφαση Εφετ Πειρ. ....................
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Υπ’ αριθ. 4/2013 (Τμ. Δ΄ Πολ.). Χρησικτησία κατά Ελληνικού Δημοσίου
από ιδιώτες. Έκτακτη χρησικτησία χωρεί και επί δημόσιων κτημάτων, εφόσον όμως η
τριακονταετής νομή αυτών είχε συμπληρωθεί μέχρι τις 11-9-1915 (ν. ΔΞΗ/1912 και τα
αλλεπάλληλα διατάγματα «περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, σε
συνδυασμό με το άρθρ. 21 του ν. δ. της 22-4/26-5-1926, βλ. και ΟλΑΠ 75/1987, ΑΠ
1423/2011, 1189/2010, 2058/2009). Για να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου που ανήκει
στο Δημόσιο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, πρέπει ο νομέας, μεταξύ άλλων, να έχει την
πεποίθηση, χωρίς να τον βαρύνει βαριά αμέλεια, ότι απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου και η πεποίθησή του αυτή, πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο κτήσης της νομής
του ακινήτου. Ο νομέας θεωρείται κακής πίστης μόνο αν γνωρίζει ότι δεν έγινε κύριος ή
αγνοεί τούτο από βαριά αμέλεια. Αν μεσολάβησε διαδοχή στη νομή, ο χρόνος νομής που
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διανύθηκε, με τις ίδιες προϋποθέσεις, στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου, συνυπολογίζεται στο χρόνο νομής του διαδόχου (βλ. αναλυτικά και ΑΠ 1271/2011). Αναιρεί την
155/2010 οριστική απόφαση ΕφετΠατρ. ..............................................................................
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 3370/2013. Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων σε εγγραφή
προσημείωσης υποθήκης για απαίτηση από ομολογιακό δάνειο. Αίτηση αναστολής από
Υποθηκοφύλακα κατά απόφασης με την οποία υποχρεώνεται να καταχωρίσει απόφαση
για εγγραφή προσημείωσης στα οικεία βιβλία με πάγια δικαιώματα 100 ευρώ. Λόγοι
αναστολής: α) Επισφαλής η καταβολή από την καθ’ ης των νομίμων επιβαρύνσεων λόγω της κακής οικονομικής της κατάστασης και β) Αρνητικές συνέπειες σε τρίτους από
την τυχόν ανατροπή εκ των υστέρων των συνεπειών δημοσιότητας της προσημείωσης.
Νομικά βάσιμη η αίτηση πλην του λόγου που στηρίζεται στον κίνδυνο βλάβης τρίτων
συναλλασσομένων με την καθ’ ης ο οποίος είναι απαράδεκτος διότι αφορά τρίτους και
όχι την αιτούσα. Νομικά βάσιμη η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθ’ ης. Λόγοι χορήγησης αναστολής. Η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα είχε ασκήσει κύρια παρέμβαση στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση και απορρίφθηκε. Εγγραφή σύστασης
ή μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σχετικών με την έκδοση ομολογιακού δανείου σε δημόσιο βιβλίο ή κτηματολόγιο επιβαρύνεται μόνο με καταβολή πάγιων δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων εκατό (100 ευρώ) για τη διευκόλυνση ανάπτυξης της νέας χρηματοοικονομικής αγοράς. (ν. 3156/03 αρ. 14). Η ρύθμιση αυτή εισάγει εξαίρεση από τη
ρύθμιση του ν. 325/76 αρ. 3 σύμφωνα με την οποία οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες -όπως η
αιτούσα- εισπράττουν αναλογικά δικαιώματα επί της εγγραπτέας πράξης. Η θεσπισθείσα εξαίρεση απαιτεί δυσανάλογη συμμετοχή των Υποθηκοφυλάκων και αντιβαίνει στην
αρχή της αναλογικότητας (5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντάγματος) με αποτέλεσμα να είναι
ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Κρίνεται ότι θα ευδοκιμήσει η έφεση της αιτούσας, αλλά η άμεση μεταγραφή της προσημείωσης δεν συνεπάγεται κίνδυνο ανεπανόρθωτης
βλάβης, αφού δεν αποδεικνύεται οικονομική αδυναμία της καθ’ ης η αίτηση να καταβάλλει το ποσό που ζητεί η αιτούσα. Απορρίπτει την αίτηση. ..................................................
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υπ’ αριθ. 385/2012. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία,
καθ’ όσον όλοι οι δικαιοπάροχοι των εναγομένων από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και μετέπειτα νέμονταν το επίδικο με καλή πίστη στηριζόμενη σε τίτλους και διάνοια κυρίου, ασκώντας πράξεις νομής και κατοχής που προσιδιάζουν στη φύση του με
επίβλεψη και καλλιέργεια. Μη κυριότητα Δημοσίου επί του επιδίκου, καθ’ όσον δεν αποδείχθηκε ότι αποτελούσε μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας τουρκικό νεκροταφείο, ήτοι δημόσια κοινόχρηστη γαία του Οθωμανικού δικαίου, αλλά αντιθέτως καλλιεργούμενη αγροτική έκταση, επιπρόσθετα δε τελεσίδικες αποφάσεις μεταξύ Δημοσίου
και τρίτων, κυρίων όμορων με το επίδικο ακινήτων, έκριναν αβάσιμο τον ισχυρισμό περί
ύπαρξης δημοσίου κτήματος. Απορρίπτει την έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 310/2008 οριστική απόφαση ΠολΠρωτΛάρ. .............................................................................................

1612

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚH΄• 2012-2013

1631

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 3171/2011. Ερμηνεία όρου διαθήκης.
Όρος διαθήκης να μην εκποιήσουν ή υποθηκεύσουν οι κληρονόμοι τα κληρονομιαία ακίνητα. Διάκριση δέσμευσης από απλή συμβουλή που έθεσε ο διαθέτης στους κληρονόμους του. Κρίση ότι ο συγκεκριμένος όρος συνιστά απλή συμβουλή χωρίς νομικές συνέπειες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δεσμευόταν υπέρμετρα η ελευθερία της
άσκησης των δικαιωμάτων των κληρονόμων επί των κληρονομιαίων ακινήτων. Συνεπώς
ο συγκεκριμένος όρος δεν συνιστά υποχρέωση των κληρονόμων αλλά ευχή προς το
συμφέρον τους. ....................................................................................................................
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ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπ’ αριθ. 352/2012/[Ειδική διαδικασία (άρθρο
17 παρ. 2 του ΚΠολΔ)]. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη σε συνιδιοκτήτη που παρεμποδίζεται στη σύγχρηση κοινοχρήστων θέσεων σταθμεύσεως στον
ακάλυπτο οι οποίες με την τοποθέτηση ζαρντινιέρων έχουν καταργηθεί παρανόμως και
αυθαιρέτως από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών δηλαδή χωρίς ομοφωνία όλων των
συνιδιοκτητών και την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή αυτού.
Άκυρη απόφαση της Γ.Σ. που ρυθμίζει σύγχρηση κοινόχρηστης θέσεως σταθμεύσεως
στην πυλωτή με πλειοψηφία των συνιδιοκτητών και χωρίς την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή αυτού. ........................................................................
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ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Με την από 11/9/2013 καταχώριση στο βιβλίο εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003
(τεύχ. Α΄), η εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με την επωνυμία «Βασιλική Μπάη-Πρωτονοταρίου & Σπεράντζα-Πετρίνα Κωνστάντε Εταιρεία Συμβολαιογράφων». ......................
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Με την από 26/9/2013 καταχώριση στο βιβλίο εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003
(τεύχ. Α΄), η εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Παρασκευής Αριστείδη Θεοδωράκου – Σοφίας Γεωργίου Γεωργιάδη». ..............
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Με την από 4/10/2013 καταχώριση στο βιβλίο εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003
(τεύχ. Α΄), η εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Παναγιώτα Τσαβδαρίδου-Λαγοπάτη & Δομνίκη Βογιατζή-Αντιόχου». ...............
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ΣΥΜΒOΛΑΙOΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙO ΠΕΡΙOΔΙΚO
Kωδικός 6064

ΕΚΔOΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

ΙΔΙOΚΤΗΤΗΣ:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΕΚΔOΤΙΚΗ 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 ΔΩΔEKANHΣOY
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 Δωδεκανήσου
Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 07 470, 210 33 07 480
Κ. ΠΛΕΤΣΑΣ – Ζ. ΚΑΡΔΑΡΗ 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.

