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Απόφαση 100692 (1)/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 100692 (1)/2009
Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων

sis
.g
r

Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1487/23 Ιουλίου 2009)

την παράσταση σε κληρώσεις κάθε µορφής σαράντα
(40,00) ευρώ και
ια) Για την επικύρωση υπογραφής, στις περιπτώσεις
όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόµο, πέντε (5,00)
Ευρώ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2830/2000 «Κώ−
δικας Συµβολαιογράφων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ
89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορι−
σµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών» (Β΄ 40).
4. Το υπ’ αριθµ. 47/14.5.2009 έγγραφο στο οποίο δια−
τυπώνεται η γνώµη της Συντονιστικής Επιτροπής Συµ−
βολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε τα δικαιώµατα των Συµβολαιογράφων
ως εξής:
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Άρθρο 1
α) Ο συµβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει
εισπράττει ως πάγια αµοιβή είκοσι (20,00) ευρώ.
β) Επιπλέον της αµοιβής αυτής και προκειµένου για
πράξεις που το αντικείµενο τους είναι αποτιµητό σε
χρήµα, εισπράττει και αναλογική αµοιβή ένα τοις εκα−
τό (1,%), που υπολογίζεται µε βάση τη συνολική αξία
που δηλώνεται στο συµβόλαιο ή τη µεγαλύτερη αξία
που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή, προσωρινά ή
οριστικά.

Άρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η περίπτωση β) του
άρθρου 1, η αναλογική αµοιβή του συµβολαιογράφου
για τις κατωτέρω αναφερόµενες πράξεις καθορίζεται
ως εξής:
α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασµού η αναλογική
αµοιβή, που καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεµα−
τιστή, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δώδεκα (12,00)
ευρώ, ούτε µεγαλύτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε
περίπτωση κατακυρώσεως µε την ίδια έκθεση πλειστη−
ριασµού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από
έναν υπερθεµατιστές καταβάλλεται από τον καθένα
χωριστή αµοιβή, που υπολογίζεται µε βάση το οικείο
πλειστηρίασµα.
β) Για τη σύνταξη απογραφής η αναλογική αµοιβή
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των οκτώ (8,00) ευρώ και
ανώτερη των πενήντα (50,00) ευρώ. Ο υπολογισµός της
αµοιβής αυτής γίνεται επί του ποσού του ενεργητικού,
που αποµένει µετά την αφαίρεση των αποδεδειγµένων χρεών.
γ) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυ−
µης Εταιρείας η αναλογική αµοιβή δεν µπορεί να είναι
ανώτερη από τετρακόσια ογδόντα (480,00) ευρώ.
δ) Για τα προσύµφωνα µε αρραβώνα ή µε καταβολή
τιµήµατος µέχρι την υπογραφή του οριστικού συµβο−
λαίου η αναλογική αµοιβή υπολογίζεται µε βάση το
ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προ−
συµφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί µέχρι την
υπογραφή του οριστικού συµβολαίου. Η αναλογική αυτή
αµοιβή συµψηφίζεται κατά τη κατάρτιση του οριστικού
συµβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εµπρόθεσµα σε
εκτέλεση του προσυµφώνου.
ε) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφλη−
ση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη
συµβολαίου, οφείλεται αναλογική αµοιβή, αν για την
απαίτηση που εξοφλείται ή για το συµβόλαιο που διορ−
θώνεται, τροποποιείται ή επαναλαµβάνεται δεν έχουν
εισπραχθεί αναλογικά δικαιώµατα συµβολαιογράφου,
άλλως οφείλονται πάγια δικαιώµατα.
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Άρθρο 2
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η περίπτωση α) του
άρθρου 1, η πάγια αµοιβή του συµβολαιογράφου για
τις κατωτέρω αναφερόµενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:
α) Για κάθε πράξη αναστολής, αναβολής ή µαταίωσης
του πλειστηριασµού είκοσι (20,00) ευρώ για την πρώτη
και δέκα (10,00) ευρώ για κάθε µεταγενέστερη.
β) Για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δέκα έως εξήντα
(10,00−60,00) ευρώ.
γ) Για τη σύνταξη δηµόσιας διαθήκης οκτώ έως ογδό−
ντα (8,00−80,00) ευρώ.
δ) Για την κατάθεση µυστικής διαθήκης τέσερα έως
είκοσι (4,00−20,00) ευρώ.
ε) Για τη δηµοσίευση κάθε διαθήκης, δηµόσιας ή µυ−
στικής ή ιδιόγραφης δώδεκα (12,00) ευρώ.
στ) Για τη σύνταξη πράξεων συστάσεως οριζόντιας
ιδιοκτησίας ή κανονισµού πολυκατοικίας τέσσερα έως
ογδόντα (4,00−80,00) ευρώ.
ζ) Για τη σύνταξη πράξεων δηλώσεως αποδοχής κλη−
ρονοµίας ή κληροδοσίας τέσσερα έως σαράντα (4,00−
40,00) ευρώ.
η) Για τα πληρεξούσια που αφορούν τη λήψη συντάξε−
ων, µερίσµατος και κάθε άλλου ποσού που καταβάλλεται
από τα κάθε είδους Ταµεία, Ιδρύµατα και Οργανισµούς
Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως τέσσερα (4,00) ευρώ.
θ) Για τα διαµαρτυρικά τρία (3,00) ευρώ.
ι) Για την παράσταση σε Γενική Συνέλευση Ανώνυµης
Εταιρείας ή Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης ή για

Άρθρο 4
Πέραν της αµοιβής των προηγουµένων άρθρων ο συµ−
βολαιογράφος εισπράττει:
α) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για
κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει έξι (6,00)
ευρώ. Ειδικώς για κάθε πρόσθετο φύλλο των διαµαρ−
τυρικών και των πληρεξουσίων της παραγράφου η) του
άρθρου 2 η αµοιβή ορίζεται σε δύο (2,00) ευρώ.
β) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή
άλλων εγγράφων που εκδίδει πέντε (5,00) ευρώ.
γ) Για την έκδοση απογράφου δώδεκα (12,00) ευρώ.
δ) Για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσε−
ως των συµβαλλοµένων εκτός του γραφείου του δέκα
(10,00) ευρώ και για τις εκτός του ∆ήµου ή της Κοι−
νότητας της έδρας του δέκα πέντε (15,00) ευρώ, ως
κατ΄ αποκοπή αποζηµίωση για την κάλυψη των εξό−
δων µετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ΄ αποκοπή
αποζηµίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε
κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνε−
ται µε επιµέλειά του και µόνον ύστερα από αίτηση των
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συµβαλλοµένων, εφόσον ο ίδιος ο συµβολαιογράφος
δεν ασκεί τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα.
ε) Για κάθε δήλωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων ή
δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και
για κάθε φύλλο αντικειµενικού προσδιορισµού που κα−
ταρτίζει δέκα (10,00) ευρώ.
στ) O συµβολαιογράφος δικαιούται να πάρει το µισό
της νόµιµης αµοιβής για το συµβόλαιο ή την πράξη που
συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων,
το οποίο όµως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποι−
ουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωµή είναι
αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξή τους. Τα
δικαιώµατα αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε οποι−
αδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.
ζ) Για την παροχή συµβουλών ή οδηγιών που δίνει στα
πλαίσια των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων του τριάντα
ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που
επακολουθήσει υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης
σε σχέση µε συµβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφεί−
λεται ιδιαίτερη αµοιβή γι΄ αυτές, η αµοιβή δε, που τυχόν
καταβλήθηκε, συµψηφίζεται µε εκείνη που προβλέπεται
για την πράξη.
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Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ
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Άρθρο 5
Εάν µε το ίδιο συµβόλαιο καταρτίζονται περισσότερες
από µια δικαιοπραξίες η αµοιβή του συµβολαιογράφου
υπολογίζεται για κάθε µία απ΄ αυτές ξεχωριστά.

Άρθρο 6
Η αµοιβή του συµβολαιογράφου για δεύτερα φύλλα
και αντίγραφα των συντασσοµένων πράξεων στις πε−
ριπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή τους είναι
το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., η Τράπεζα της Ελλάδος και η Α−
γροτική Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται σε τριάντα
πέντε λεπτά (0,35) του ευρώ ανά φύλλο.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει µετά δέκα (10) ηµέρες
από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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