ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ -,,—Γ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί καθορισΆού των είσπραττομ έμένων έν τοΐς άμισθο'.; καί έμμισθοι; 'Υποθηκοφυλακείο·.;
δικαιωμάτων ύπέρ τοϋ Δημοσίου καί .των άμισθων ’ Υπο
θηκοφυλάκων καί άλλων τινών διατάξεων».
ΙΙρό; rijv^ Βουλήν ιών 'Ελλήνων

στηριασμοϋ, επιταγής πρός πληρωμήν καί πίνων άλλων πρά
ξεων είς 8 τοΐς χίλιοι; έπί τών πρώτων δέκα χιλιάδων δρα
χμών τής άναφερομένης είς τόν ύποβχλλ.όμενον τίτλον αξίας,
είς 6‘ΟΟΟ έπί τών επομένων δέκα χιλιάδων δραχμών, έναν
τι τοϋ ίσχύοντος 8 τοΐς χιλ.ίοις διά τά δύο πρώτα χιλιόδραχμα. 6 τοΐς χιλ.ίοις διά τά τρία επόμενα χιλιόδραχμα καί 5
τοΐς χιλ.ίοις διά τό πέραν τών πέντε χιλιάδων δραχμών ποσόν,
άπεριορίστως. Ή αΰξησις περιορίζεται είς τάς είκοσι πρώ
τα ς χιλιάδας δραχμάς τής άναφερομένης είς τόν τίτλον άξίας,
ούδεμιάς έπερχομένης μεταβολής διά τήν πέραν τών είκοσι
χιλιάδι»/ δραχμών άξίαν. Έκ τής αύξήσεως ταύτης μέλλει
νά προκύψη διαφορά έκ τριάκοντα μιας δραχμών κατ’ άνώτατον όριον δΓ έκάστην πράξιν, έν συγκρίσει πρός τά μέχρι
τοϋδε ίσχύοντα, άνεξαρτήτως τοϋ ποσοΰ τής πράξεως, μή
λ,αμβανο'μένου ΰπ’ όψιν καί τών παγίων δικαίωμά

Έχομεν τήν τιμήν να είσηγηθώμεν Ύμΐν τό προκείμενον
σχέδιον Νόμου, διά τοϋ όποιου σκοποϋνται: α) ή προσαρ
μογή πρός τήν σημερινήν οικονομικήν —ραγματικότητα, των
είσπραττομένων —αρά των 'Υποθηκοφυλακείων δικαιω
μάτων διά τήν έγγραφήν εί; τα παρ’ αύτοϊς τηρούμενα βι
βλία των υπό τοϋ νόμου προβλεπομένων πράξεών, ώς υπο
θηκών, κατασχέσεων, άναγγελιών, μεταγραφών γενικώς
κλπ. καί ή κατά συνέπειαν δημιουργία πόρων υπέρ τοϋ Δη
μοσίου καί β) ή αναπροσαρμογή τών δυναμένων, νά παραΔιά τοϋ άρθρου 4 καθορίζεται ποιον ποσοστό
κρατηθώσιν υπό τών άμισθων Υποθηκοφυλάκων έτησίως καταβαλλομένων έν τοΐς άμισθοι; Ύποθηκοφυλακείοις δι
δικαιωμάτων έκ τών είσπραττομένων παρ’ αυτών δικαιω καιωμάτων είσπράττεται υπέρ τοϋ Δημοσίου καί τινα δι
μάτων τοϋ Ύποθηκοφύλακος, δΓ άμοιβήν αυτών καί προς καιώματα καταβάλλονται υπέρ τοϋ Ύπ/κος. Οΰτω καθο
άντιμετώπισιν τών γενικών δαπανών εξασφαλίσει»; κανο ρίζεται ότι ύπέρ τοϋ Δημοσίου καταβάλλεται ποσοστόν
νικής λειτουργίας τών Υποθηκοφυλακείων των.
τρία έπί τοΐς χιλίοις έπί τής πέραν τών 20.000 δραχμών άναΈν σχέσει προς τά προκείμενα θέματα κρίνομεν σκόπιμον γραφομένης έν τώ τίτλω άξίας καί μόνον έπί τών έν τώ άρόπως, έν άρχή,. παράσχωμεν τάς έξης πληροφορίας :
θρω 3 άναφερομένων πράξεων, οίον μεταγραφών δωρεών
Τά έν τοΐς άμισθοι; καί έμμισθοι; Ύποθηκοφυλακείοις έν ζωή, προικοσυμφώνων, έγγραφήν υποθηκών κλ.π. άπάνεισπραττόμενα δικαιώματα διαιροϋνται κατά τήν κειμένην των τών άλλων καταβαλλομένων ύπέρ τοϋ ’Αμίσθου Ύπονομοθεσίαν εις πάγια καί άναλογικά. Τά πάγια καταβάλ θηκοφύλακος καί άποδιδομένων είς τό Δημόσιον κατά τήν
λονται διά τήν καταχώρισιν πάσης πράξεως,. άνεξαρτήτως διαδικασίαν τοϋ Α.Ν^ 153/67 καί τού Ν.Δ. 811/1971.
τοϋ περιεχομένου αύτής, ένώ .τά άναλογικά καταβάλλονται
Περαιτέρω, διά τής παραγράφου 2 αύτοϋ, καθορίζεται ότι
διά τήν έγγραφήν ώρισμένων πράξεων καθοριζομένων ρητώς οσάκις δ αύτός τίτλος έγγράφεται είς πλείονα τοϋ ένός
υπό τοϋ σχεδίου νόμου.
"
'ν .
Άμισθα Υποθηκοφυλακεία, τά μέν δικαιώματα τοϋ Δημο
Τά δικαιώματα ταΰτα ρυθμιζόμενα υπό τών άρθρων 53, σίου είσπράττονται άπαξ, ένώ έκαστος τών Άμισθων Ύ54, 55, 56, 57 καί 58 τοϋ κωδικοποιημένου διατάγματος ■ ποθηκοφυλάκων εισπράττει τά είς αύ'ήν άνήκοντα κατά τόν
τής 19/23.7.1941 «περί κωδικοποιήσει»; εις ένιαΐον κεί νόμον δικαιώματα.
μενον τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 434/1937, 1933/1939,
Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζεται ότι διά πάσαν μεταγραφήν,
2182/40 καί 2532/40 «περί Όργανισμοΰ τών Υποθηκοφυ
πλήν έκείνης τών προικοσυμφώνων, δωρεών έν ζωή καί
λακείων τοϋ Κράτους», άναπροσηρμόσθησαν, άρχικώς μέν
- πράξεων συστάσεως πραγματικών δουλειών έπί ακινήτου,
διά τοϋ Α.Ν. 305/45, είτα δέ, διά δύο κοινών άποφάσεων
είσπράττονται πέραν τών παγίων, 'άναλογικά δικαιώματα
τών. Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών έκδοθεισών
>· έξ δκτώ τοΐς χιλίοις έπί τών πρώτων δέκα χιλιάδων δραχμών
κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 7 τοϋ ρηθέντος Α.Ν., τής
τής άναφερομένης έν τώ τίτλω άξίας, έξ έξ τοΐς χιλίοις έπί
ΰπ’ άριθ. 44810/4S καί τής ύπ’ άριθ. 42856/52 καί έν συνε
τών επομένων δέκα χιλ.ιάδων δραχμών καί έκ δύο τοΐς χι-'
χεία ύπό τοϋ Ν.Δ. 4201/61 καί δή διά τών άρθρων 22,23,25
λίοις έπί τής πέραν τών είκοσι χιλιάδων δραχμών άναφε
καί '26 αύτοϋ, άναφερομένων είς την αϋξησιν κυρίως τών
ρομένης έπίσης' έν τώ τίτλω άξίας, ούδεμιάς έπερχο
παγίων δικαιωμάτων. Έκτοτε, έπί δέκα πέντε έτη άφ’
μένης έπί πλέον τής ίσχυούσης σήμερον έπιβαρύνσεως τοϋ
ότου έδημόσιεύθη. τό Ν.Δ. 4201/61 καί έπί 24 έτη, άφ’ δτου,
αίτοϋντος, προκυπτούσης διαφοράς έξ 96 δραχμών δΓ έκά
έξεδόθη ή δευτέρα έκ τών μνησθεισών άποφάσεων, ούδεμία
στην πράξιν έν συγκρίσει πρός τά σήμερον ίσχύοντα.
μέχρι σήμερον άναπροσαρμογή τούτων έγένετο, παρά τήν
Διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται ή αΰξησις τών είσπραττο
αϋξησιν τοϋ κόστους τής ζωής καί τήν άνοδον τοϋ τιμαρί
μένων παρά τών άμισθων Ύποθηκοφυλ,άκων γραφικών δι
θμου, δι’ δ καί θεωρείται σήμερον έπιβεβλημένη.
- .
καιωμάτων διά τά ύπ’ αύτών έκδιδόμενα άντίγραφα καί
; Είδικώτερον :
' "
πιστοποιητικά, άπό δραχμών έξ κατά φύλλον διά τά άντί
Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή αΰξησις τών παγίων
γραφα καί πιστοποιητικά μεταγραφής καί δέκα διά τά έτεδικαιωμάτων, άπό δραχμών 15 αίτιες καταβάλλονται δι*
ρα είδη τών πιστοποιητικών τά εισπραττόμενα βάσει τοϋ
έκάστην πράξιν συμφώνως πρός το άρθρον 22 τοϋΝ.Δ. 4201/
άρθρου 2 τής ύπ’ άριθ. 42S56/52 κοινής . τών Υπουργών
61, εις δραχμάς εκατόν.
Δικαιοσύνης καί Οικονομικών άποφάσεως, είς είκοσι δρα
Διά τής παραγράφου 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου, ορίζεται ότι
χμάς κατά φύλλον γενικώς, έξισουμένων πρός τά ύπό τών
είς περίπτιοσιν καθ’ ήν ή έγγραφή άφορά εις πλείονα τοϋ
Συμβολαιογράφων εισπραττόμενα δυνάμει τοϋ άρθρου 4
ενός άκίνητα,καταβάλλονται πλέον τοϋ παγίου δικαιώματος
τής ύπ’ άριθ. 2541/74 άποφάσεως τών Υπουργών Συντο
των δραχμών εκατόν καί δραχμαί είκοσι δι’ έκαστον πλέον
νισμού—Προγραμματισμού καί Δικαιοσύνης ■ (Φ.Ε.Κ. 10
τοϋ ενός άκίνητον, έναντι τής μιας δραχμής καί πέντήκοντα
τεϋχ. Β' 1974).άντιγραφικά δικαιώματα. Έπίσης προτείλεπτών, ήτις καταβάλλεται σήμερον δυνάμει τοϋ άρθρου 1
νεται ή αΰξησις τών ύπό τών άμισθων Υποθηκοφυλάκων
παρ. 3 τής ρηθείσης ύπ’ άριθ. 44810/48 άποφάσεως τών
είσπραττομένων νϋν δικαιωμάτων έκ δραχμών τριών δι’ έ
Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών.
καστον πλέον τοϋ ένός άκίνητον, έάν τό πιστοποιητικόν ά
Διά τής παραγράφου 5 ορίζεται ότι αυξάνονται τά διά φορά είς πλείονα άκίνητα κατά τό άρθρον 2 τής ύπ’άριθ.
τήν έγγραφήν υποθήκης πρός μείζονα άσφάλειαν τής αύτής 42856/52 κοινής Υπουργικής άποφάσεως, είς δραχμάς δέκα.
άπαιτήσεως πάγια δικαιώματα άπό δραχμάς δέκα πέντε,
Διά τοϋ άρθρου 7 προβλέπεται' ή αΰξησις τών δικαιωμά
αιτινες καταβάλλονται σήμεοον συμφώνως πρός τό άρθρον των τών καταβαλλομένων ύπό τοϋ Δημοσίου καί τών πρός
22 τοϋ Ν.Δ. 4201/61, είς έκατόν.
τούτο έξομοιουμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-'
Διά τοϋ άρθρου 3 προβλ,έπεται ή αΰξησις τών άναλ.ογικών καίου αίτούντων τήν έγγραφήν ύποθήκης, προσημειώσει»;'
δικαιωμάτων διά τήν μεταγραφήν προικοσυμφώνων, δωρεών ύποθήκής καί κατασχέσεως είς δραχμάς είκοσι χιλιάδας
εν ζωή, πράξεων συστάσεως πραγματικών δουλειών, ώς κατ’ άνώτατόν όριον, έναντι τών σήμερον καταβαλλομένων
καί διά τήν έγγραφήν υποθήκης, προσημειώσει»; ύποθή- έκ δραχμών δέκα χιλιάδων, συμφώνως πρός τό άρθρον 25
κης_, κατασχέσεως, άναγγελίας, δηλώσεως συνεχίσει»; ςιλει- τοϋ Ν.Δ., 4201/61.
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Διά του άρθρου 8 προβλ.έπεται ή αυξησις εις είκοσι χι
λιάδας δραχμάς κατ’ άνώτατον δριον των έπί μεταγραφής
' καταβαλλόμενων δικαιωμάτων, οσάκις αΐτεϊται ταύτην τό
Δημόσιον ή προς τοϋτο έξομοιούμενον Ν.Π.Δ.Δ., έναντι
των είσπραττομένων ήδη, συμφώνως προς τό άρθρον 26
τοϋ Ν.Δ.. 4201/61, δέκα χιλιάδων.
Διά τοϋ άρθρου 9 προβλ,έπεται, προς άρσιν πάσης άμφισβητήσεως, δτι των, κατά τά προηγούμενα άρθρα δικαιω
μάτων, δικαιούνται καί άναπληροΰντες τούς άμισθους 'Υποθηκοφύλακας ή έκτελοϋντες καθήκοντα τούτων, συμβολαιο
γράφοι ή Είρηνοδίκαι.
Διά τοϋ άρθρου 11 προβλ.έπεται'ή αυξησις των σήμερον
ίσχυόντων δυνάμει τοϋ άρθρου 22 τοϋ Ν.Δ. 4201/61 παγίων
δικαιωμάτων των καταβαλλομένων εις τά έμμισθα Υποθη
κοφυλακεία έκ δραχμών δέκα πέν'τε, είς δραχμάς εκατόν.
Κατ’ άναλογίαν, ίσχύουσιν έν προκειμένω δσα άναφέρονται,
είς τό άρθρον 2, προκειμένου περί τών άμισθων Ύποθηκοφυλακείων.Διά τοϋ άρθρου 12 παρ. 1, προβλ.έπεται ή αυξησις τών
άναλογικών δικαιωμάτων διά τάς αύτάς πράξεις τάς άναφερομένας εις τό άρθρον 3 καί μέχρι της αύτής άξίας, ήτοι
τών δέκα πρώτων χιλιάδων δραχμών, εις 8 τοϊς χιλίοις,
τών επομένων δέκα χιλ.ιάδων δραχμών' εις 6 °/οο> ούδεμιάς
μεταβολής έπιφερομένης έναντι τών σήμερον ίσχυόντων
διά την πέραν τών δραχμών είκοσι χιλ.ιάδωγάξίαν,. σνμφώνως- πρός- την παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 2 της ύπ’άριθ.
44810/48 κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Δικαιοσύνης
καί Οικονομικών.
Περαιτέρω διά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοΰ άρθρου όρί,ζεται ότι είς περίπτωσή εγγραφής τής πράξεως είς πλ.είονα
τοϋ ενός έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, τά άναλογικά δικαιώ
ματα καταβάλλονται είς τό έγγράψαν πρώτον την πράξιν
'Υποθηκοφυλακεϊον, είς τά λ.οιπά καταβαλλομένου μόνον
τοϋ παγίου, έκ δραχμών εκατόν, δικαιώματος.
. /· Διά τής παραγράφου 3 , τοϋ άρθρου 12, προβλέπεται δτι
εάν ή έγγραφή γίνη είς πλ.είονα 'Υποθηκοφυλακεία, τά δι
καιώματα άπαντα, πάγια καί άναλογικά, καταβάλλονται είς
τό έγγράψαν πρώτον την πράξιν 'Υποθηκοφυλακεϊον, είς
δέ τά λοιπά, έάν μέν ταΰτα είναι έμμισθα, καταβάλλεται
τό πάγιον δικαίωμα, έάν δέ είναι άμισθα, καταβάλλονται
τά υπέρ τών άμισθων κατά νόμον καταβαλλόμενα δικαιώ
ματα, έπί τή προσκομίσει όμως βεβαιώσεως τοϋ προβάντος
πρώτου είς την έγγραφήν τής πράξεως ύποθηκοφύλ.ακος
δτι κατεβλ.ήθησαν είς αύτόν τά δικαιώματα τοϋ Δημοσίου.
Διά τοϋ άρθρου. 13 προβλ.έπεται ή αυξησις τών άντιγραφικών δικαιωμάτων είς δραχμάς είκοσι κατά φύλλον, κατ’
άναλ.ογίαν τών προτεινομένων διά τοϋ άρθρου 6, ώς πρός
τά άμισθα 'Υποθηκοφυλακεία, έναντι τών είσπραττομένων
δραχμών 5 κατά φύλλον.
• Διά τοϋ άρθρου 14 προβλέπεται δτι έπί έγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ή κατασχέσεως είς έμμισθον Ύποθηκοφυλακεΐον αιτήσει Ν.Π.Δ.Δ., καταβάλλονται έκτος τών
παγίων έκ δραχμών εκατόν δικαιωμάτων καί τά άναλ.ογικά,
ήτοι, 8 τοϊς χλίοις μέχρις άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών,
6/000 διά τάς έπομένας δέκα χιλ.ιάδας καί 5 τοϊς χιλ.ίοις
διά την πέραν των είκοσι χιλ.ιάδων δραχμών άξίαν. έναντι
τών καταβαλλομένων νϋν έξ 8 τοϊς χλίοις διά τά δύο πρώτα
χλιοδραχμα, 6 τοϊς χλίοις διά τά τρία έπόμενα χλιόδραχμα
καί 5 τοϊς χλίοις διά τήν πέραν τών πέντε χιλιάδων δραχμών
άξίαν, κατά τά άρθρα 68 τοϋ Κωδικοποιημένου Δ/τος τής
19/23.7.1941, έν συνδυασμώ καί πρός τό άρθρον 2 τής ύπ’
άριθ. 44810/48, ρηθείσης 'Υπουργικής άποφάσεως, έναντι
τών καταβαλλομένων είς τά άμισθα 20.000 δραχμών, τό
πολ.ύ.
Διά τοϋ άρθρου 15 ορίζεται δτι έπί μεταγραφής, έα.· ό
οικείος τίτλος υποβάλλεται πρός μεταγραφήν μετά έν τούλ.άχιστον έτος άπό τής συντάξεώς του, ό υπολογισμός τών
κατά πε ρίπτω σιν δικαιωμάτων μεταγραφής γίγνεται έπί
τής πραγματικής κατά τον χρόνον τής μεταγραφής τοϋ τί
τλου αξίας τοϋ άκινήτου ή τοϋ έμπραγμάτου δικαιώματος
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έπί άκινήτου. Τοϋτο συνάδει καί πρός τό άρθρον 32 παρ
καί 2 καί άρθρ. 55 παράγραφος 1 τοϋ Κώδικος τελ.ών χι
τοσήμου.
Περαιτέρω, προτείνεται όπως ό προσδιορισμός τής άξί
τοϋ έν τώ ύπό μεταγραφήν τίτλω άκινήτου, γίγνεται <
ήτιολ.ογημένης έκθέσεως τοϋ αρμοδίου Οίκονομικοϋ ’]
φόρου.Έπί τοϋ άρθρου 16 τοϋ Σχεδίου : Δυνάμει τοϋ Α.Ι
153/67' μετεβλήθη άρδην τό άπό συστάσεως τών 'Υποθι
κοφυλ.ακείων τοϋ Κράτους ΐσχϋσαν έπιτυχώς καθεστώς ο
πρός τά άμισθα Ύποκηκοφυλακεΐα.
'Ως γνωστόν, μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ Α.Ν. 153/6’.
ό άμισθος ' Υποθηκοφύλ.αξ είσέπραττεν άπαντα τά δικαιώ
ματα έκ τών μεταγραφών, πλ.ήν δωρεών καί προικών, έ
ώ>ν έλάμβανε τό 2 τοϊς χιλ.ίοις, έπί έγγραφής δέ υποθήκη
ή κατασχέσεως, άναγγελίας, δηλ.’ώσεως συνεχίσεως· πλει
στηριασμοΰ κ.λπ. τό 2 τοϊς χλίοις έπί τοϋ δι’ δ ή έγγραφ·
ποσοϋ, βαρυνόμενος άμα μέ όλας τάς δαπάνας λ.ειτουργία
τοϋ 'Υποθηκοφυλακείου, οιον μισθοδοσίαν προσωπικού
εισφοράν προς τό Ι.Κ.Α., άγοράν βιβλίων, βιβλιοδεσίαν
μίσθωμα, συντήρησιν τοϋ άρχείου κ.λπ., φέρων άμα άπά
σας τάς εύθύνας διά τήν κανονικήν λ.ειτουργίαν τοϋ 'Υπο
θηκοφυλακείου του καί τήν άστικήν, κατά νόμον, εύθύνην
'Ο νομοθέτης τοϋ Α.Ν. 153/67 ήθέλησε νά περιορίση τι
δικαιώματα τοϋ άμισθου 'Υποθηκοφύλακος, ίνα πέραν ένόί
ώρισμένου ποσοϋ, δπερ θά έκράτει ούτος διά τήν κανο
νικήν λειτουργίαν τοϋ 'Υποθηκοφυλακείου καί τήν άμοιβήί
του. άποδίδονται ταϋτα είς'τό οίκεϊον Δημόσιον Ταμεΐον
ώς δημόσιον έσοδον.
Ό περιορισμός δμως του ποσοϋ τούτου εις χιλ.ιάδας δέκο
πέντε μηνιαίως κατ’ άνώτατον δριον μετά τών ετέρων πε
ριορισμών τοϋ Νόμου έκείνου (μή άναγνώρισις τής δαπά
νης μισθοδοσίας τοϋ ύπηρετοϋντος προσωπικού έάν έξ μή
νας πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ Α.Ν. 153/67 δεν είχεν άσφαλισθή τοϋτο είς τό Ι.Κ.Α. κ.λπ.), κατέστησε λ.ίαν δυσχερή
τήν. θέσιν τών άμισθων Ύποθηκοφυλ.άκων, γεγονός δπερ
άνεγνώρισε καί ή Πολιτεία, τροποποιήσασα τόν Α.Ν. 153/67
διά τοϋ Ν.Δ. 811/71, ίσχύσαντος άπό τής δημοσιεύσεώς
του καί ούχί άναδρομικώς, άπό 16.10.1967, ώς έν τώ σχεδίω Ν.Δ. προεβλ.έπετο—ήμερομηνίας ένάρξεως τής ισχύος
τοϋ Α.Ν. 153/1967 — μέ άποτέλ.εσμα τήν δημιουργίαν
πλ.είστων προβλημάτων καί δυσχερειών είς τούς" άμισθους
'Υποθηκοφύλακας ώς πρός τήν άπόδοσιν είς τό Δημόσιον
τοϋ ύπολ.οίπου έκ τών βεβαιωθέντων είς βάρος των ποσών,
δεδομένου ότι κατά τήν διάρκειαν τών τεσσαράκοντα μη
νών, όσον διήρκεσεν περίπου ή άπό τής ισχύος τοϋ Α.Ν.
153/67 έκκρεμότης, διέθετον έξ ιδίων τά άναγκαιοϋντα διά
τήν λ-ειτουργίαν τών άμισθων Ύποθηκοφυλ.ακείων ποσά,
τά όποια ΰπερέβαινον κατά πολ.ύ τάς δέκα πέντε χιλ.ιάδας
δραχμάς, άς έδικαιοΰτο νά παρακρατή μηνιαίως έκαστος.
Συνεπεία τούτου φέρονται σήμερον χρεωμένοι, μέ διάφορα
ποσά είς τά Δημόσια Ταμεία, έκαστος.
-Έξ άλλου, ή γενική άνοδος τοϋ τιμαρίθμου καί ίδια ή
σημαντική άνοδος τών μισθωμάτων καί τών τιμών τών ει
δών, τά όποια χρησιμοποιούν οί 'Υποθηκοφύλακες, ώς
βιβλία, έντυπα πάσης φύσεως, χάρτης, βιβλιοδεσία, κ.λ.π.
έκ τής καθ’ ήμέραν κινήσεως καί τής άνανεώσεως τών φθειρομένων άρχείων, κατέστησαν έτι δυσχερεστέραν τήν λ.ειτουργίαν τών 'Υποθηκοφυλακείων, δεδομένου ότι τά ύπό
τών άμισθων 'Υποθηκοφυλάκων παρακρατούμενα δικαιώ
ματα παρέμειναν είς τό άπό τοϋ Δεκεμβρίου 1970, δπερ
έλήφθη ώς βάσις διά τήν ύπό τοϋ Ν.Δ. 811/1971 γενομένην ρύθμιση», ύψος.
Τούτων δοθέντων, κρίνεται ώς έπιτακτικώς επιβεβλη
μένη ή τροποποίησις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 811/71, ίνα
άναπροσαρμοσθώσι τά ύπό τών άμισθων 'Υποθηκοφυλά
κων παρακρατούμενα έτησίως δικαιώματα συμφώνως πρός
τά σημερινά δεδομένα. ΤοϋτΟ σκοπεΐται διά τοϋ άρθρου 16
τοϋ Σχεδίου δι’ ού άντικαθίστανται κατ’ ουσίαν αί παράγρ,
2 καί 3 τοϋ άρθροϋ 56 τοϋ Κανονιστικού Δ/τος τής 19/
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23 ’Ιουλίου 1941, ώς τοϋτο άντικατεστάθη ύπό τοϋ άρθρου
1 τοϋ Ν.Δ. 811/1971. Διά τοϋ άρθρου τούτου, είδικώτερον,
ορίζεται: α) "Οτι ό άμισθος Ύποθηκοφύλ.αξ παρακρατεί
δι’ εαυτόν τό σύνολον των είσπραττομένων δικαιωμάτων,
εάν τχϋτα δεν ύπερβχίνωσι τάς δρχχμάς τριακοσίας εξή
κοντα χιλιάδας έτησίως, δι’ άμοιβήν αΰτοϋ καί προς άντιμετώπισιν των γενικών εξόδων κανονικής λειτουργίας
τοϋ Υποθηκοφυλακείου του, άντί τοϋ, διά τής ίσχυούσης
διατάξεως προβλεπομένου ώς παρακρατουμένου ποσοϋ τών
δραχμών διακοσίων χιλιάδων έτησίως.

τών εκατόν δραχμών. Τοϋτο _ θά_ ίσχύη_έφεξής άπαραιτήτως καί διά τάς πράξεις τάς προβλεπομέ/ας ύπό τοϋ άρ
θρου 12 τοϋ Νόμου 4332/1929 περί Α.Τ.Ε. δι’ άς κατα
βάλλομαι σήμερον μόνον οκτώ δρχχμαί, ώς καί διά τά
πάσης φύσεως παραχωρητήρια.
Διά τοϋ άρθρου 22 έρμηνεύεται αύθεντικώς τό έδάφιον
γ' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ. Ν.Δ. 916/1971.
Ή ερμηνεία αύτη κρίνεται έπιτακτικώς άναγκαία πρός
άρσιν τής άσαφείας τοϋ νόμου καί τής συγχύσεως περί
τής έγνοιας τής διατάξεως, ήτις προεκλ.ήθη έκ τής έκδόσεως άντιθέτων γνωμοδοτήσεων έπί τοϋ αΰτοϋ θέματος.
Διά τής θεσπιζομένης διατάξεως, ούδεμία’ καταλείπεται
άμφιβολία πλέον ότι ό άμισθος Ύποθηκοφύλαξ δικαιοϋται
νά είσπράττη τά δικαιώματα αΰτοϋ άθροιστικώς. '

Διά τής παραγράφου 2 προβλέπεται ότι ό άμισθος Ύποθηκοφύλαξ, ό άναπληρών αυτόν ή άσκών καθήκοντα Ύποθηκοφύλακος, Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης, πλέον τοϋ ’
ποσοϋ τών δραχμών 360.000 έτησίως, παρακρατεί καί
ποσοστόν 20/00 έπί τών πέραν τών 360.000 είσπραττοΔιά τοϋ άρθρου 23 προβλέπεται ότι καταργοΰνται αί
μένων δικαιωμάτων, μη δυναμένων όμως τών συνολικώς παράγραφοι 2 καί 3 τοϋ άρθρου 1 Ν.Δ. 811/71 ώς καί
παρακρατουμέ/ων δικαιωμάτων νά ύπερβώσιν έτςσίως τό πάσα έτέρα διάταξις άντικειμένη πρός τον παρόντα νόμον
ποσόν τών 480.000, ήτοι 40.000 μηνιαίος, έναντι τών ή άναγομένη είς θέμετα ρυθμιζόμενα ύπ’ αΰτοϋ.
παρακρατουμένων σήμερον 360.000 έτησίως.
Τέλος διά τοϋ άρθρου 24 προβλέπεται ότι ή ισχύς τοϋ νό
μου τούτου θά άρξηται μετά 15 ήμέρας άπό τής δημοσιεύΔιά τοϋ άρθρου 17 σκοπεΐται ή τροποποίησις τοϋ άρθρου
σεως τούτου είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
3 τοϋ Ν.Δ. 811/1971, δι’ ού προβλέπεται ή δυνατότης καΤαϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου σχεδίου νόμου
ταργήσεως, συγχωνεύσεως ή έμμισθοποιήσεως τών άμι
δπερ έχομεν_ τήν τιμήν νά.είσηγηθώμεν πρός ύμάς καί νά
σθων Υποθηκοφυλακείων^- όριζομένουδιά τής προτεινόμένης νέας διατάξεως, ότι αί τοιαϋται μεταβολαί δύνανται παρακαλέσωμεν όπως περιλάβητε τοϋτο διά τής ύμετέρας
έγκρίσεως.
.
νά γίνουν μόνον έν περιπτώσει θανάτου ή καθ’ οίονδήποτε
τρόπον οριστικής άποχωρήσεως τοϋ παρά τώ 'Υποθηκοφυ
Έν Άθήναις τη 31 Μαρτίου 1976
λακείο διορισμένου 'Υποθηκοφύλακας. Πρόκειται περί μέ
Ό
έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός
κ
τρου λαμβανομένου ύπό τής Πολιτείας εις πάσαν περί'
’
·
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
πτωσιν μεταβολής νομικοϋ καθεστώτος, πρός διασφάλισιν
κεκτημένων. δικαιωμάτων, έπιβαλλομένου όλως ιδιαιτέ
ρως έπί τής προκειμένης περιπτώσεως τών άμισθων Ύπο• θηκοφυλάκων, οίτινες διωρίσθησαν ύπό συνταγματικάς
εγγυήσεις, έγκαταλείψαντες την προτέραν δικηγορικήν κ.λπ.'
ιδιότητα τούτων, ίνα σταδιοδρομήσωσιν έφ’ έξής, ώς Υπο
. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : 7
·/
θηκοφύλακες καί έπί ταύτης θεμελιώσαν+ες την άτομικήν
·
· .Ν.Δ. 4201/61
: /
των ζωήν. 'Υπό τοϋ ώς άνω άρθρου 17, δέν έπαναλαμβάνονται αί λοιπαί διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 811/ "Αρθρον 22.
>1971, τό μέν διότι αύται προϋποθέτουσι τάς ώς άνω μετα' Έκ τών έν τοΐς έμμίσθοις καί άμίσθοις ύποθηκοφυλα
βολάς είς τά άμισθα 'Υποθηκοφυλακεία ύπηρετοϋντος τοϋ κείοις είσπραττομένων παγίων δικαιωμάτων καθορίζονται
Ύποθηκοφύλακος τό δέ διότι άναφέρονται εις θέματα δι’ ά, ' είς δραχμάς δέκα πέντε (15) :
*
. *
εν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, άπαιτεϊται ή εκδο1) Τό καταβαλλόμενου, έκτός τών άναλογικών δικαιωσις ίδιου Νόμου (πρός σύστασιν θέσεων προσωπικοϋ, καθο- . μάτων, πάγιον δικαίωμα έπί μεταγραφής, εγγραφής ύπορισμοϋ ή υπαγωγής έν όλω ή έν μέρει, είς έτέρας τών πε
θήκης ή ,προσημειώσεως, έπί κατασχέσεων δέ καί άναγριφερειών άρμοδιότητος τών Υποθηκοφυλακείων ών ήθελε γελιών έφ’ όσον τό άντικείμενον ύπερβαίνει τάς 5.000 δραχ
μεταβληθή ή μορφή κ.λπ.).
'
μάς·
(
f
· · . ’· . ,Λ.
Διά τοϋ άρθρου 18 προβλέπεται ή κατάργησις τής παρ.
2) Τό δικαίωμα διά τήν έξάλειψιν ύποθήκης, προσημειώ2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Κ.Δ. τής 19/23.7.1941, άναφερομένης
σεως, διά τήν τρθ7ΐήν προσημειώσεως είς ύποθήκην, διά
τήν σημείωσιν εκχωρήσεως καί διά πάσαν ‘άλλην σημείωκαί ταύτης είς τήν κατάργησιν κ.λπ. άμισθων Ύποθηκοφυλ,ακείων, κατόπιν τής διά τοϋ προηγουμένου άρθρου τοϋ · σιν, προκειμένου δέ περί έξαλείψεως κατασχέσεως έφ’ όσον
Σχεδίου προβλεπόμένης νέας ρυθμίσεως.
. τό άντικείμενον ύπερβαίνει τάς 5.000 δραχμάς. , .

-Λ·'

.Διά τοϋ άρθρου 19 τοϋ Σχεδίου, παρέχεται έξουσιοδότησις- είς τήν εκτελεστικήν λειτουργίαν, ίνα διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών, αύξομειώνται άφ’ ενός μέν τά είσπραττόμενα έν τοΐς άμίσθοις καί έμμίσθοις Ύποθηκοφυλακείοις δικαιώματα, άφ’
έτέρου δέ τά κατ’ έτος δυνάμενα νά παρακρατηθώσι παρά
τών άμισθων Υποθηκοφυλάκων δικαιώματα πρός άμοιβήν
αυτών καί πρός άντιμετώπισιν τών γενικών έξόδων λει
τουργίας τοϋ Υποθηκοφυλακείου των. Ή προτεινομένη
έξουσιοδότησις είναι άνάλογος τής άναφερομένης είς τό
άρθρον 7 τοϋ Α.Ν. 305/1945 καί είναι σκόπιμος πρός
άποφυγήν έκάστοτε θεσπίσεως νόμου.

' 3) Τ(> δικαίωμα διά πάσαν καταχώρησα ή σημείωσα
έν τώ βιβλίω διεκδικήσεων.
' ;
·'- ·'·-'·
·'. 4) Τό δικαίωμα διά πάσαν μεταγραφήν τέράξεως ή δι
καστικής άποφάσεως μή περιεχουσών άπαλλοτρίωσιν έμπραγμάτου δικαιώματος ή σημείωσα έν τώ περιθωρίω'
τών μεταγραφών καί διά πάσαν μεταγραφήν δηλώσεως
κληρονομιάς ή κληροδοσίας.
·
"Αρθρον 23.
Τ Τά ύπό τών ύποθηκοφυλακείων έκδιδόμενα πιστο
ποιητικά πάσης φύσεως ύπόκεινται είς τέλ,ος δραχμών δώ
δεκα (12).

Διά τήν έκδοσα παντός άντιγράφου έν έμμίσθω ύπο2.
Διά τοϋ άρθρου 20 διευκρινίζεται ότι διά τοϋ σχεδίου νό
θηκοφυλακείω είσπράττεται άντιγραφικόν δικαίωμα δραχ
μου δέν θίγονται αί ίσχύουσαι είδικαί διατάξεις αί προβλέ- ' μών πέντε (5) κατά φύλλον.
.
·
ς
/·
πουσαι τήν καταβολήν μειωμένων δικαιωμάτων είς είδι"Αρθρον 25.
'
κας περιπτώσεις, πλήν έκείνων αίτινες άναφέρονται είς τήν
. Είς τό άρθρον 53 τοϋ Α.Ν. 434/1937 «περί όργανισμοΰ
καταβολήν, παγίων δικαιωμάτων.
ύποθηκοφυλακείων τοϋ Κράτους» ώς τοϋτο άντικατεστάθη
ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α~Ν. 305/1945 .«περί δικαιωμάτων
Διά τοϋ άρθρου 21 τίθεται γενική διάταξις καί προβλέ
πετε ότι άπό τής ισχύος τοϋ νόμου τούτου έξομοιοΰνται ύπσθηκοφυλάκων» προστίθεται τέταρτη παράγραφος έχουολα τά πάγια δικαιώματα μή δυνάμενα νά είναι κατώτερα
σα οΰτω :

4 —
’Εάν ή έγγραφή μ,έλλη νά γίνη είς πλείονα τοϋ ενός άρ
_«4. 'Οταν ή υποθήκη, κατάσχεσις ή προσημείωσές έγσθα 'Υποθηκοφυλακεία, τότε ύπό τοϋ πρώτου μεν έκ το
γράφεται -αιτήσει του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, έξομοιουμένων αύτώ άπό άπόψεως προ 1 των ένεργοϋντος τήν έγγραφήν είσπράττονται τά ύπέρ έα
νομίων δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής φύσεως ' ή τοϋ καί τά ύπέρ τοϋ Δημοσίου εισπρακτέα κατά τό παρ
άρθρον δικαιώματα, ύπό δέ τών λοιπών είς οΰς προσάγετ
άπολαυόντων των άτελειών αΰτοϋ, οί άμισθοι υποθηκοφύ
βεβαίωσις έφ’ άπλοϋ, περί τής γενομένης ύπό τοϋ πρώτ<
λακες εΐσπράττουσι τά έν παραγράφω 1 δικαιώματα, μή
είσπράξεως τών είς τό Δημόσιον άνηκόντων, είσπράττοντ.
δυνάμενα έν ούδεμιά περιπτώσει νά ύπερβώσι τάς δέκα χι
λιάδας δραχμάς».
'
μόνον τά είς αύτούς άνήκοντα».
Άρθρον 26. 1

Άρθρον 2.

Τό άρθρον 54 τοϋ αύτοΰ Άναγκ. Νόμου ώς έκωδικοποιτ
Εις το άρθρον 54 τοϋ αύτοΰ Α.Ν. ώς τοϋτο άντικατεστάθη ύπό τού άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 305/1945 καί συνεπλη-- θη καί έτροποποιήθη άντικαθίσταται οΰτω;
«1. Διά πάσαν μεταγραφήν πληρώνονται είς τον άμισθο
ρώθη.ύπό τοϋ άρθρου Γ παρ. 2 τοϋ Ν. Δ/τος 2705/1953
* 'Υποθηκοφύλακα, έπί, άξίας μέν, τοϋ άπαλλοτριουμένο
προστίθεται τετάρτη παράγραφος έχουσα οΰτω :
' «4. Όταν ή μεταγραφή γίνεται αιτήσει τοϋ Ελληνικού ακινήτου ή έμπραγμάτου δικαιώματος μέχρι ποσοϋ- δρα
Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, έξο- χμών πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμαί όγδοήκοντα (80)
έπί άξίας άνω τοϋ ποσοϋ τούτου καί μέχρι δραχμών έβδο
μοιουμένων αύτώ. άπό άπόψεως προνομίων δικαστικής,
μήκοντα πέντε χιλιάδων (75.000) έξ έπί τοΐς χιλίοις (6/000
διοικητικής, οικονομικής φύσεως ή άπολαυόντων τών άτελειών αύτοΰ, εις τον άμισθον υποθηκοφύλακα πληρώνονται καί πέραν τοϋ ποσοϋ τούτου καί μέχρι τών δραχμών έκα
τα έν παραγράφω 1 δικαιώματα, μή δυνάμενα έν οΰδεμια τόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000) τέσσαρα έπί τοΐς χι
περιπτώσει νά ύπερβώσι τάς δέκα χιλιάδας δραχμάς, άνε- λίοις (4/000). Έπί άποσβέσεως έμπραγμάτων δικαιω
μάτων (πλήν τής ύποθήκης) καταβάλλεται είς τόν άμισθο1
ξαρτήτως τής άξίας. τοϋ άπαλλοτριουμένου ακινήτου ή
'Υποθηκοφύλακα_ τό ήμισυ τών άνω δικαιωμάτων; .
τοϋ έμπραγμάτου δικαιώματος».
1
~Ζ.
Άρθρον 1.

Α.Ν. 305/45

jV·'

'· ‘ ·

Περί δικαιωμάτων Υποθηκοφυλάκων.
>

,

Τό άρθρον 53 τοϋ Άναγκ. Νόμου ύπ’ άριθ. 434/1937
«περί ’Οργανισμού τών Υποθηκοφυλακείων τοϋ . Κράτους»
ώς οΰτος έτροποποιήθη καί συνεπληρο θη μεταγενεστέρως) αντικαθίσταται οΰτω :
- · 'γ
: . ν
!·"· ···’./·.
«Δικαιώματα άμισθων 'Υποθηκοφυλάκων/. - . s ·
1. Οΐ άμισθοι 'Υποθηκοφύλακες λαμβάνουσιν ώς δι
καίωμα ύπέρ εαυτών παρά τών αΐτούντων εγγραφήν είς
τα βιβλία, α) Διά πάσαν έγγραφήν υποθήκης, κατασχέσεως ή προσημειώσεως μέχρι μέν ποσοϋ δραχμών πέντε
χιλιάδων (5.000) δραχμάς όγδοήκοντα (80), άνω τοϋ πο
σοϋ' τούτου καί μέχρι δραχμών έβδομήκοντα πέντε χιλιά
δων (75.000) έξ έπί τοΐς χιλίοις (6/000) καί πέραν τοϋ
ποσοϋ τούτου καί μέχρι τών δραχμών εκατόν πεντήκοντα
χιλιάδων (150.000) τέσσαρα έπί τοΐς χιλίοις (4/000). β)
Έπί άξίας δέ άνωτέρας τών δραχμών εκατόν πεντήκοντα
χιλιάδων (150.000) ορίζεται δικαίωμα τρία έπί τοΐς χι
λίοις (3/000), εΐσπραττόμενον ύπέρ τοϋ Δημοσίου κατά
τα έν άρθρω 6 τοϋ παρόντος οριζόμενα, γ) Διά πάσαν έξάλειψιν υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως, τροπήν ;
προσημειώσεως εις υποθήκην, σημείωσιν έκχωρήσεως ή
πάσιςν σημείωσιν δραχμάς πεντήκοντα (50). δ) Διά'πάσαν
καταχώρησιν άπαγορεύσεως ή σημειώσεως, περί ών διαλαμβάνουσι τά άρθρα 64 καί 74 τοϋ Νόμου «περί υποθη
κών» δραχμάς πεντήκοντα (50). ε) Διά πάσαν καταχώρησιν ή σημείωσιν έν τώ βιβλίω διεκδικήσεων κατά τούς
κειμένους σχετικούς Νόμους δραχμάς πεντήκοντα (50).
2. "Οταν διά τήν αύτήν άπαίτησιν γίνηται, δυνάμει .τοϋ
αύτοΰ ή διαφόρων τίτλων συγχρόνως παρά τώ. αύτώ άμίσθω 'Υποθηκοφυλακείο! έγγραφή υποθήκης, προσημειώ
σεως ή κατασχέσεως, τροπή προσημειώσεως εις υποθή
κην, σημείωσις έκχώρησις ή πάσα άλλη καταχώρησις έπί
πολλών κτημάτων άνηκόντων είς ενα καί τον αύτόν ή πλείονας συνοφειλέτας ή έγγυητάς, έξαιρέσει τής έξαλείψεως
υποθηκών ή προσημειώσεων έπί πολλών κτημάτων εγγε
γραμμένων δυνάμει τοϋ αύτοΰ τίτλου, πληρώνονται δι’ έκα
στον τών έπί πλέον τοϋ ενός κτημάτων δραχμαί δέκα (10).
"Οταν όμως έγγράφηται έκ νέου υποθήκη ή προσημείωσις
προς μείζονα ασφάλειαν τής αύτής άπαιτήσεως, δι’ ήν άνεγράφη ήδη έτέρα υποθήκη ή προσημείωσις έπί ετέρων
κτημάτων κατά τών ώς ειρηται προσώπων ή γίνηται έπανάληψις τής ήδη έγγραφείσης δυνάμει τοϋ αύτοΰ ή διαφό
ρων τίτλων έν τώ αύτώ άμίσθω Υποθηκοφυλακείο), τότε
εισπραττεται ύπέρ τύϋ άμισθου ύποθηκοφύλακος πάγιον
δικαίωμα δραχμών έκατόν (100).
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','2. Έπί άξίας άκινήτου ή_< έμπραγμάτου δικαιώματος
άνωτέρας τών έκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000) δρα
χμών ορίζεται δικαίωμα πρός τρία έπί τοΐς χιλίοις (3/000)
εΐσπραττόμενον ύπέρ τοϋ Δημοσίου κατά τά έν άρθρω 6
τοϋ παρόντος οριζόμενα.
3.
Διά πάσαν μεταγραφήν πράξεως ή δικαστικής άποφάσεως μή περιεχουσών άπαλλοτρίωσιν άκινήτου ή έμ' πραγμάτου δικαιώματος ή σημείωσιν έν τώ περιθωρίω
. τών μεταγραφών κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις
καταβάλλεται δικαίωμα δραχμών διακοσίων (200)». ..
Άρθρον 3.
ν
Τό άρθρον 55 τοϋ αύτοΰ. Άναγκ. Νόμου αντικαθίσταται
οΰτω :
■
·'■..>.■"·>■
«1. Οί άμισθοι 'Υποθηκοφύλακες διά τά ύπ’ αύτών έκδιδόμενα άντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά δι
καιούνται είς γραφικά δικαιώματα δραχμών ' πεντήκοντα
(50), δι’ έκαστον φύλλον, έκτος τών πιστοποιητικών κυριότητος βαρών καί έξηλειμμένων βαρών, έκδιδομένων κεχωρισμένως δι’ έκαστον τίτλον, δι’ ά δικαιούνται δραχμών
όγδοήκοντα (80) δι’ έκαστον φύλλον.·
2.
’Εάν τό πιστοποιητικών αφορά είς πλείονα τοϋ ενός
κτήματα, είσπράττεται πρόσθετον δικαίωμα δραχμών δέ
κα πέντε (15), δι’έκαστον τών πλέον τοϋ ενός κτημάτων».
Άρθρον 4.
Τό άρθρον 57 τοϋ αύτοΰ Άναγκ. Νόμου ώς έκωδικοποιήθη καί έτροποποιήθη, άντικαθίσταται οΰτω :
«Δικαιώματα έν τοΐς έμμίσθοις Ύποθηκοφυλάκείοις'
είσπραττόμενα ύπέρ τοϋ Δημοσίου.
1.
Έν τοΐς έμμίσθοις 'Υποθηκοφυλάκείοις, άνεξαρτήτως τών νομίμων τελών χαρτοσήμου, είσπράττονται ύπέρ
τοϋ Δημοσίου κατά τά έν άρθρω 6 τοϋ παρόντος οριζόμενα,
δικαιώματα ώς εξής : α) Διά πάσαν έγγραφήν ύποθήκης,
κατασχέσεως ή προσημειώσεως, μέχρι μέν ποσοϋ δραχμών
πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμαί όγδοήκοντα (80), άνω τοϋ
ποσοϋ τούτου καί μέχρι δραχμών έβδομήκοντα πέντε χι
λιάδων (75.000) εξ έπί τοΐς χιλίοις (6/000), πέραν τοϋ
ποσοϋ τούτου καί μέχρι δραχμών έκατόν πεντήκοντα χι
λιάδων (150.000) τέσσαρα έπί τοΐς χιλίοις (4/000) καί
άνω τοϋ ποσοϋ τούτου τρία έπί τοΐς χιλίοις (3/000). β) Διά
πάσαν έξάλειψιν ύποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέ
σεως, τροπήν προσημειώσεως είς υποθήκην, σημείωσιν έκ
χωρήσεως ή πάσαν σημείωσιν δραχμαί πεντήκοντα (50). γ)
Διά πάσαν καταχώρισιν άπαγορεύσεως ή σημειώσεως περί
ών διαλ.αμβάνουσι τά άρθρα 64 καί 74 τοϋ Νόμου «περί
ύποθηκών», δραχμαί πεντήκοντα (50). δ) Διά πάσαν καταχώρησιν ή σημείωσιν έν τώ βιβλίω διεκδικήσεων κατά
τούς κειμένους σχετικούς νόμους δραχμαί πεντήκοντα (50).
ε) Διά πάσαν μεταγραφήν έπί άξίας μέν τοϋ άπαλλοτριου-
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μενού ακινήτου η εμπραγμάτου δικαιώματος μέχρι ποσοϋ
2. Τά κατά τήν παράγραφον 1 ύπό στοιχεία γ', δ' καί ε*
δραχμών πεντε χιλιάδων (5.000) δραχμαι όγδοήκοντα τοϋ ώς άνω άρθρου 1 Τοϋ αύτοϋ Α.Ν. πάγια, δικαιώματα
(S0), επι αςιας ανω τοϋ ποσοϋ τούτου καί μέχρι δραχμών είς δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000).
έβδομήκοντα πέντε χιλιάδων (75.000) εξ έπί τοϊς χιλίοις
3. Τά κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ ώς άνω άρθρου 1 τοϋ
(6/000), πέραν τοϋ ποσοϋ τούτου καί μέχρι δραχμών εκατόν αύτοϋ Α.Ν. πάγια δικαιώματα είς δραχμάς χιλίας πέντακοπεντήκοντα χιλιάδων (150.000) τέσσαρα έπί τοϊς χιλίοις σίας (1.500) καί πέντε χιλιάδας.
(4/000) καί άνω τοϋ ποσοϋ τών δραχμών εκατόν πεντήκοντα
4. Τό κατά τήν παράγραφον 3 τοϋ .-άρθρου 2 τοϋ αύτοϋ
χιλιάδων (150.000) τρία έπί τοϊς χιλίοις (3/000). στ) Διά Α.Ν. δικαίωμα είς δραχμάς δέκα χιλιάδας (10.000).
πάσαν μεταγραφήν πράξεως ή δικαστικής άποφάσεως μή
Άρθρον 2.
περιεχουσών άπαλλοτρίωσιν ακινήτου ή έμπραγμάτου δι
Τά κατά τήν παράγραφον 1 στοιχεία α' καί τοϋ άρθρου
καιώματος ή σημείωσιν έν τώ περιθωρίω τών μεταγραφών
κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις καταβάλλεται δι 4 τοϋ Α.Ν. ύπ’ άριθ. 305/1945 είσπραττόμενα δικαιώματα
έν τοϊς έμμίσθοις ύποθηκοφυλακείοις ορίζονται ώς έξής :
καίωμα δραχμών διακοσίων (200).
1. Έπί, έγγραφής ύποθήκης, κατασχέσεως ή προσημειώ
2. “Οταν διά την αυτήν άπαίτησιν γίνηται συγχρόνως
δυνάμει τοϋ αύτοϋ ή διαφόρων τίτλων, είς τό αύτό έμμισθον σεως ώς καί πάσης μεταγραφής, α) πάγιον δικαίωμα δρα
Ύποθηκοφυλακεϊον έγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή χμών πέντε χιλιάδων (5.000), β) μέχρι μέν ποσοϋ άξίας
κατασχέσεως, τροπή προσημειώσεως είς ύποθήκην, σημείω- δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) οκτώ έπί τοϊς
σις, έκχώρησις ή πάσα άλλη καταχώρισις έπί πολλών κτη χιλίοις (8/000), γ) πέραν δέ τοϋ ποσοϋ τούτου καί μέχρι
μάτων άνηκόντων είς τον αύτδν ή πλείονας όφειλέτας ή δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) έξ έπί τοϊς
έγγυητάς, έξαιρέσει της έξαλείψεως υποθηκών ή προση χιλίοις (6/000) καί δ) έπί άξίας άνωτέρας τών πέντε εκα
μειώσεων έγγεγραμμένων έπί πολλών κτημάτων δυνάμει τομμυρίων (5.000.000) πέντε έπί τοϊς χιλίοις (5/000).
του αΰτοΰ τίτλου, εΐσπράττονται ίι’ έκαστον τών έπί πλέον
2. Τά κατά τήν αύτήν παράγραφον 1 στοιχεία β', γ'καί
τοϋ ενός κτημάτων δραχμαί δέκα (10)."Οταν όμως έγγρά- δ' τοϋ ώς άνω άρθρου 4 τοϋ αύτοϋ Α.Ν. πάγια δικαιώματα
φηται νέα ύποθήκη ή προσημείωσις πρός μείζονα άσφάλειαν είς δραχμάς πέντε χιλιάδας (5.000), τά δέ ύπό στοιχεϊον
- τής -αυτής άπαιτήσεως - δι’ ήν- ένεγράφη ετέρα-υποθήκη ή στ' είς δραχμάς δέκα “χιλιάδας (10.000).
προσημείωσις έπί ετέρων κτημάτων κατά τών ώς είρηται
3. Τά κατά τήν παράγραφον 2 τού ώς άνω άρθρου 4 τοϋ
προσώπων ή γίνηται έπανάληψις τής ήδη έγγραφείσης δυνά αύτοϋ Α.Ν. πάγια δικαιώματα είς δραχμάς χιλίας πεντακομει τοϋ αύτοϋ ή διαφόρων τίτλων έν τώ αύτώ έμμίσθω Ύπο- σίας (1.500) καί πέντε χιλιάδας (5.000), τά δέ κατά τάς
θηκοφυλακείω, τότε είσπράττεται πάγιον δικαίωμα δραχμών παραγράφους 3 καί 4 είς δραχμάς χιλίας πεντακοσίας (1.500).
εκατόν (100).
Κοινή άπόφασις Υπουργών Δικαιοσύνης - Οικονομικών
3. Έάν ή έγγραφή υποθήκης, κατασχέσεως ή προση
42856/52. Περί καθορισμού δικαιωμάτων πινών είσπραττο
μειώσεως πρός έξασφάλισιν τής αύτής άπαιτήσεως κατά μένων έν τοϊς άμίσθοις καί έμμίσθοις Ύποθηκοφυλακείοις
τοϋ αύτοϋ οφειλέτου ή συνοφειλέτου ή καί εγγυητών αυτών ύπέρ τοϋ Δημοσίου καί τών άμισθων Υποθηκοφυλάκων.
δυνάμει τοϋ αύτοϋ ή καί διαφόρων τίτλων, δέον νά γίνη
\·.\
Άρθρον2.
συγχρόνως ή μή είς πλείονα τοϋ ενός, έμμισθα Ύποθηκοφυλοικεΐα, τά δικαιώματα είσπράττονται είς έν τούτων κατά • ■ ’
Ύ*'ώ .··■■.->' . · - ·'■·'
· γ .
- ν. .·
τάς διατάξεις τών δύο προηγουμένων παραγράφων, ή εϊσπρα- , Τά κατά τάς παρ. 1 καί 2 τοϋ άρθρ. 3 τοϋ Άναγκ. Νόμου
ξις δέ βεβαιοϋται διά πιστοποιητικού έφ’ άπλοϋ τοϋ είσπρά- 305/1945 γραφικά δικαιώματα τών άμισθων Υποθηκοφυ
ξάντος ύποθηκοφύλακος πρός τούς άλλους υποθηκοφύλακας λάκων ορίζονται διά μέν τά άντίγραφα, άποσπάσματα ή
είς οδς προσάγονται πρός έγγραφήν αί σχετικαί πράξεις. πιστοποιητικά είς δραχμάς εξ χιλιάδας (6.000) δι’ έκαστον
Οΐ άλλοι οϋτοι έμμισθοι υποθηκοφύλακες είσπράττουσι φύλλον, διά δέ τά πιστοποιητικά κυριότητος, βαρών καί
δεκάδραχμου μόνον δικαίωμα δι’ έκαστον τών έν τή περι έξειλημμένων
βαρών
είς
δραχμάς
δέκα
χιλιάδας
φέρεια των κτημάτων.
(10.000) δι’ έκαστον φύλλον, είς δραχμάς δέ τρεις χιλιάδας
4. Έάν ή έγγραφή μέλλη νά γίνη είς πλείονα τοϋ ενός
(3.000) δι’ έκαστον τών έπί πλέον τοϋ ένός κτημάτων έν
έμμισθα ή άμισθα υποθηκοφυλακεία,' τότε καταβάλλονται ηεριπτώσει καθ’ ήν τό πιστοποιητικόν άφορα είς πλείονα
είς τούς άμισθους μεν ’Υποθηκοφύλακας τά κατά τό άρθρον κτήματα.
‘
53 τοϋ παρόντος είς αυτούς άνήκοντα δικαιώματα είς ένα
Ν.Δ. 811/71 '1 ■■■_ .· ' .
.
δέ τών έμμισθων τό τυχόν υπέρ τοϋ Δημοσίου εισπρακτέου
Περί
τροποποιήσεως
καί
συμπληρώσεως
ένίων
διατάξεων
κατά τό άρθρον 53 παράγραφος 1β ποσόν πέραν τοϋ νομίμου
τοϋ Α.Ν. 153/1967 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη
ορίου τών δικαιωμάτων τοϋ άμισθου καί' έπί πλέον είς έκα
στον τών έμμισθων δεκάδραχμου δικαίωμα δι/ έκαστον τών ρώσεως τοϋ άπό 19/23 ’Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάη
γματος «περί ΌργανισμοϋΎποθηκοφυλακείων τοϋ Κράτους»
έν τη περιφερεία τούτων κτημάτων».
.
Κοινή άπόφασις Υπουργών Δικαιοσύνης - Οικονομικών Άρθρον 1
.
44810/41. Περί καθορισμού τών έν τοϊς άμίσθοις καί έμμίσθοις Ύποθηκοφυλακείοις είσπραττομένων δικαιωμάτων
Παρ. 2. Έκ τών δικαιωμάτων τούτων ό ειδικός άμισθος
υπέρ τοϋ Δημοσίου καί τών ’Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων. Ύποθηκοφύλαξ ή ό τούτον άναπληρών ή ό έκτελών χρέη
Ύποθηκοφύλακος Συμβολαιογράφος ή Είρηνοδίκης, παρα
. “Αρθρον 1.
. V
Τά κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 1 καί παραγρά κρατεί δι’ άμοιβήν αύτοϋ καί πρός άντιμετώπισιν τών γε
φους 1 καί 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. ύπ’ άριθ. 305/1945 νικών έξόδων κανονικής λειτουργίας τοϋ Υποθηκοφυλα
«περί δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων» δικαιώματα έν τοϊς κείου, τό σύνολον τών είσπραττομένων δικαιωμάτων, έφ’
άμίσθοις ύποθηκοφυλακείοις ορίζονται ώς εξής :
- όσον ταϋτα δέν υπερβαίνουν τάς δραχμάς διακοσίας χιλιάδας
1.
Έπί έγγραφής υποθήκης, κατασχέσεως ή προσηέτησίως.
Παρ. 3. Έάν τά είσπραττόμενα δικαιώματα ύπερβαίνουν
μειώσεως, ώς καί πάσης μεταγραφής, υπέρ τοϋ άμισθου
ύποθηκοφύλακος, α) πάγιον δικαίωμα δραχμών πέντε τάς δραχμάς διακοσίας χιλιάδας έτησίως, ούχί όμως καί
χιλιάδων (5.000), β) μέχρι μέν ποσοϋ άξίάς δραχμών δύο τάς διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, ό ειδικός άμισθος Ύπο
θηκοφύλαξ ή ό τούτον άναπληρών ή έκτελών χρέη αύτοϋ,
εκατομμυρίων (2.000.0000) οκτώ έπί τοϊς χιλάοις (8/000),
γ) πέραν δέ τοϋ ποσοϋ τούτου καί μέχρι δραχμών πέντε
παρακρατεί δραχμάς δέκα οκτώ χιλιάδας δι’ έκαστον μήνα
ή δραχμάς διακοσίας δέκα έξ χιλιάδας έτησίως, έάν δέ ταϋτα
εκατομμυρίων . (5.000.000) ·έξ έπί τοϊς χιλίοις (6/000)
ύπερβαίνουν τάς . δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα* χιλιάδας
καί δ) έπί άξιος άνωτέρας τών δραχμών πέντε εκατομμυρίων
έτησίως, παρακρατεί πέραν τοϋ ποσοϋ τών δραχμών δέκα
(5.000.000) πέντε έπί τοϊς χιλίοις (5/000) έξ ών 3/000
όκτώ χιλιάδων δραχμάς χιλίας δι’ έκαστον μήνα άνά πεντήυπέρ τοϋ Δημοσίου καί 2/000 ύπέρ τοϋ άμισθου ύποθηκο
φύλακος.
.
'
κοντα χιλιάδας πέραν τών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων,

— δ
εν ούδεμιά όμως περιπτώσει τό παρακρατούμενον_π5σόν δύναται νά ΰπερβή τάς δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας δι’ έκαστον
μήνα ή τάς δραχμάς τριακοσίας εξήκοντα χιλιάδας έτησίως.
Παρ. 4. 'Ο.ειδικός άμισθος Ύποθηκοφύλαξ ή ό τούτον
άναπληρών ή ό έκτελών χρέη αύτοϋ παρακρατεί επί πλέον
τοΰ έν τη προηγουμένη παραγράφω ποσοϋ, τάς υπέρ τοϋ
Ταμείου Νομικών εισφοράς τάς άναλογοΰσας εις τό πέραν
τοϋ κατά την παρ. 3 παρακρατουμένου ποσοϋ, ως καί τάς
δαπάνας μισθοδοσίας των ΰπ’ αύτοϋ άπασχολουμένων υπαλ
λήλων καί τάς υπέρ των οικείων άσφαλιστικών Ταμείων
άντιστοίχως εισφοράς τούτων ώς εργοδοτών. Αί δι’ έκαστον
υπάλληλον παρακρατούμεναι δαπάναι μισθοδοσίας δέν δύνατάι νά υπερβαίνουν τά υπό τών οικείων συλλογικών συμ
βάσεων ή διαιτητικών άποφάσεων καθοριζόμενα όρια.
Καταργούμεναι Διατάξεις. ■ ' . '·

' ς ·■.

Ν.Δ. 811/71

"Αρθρον
1. Διά Β. Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τών
'Τπουργών Δικαιοσύνης καί Οικονομικών, δύνανται νά
καταργώνται ή νά συγχωνεύωνται άμισθα Υποθηκοφυ
λακεία ή νά μετατρέπωνται εις έμμισθα τοιαϋτά.
2. Έπί καταργήσεως ή συγχωνεύσέως έμμισθου 'Υπο
θηκοφυλακείου ό παρ! αύτώ υπηρετών άμισθος 'Υποθηκοφύλαξ μετατίθεται εις κενήν ή έλλείψει τοιαύτης εις κενουμένην θέσιν έτέρου άμισθου 'Υποθηκοφυλακείου.
. 3. Έπί μετατροπής αμίσθου 'Υποθηκοφυλακείου εις
έμμισθόν συνιστώνται διά τοΰ αύτοϋ Β.. Διατάγματος
θέσεις ‘Υποθηκοφύλακος α' ή β' τάξεως καί υπαλληλικού
προσωπικοΰ, άναλόγως τών υπηρεσιακών άναγκών.' Ό
παρά τώ μετατρεπομένώ 'Υποθηκοφυλακείω υπηρετών
άμισθος ύποθηκοφύλαξ καταλαμβάνει τη αιτήσει του την
θέσιν τοϋ εμμίσθου υποθηκοφύλακος ή μετατίθεται είς
■ κενήν έλλείψει τοιαύτης είς κενουμένην θέσιν έτέρου άμισθου
'Υποθηκοφύλακος. Οί ύπηρετοΰντες παρά τώ αύτώ 'Υπο
θηκοφυλακείω υπάλληλοι καταλαμβάνωσι τάς συνιστωμένας θέσεις υπαλληλικού προσωπικού, έφ’ όσον κέκτηνται
τά νόμιμα προσόντα, εντάσσονται καί μονιμοποιούμενοι
κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 169/1969 «περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών
καί· Ν.Π.Δ.Δ.», έφαρμοζομένας άναλόγως.
Κανονιστικόν Διάταγμα 23 ’Ιουλίου 1941 περί Κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείαενον τών διατάξεων τοΰ Α.Ν*.
434/1937, 1923/1930, 21S2/1940 καί 2332/1940 «περί
’Οργανισμού τών 'Υποθηκοφυλακείων τοϋ Κράτους».

"Αρθρον 8.
ν Παρ. 2. Καθ’ όμοιον τρόπον δύναται νά γίνη καί ή κατάργησις ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου.
\
Αύθεντικώς
' V

,

έρμηνευόμεναι

διατάξεις

Ν.Δ. 916/1971

wAp0pov 1 ..........................................."!................... .'...·.
"Αρθρον 6 ...................................... ...........................
1; «) ......j........... β) ,.................
γ) Έπί εγγραφής προσημειώσεως, συστάσεως ύποθήκης
ή ενεχύρου.ή έξαλείψεως πάντων τούτων διά τήν άσφάλειαν
τών ανωτέρω δανείων ή πιστώσεων καί τών τόκων αύτών
τά έπί τη βάσει οΐασδήποτε γενικής ή ειδικής διατάξεως
ίσχύοντα τέλη, εΐσφοραί, δικαιώματα καί λοιπαί έπιβαρύνσεις προκειμένου μέν περί τών ύπέρ τοϋ Δημοσίου περιορί
ζονται εις έν πέμπτον αύτών, προκειμένου δέ τών ύπέρ
τρίτων, καί όσον άφορα τούς κατωτέρω άναφερομένους,
ώς άκολούθως :
·■(-··■■·
Δραχμαί
Έπί άσφαλιζομένου ποσοϋ μέχρι__ _________2.000.000
Δικαιώματα Ταμείου Νομικών ...................
2.000
Δικαιώματα Συμβολαιογράφων ...................
2.000
Δικαιώματα Ύποιηκοφύλακος .....................
1.000
Έπί άσφαλιζομένου ποσοϋ άπό δραχμάς
2.000. 001 μέχρι δραχμών 5.000 000 :
Δικαιώματα Ταμείου Νομικών ί.................
.3.000
Δικαιώματα Συμβολαιογράφου ..............
3.000
Δικαιώματα 'Υποθηκοφύλακος ......................
Ι.βΟΟ
Έπί άσφαλιζομένου ποσοϋ άπό δραχμάς
5.000. 001 μέχρι δραχμών 10.000.000 :
. ' "
Δικαιώματα Ταμείου Νομικών ...................
Δικαιώματα Συμβολαιογράφου................... ·.Δικαιώματα 'Υποθηκοφύλακος ..."........... .. .

4.000
4.000
2.000

Δι’ έκάστην, πέραν τών δραχμών 10.000.000, έπαύξησιν
τοϋ άσφαλιζομένου ποσοϋ, κατά έν εκατομμύριου δραχμών
θά έπαυξάνωνται τά μέν δικαιώματα τοϋ Ταμείου Νομικών
καί τοΰ Συμβολαιογράφου κατά δραχμάς 400 δι’ έκάτερον
τούτων, τά δέ δικαιώματα τοΰ 'Υποθηκοφύλακος κομτά
δραχμάς 200, έν ούδεμια όμως περιπτώσει δύνανται νά
ύπερβοϋν τά μέν δικαιώματα τοΰ Ταμείου Νομικών καί τοΰ
Συμβολαιογράφου τό ποσόν τών δραχμών 30.000 δι* .έκά
τερον τούτων, τά δέ δικαιώματα Υποθηκοφύλακος τό
ποσόν τών δραχμών 15.000 .............................................

