
’Em του σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεων 
> /τινων τού Ν. 670/1977, «περί κώδίκος συμβολαιογράφων 
• και άλλων τινών διατάξεων».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Trv 25 8.77 εψηφίσθη ό Ν.670/77 «περί κωδικό; Συμ/φων». 
Ουτος κχτηοτίσθη κατόπιν μακράς καί έπισταμένης μελέτη;, 
νπό' έπιτοοπης έξ άνωτάτων ύπαλλήλ-ων τοϋ 'Υπουργείου 
Λιναιοηύντε ‘καί έκπροσώπων τοϋ Συμβολαιογραφικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τον σκοπόν τούτον έπιδιώκει τό προτεινόμενον νομοσχέ-
διον. Οΰτω : , , ,

Διά τοϋ άρθρου 1 προστίθεται τρίτη παράγραφος εις το 
άρθρον 19, διά της όποιας τίθεται έξαίρεσις εις τον γενικόν 
•κανόνα πληρώσεως θέσεων συμβολ/φων. διά διαγωνισμού, 

,υ" περί θέσεων εις κωμοπόλεις κειμένας έν εδραιςπροκειμενου περί . . _
ή Περιφερείαις Ειρηνοδικείου πληθυσμού κάτω των ο.000 
κατοίκων έκτος έδρας Πρωτοδικείου εις ολως εςαιρετικας 
περιπτώσεις, έκτιμωμένας ύπό των αρμοδίων Προέδρων 
καί Εισαγγελέων Πρωτοδικών.

Διά τοϋ άρθρου 2 άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 
20 τοϋ Ν.670/77 καί διευρύνεται τό όριον ήλικίας εισόδου 
εις τον κλάδον των συμβολ/φων, άπό τοϋ 26ου έως 40οϋ, 
τό όποιον ισχύει, εις τό 25ον - 45ον.

Διά τοϋ άρθρου 3 διατυποΰται πληρέστερον ή παρ. 2 
στοιχ. γ περ. (αα) τοϋ άρθρου 101 τοϋ Ν. 670/1977 προς 
άρσιν γεννηθεισών άμφισβητήσεων.

Διά τοϋ άρθρου 4 τροποποιείται τό άρθρον 102 τοϋ κώδι- 
κος καί οΰτω μειοΰται τό παρακρατούμενον ποσοστόν δι
καιωμάτων ύπό τοϋ συντάσσοντος συμβολαιογράφου κατά 
10 % επί συμβολαίων των τραπεζών ως καί τά δικαιώματα 
έξ άντιγραφικών επί διαμαρτυρικών τραπεζών πέραν τών 
200 άπό 1/3 εις 1/6. Οΰτω θά ύπόκειται εις την κοινήν δια
νομήν τών συμβολαιογράφων μεγάλύτερον ποσόν δικαιωμά
των καί άποθαρρύνονται ώρισμένοι συμβολαιογράφοι νά επι
διώκουν τήν ΰπ’ αύτών σύνταξιν διαμαρτυρικών τών Τρα
πεζών πέραν τών 200.

Διά τοϋ άρθρου 6 παρέχεται τό δικαίωμα εις τούς διορι- 
σθέντας συμβολ/φους Άχαρνών καί Έλευσϊνος, μετά τήν 
ίσχύν τοϋ Ν. 670/77 καί περιλάμβανα μένους εις τούς πίνακας 
έπιτυχίας διαγωνισμού 1976 νά ασκούν τά καθήκοντα των, 
ώς καί οί προ τής ισχύος τοϋ Ν. 670/77 ύπηρετοϋντες, εις 
τάς περιφέρειας τών Ειρηνοδικείων περί ών ή παρ. 3 τοϋ 
άρθρου 4 τοϋ Ν. 670/77, ύπό τήν προΰπόθεσιν ότι έχουν τά 
τυπικά προσόντα διορισμού είς τά έν λόγω Ειρηνοδικεία. 
Τούτο έκρίθη δίκαιον διότι, ότε ούτοι διηγωνίσθησαν διά τάς 
άνωτέρω θέσεις ισχυεν αυτό τό Νομικό Καθεστώς.

Διά τοϋ άρθρου 7 άφ’ ενός παρέχεται ή έξουσιοδότησις εις 
τον 'Υπουργόν Δικαιοσύνης νά έκδώση Διάταγμα περί αύ- 
ξήσεως τοϋ άριθμοϋ τών θέσεων συμβολ/φων εις τάς περι
φέρειας τών Ειρηνοδικείων έκείνων εις τά όποια ύπήρχον 
έπιτυχόντες καί δεν διωρίσθησαν λόγω έλλείψεως θέσεων 
καί μόνον, ίνα διορισθοϋν ούτοι, καί άφ’ ετέρου παρέχεται ή. 
εύχέρεια διορισμού ώς ύπεραρίθμων τών περιλαμβανόμενων 
εις τον πίνακα έπιτυχίας διαγωνισμού 1976 τοϋ Ειρηνοδι
κείου ’Αθηνών καί ΐσοβαθμησάντων με τούς διορισθέντας κατ’ 
έφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 4 τοϋ άρ. 150 τοϋ Ν. 670/ 
77 διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως.

Διά του άρθρου 8 έπιλύεται ή άμφισβήτησις ή όποια προ- 
έκυψεν έκ της έφαρμογης της διατάξεως τοϋ 101 παρ. 2 
στοιχ. γ’ περ. (αα).

’Εν Άθήναις τη 31 Αύγούστου 1978
'Ο έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός 

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

(Περί τροποποιήσεως 3ιατάξεών τινων'τοϋ. Ν. 670/1977 
\ ,«περί Κώδικος συμβολαιογράφων χαί άλλων-τίνών διατά-

ξεων»τ— ' -· ·

'Αρ-δρον 1.
I Εις τό άρ-δρον 19 τοϋ Ν. 670/1977 προστί-δεται τρίτη 
.παράγραφος έχουσα οΰτω:

«3. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις προκειμενου περί πληρώ
σεως -δέσεων συμβολαιογράφων εις κωμοπόλεις κειμένας έν 
έδραις ή περιφερείαις Ειρηνοδικείων έκτος έδρας Πρωτοδι
κείου. δύναται ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης μετά γνώμην περί 
τούτου τών οικείων Προέδρων καί Εισαγγελέων Πρωτοδικών 
καί τοϋ οικείου συμβολαιογραφικού Συλλόγου, νά προβαίνη είς 
τήν πλήρωσιν τών -δέσεων άνευ -διαγωνισμούς έο-’ όσον ή έδρα 
τού Ειρηνοδικείου έχει πληθυσμόν κάτω τών 5.000 κατοίκων,

Είς τάς -δέσεις ταύτας ϊύνανται κά^οιόρίζώνται καί πτυ- 
χιοΰχοι Νομικής Σχολής ΝομικούΤμήματοςτ-ίΐ.διορισμός γί
νεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως τού αρμοδίου υπηρεσιακού Συμ
βουλίου τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύνης»."'-

Άρ-δρον. 2... _ .
I Ή παρ. 1 τοϋ άρ-δρου 20 τοϋ Ν. 670/1977 άντικα-δίστα- 
ται ώς έξής: ------- ---
i ,((1. Συμβολαιογράφος δωρίζεται ό ευμπληρ^σαίς. τό 25ον 
έτος τής ήλικίας καί μή ύπερβάς τό 45ον -ετευς_αάΤ ηλικίας 
’αυτού. Κατ’ έξαίρεσιν συμβολαιογράφος δύναταε/,μΤτ’ έπιτυ- 
χίαν είς διαγωνισμόν, νά διορίζεται—είς έτάρανμ&έσιν συμβο
λαιογράφου ανεξαρτήτως ήλικίαςιΤΓ - '

Άρ-δρον 3. _
I Ή παρ. 2 στοιχ. γ περ. (αα) τοϋ άρ-δρου 1(ΤΓ ,οϋ Ν. 
.670/1977 άντικα-δίσταται ώς εξής:
I «αα) Απάντων τών έν τή αυτή περιφερεία, κατά τά έν άρ- 
-δρω 98 βριζόμενα, έν ένεργεία συμβολαιογράφων, έχόντων 
πενταετή- τουλάχιστον υπηρεσίαν. Είδικώς οί Συμ6σ*αιογρά- 
φοι οί μή κεκτημένοι πενταετή υπηρεσίαν δικαιούνται μειωμέ
νης μερίδος ώς εξής: Οί μή συμπληρώσαντες διετή υπηρε
σίαν τό 1/5 τής πλήρους μερίδος. Μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 
δευτέρου έτους καί έφεξής μέχρι συμπληρώσεως πενταετούς 
υπηρεσίας ή μερίς έκάστου αυξάνεται κατά 1/5 κατ’ έτος».

Άρ-δρον 4.
ι Τό άρ-δρον 102 τοϋ Ν. 670/1977 άντικα-δίσταται ώς 
έξής:
: «1. Προκειμένου περί τών συμβολαίων τών λειτουργουσών έν 
Έλλάδι Τραπεζών, εξαιρέσει τών Τραπεζών Ελλάδος, ’Α
γροτικής καί τής ΕΤΒΑ, ό συντάσσων ταϋτα συμβολαιογράφος 
ύποχρεοϋται όπως κατα-δέτη είς τό Ταμείον τοϋ Συμβολαιο
γραφικού Συλλόγου ή τον έπί τούτω αρμόδιον συμβολαιογράφον, 
προς διανομήν μεταξύ πάντων τών έν ταίς κατά τάς παρα
γράφους 1 καί 3 τοϋ άρ-δρου 98 περιφερείαις συμβολαιογρά
φων καί τών κατά τήν παράγραφον 2 στοιχείο·; γ τοϋ άρ
θρου 101 καί τοϋ άρ-δρου 146 λοιπών δικαιούχων, τά εξή
κοντα πέντε εκατοστά (65%) τών δικαιωμάτων καί έπί πλέον 
τά είκοσι πέντε εκατοστά (25%) εις τό Ταμείον Άσφαλίσεως 
Συμβολαιογράφων, παρακρατών δι’ έαυτόν τά υπόλοιπα 10 
εκατοστά (10%).

2. Προκειμένης συντάξεως διαμαρτυρικών οίασδήποτε τών 
άνω Τραπεζών ύπό τοϋ αύτοϋ Συμβολαιογράφου, τηρούνται τά 
κάτω-δι: α) Έφ’ όσον ταϋτα κατά μήνα δεν υπερβαίνουν τά 
εκατόν (100), δ συμβολαιογράφος κρατεί δι’ έαυτόν άπαντα 
τά δικαιώματα πλήν τών άνηκόντων είς τό Ταμείον Άσφα
λίσεως Συμβολαιογράφων δικαιωμάτων, ήτοι τών κατά τήν 
παράγραφον 1 τοϋ παρόντος είκοσι πέντε έκατοστών (25%), 
τά οποία αποδίδει είς αυτό, (3) έπί άρι-δμοϋ διαμαρτυρικών 
άπό 101—200, ό Συμβολαιογράφος κρατεί δι’ έαυτόν τό 
ήμισυ τών δικαιωμάτων καί τά δικαιώματα διά τήν έκδοσιν 
αντιγράφων, τό δέ υπόλοιπον άποδίδει κατά τό ήμισυ είς τήν 
κοινήν διανομήν καί τό έτερον .ήμισυ είς τό Ταμείον Άσφαλί-

ΣΧΕΔΙΟΝ N.L


