
 Αριθμ. 111376 (ΦΕΚ Β΄13/11/01/2012)
 Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.

                                                              ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
                                                    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
                                               ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1.  Τις  διατάξεις:  α)  του  άρθρου 40 του  Ν.  2830/2000 «Κώδικας  Συμβολαιογράφων» 
(Α'/96), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 4 παρ. 1, 2, 3, και 4 του Ν. 
3919/2011 (Α'/32), και β) 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).

  2.  Το  από 6/12/2011 Απόσπασμα Πρακτικών,  στο  οποίο  διατυπώνεται  η  γνώμη της 
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  
  Αρθρο :1
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

  Καθορίζουμε τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων ως κατωτέρω:

 Άρθρο 1

  1)  Για  την  κατάρτιση  πράξεων,  το  αντικείμενο  των  οποίων  αποτιμάται  σε  χρήμα,  ο 
συμβολαιογράφος εισπράττει:

  α) πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση 
την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται 
από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα 
με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

«Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%».

***Η εντος "" φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο μόνον της ΥΑ 72386/2015
 (ΦΕΚ Β` 2170/09/10/2015)

Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%

Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%

Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%

Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%



Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%

Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%

Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%

Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%

Για  το  ποσό  των  συμβάσεων  που  υπερβαίνει  την  αξία  των  20.000.000,01  ευρώ, 
επιτρέπεται, με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του παρέχοντος την 
εντολή προς σύνταξη συμβολαίου, να συμφωνηθεί αμοιβή μικρότερη του ποσοστού του 
0,10%.

  β)  Για  κάθε  πρόσθετο  φύλλο  των  συμβολαιογραφικών  πράξεων,  για  τις  οποίες  η 
αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).

  γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, 
εφόσον  τα  αντίγραφα  αυτά  εκδίδονται  αμέσως  με  την  κατάρτιση  της  πράξεως,  ευρώ 
τέσσερα (4,00). Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών πρέπει να 
αναγράφονται  επί  του  πρωτοτύπου  συμβολαίου,  μαζί  με  τα  λοιπά  δικαιώματα,  όπως 
ανωτέρω καθορίζονται.
 

 
  Αρθρο :2

  Κατ`  εξαίρεση  των  όσων  ορίζει  η  περίπτωση:  α)  του  άρθρου  1  της  παρούσας,  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 υπερθεματιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12,00) ευρώ, ούτε 
μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ. Σε περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια 
έκθεση πλειστηριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από έναν υπερθεματιστές 
καταβάλλεται  από  τον  καθένα  χωριστή  αμοιβή,  που  υπολογίζεται  με  βάση  το  οικείο 
πλειστηρίασμα.

  β) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν 
μπορεί  να  είναι  ανώτερη  από  τετρακόσια  ογδόντα  (480,00)  ευρώ,  ήμισυ  της  οποίας 
αποδίδεται ως εισφορά στο Ε.Τ.Α.Α. (κλάδος ΤΑ.Ν).

  γ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή τιμήματος μέχρι την υπογραφή του 
οριστικού  συμβολαίου  η  αναλογική  αμοιβή  υπολογίζεται  με  βάση  το  ποσό  που 
καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προσυμφώνου 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.

  δ)  Για  τη  σύνταξη  πράξεων,  που  αφορούν  εξόφληση  απαίτησης  ή  διόρθωση, 
τροποποίηση ή επανάληψη συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την απαίτηση 



που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορθώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται, 
δεν έχουν εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, άλλως οφείλονται πάγια 
δικαιώματα.

«Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες 
συμφωνίες  των  συζύγων  οφείλονται  πάγια  δικαιώματα  και  δεν  καταβάλλεται  τέλος 
χαρτοσήμου για αυτές.».

*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.δ΄  προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ.2
      Ν.4531/2018,ΦΕΚ Α 62/5.4.2018.

  Με τις διατάξεις της παρούσης καταργείται  κάθε αντίθετη προς το περιεχόμενο αυτής 
διάταξη προγενέστερης υπουργικής απόφασης.

  Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                      Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2011

                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                                                                          ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                              ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


