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Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του 

ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδι-

κα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρ-

μοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 

993, καθώς και του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 995 του Π.δ/τος 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το ν. 4335/2015 
(Α΄ 87) και των παραγράφων 12 και 13 του ένατου άρ-
θρου του άρθρου 1 «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις» 
του ν. 4335/2015,

β) του με αριθ. 63/2005 Π.δ/τος «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » (Α΄ 38).

2. Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ' αριθ. 98/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1 

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού 

της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας 
του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμε-
λητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προ-
σλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη 
Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικο-
νομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-

μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι 
δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου.

΄Αρθρο 2 
Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προ-
θεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να 
παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα 
εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την 
πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θε-
σπίστηκε με τη με αριθ. 19928/292/10-5-2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1147).

Άρθρο 3 
Καθορισμός αμοιβής εκτιμήσεως

Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτιμήσεως καθο-
ρίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη 
συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την 
καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκα-
στική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον 
κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
1η Ιουνίου 2016.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ-
λεση του παρόντος.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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