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ΘΕΜΑ: Αμοιβές   δικαστικών  επιμελητών  
ΣΧΕΤ. : Έγγραφό  σας με αριθ. 6790/ 6-4-2016  
  
   Αναφερόμενοι  στο  ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε  τα  εξής: 

  - Η με αριθ. 76297/30.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση ήδη έχει 
αντικατασταθεί  με τη με αριθ. 21798/11-3-2016 (ΦΕΚ Β΄ 709 /16-3-2016, ΑΔΑ 
6ΠΠ6Ω-1ΩΚ) όμοια απόφαση. Στην παράγραφο ΣΤ της εν λόγω κ.υ.α. ορίζεται 
ότι: «Οι ανωτέρω αμοιβές, με την επιφύλαξη του ν.4270/2014 ΄΄Αρχές  
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − Δημόσιο Λογιστικό΄΄ (Α΄ 143) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του ν.δ/τος 496/1974 (Α΄ 204) «Περί 
Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», προεισπράττονται  κατά 
το ήμισυ και το ποσό της κάθε πράξης αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της κάθε 
έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις στις οποίες ο εντολέας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ/μα 356/1974 − Α΄ 90) όπως ισχύει.» 
- Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 
3943/2011«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66) : 
 
 



 

 

 
 
 
«Οι καταλογιστικές εν γένει πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που 
εκδίδονται από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές μπορεί να επιδίδονται στον  
υπόχρεο και στα πρόσωπα γενικώς στα οποία προβλέπεται η επίδοση τους με 
δικαστικούς επιμελητές.Η επιλογή των δικαστικών επιμελητών γίνεται από τον 
προϊστάμενο της φορολογικής και τελωνειακής αρχής με βάση κατάσταση που 
αποστέλλεται από τον πρόεδρο του συλλόγου των δικαστικών επιμελητών του 
οικείου πρωτοδικείου.Η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις των 
ως άνω πράξεων ορίζεται στο ήμισυ αυτής που καθορίζεται με την κοινή 
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 50 του 
Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
2318/1995 (Α΄126) και βαρύνει το Δημόσιο…»   
-    Τέλος, η  αναφορά  στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  γίνεται με 
την έννοια ότι η ακολουθούμενη  διαδικασία -  πράξη (επίδοση κλπ ) του 
δικαστικού  επιμελητή υπάγεται στις διατάξεις του ΚΕΔΕ.  
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