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Άρθρο 33
Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές
1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α΄ 189),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 3994/2011
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(Α΄ 165) και το άρθρο 21 του ν. 4055/2012 (Α΄51), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του
ν. ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και
προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση
πλειστηριασμού».
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, καθώς
και στις αγωγές που ασκήθηκαν ως καταψηφιστικές πριν
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του.
Άρθρο 34
Μεταρρύθμιση δικαστικού ενσήμου στις
καταψηφιστικές αγωγές των εργατικών διαφορών
Στο άρθρο 71 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, για τις οποίες
καταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται
σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε
δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις».
Άρθρο 35
Τροποποιήσεις διατάξεων σχετικά
με τα παράβολα και τα τέλη
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
1. Στο άρθρο 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν
αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής
δικηγόρων, είναι η κατάθεση, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.):
α) ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονομελούς Πρωτοδικείου παραβόλου ποσού είκοσι (20) ευρώ,
β) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου παραβόλου
ποσού τριάντα (30) ευρώ,
γ) ενώπιον του Εφετείου παραβόλου ποσού σαράντα
(40) ευρώ.
Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου
εδαφίου καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου.
Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες,
που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του ν. 4335/2015
(Α΄ 87), αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης, της
αναίρεσης και της αναψηλάφησης, υποχρεούται να καταθέσει παράβολο, που επισυνάπτεται στην έκθεση που
συντάσσει ο γραμματέας, ως εξής:
Α. Για το ένδικο μέσο της έφεσης:
α) κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού
εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,
β) κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ,
γ) κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Β. Για το ένδικο μέσο της αναίρεσης:
α) κατά απόφασης Ειρηνοδικείου παράβολο ποσού
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ,
β) κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ,
γ) κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου παράβολο ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ,
δ) κατά απόφασης Εφετείου παράβολο ποσού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.
Γ. Για το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης:
α) κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών και
πολυμελών πρωτοδικείων παράβολο ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ,
β) κατά αποφάσεων Εφετείου και του Αρείου Πάγου
παράβολο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 505 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο ανακόπτων οφείλει να προκαταβάλει στη γραμματεία του δικαστηρίου κατά την κατάθεση της ανακοπής το παράβολο που όρισε η ερήμην απόφαση και
ανέρχεται για κάθε ανακόπτοντα:
α) σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
εκατόν είκοσι (120) ευρώ και μεγαλύτερο από διακόσια
(200) ευρώ, αν αυτή εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο,
β) σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
εκατόν πενήντα (150) ευρώ και μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα (250) ευρώ, αν αυτή εκδίδεται από το
Μονομελές Πρωτοδικείο, ή
γ) σε ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από διακόσια (200) ευρώ και μεγαλύτερο από τριακόσια (300) ευρώ,
όταν εκδίδεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο ή το Εφετείο.
Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που
δεν κατατεθεί το παράβολο, το ένδικο μέσο απορρίπτεται
από το δικαστήριο ως απαράδεκτο. Σε περίπτωση ολικής
ή μερικής νίκης του καταθέσαντος, το δικαστήριο με την
απόφασή του διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο σε
αυτόν, αλλιώς διατάσσει να εισαχθεί στο δημόσιο ταμείο».
4. Στο άρθρο 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ ως εξής:
«Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναβολής κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, πλην των περιπτώσεων αποχής
δικηγόρων, είναι η κατάθεση υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) παραβόλου

ποσού πενήντα (50) ευρώ. Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως διάδικο, το παράβολο του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται υπέρ
του Δημοσίου. Αν υποβάλλεται κοινό αίτημα από περισσότερους διαδίκους κατατίθεται ένα παράβολο από
τους αιτούντες, που επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς».
Άρθρο 42
Διασφάλιση πόρων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
1. Η υποπερίπτωση η΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλομένου εκάστοτε ποσού λόγω δικαστικού ενσήμου,
αγωγής ή άλλου δικογράφου, υποβαλλομένου ενώπιον
πάντων των δικαστηρίων του Κράτους, υποκειμένου δε
σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις. Με κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού
Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται το ποσοστό του
προηγουμένου εδαφίου, με σκοπό την αναπροσαρμογή
των πόρων του ταμείου για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης της αποστολής του ταμείου».
2. Οι υποπεριπτώσεις α΄ έως ζ΄ της περίπτωσης Α΄
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄209),
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 10 του
ν. 4043/2012 (Α΄25), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) ευρώ 4 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή
Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή
ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και
σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, προτάσεις ή
σημειώματα ή δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή
προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές,
β) ευρώ 6 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έφεση
ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ’ εφέτες Αρχής,
γ) ευρώ 18 για τις ίδιες πράξεις στο Συμβούλιο της
Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο,
δ) ευρώ 3 για τις ίδιες πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ’ αυτά δικαστικής Αρχής,
ε) ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται
στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε
ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε
Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς ή
Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. Οι αιτήσεις και τα υπομνήματα
των απόρων κρατουμένων υποβάλλονται ατελώς,
στ) ευρώ 1 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης
για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, ευρώ 4 σε κάθε
φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και ευρώ 2 για την έκδοση
κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών,
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ζ) ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς Συλλό-

γους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των
πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου».
3. Μετά την υποπερίπτωση ι΄ της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄209), όπως
ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια) το παράβολο που κατατίθεται από τον διάδικο
ενώπιον κάθε δικαστηρίου κατά την υποβολή αιτήματος αναβολής, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις
αντίστοιχες ειδικές διατάξεις όπου αυτό προβλέπεται».
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Άρθρο 43
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και, εν
γένει, τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες
όλων των δικαιοδοσιών.
2. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατηρείται ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία δύναται να
υπολογιστεί το κόστος των δικαστικών τελών, παραβόλων, μεγαροσήμων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία
και είδος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ή διαδικαστικής
πράξης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε
λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση και τη λειτουργία
της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
3. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Δικαστικές Αρχές
οφείλουν να τηρούν στην επίσημη ιστοσελίδα τους ενημερωμένους πίνακες των δικαστικών τελών, παραβόλων,
μεγαροσήμων και λοιπών δαπανών ανά διαδικασία και
είδος ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ή διαδικαστικής
πράξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις
Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλητέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ποσά,
όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τον τελευταίο, καταβάλλονται για τα ένδικα βοηθήματα, τα ένδικα μέσα, τις
αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται μετά
την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις
του ορίζεται διαφορετικά.
Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος Μέρους τρίτου
Χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος Μέρους ορίζεται ένας μήνας μετά τη δημοσίευσή του, εκτός αν σε
ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

