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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή από τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της Ε.Υ.∆.Α.Π. του
άρθρου 425 του Αστικού Κώδικα όσον αφορά την παρακράτηση τέλους
χαρτοσήµου
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Πολίτης ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχηµα την 20.10.05 στην περιοχή της
Νέας Ερυθραίας, εξαιτίας του ολισθηρού οδοστρώµατος, που προκλήθηκε
από παράλειψη της Ε.Υ.∆.Α.Π. να συντηρήσει σωστά το δίκτυο αποχέτευσης.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το δελτίο οδικού τροχαίου συµβάντος του
Τµήµατος Τροχαίας Κηφισιάς κατά µήκος του δρόµου υπήρχαν λάδια που
εξέρχονταν από φρεάτιο της Ε.Υ.∆.Α.Π. Κατόπιν τούτου, η πολίτης υπέστη
τραυµατισµό και υλικές ζηµιές στο όχηµά της και γι’ αυτό υπέβαλε την από
06.12.05 αίτηση στην υπηρεσία προς αποζηµίωση. Η πολίτης προσέφυγε στο
Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας τη διαµεσολάβησή του προκειµένου να
αποζηµιωθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου
απευθύνθηκε στην Ε.Υ.∆.Α.Π. µε το µε αρ. πρωτ. 19677.2.2/22.02.06
έγγραφό του, εφιστώντας την προσοχή της υπηρεσίας στην υποχρέωση
απάντησης σχετικά µε την πορεία του αιτήµατος της πολίτου. Η ∆ιεύθυνση
Νοµικών Υπηρεσιών της Ε.Υ.∆.Α.Π. ανταποκρίθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
40107/02.10.06 έγγραφό της σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή
Αποζηµιώσεως Ζηµιών Τρίτων, που λειτουργεί στην εταιρία, απεφάνθη ότι για
την αποκατάσταση των ζηµιών θα πρέπει να καταβληθεί αποζηµίωση ποσού
ύψους 2.576,55 € στην πολίτη. Ωστόσο, ενηµερωθήκαµε ότι η ολοκλήρωση
της διαδικασίας καταβολής αποζηµίωσης είχε ως προϋπόθεση την
παρακράτηση τέλους χαρτοσήµου σε ποσοστό ύψους 3,6 % επί του
καταβλητέου ποσού. Προς τούτο, επικοινωνήσαµε µε το Α’ Τµήµα Τελών
Χαρτοσήµου, Συναφών Φόρων και Φόρων Υπέρ Τρίτων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ενηµερωθήκαµε ότι το τέλος χαρτοσήµου
επιβαρύνει τον ίδιο τον οφειλέτη –εν προκειµένω την Ε.Υ.∆.Α.Π.- και όχι τον
πολίτη, καθώς πρόκειται για έξοδα εξόφλησης. Πράγµατι, όπως προκύπτει
από το άρθρο 425 του Αστικού Κώδικα (Νόµος 456/84 - ΦΕΚ Α΄164) «Τα
έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει ο οφειλέτης αν δεν προκύπτει κάτι
άλλο από τη σχέση». Επιπλέον, από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13
του Π.∆. της 28.07.31 περί «Τελών χαρτοσήµου εν γένει» ορίζεται ότι «Εις το
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου υπόκεινται: Πάσα άλλη απόδειξις διδοµένη παρ’
οιουδήποτε και δι’ οιανδήποτε αιτίαν, εφ’ όσον δεν ανάγεται εις σύµβασιν
υποβληθείσαν κατά την κατάρτισιν εις αναλογικό τέλος, αλλ’ απορρέει εξ
οιοσδήποτε άλλης σχέσεως µη υποβληθείσης οπωσδήποτε προηγουµένως
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εις το αναλογικόν τέλος». Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Υ.∆.Α.Π. ενέκρινε την
καταβολή όλου του ποσού, µε την επιβάρυνση του τέλους χαρτοσήµου από
την υπηρεσία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της Ε.Υ.∆.Α.Π. µε αφορµή την εν
λόγω αναφορά που εξετάστηκε από την Αρχή, µας ενηµέρωσε ότι προτίθεται
να αποστείλει ερώτηµα προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για
τη διευκρίνιση-επιβεβαίωση της επιβάρυνσης του οφειλέτη µε τα έξοδα
εξόφλησης και την τροποποίηση της τακτικής της στο µέλλον.

