
ΣτΕ 2016/2012 
 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με την εξής σύνθεση: Φ.  

Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Β.  Καλαντζή, 

Σύμβουλοι, Ι. Σύμπλης, Ο.-Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος,  Γραμματέας του Β΄ 

Τμήματος. 

 

Για να δικάσει την από 15 Μαΐου 2011 αίτηση: 

 των : 1. ............ , κατοίκου Ψυχικού (οδός ........... αρ. ..), 2. .......... , κατοίκου Ψυχικού (οδός  ......... αρ. .), 

3. ............. , κατοίκου Ψυχικού (οδός ........... αρ. .), 4. ........ , κατοίκου Ψυχικού  (οδός ................. αρ. ..), 5. 

........... , κατοίκου Ψυχικού (οδός ............. αρ. .. ), 6. ............ ,  κατοίκου Ψυχικού (οδός ......... αρ. .), οι 

οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Βασ. Παπαδημητρίου  (Α.Μ. 16908), στον οποίο δόθηκε προθεσμία 

μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2012, για τη  νομιμοποίησή του, 7. ......... , κατοίκου Ψυχικού (οδός .......... αρ. 

..), ο οποίος παρέστη με τον  ως άνω δικηγόρο Βασ. Παπαδημητρίου, που τον διόρισε στο ακροατήριο, 8. 

.......... , κατοίκου  Ψυχικού (οδός ............ αρ. ..), 9. ........... , κατοίκου Ψυχικού (οδός ............ αρ. ..), 10. 

......... ,  κατοίκου Ψυχικού (οδός ......... αρ. .), 11. .................... , κατοίκου Ψυχικού (οδός ......... αρ. .), 12.  

............ , κατοίκου Ψυχικού (οδός ............ αρ. . ), 13. .............. , κατοίκου Ψυχικού (οδός ..........  αρ. .), 14. 

.............. , κατοίκου Ψυχικού (οδός ................ αρ. ..), 15. ................ , κατοίκου  Ψυχικού (οδός .......... αρ. .. 

), 16. ............. , κατοίκου Ψυχικού (οδός ............. αρ. ..), 17. .............  , κατοίκου Ψυχικού (οδός ........... αρ. 

..) και 18. ......... , κατοίκου Ψυχικού (οδός .... αρ. ..), οι  οποίοι παρέστησαν με τον ως άνω δικηγόρο Βασ. 

Παπαδημητρίου, στον οποίο δόθηκε προθεσμία  μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2012, για τη νομιμοποίησή 

του, 

 

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Παν. Πανάγο, Πάρεδρο του Νομικού  

Συμβουλίου του Κράτους. 

 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ.  

ΠΟΛ.1040/26.2.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 434/17.3.2011), καθώς και κάθε 

άλλη σχετική  πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 

 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Γ. Τσιμέκα. 

 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του έβδομου (7ου) αιτούντος και δικηγόρο των  λοιπών 

αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως  και ζήτησε να 

γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την  απόρριψή της. 

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου 

 

 κ α ι  Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 

 

 Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο 

 



 1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’  αριθμ. 

1163284 και 2951762 έντυπα, σειράς Α΄, έτους 2011). 

 

 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία με την από 26.5.2011 πράξη του Προέδρου του Τμήματος  έχει 

εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας, ζητείται η ακύρωση της  ΠΟΛ.1040/26.2.2011 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αναπροσαρμογή τιμών  του συστήματος 

αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που  βρίσκονται σε περιοχές εντός 

σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης-  Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας 

Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής» (B΄ 434). 

 

 3. Επειδή, η αίτηση ασκείται παραδεκτώς μόνον από τον έβδομο των αιτούντων ..... , ο οποίος  

νομιμοποίησε τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο αυτής και παρέστη κατά τη συζήτηση με  

προφορική δήλωση στο ακροατήριο. Η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ως προς τους  

λοιπούς αιτούντες, για τους οποίους δεν προσκομίσθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο παροχής  

πληρεξουσιότητας προς τον ως άνω δικηγόρο μέσα στην προθεσμία που του χορηγήθηκε για το  σκοπό 

αυτό από τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

 

 4. Επειδή, εξάλλου, ο ανωτέρω αιτών .......... .......... , ο οποίος σύμφωνα με το προσκομισθέν  αποδεικτικό 

υποβολής δήλωσης ν. 2308/1995 (Α΄ 114), [το οποίο, υποβληθέν ανεπικύρωτο  αρχικώς, επικυρώθηκε, 

στη συνέχεια, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του  άρθρου 33 του π.δ/τος 18/1989 - οι 

οποίες προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του  ν. 3772/2009, Α΄ 112], έχει την επικαρπία 

ακινήτου κειμένου στη ζώνη Β του Παλαιού Ψυχικού,  έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση της υπό κρίση 

αιτήσεως, δεδομένου ότι ο προσδιορισμός με  την προσβαλλόμενη απόφαση της αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου του συνεπάγεται την αύξηση  της φορολογικής βάσης επί της οποίας θα υπολογίζονται οι φόροι 

που τον βαρύνουν, όπως ο  φόρος ακίνητης περιουσίας, ο ΦΜΑ, ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και 

γονικών παροχών, μόνον  όμως κατά το μέρος που με την αίτηση αυτή πλήσσεται η ρύθμιση της 

προσβαλλόμενης απόφασης  που αναφέρεται στην ως άνω ζώνη Β στην οποία ευρίσκεται το ακίνητό του 

(ΣτΕ 230/2002  επταμ.). 

 

 5. Επειδή, η αίτηση ασκείται εμπροθέσμως, δεδομένου ότι από την ημερομηνία πραγματικής  

κυκλοφορίας του Φ.Ε.Κ. (Β΄ 434/17.3.2011), στο οποίο δημοσιεύθηκε η προσβαλλόμενη  απόφαση, 

(23.3.2011 - βλ. το υπ’ αριθ. 53091/13.5.2011 έγγραφο του Προϊσταμένου του Α4  Τμήματος του Εθνικού 

Τυπογραφείου), μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αιτήσεως (23.5.2011)  δεν είχε παρέλθει η κατ’ άρθρο 

46 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8) εξηκονθήμερη προθεσμία (η  21η και 22η.5.2011 ήταν 

Σαββατοκύριακο), ενώ, εξάλλου, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του  φακέλου ότι ο εν λόγω αιτών έλαβε 

κυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου  δοκιμίου σε χρόνο προγενέστερο της ως 

άνω ημερομηνίας πραγματικής κυκλοφορίας, κατά τα  προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 

του ν. 3469/2006 (Α΄ 131). 

 

 6. Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), [όπως η  παράγραφος 1 

τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1473/1984, Α΄ 127, και 14 παρ. 18  του ν. 1882/1990, Α΄ 43 

και διορθ. σφαλμ. Α΄ 51] ορίζονται τα εξής: «1. Για τον προσδιορισμό της  φορολογητέας αξίας των 

ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή  προίκας, λαβαίνονται υπόψη οι 

τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή  οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος 

ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα,  κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Οι τιμές 



εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα  με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά 

ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα  διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό 

τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας,  για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το 

υπόγειο, για τα αγροκτήματα η  καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα. Οι 

τιμές εκκίνησης και οι  συντελεστές αυξομείωσής τους θα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των 

Οικονομικών,  μετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, 

μηχανικούς  του Υπουργείου Δημοσίων Εργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους 

του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα  

εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και  

Οικονομικών. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο, ανά  διετία, με 

τις κατά την παράγραφο 2 του παρόντος αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών. 2.  Με αποφάσεις 

του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζονται: α) η καταχώρηση των τιμών  εκκίνησης και των 

συντελεστών αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με  διαγράμματα που καταρτίζονται με 

βάση χάρτες, β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με  την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου ….». Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων  αυτών εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία, μεταξύ  άλλων, αναπροσαρμόσθηκε η τιμή εκκίνησης στην Β΄ 

Ζώνη του Παλαιού Ψυχικού αφού ελήφθη  υπόψη η υπ’ αριθ. 19/14.12.2010 σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.  1249/1982. Κατά το παραδεκτώς προσβαλλόμενο με την υπό 

κρίση αίτηση μέρος της απόφασης  αυτής, η τιμή εκκίνησης στην ως άνω ζώνη καθορίσθηκε στις 8.000 

ευρώ έναντι της εκ 4.100  ευρώ που ίσχυε μέχρι τότε. 

 

 7. Επειδή, οι κανονιστικές πράξεις, όπως η προσβαλλόμενη, δεν χρήζουν αιτιολογίας εκ μέρους της  

Διοικήσεως, αλλά ελέγχονται μόνον από την άποψη της τηρήσεως των όρων της εξουσιοδοτικής  

διατάξεως, βάσει της οποίας εκδίδονται, καθώς και της τυχόν υπερβάσεως των ορίων της  

εξουσιοδοτήσεως. Προκειμένου δε να είναι εφικτός ο έλεγχος αυτός, πρέπει να περιλαμβάνονται  μεταξύ 

των στοιχείων του φακέλου και τα εκτιμηθέντα από τη Διοίκηση στοιχεία που συνηγορούν  υπέρ της 

εκδόσεως της κανονιστικής αποφάσεως, τα οποία είτε αναφέρονται στην εξουσιοδοτική  διάταξη είτε 

είναι σύμφωνα με το πνεύμα και το σκοπό της (ΣτΕ 2107/2009, 230, 1585/2002  επταμ.). Ειδικώς δε η 

εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 επιτάσσει, κατά την  έννοιά της, τον καθορισμό 

τιμών κατά ζώνες, κατόπιν εκτιμήσεως συγκεκριμένων στοιχείων που  ανταποκρίνονται χρονικώς στην 

εκάστοτε συγκεκριμένη πραγματική αγοραία αξία των οικείων  ακινήτων (ΣτΕ 3626/2010). 

 

 8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με τις υπ’ αριθ. 2107/2009 και 3626/2010 αποφάσεις του  

Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η γενόμενη με αποφάσεις του Υπουργού και Υφυπουργού  

Οικονομίας και Οικονομικών (υπ’ αριθ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 και 1088318/  

2449/00ΤΥ/Δ΄/16.9.2009 αντιστοίχως) αναπροσαρμογή της τιμής, που προβλεπόταν σε  προϊσχύσασα 

απόφαση του ιδίου Υπουργού (υπ’ αριθ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.2005), για  τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή  αιτία θανάτου, δωρεά ή γονική 

παροχή στη ζώνη Β΄ του Παλαιού Ψυχικού (από 4.100 σε 5.150  ευρώ).  

Η ακύρωση έγινε, την πρώτη φορά, με την ΣτΕ 2107/2009, με την αιτιολογία ότι δεν  προέκυπτε από τα 

στοιχεία του φακέλου ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στην ως  άνω ζώνη είχε γίνει 

κατόπιν εκτιμήσεως στοιχείων που δικαιολογούσαν αυτήν, ώστε να προκύπτει  το δικαιολογητικό έρεισμα 

της γενομένης ρυθμίσεως και την δεύτερη με την ΣτΕ 2107/2009, με  την αιτιολογία ότι η εν λόγω 

αναπροσαρμογή δεν έγινε κατόπιν εκτιμήσεως συγκεκριμένων  στοιχείων, που να ανταποκρίνονται 

χρονικώς στον καθορισμό τιμών κατά ζώνες με βάση την  πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων, 



αλλά, είχε στηριχθεί σε στοιχεία αναγόμενα στο  έτος 2005, τα οποία, ως εκ τούτου, στοιχούσαν σε 

πλασματική, και όχι στην πραγματική αγοραία  αξία των οικείων ακινήτων.  

Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη απόφαση με την  οποία αναπροσαρμόσθηκαν οι τιμές 

του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της  φορολογητέας αξίας των ακινήτων σε όλες τις ζώνες 

του Παλαιού Ψυχικού (Α- Ζ). Στο προοίμιο  της εν λόγω αποφάσεως, η οποία κατά το άρθρο 4 αυτής 

ισχύει από 17.3.2011, αναφέρεται  γενικώς, για το σύνολο των ρυθμίσεών της, ότι ελήφθησαν υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής  ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση, 

εμπορικότητα δρόμων,  πολεοδομικές ρυθμίσεις (υπ’ αριθ. 4), καθώς και οι ιδιαιτερότητες των ακινήτων, 

όπως χρήση,  πρόσοψη, όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες, 

δέσμευση (υπ’  αριθ. 5), η μη ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιοχών του Ψυχικού και η διατάραξη της 

ορθής  κλιμάκωσης των τιμών από ζώνη σε ζώνη, συνεπεία των ως άνω ακυρωτικών, ως προς τη Β΄  Ζώνη, 

αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα, ειδικώς ως  προς τη ζώνη 

αυτή, να ισχύει η τιμή που είχε καθορισθεί με την υπ’ αριθ.  1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.2005 

υπουργική απόφαση έναντι των λοιπών ζωνών, για τις οποίες  ίσχυαν οι τιμές που καθορίσθηκαν με την 

υπ’ αριθ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 όμοια  υπουργική απόφαση (υπ’ αριθ. 9) και η από 14.12.2010 

εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του  άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (υπ’ αριθ. 11). Στην τελευταία αυτή 

εισήγηση περιέχεται η  τοποθέτηση της εκπροσώπου της Δ.Ο.Υ. .... , η οποία επικαλούμενη «ικανό αριθμό 

δηλώσεων  Φ.Μ.Α.» ετών 2007- 2010, «με τίμημα και όχι αντικειμενική [αξία]», έρευνα σε πρόσφατο 

έντυπο  αγγελιών πωλήσεων ακινήτων, καθώς και το γεγονός ότι κατά το έτος 2010 υπεβλήθησαν 608  

δηλώσεις μεταβίβασης, εκ των οποίων οι 102 αφορούσαν την περιοχή του Ψυχικού και «κυρίως  ακίνητα 

εντός Β΄ Ζώνης», πρότεινε, ειδικώς ως προς την τιμή της Β΄ ζώνης, την αύξηση αυτής σε  9.500€/τ.μ., 

κατέθεσε δε σχετικώς πίνακα μεταβιβάσεων (3 για το 2007, 3 για το 2008, 5 για το  2009 και 5 για το 

2010), ο οποίος αφορούσε μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της Β΄ Ζώνης (πλην μιας  που αφορούσε ακίνητο 

εντός της Α΄ Ζώνης) και στον οποίο αναγράφονταν οι αριθ. δηλώσεως  Φ.Μ.Α., οι διευθύνσεις των 

μεταβιβασθέντων ακινήτων, το είδος (οικόπεδο, διαμέρισμα) και η  συνολική επιφάνεια αυτών, καθώς 

και η αντικειμενική και η πραγματική τους αξία (βάσει του  αναγραφομένου στο συμβόλαιο τιμήματος 

αγοράς). Η τιμή αυτή, κατόπιν συζητήσεως,  διαμορφώθηκε ομοφώνως από την Επιτροπή στα 8.900 

ευρώ, τελικώς δε, με την ήδη  προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, καθορίσθηκε στα 8.000 ευρώ.  

Με τα δεδομένα αυτά,  παρατίθενται αυτή τη φορά από τη Διοίκηση συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν  

πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις ακινήτων ειδικώς εντός της B΄ Ζώνης του Παλαιού Ψυχικού και  

ανταποκρίνονται χρονικώς στην πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων, στα οποία  στηρίχθηκε ο 

γενόμενος με την προσβαλλόμενη απόφαση καθορισμός τιμής εκκίνησης για την  ζώνη αυτή, όπως 

προκύπτει από το γεγονός ότι οι αναγραφόμενες στον ως άνω πίνακα τιμές  αγοραπωλησίας ακινήτων 

στοιχούν προς το ύψος της τιμής εκκίνησης που καθορίσθηκε για την  ζώνη αυτή.  

Συνεπώς, προκύπτει εν προκειμένω το δικαιολογητικό έρεισμα της επίμαχης ρύθμισης  της 

προσβαλλομένης αποφάσεως και, επομένως, αυτή έχει εκδοθεί εντός των ορίων των διατάξεων  που 

προαναφέρθηκαν, ο δε προβαλλόμενος αντίθετος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως  αβάσιμος, 

καθώς και τα προβαλλόμενα περί ανεπάρκειας του αιτιολογικού ερείσματος της επίδικης  

αναπροσαρμογής. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός ότι το δείγμα των δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως  ακινήτων 

στο οποίο στηρίχθηκε η από 14.12.2010 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου  41 του ν. 

1249/1982 είναι ποσοτικά ανεπαρκές γιατί στην εισήγηση γίνεται επιλεκτική αναφορά σε  πέντε μόνον 

από τις 102 συνολικά δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που δηλώθηκαν το  2010, ενώ οι λοιπές δεν 

ελήφθησαν υπόψη, είναι απορριπτέος διότι, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος  της Δ.Ο.Υ. στην τοποθέτησή 

της ενώπιον της επιτροπής, επελέγη «ικανός αριθμός δηλώσεων με  τίμημα και όχι αντικειμενική», 

δηλαδή με αναγραφόμενο στο συμβόλαιο μείζον της αντικειμενικώς  προσδιοριζομένης αξίας τίμημα, ο 



αριθμός δε αυτός είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των  συνολικά δηλωθέντων μεταβιβάσεων διότι 

(όπως αναφέρεται και στο έγγραφο απόψεων της  Διοικήσεως) στις περισσότερες περιπτώσεις 

μεταβιβαζομένων ακινήτων δηλώνεται η ισχύουσα κάθε  φορά αντικειμενική αξία τους ως η κατά το νόμο 

ελάχιστη φορολογητέα αξία και, επομένως, οι  περιπτώσεις αυτές δεν είναι αξιοποιήσιμες για την 

αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος  αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των 

ακινήτων. Εξάλλου, απορριπτέος είναι  και ο ισχυρισμός ότι το ως άνω δείγμα είναι και ποιοτικά 

ανεπαρκές, αφού δεν γίνεται αναφορά στα  πρόσωπα των αγοραστών και πωλητών (εάν είναι εταιρείες ή 

φυσικά πρόσωπα) ούτε στα λοιπά  κρίσιμα στοιχεία των ακινήτων και ιδίως στη ζώνη στην οποία 

εντάσσονται, διότι οι μεν  μεταβιβάσεις δύνανται να ταυτοποιηθούν βάσει των αριθμών δηλώσεων 

φόρου μεταβίβασης  ακινήτων που παρατίθενται στην εισήγηση, οι δε ζώνες στις οποίες εντάσσονται τα 

μεταβιβασθέντα  ακίνητα δύνανται να προσδιορισθούν βάσει των διευθύνσεων αυτών, που επίσης 

παρατίθενται  στην εισήγηση. Περαιτέρω, τα προβαλλόμενα ότι το ποσοστό αυξήσεως της τιμής της Β΄ 

Ζώνης  (8.000 ευρώ) σε σχέση με την προισχύσασα του έτους 2005 (4.100 ευρώ) αλλά και εκείνη των  

ετών 2007 και 2009 (5.150 ευρώ) αντίκειται, και μάλιστα προδήλως, προς το, κατά τους  αιτούντες, 

δίδαγμα της κοινής πείρας, σύμφωνα με το οποίο «η χώρα ευρίσκεται σε ύφεση εδώ και  μια διετία, η 

οποία έχει πλήξει κυρίως την αγορά ακινήτων», πρέπει να απορριφθούν διότι η  επίμαχη αύξηση 

καλύπτει διάστημα έξη ετών, από το 2005 μέχρι τις αρχές του 2011 που εκδόθηκε  η προσβαλλομένη, 

διάστημα μέσα στο οποίο δεν είχε ακόμη συμπληρωθεί διετία ύφεσης. Πέραν δε  αυτού, όπως ανέφερε 

στην τοποθέτησή της ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 41 ν. 1249/1982  η εκπρόσωπος της Δ.Ο.Υ. ..... , 

από το γεγονός «ότι κατά το έτος 2010 υπεβλήθησαν, … 608  δηλώσεις μεταβίβασης, εκ των οποίων οι 

102 … αφορούσαν την περιοχή του Ψυχικού και κυρίως  ακίνητα εντός Β΄ Ζώνης» συνάγεται ότι η 

«οικονομική κρίση δεν επηρέασε τις αγοραπωλησίες  ακινήτων με υψηλές τιμές», η εκτίμηση δε αυτή 

συνιστά κρίση, κατ’ αρχήν επαρκώς αιτιολογημένη  που δεν έρχεται σε αντίθεση, και δη πρόδηλη, προς τα 

διδάγματα της κοινής πείρας.  

Τέλος, ο  ισχυρισμός ότι από τη συγκριτική παράθεση του περιεχόμενου στην από 14.12.2010 εισήγηση 

της  αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 πίνακα μεταβιβάσεων ακινήτων που έγιναν  το 

έτος 2009 εν σχέσει προς αυτές του έτους 2010, δεν διαπιστώνεται κάποια αυξητική τάση των  αξιών των 

ακινήτων που να δικαιολογεί την προς τα άνω αναπροσαρμογή της φορολογητέας αξίας  αυτών, πρέπει 

να απορριφθεί διότι ερείδεται επί της εσφαλμένης εκδοχής ότι με την  προσβαλλόμενη αναπροσαρμογή 

επιδιώχθηκε η αφομοίωση της μεταβολής των αγοραίων αξιών  μόνον κατά το τελευταίο έτος. 

Μειοψήφησε ο Πάρεδρος Ιωάννης Σύμπλης, ο οποίος διετύπωσε  την ακόλουθη άποψη: Τα πρωτογενή 

δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση  (μεταβίβαση τριών διαμερισμάτων κατά το 

έτος 2007, δύο οικοπέδων και μιάς οικίας το έτος 2008  και πέντε μεταβιβάσεις ακινήτων τα έτη 2009 και 

2010 (η μία μεταβίβαση του έτους 2010 αφορά  μάλιστα την Α ζώνη) είναι περιορισμένα, ετερογενή και 

αποσπασματικά, δεν μνημονεύονται δε τα  προσδιοριστικά τής αξίας τους στοιχεία, ώστε να μπορεί να 

διαπιστωθεί σε τι τιμή ζώνης  αντιστοιχεί η αγοραία αξία τους, ούτε προκύπτει αν πρόκειται για τυπικά 

δείγματα ακινήτων της  περιοχής ή έχουν συνεκτιμηθεί και ακίνητα με όλως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

αξία ουσιωδώς  υψηλότερη. Η φορολογική αρχή, ελλείψει επαρκών πρωτογενών δεδομένων, θα 

μπορούσε να είχε  στηριχθεί σε άλλα στοιχεία πρόσφορα γιά τον έμμεσο προσδιορισμό τής αγοραίας 

αξίας τών  ακινήτων (όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που αφορούν ενυπόθηκα δάνεια, τραπεζικές  

αποτιμήσεις), σε στοιχεία από συναφείς αγορές, και, τελικώς, σε κάθε εν γένει πρόσφορη και  

επιστημονικά άρτια οικονομετρική μέθοδο. Εν όψει δε τού τεχνικού της χαρακτήρα, η μελέτη  αυτή θα 

ήταν ελεγκτή ακυρωτικά μόνο ως προς την επάρκεια τής πραγματικής βάσης, τη  διαφάνεια, την 

εσωτερική συνοχή και τα άκρα όρια τής ουσιαστικής κρίσης. 

 



 9. Επειδή, κατόπιν αυτών, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 

 

 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

 

 Aπορρίπτει την αίτηση. 

 

 Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 

Επιβάλλει στους αιτούντες, ισομερώς, τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε  

τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ. 

 

 Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 12 και 16 Ιανουαρίου 2012 

 

 Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος                       Ο Γραμματέας του Β΄ Τμήματος 

 

 Φ. Αρναούτογλου                                                  Ι. Μητροτάσιος 

 

 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ής Μαΐου 2012. 

 


