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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 86979 οικ (1)
Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λο-

γαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 959 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-

μίας, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 59 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου έβδομου 
του ν. 4475/2017 (Α’ 83), και ιδίως των διατάξεων της 
παρ. 13 αυτού.

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) 
και ιδίως του άρθρου 90.

γ) Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 178).

δ) Του π.δ 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Α’ 136).

ε) Του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116) και του π.δ 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 210).

2. Την υπ. αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ2017/Χ.Π. 1303/ 
2.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρυθμί-

σεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και 
τη μεταφορά κεφαλαίων» (Β’ 2723).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι τήρησης και γνω-
στοποίησης στα πιστωτικά ιδρύματα του ειδικού ακατά-
σχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των 
συμβολαιογράφων που ενεργούν ως υπάλληλοι ηλε-
κτρονικού πλειστηριασμού έναντι όλων των δανειστών 
τους και για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία.

2. Κάθε συμβολαιογράφος δύναται να δηλώσει ειδικό 
ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε περισσότερα 
του ενός πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ο ειδικός 
ακατάσχετος λογαριασμός είναι μοναδικός ανά πιστω-
τικό ίδρυμα.

Άρθρο 2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Με δήλωση του συμβολαιογράφου προς πιστωτικό 
ίδρυμα στην Ελλάδα καθορίζεται ειδικός ακατάσχετος 
τραπεζικός λογαριασμός που ανοίγεται σε αυτό και εξυπη-
ρετεί αποκλειστικά την επαγγελματική του δραστηριότητα 
ως υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Στον τρα-
πεζικό λογαριασμό πιστώνονται αποκλειστικά η εγγύηση, 
το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστη-
ριασμών και το πλειστηρίασμα εκάστου πλειστηριασμού. 
Σε περίπτωση που τηρείται ήδη τραπεζικός λογαριασμός 
σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, ο συμβολαιογράφος 
δύναται να προβεί σε τροποποίηση των όρων του συγκε-
κριμένου λογαριασμού, προκειμένου να πληροί τις προϋ-
ποθέσεις των δυο προηγούμενων εδαφίων.

2. Κάθε συμβολαιογράφος δύναται να προβεί σε άνοιγ-
μα νέου ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, σε περίπτω-
ση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για 
οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του 
παλαιού λογαριασμού του.

4. Είναι δυνατή η τήρηση ειδικού ακατάσχετου λογαρια-
σμού σε ξένο νόμισμα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις 
ανάγκες διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

Ι

 Αριθ. οικ. 85171 (2)
Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί-

ου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης 

εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμμα-

τέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 50 και 51 του Κώδικα Νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

β) Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖΑ), ως Πρωθυπουργού 
(Α’113).

γ) Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

δ) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’151).

2) Την αριθμ. οικ. 20871/21 -3-2017 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΥΟΔΔ 153/2017 - 
ΑΔΑ: 6ΔΨΠ465ΧΘΞ-ΘΘ6), με την οποία διορίστηκε ο 
Αθανάσιος Βούρδας του Χρήστου στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3) Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Αναθέτουμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών, Αθανάσιο Βούρδα του 
Χρήστου, με ΑΔΤ:ΑΕ078371, την παράλληλη εκτέλεση 
καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς αμοιβή, 
από 13-10-2017.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4210713127/28-3-2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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