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Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί - Άξζξν 39 Ν. 4030/2011 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4030/2011 «Νένο ηξόπνο 

έθδνζεο αδεηώλ δόκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΕΚ Α’ 249/25-11-2011), όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 4067/2012: 

 

"Άξζξν 39 - Ρύζκηζε Θεκάησλ 

Οηθνδνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ 

 

1. Η επνπηεία ησλ Οηθνδνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ (Ο..) 

αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζύκθσλα κε ην λ. 

1667/1986 (Α' 196). Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αζθεί επνπηεία επί ησλ 

Ο.. κόλν γηα ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ηνπ, δειαδή ηδίσο σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ρσξνζέηεζεο, πνιενδόκεζεο, ηνλ 

θαζνξηζκό όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο, έγθξηζε 

κειεηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ζέκαηα 

ελέξγεηαο. 

 

2. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζύζηαζε ησλ 

Οηθνδνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ είλαη ε έθδνζε βεβαίσζεο 



ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, όηη ε πξνηεηλόκελε 

έθηαζε είλαη κέζα ζε πεξηνρή εηδηθά ξπζκηδόκελεο 

πνιενδόκεζεο (ΠΕΡΠΟ). 

 

3. Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα εηώλ από ηελ 

έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί ηα έξγα ηερληθήο ππνδνκήο ζηηο εθηάζεηο ησλ 

Ο. . 

 

4. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ζηα 

δηνηθεηηθά όξηα ησλ νπνίσλ ππάγνληαη νη εθηάζεηο ησλ 

Ο.. κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ λα εθηειέζνπλ ή λα 

νινθιεξώζνπλ ηα έξγα ηερληθήο ππνδνκήο, όπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο έξγσλ, ηηο 

πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

νινθιήξσζεο απηώλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κειώλ ηνπ Ο.., θαζώο θαη απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. 

 

5. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ην αληηζηαζκηζηηθό 

κέηξν ηεο απαιιαγήο ησλ Ο. . από ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα 

παύεη λα ηζρύεη. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηερληθήο 

ππνδνκήο επηβάιιεηαη ππέξ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. ε 

θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ πνζνύ, ην νπνίν βεβαηώλεηαη από 

ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Σ.Α. θαη εηζπξάηηεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ. Τπόρξενη ζε 



θαηαβνιή ηνπ παξαπάλσ ρξεκαηηθνύ πνζνύ είλαη νη 

ηδηνθηήηεο ησλ ζπλεηαηξηθώλ κεξίδσλ, όπσο απηέο έρνπλ 

πινπνηεζεί από ηελ εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, 

θαζώο θαη νη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ 

αδηαλέκεηεο ζπλεηαηξηθέο κεξίδεο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Σν 

ύςνο ηνπ πνζνύ απηνύ ηειεί ζε αλαινγία κε ηελ αμία ησλ 

έξγσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ. 

 

6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 απαηηείηαη νη 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. λα πξνβνύλ ζε 

πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ησλ έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο 

από νηθνλνκνηερληθή άπνςε. 

Η παξαπάλσ εθηίκεζε επηθπξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία επέρεη ζέζε απόθαζεο 

αλάιεςεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ ππνδνκήο. 

Η απόθαζε αλάιεςεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ ππνδνκήο 

θνηλνπνηείηαη ακειιεηί κε επζύλε ηνπ Ο.Σ.Α. ζηηο 

αξκόδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, κε παξαγγειία λα 

επηβάινπλ ηελ αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ γηα 

όζν δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην ζηνπο Ο.Σ.Α. λα πξνβνύλ 

ζηε ζύληαμε κειεηώλ γηα ηα έξγα ππνδνκήο, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε θαιή εθηέιεζε απηώλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο νη 

Ο.Σ.Α. αλαιακβάλνπλ ηελ εθπόλεζε ησλ έξγσλ ηερληθήο 

ππνδνκήο ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο ησλ Ο. . θαη εληάζζνπλ 

απηά ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 



 

7. Καη' εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπο νη Ο.. κπνξνύλ κέζα ζε έμη κήλεο από ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπο, λα επηιέμνπλ ηε 

ζύλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ θαηαζθεπή 

έξγσλ από θνηλνύ ή κε όπνηνλ άιινλ ηξόπν δεζκεπηνύλ 

ζπκβαηηθά. Με ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο θαζνξίδνληαη νη 

όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ε 

ζύλαςε ηπρόλ δαλείσλ, επηβαξύλζεηο, θαηαβνιέο 

εηζθνξώλ, ν κεραληζκόο είζπξαμεο θαη νη θπξώζεηο γηα ηελ 

επηβνιή απηήο, ε ηπρόλ από θνηλνύ επηινγή θνξέα 

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ε ξύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε 

ηηο ήδε αλεηιεκκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ Ο.., νη 

ρξόλνη θαη νη πξνζεζκίεο, κέηξα θαη αζθαιηζηηθέο 

δηθιείδεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, 

ζέκαηα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ έξγσλ, ζύκπξαμε κε 

άιινπο θνξείο δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα, ζπκβαηηθέο 

ππνθαηαζηάζεηο, επίιπζε δηαθνξώλ. 

 

8. ε θάζε πεξίπησζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

ηεο παξαγξάθνπ 3, ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

ππάγεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ. Α.. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5. 

 

9. Η αξκνδηόηεηα ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο (πξνϋπνινγηζκόο, θαιή θαηαζθεπή, πξόγξακκα 



νινθιήξσζεο) αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία 

ππάγεηαη ν Δήκνο όπνπ ν Ο.. έρεη ηελ έθηαζή ηνπ. 

 

10. Η νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο απνηειεί 

αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ 

αδεηώλ, γηα ηνπο νηθνδνκηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ 

ζπζηάζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ π.δ.93/1987 

(16.4.1987). Γηα ηνπο πξνϋθηζηάκελνπο ηεο 16.4.1987 

νηθνδνκηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα 

ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ απνηειεί ε νινθιήξσζε 

ηεο ράξαμεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηε. 

 

11. Όηαλ νη Ο.. επηηειέζνπλ ην ζθνπό ηνπο, κπνξεί κε 

απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ γηα δέθα θαη' αλώηαην όξην έηε σο 

ζσκαηείν-ζύιινγνο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ησλ 

θνηλώλ. Καηόπηλ νη εθηάζεηο ηνπο θαη ε επζύλε 

ζπληήξεζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηερληθώλ έξγσλ 

πεξηέξρνληαη ζηνπο νηθείνπο Δήκνπο. 

 

12. Γηα όζνπο Ο.. δελ εθαξκόζνπλ ηε πνιενδνκηθή 

κειέηε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 3, 

αλαθαιείηαη ε πνιενδνκηθή ηνπο κειέηε θαη επέξρεηαη 

απηνδίθαηα ε δηάιπζή ηνπο, κεηά από δηαπηζησηηθή πξάμε 

ηνπ αξκόδηνπ Πεξηθεξεηάξρε. Όζνη Ο.. αλαιάβνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ έθηαζή ηνπο, αιιά ε 

ελ ιόγσ πξνζεζκία εθπλεύζεη άπξαθηε, δηαιύνληαη 



θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ 

κεηά από αίηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα έξγα αλαιακβάλεη 

ν Ο.Σ.Α.. 

 

13. Οη πξνϋθηζηάκελνη ηεο 16.1.1984 Ο.. κε εγθεθξηκέλν 

ξπκνηνκηθό ζρέδην δηέπνληαη εθεμήο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 1667/1986. Όζνη από απηνύο δελ έρνπλ νινθιεξώζεη 

κέρξη ζήκεξα ηα έξγα ππνδνκήο, νθείινπλ λα ηα 

νινθιεξώζνπλ είηε νη ίδηνη είηε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 4 - 7 κέζα ζε δώδεθα κήλεο από ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

αλαιακβάλνπλ απηνδίθαηα θαη απνθιεηζηηθά νη νηθείνη 

Ο.Σ.Α.. 

 

14. Παξαηείλεηαη γηα δύν έηε ε δηάξθεηα ησλ Ο.. 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο 

ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη λα 

ππνβάινπλ ρξνλνδηάγξακκα έθζεζε έξγσλ ππνδνκήο πξνο 

έγθξηζε ζηελ Πεξηθέξεηα." 
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Ση πξνβιέπεη ξύζκηζε ηνπ ΤΠΟΙΚ γηα ηνπο νηθνδνκηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο. Αλαηξέπεηαη ην θαζεζηώο πνπ ηζρύεη εδώ 

θη έλαλ αηώλα  
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Ρύζκηζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ ππνγξαθή 

ηνπ Γηάλλε ηνπξλάξα, πξνβιέπεη εληόο 10 κελώλ όινη νη 

νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί λα αιιάμνπλ ππνρξεσηηθά ην 

θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ώζηε λα θνξνινγνύληαη σο 

θεξδνζθνπηθέο εκπνξηθέο επηρηεξήζεηο, αιιηώο 



απηνδηθαίσο παύνπλ νξηζηηθά λα πθίζηαληαη θαη 

δηαιύνληαη. 

 

 

 

AdTech Ad  

 

 

 

 

Έηζη, όπσο αλαθέξεη ε Ειεπζεξνηππία, αλαηξέπεηαη ην 

θαζεζηώο πνπ ηζρύεη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο εδώ θη έλαλ 

αηώλα. 

 

Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ζε θνξνινγηθό 

θινηό ζέηεη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πεξηζζόηεξνπο από 

κηζό εθαηνκκύξην ηδηνθηήηεο, κέιε 550 νηθνδνκηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ, πνπ βξίζθνληαη επί δεθαεηίεο ζε 

θαξαληίλα, αδπλαηώληαο λα αμηνπνηήζνπλ άλσ ησλ 

300.000 ζηξεκκάησλ ηδησηηθέο εθηάζεηο, ιόγσ δαζηθώλ, 

ηδηνθηεζηαθώλ θαη δηθαζηηθώλ εκπινθώλ θαη 

απαγνξεύζεσλ. 

 

Με βάζε ηε λέα ξύζκηζε "ηξέρεη" πξνζεζκία δέθα κελώλ 

έσο ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 2014, όινη νη νηθνδνκηθνί 



ζπλεηαηξηζκνί λα αιιάμνπλ ππνρξεσηηθά ην θαζεζηώο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ώζηε λα θνξνινγνύληαη σο 

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο αιιηώο απηνδηθαίσο παύνπλ 

νξηζηηθά λα πθίζηαληαη θαη δηαιύνληαη. 

 

Μεηαμύ ησλ ρηιηάδσλ ηδηνθηεηώλ επηθξαηεί αλαζηάησζε 

θαη θιίκα αλαηαξαρήο. ηα γξαθεία ησλ νηθνδνκηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ θζάλνπλ ήδε πξώηε θνξά ζηα ρξνληθά 

εηδνπνηεηήξηα ηνπ ΤΠΟΙΚ κε ηα νπνία θαινύληαη λα 

πιεξώζνπλ ηόζν γηα ην 2012 όζν θαη ην 2013 ηέινο 

επηηεδεύκαηνο ύςνπο 500 επξώ εηεζίσο, ελώ ζην εμήο 

γίλεηαη γλσζηό όηη ζα θνξνινγνύληαη σο έζνδα κε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ αθόκε θαη 

νη εηζθνξέο ησλ κειώλ ηνπο, όπσο επίζεο νη δαπάλεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ γηα ηα αλαγθαία έξγα θνηλόρξεζησλ 

ππνδνκώλ κέρξη απιέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 

 

Πην αλαιπηηθά, ζηε ξύζκηζε ζεκεηώλεηαη όηη "ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκνξθώζεσο ησλ νηθνδνκηθώλ 

ζπλεηαηξηζηώλ ζηελ ελαξκόληζε ησλ θαηαζηαηηθώλ ηνπο 

εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ν ζπλεηαηξηζκόο 

δηαιύεηαη απηνδηθαίσο. Η δηάιπζε αλαγλσξίδεηαη κε πξάμε 

ηνπ εηξελνδίθε, κεηά από αίηεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θαη νπνηνζδήπνηε πθίζηαηαη βιάβε ή 

ηίζεληαη ζε θίλδπλν ή ηεο επνπηεύνπζαο αξρήο ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο αλαηξέρνπλ ζην 

ρξόλν παξόδνπ ηεο πξνζεζκίαο ελαξκόληζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ". 



 

ε πεξίπησζε δηάιπζεο ιέλε νη λνκηθνί, ζύκθσλα κε ηνλ 

εκπνξηθό λόκν ν νηθνδνκηθόο ζπλεηαηξηζκόο ζα 

πεξηέξρεηαη ζε θαζεζηώο εθθαζάξηζεο. 

 

Ωζηόζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ όζνη από 

ηνπο νηθνδνκηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο δελ θαηαθέξνπλ λα 

αιιάμνπλ ην θαηαζηαηηθό ηνπο εκπξόζεζκα ζε αζηηθνύ 

ραξαθηήξα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 

*πλεηαηξηζκνί πνπ δελ έρνπλ αγνξάζεη εθηάζεηο, ζρεηηθά 

εύθνια ζα θάλνπλ νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε επηζηξέθνληαο 

ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαβάιεη νη δηθαηνύρνη. 

 

*πλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ αγνξάζεη εθηάζεηο θαη κάιηζηα 

από δεθαεηίεο αιιά δελ έρνπλ εληαρζεί αθόκε ζε 

πνιενδνκηθό ζρέδην, όπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, κε βάζε ηε λνκνζεζία δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

κνηξάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο ζηα κέιε ηνπο, ελώ αλ 

έρνπλ γίλεη ηέηνηεο κεηαβηβάζεηο είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκώλ νδεγνύληαη 

ζε αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηνπο ππό 

αδπλακία αμηνπνίεζήο ηεο, δειαδή έλαληη επηεινύο 

ηηκήκαηνο. 

 



*πλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε ζρέδην πόιεο θαη 

είλαη δηακνηξαζκέλα ηα νηθόπεδα ζηα κέιε ηνπο ζηελ 

πξάμε ζα αληηκεησπίζνπλ κεγάιεο αδπλακίεο λα ρηίζνπλ, 

αθνύ δελ δίλεηαη νηθνδνκηθή άδεηα αλ δελ έρνπλ γίλεη 

πξνεγνπκέλσο ηα θνηλόρξεζηα έξγα ππνδνκήο. Αλ ν 

ζπλεηαηξηζκόο δηαιπζεί ζε απηή ηε θάζε, πξέπεη ηα έξγα 

λα θάλεη ην θξάηνο ή δήκνο ηεο πεξηνρήο-πξάγκα δύζθνιν 

έσο απίζαλν. 

 

 

 

 

ρεηηθά Νέα 

 

Αιιαγέο ζηα θαηαζηαηηθά ησλ νηθνδνκηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ πξνβιέπνληαη ζε άξζξν πνπ πξνζηέζεθε 

ζην θαηαηεζέλ λνκνζρέδην "Ελαξκόληζε ηεο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 2014/17/ΕΕ ηνπ Επξσπαηθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε 

ηηο ζπκβάζεηο πίζησζεο γηα θαηαλαισηέο γηα αθίλεηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 2008/48/ΕΚ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ". 

 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 43 ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ 

αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 



 

Άξζξν 43 

 

Ελαξκόληζε θαηαζηαηηθώλ ησλ νηθνδνκηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ 

 

1. Σίζεηαη πξνζεζκία 12 κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο λόκνπ γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ θαηαζηαηηθώλ 

ησλ νηθνδνκηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ιπζεί 

θαη εθθαζαξηζζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ λ. 4030/2011 (Α' 249), όπσο ηζρύεη. 

 

2. Γηα ηελ ελαξκόληζε, νη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

ππνρξενύληαη, πέξαλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ζηελ 

πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζην αξκόδην 

εηξελνδηθείν. 

 

3. Σα ηειεπηαία ηέζζεξα εδάθηα ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ λ. 4030/2011, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4223/2013 (Α' 287), αληηθαζίζηαληαη σο 

εμήο: «ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο νηθνδνκηθνύ 

ζπλεηαηξηζκνύ ζηελ ππνρξέσζε ελαξκόληζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηνπ εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ν 

ζπλεηαηξηζκόο δηαιύεηαη απηνδηθαίσο. Η δηάιπζε 

αλαγλσξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Εηξελνδίθε, κεηά από αίηεζε 



ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ή 

νπνηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ. Η πξάμε ηνπ 

Εηξελνδίθε θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξών ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1667/1987 (Α' 196) θαη θνηλνπνηείηαη 

ακειεηί ζηελ σο άλσ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ, εθαξκόδεηαη, δε, αλαιόγσο θαη ε δηάηαμε 

ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

1667/1987.» 

 

ύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, νη αιιαγέο 

εξκελεύνληαη σο εμήο: 

 

Άξζξν 43 

 

Καη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ λ. 4030/2011 (Α' 249) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4223/2013 (Α'287) θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4315/2014 

(Α'269), ν λνκνζέηεο έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο 

νηθνδνκηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο λα ελαξκνλίζνπλ ηα 

θαηαζηαηηθά ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1667/1986 

(Α'196) πεξί αζηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ εληόο ζπλνιηθήο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ θαη ηξηώλ κελώλ. Πέξαλ 

απηήο ηεο πξνζεζκίαο, νη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

δελ πξνέβεζαλ ζηελ σο άλσ ελαξκόληζε, δηαιύνληαη 

απηνδίθαηα, θαη ε δηάιπζή ηνπο αλαγλσξίδεηαη κε ζρεηηθή 

πξάμε ηνπ εηξελνδίθε. 



 

Μέρξη ζήκεξα, από ηνπο 519 Οηθνδνκηθνύο 

πλεηαηξηζκνύο, έρνπλ ελαξκνλίζεη ηα θαηαζηαηηθά ηνπο νη 

157. 

 

ηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο, ε νπνία 

ζέηεη πξνζεζκία 12 κελώλ ελαξκόληζεο ησλ θαηαζηαηηθώλ 

ησλ νηθνδνκηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, 

είλαη λα απνθεπρζεί ε απηνδίθαηε δηάιπζή ηνπο θαη λα 

ζπλερηζζεί λόκηκα θαη απξόζθνπηα ε ιεηηνπξγία όζσλ εμ 

απηώλ δελ έρνπλ ήδε ιπζεί θαη εθθαζαξηζζεί. 

 

Με ηελ παξ. 2 νη ελ ιόγσ νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί νη 

νπνίνη πξόθεηηαη λα ελαξκνλίζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, 

ππνρξενύληαη, κεηαμύ άιισλ, ζηελ πξνζθόκηζε θαη 

ζρεηηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζην 

αξκόδην εηξελνδηθείν, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο 

νηθνδνκηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνλ 

δηαθνξεηηθό θνξνινγηθό ζπληειεζηή. 

 

Η παξ.3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεη όπσο ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ηνπ εηξελνδίθε πξνεγεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ζρεηηθή αίηεζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ, σο επνπηεύνπζαο αξρήο. 
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Ν4215/17 αξζξ,45 θεθ η.α.47 

Άξζξν 45 1. Σίζεηαη πξνζεζκία δώδεθα (12) κελώλ από ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ 

θαηαζηαηηθώλ ησλ νηθνδνκηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, νη νπνίνη 

δελ έρνπλ ιπζεί θαη εθθαζαξηζζεί, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4030/2011(Α΄ 249), όπσο 

ηζρύεη. 2. Γηα ηελ ελαξκόληζε, νη νηθνδνκηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί ππνρξενύληαη, πέξαλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζηελ 

πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζην αξκόδην 

Εηξελνδηθείν. 3. Σα ηειεπηαία ηέζζεξα εδάθηα ηεο παξ. 14 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4030/2011, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4223/2013 (Α΄ 

287), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «ε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο νηθνδνκηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ ζηελ 

ππνρξέσζε ελαξκόληζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ εληόο ηεο 

σο άλσ πξνζεζκίαο, ν ζπλεηαηξηζκόο δηαιύεηαη 

απηνδίθαηα. Η δηάιπζε αλαγλσξίδεηαη κε πξάμε ηνπ 

Εηξελνδίθε, κεηά από αίηεζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ή νπνηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκν 

ζπκθέξνλ. Η πξάμε ηνπ Εηξελνδίθε θαηαρσξίδεηαη ζην 

κεηξών ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1667/1986 (Α΄ 196) 

θαη θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζηελ σο άλσ Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, εθαξκόδεηαη δε αλαιόγσο θαη ε 

δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

1667/1986.». 



 

 
 


