
Εφετείο Αθηνών 
Αριθμός αποφάσεως 6082/2010 

 
Περίληψη 
 
Τόκος οφειλών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) – Η διάταξη 
του άρθρου 7 παρ. 2 Ν.Δ. 496/1974, που ορίζει ότι ο νόμιμος τόκος και ο τόκος 
υπερημερίας οφειλών των ΝΠΔΔ ανέρχεται σε ποσοστό 6% ετησίως, είναι αντίθετη 
προς τα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και προς το Πρώτο Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο της ίδιας Σύμβασης – Επομένως τα ΝΠΔΔ, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι ΟΤΑ, οφείλουν τόκους υπερημερίας με βάση το επιτόκιο 
που ισχύει για όλους τους πολίτες και όχι με βάση το μειωμένο επιτόκιο 6%, που 
προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 Ν.Δ. 496/1974. 
 
Απόσπασμα 
 
Από τη διάταξη του άρθρου 4 § 1 του Συντάγματος, κατά την οποία οι Έλληνες είναι 
ίσοι ενώπιον του νόμου, προκύπτει ότι το Σύνταγμα θεσπίζει και την ισότητα του 
νόμου έναντι των Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης δεσμεύεται, 
όταν ρυθμίζει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις που αφορούν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να μην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή 
δημόσιου συμφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 
3/2009 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΟλΑΠ 3/2006 ΕλλΔνη 2006/412, 
ΟλΑΠ 23/3004 ΝοΒ 2005/74, ΟλΑΠ 11/2003 ΧρΙΔ 2003/512). Επιπλέον, με το 
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει 
σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος αυξημένη έναντι των κοινών νόμων 
τοπική ισχύ, ορίζεται ότι: «παν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της 
περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ειμή δια λόγους 
δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών 
αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν θίγουν το 
δικαίωμα κάθε Κράτους να θέτει σε ισχύ νόμους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους 
προς ρύθμιση της χρήσης αγαθών σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον ή προς 
εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Με το άρθρο 
αυτό κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να 
τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Στην κατά τα ανωτέρω 
προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το άρθρο 17 του 
Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα 
περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά 
συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και ειδικότερα οι 
περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική 
απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη 
προσδοκία, με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό 
καθεστώς, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (ΟλΑΠ 40/1998 ΕλλΔνη 
1999/46, ΑΠ 104/2009 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 272/2009 
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 7 
§ 2 του ν.δ/τος 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» ορίζεται ότι ο νόμιμος και 
ο της υπερημερίας τόκος κάθε οφειλής του νομικού προσώπου ανέρχεται σε 6% 
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ετησίως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σύμβαση ή ειδικό νόμο, και αρχίζει από 
την επίδοση της αγωγής. Η εν λόγω διάταξη εισάγει προνομιακή υπέρ των Ν.Π.Δ.Δ. 
εξαίρεση, αφού καθιερώνεται ευνοϊκότερη υπέρ των τελευταίων, άνιση όμως, 
μεταχείριση, αναγνωρίζοντας σε αυτά το δικαίωμα να καταβάλουν με την ιδιότητα 
του οφειλέτη επί υπερημερίας ποσοστό τόκου 6%, ήτοι κατά πολύ μικρότερο εκείνου 
που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες. Το επιτόκιο δε αυτό 
παραμένει σταθερό από το έτος 1974 μέχρι σήμερα, παρά τη σημαντική άνοδο του 
τιμαρίθμου και την αύξηση του πληθωρισμού, ενώ αντίθετα στο ίδιο χρονικό 
διάστημα το ποσοστό αυτό ήταν για τους ιδιώτες κατά πολύ υψηλότερο. Με την 
ευνοϊκή για τα Ν.Π.Δ.Δ. διάταξη αυτή, που καθήλωσε το επιτόκιο στο 
υποτετραπλάσιο του ποσοστού εκείνου που είχε, τον αντίστοιχο χρόνο, υποχρέωση 
να καταβάλει ο οφειλέτης ιδιώτης, θεσπίζεται στην ουσία περιορισμός της αστικής 
ευθύνης του Ν.Π.Δ.Δ., που οδηγεί στη μείωση της οφειλόμενης από αυτό 
αποζημίωσης, αλλά και αντίστοιχη μείωση της περιουσίας του δανειστή, για τον 
οποίο η απόφαση, αφότου καταστεί οριστική, γεννά απαίτηση σαφή και απαιτητή για 
την απόληψη του τρέχοντος επιτοκίου υπερημερίας. Την ευχέρεια αυτή την στερείται, 
υπό τις αυτές προϋποθέσεις συνδρομής υπερημερίας, ο ιδιώτης και έτσι ανατρέπεται, 
χωρίς αποχρώντα λόγο, η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού 
συμφέροντος της κοινωνίας και των επιταγών για την προστασία των θεμελιωδών 
ατομικών δικαιωμάτων, στις οποίες επιταγές ασφαλώς υπάγεται και η αξίωση για 
πλήρη αποζημίωση. Μόνον το απλό ταμειακό συμφέρον του νομικού προσώπου δεν 
ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν είναι αρκετό να αναιρέσει την 
γενική αρχή της ισότητας, περί της οποίας έγινε ανωτέρω λόγος, και της ειδικότερης 
συνταγματικής επιταγής της ισότητας στα δημόσια βάρη του άρθρου 4 §§ 1 και 5, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι η καθυστέρηση στην εξόφληση των υφιστάμενων 
υποχρεώσεων και η περιέλευση, εντεύθεν, του ν.π.δ.δ. σε υπερημερία, ανάγεται 
αποκλειστικά στον κύκλο των δικών του δραστηριοτήτων. Αντίθετη λύση 
διευκολύνει την παρελκυστική τακτική των ν.π.δ.δ. στην τακτοποίηση των 
υποχρεώσεων τους, αφού η επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας, από τη σημειούμενη 
κάθε φορά καθυστέρηση, θα είναι σε σχέση με αντίστοιχη συμπεριφορά του ιδιώτη 
οφειλέτη δυσανάλογα μικρότερη. Επομένως, η διάταξη αυτή είναι αντίθετη προς τα 
άρθρα 4 § 1 και 20 § 1 του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων δεσμεύεται 
συνταγματικά ο νομοθέτης, με βάση την αρχή της ισότητας, να ρυθμίζει ουσιωδώς 
όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες κατηγορίες 
προσώπων, και, λόγω αυτής της αντίθεσης, ανίσχυρη, αφού διαμορφώθηκαν νέα 
νομικά δεδομένα, όπως οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 166/2003 περί 
προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών, τα οποία δεν δικαιολογούν τη 
διατήρηση της ισχύος προνομιακών ρυθμίσεων υπέρ των ν.π.δ.δ. Περαιτέρω, η εν 
λόγω ρύθμιση βρίσκεται σε αντίθεση και με την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του 
άρθρου 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η 
οποία προστατεύει το δικαίωμα σε δίκαιη (χρηστή) δίκη, αφού η αρχή της ισότητας 
των όπλων των διαδίκων, συνιστά στοιχείο της ευρύτερης έννοιας της δίκαιης δίκης 
(Απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. Πλατάκου κατά Ελλάδος της 11.1.2002). Επίσης είναι αντίθετη 
στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ίδιας σύμβασης, το οποίο προστατεύει την 
περιουσία του δανειστή του ν.π.δ.δ., ενόψει του ότι γίνεται προσβολή της περιουσίας 
του πρώτου, χωρίς, κατά τα ανωτέρω, να συντρέχει σοβαρός λόγος δημόσιου ή 
κοινωνικού συμφέροντος, ιδιαίτερα μάλιστα αν ληφθεί υπόψη το κατά τα πολύ 
υψηλότερο ποσοστό του τόκου υπερημερίας που έχει υποχρέωση ο ιδιώτης να 
καταβάλει ως οφειλέτης, στην ίδια δεδομένη χρονική στιγμή, σε αντίθεση με τα 
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ν.π.δ.δ. Το προνόμιο αυτό, ανεκτό από την έννομη τάξη κατά το χρόνο που αυτό 
καθιερώθηκε (1974), δεν είναι νομικά λογικό, με τα δεδομένα των τελευταίων ετών, 
να εξακολουθήσει η διατήρηση του, ενόψει και της εισόδου της ευρωπαϊκής έννομης 
τάξης στο εθνικό μας δίκαιο και της έντονης τάσης των νομοθεσιών των κρατών 
μελών αλλά και της νομολογίας, για επανεξέταση και κατάργηση πολλών από τα 
δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια, των οποίων απολάμβαναν το Δημόσιο και τα 
ν.π.δ.δ. έναντι των ιδιωτών. Σημειωτέον δε ότι η απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. στην 
υπόθεση Μεϊδάνης κατά Ελλάδος της 22.5.2008 έκρινε ότι τόσο η ρύθμιση του 
άρθρου 7 § 2 του ν.δ/τος 496/1974 περί λογιστικού ν.π.δ.δ. αναφορικά με το επιτόκιο 
υπερημερίας των ν.π.δ.δ., όσο και η ΟλΑΠ 3/2006 που έκρινε τη διάταξη αυτή 
συνταγματική, παραβίασε το δικαίωμα του συγκεκριμένου προσφεύγοντος στην 
περιουσία, όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. (βλ. Απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση Μεϊδάνης κατά 
Ελλάδος της 22.5.2008 στη ΔΙΚΗ 2008,704, τη μειοψηφούσα γνώμη στην ΟλΑΠ 
3/2006 ΕλλΔνη 2006/412, ΟλΕΣ 513/2009 ΑρχΝ 2009/250, ΣτΕ 781/2009 Αρμ 
2009/929, ΣτΕ 802/2007 ΕΔΚΑ 2007/240, ΔΕφΑθ 17/2009 Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Κατά συνέπεια και τα ν.π.δ.δ., όπως είναι και οι ο.τ.α., 
οφείλουν τόκους υπερημερίας με βάση το επιτόκιο που ισχύει για όλους τους πολίτες 
και τα νομικά πρόσωπα και όχι με βάση το μειωμένο επιτόκιο που καθορίζει η ως 
άνω αντισυνταγματική και αντίθετη προς το άρθρο 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 
ίδιας σύμβασης διάταξη του άρθρου 7 § 2 του ν.δ/τος 496/1974. 
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