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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0363/2007, της Doris Mueller, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις ελληνικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία διέμεινε στην Ελλάδα επί μία εικοσαετία, δηλώνει ότι ο έλληνας 
σύζυγός της και η ίδια αγόρασαν από κοινού ένα διαμέρισμα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία, οι πρώτοι αγοραστές εξαιρούνται από τον πάγιο φόρο της τάξης του 
11% επί της αγοράς ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση της αναφέρουσας οι αρχές αρνήθηκαν να 
της αναγνωρίσουν την εν λόγω φοροαπαλλαγή, παρά το γεγονός ότι πληρούσε όλες τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δίκαιο για τους πολίτες της ΕΕ. Ισχυρίζεται ότι οι εν 
λόγω ελληνικές αρχές έχουν, ως εκ τούτου, παραβιάσει μια σειρά από όρους του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των διατάξεων για 
την ισότητα έναντι του νόμου, την απαγόρευση διακρίσεων, την οικογενειακή ζωή και 
επαγγελματική ζωή και την κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή. Συνεπώς, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι δεν αναγνωρίστηκε στην ίδια και στον σύζυγό της η 
φοροαπαλλαγή που χορηγείται σε ορισμένους πρώτους αγοραστές κατοικίας χαμηλού 
εισοδήματος στην Ελλάδα. Ήταν βέβαιη ότι το ζευγάρι θα ήταν επιλέξιμο για τη 
συγκεκριμένη απαλλαγή και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει υποστεί διάκριση λόγω της 
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(γερμανικής) ιθαγένειάς της. Ζητεί από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση υπό το 
πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή/και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
ιθαγένειας στο άρθρο 12 της Συνθήκης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ απαγορεύει κάθε διάκριση 
λόγω ιθαγένειας εντός του πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ και με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεών της. Σύμφωνα με το ΔΕΚ, η συγκεκριμένη απαγόρευση των διακρίσεων 
ισχύει και στον τομέα της άμεσης φορολογίας. 

Η ελληνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η αναφέρουσα φαίνεται ότι επιφυλάσσει μια 
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση έναντι των υπηκόων άλλων κρατών μελών εκτός της Ελλάδας, 
οι οποίοι, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα φοροαπαλλαγής, πρέπει να πληρούν 
ορισμένες προϋποθέσεις που δεν ισχύουν για τους έλληνες υπηκόους. Επί του παρόντος, η 
Επιτροπή δεν γνωρίζει τις ειδικές λεπτομέρειες της ελληνικής νομοθεσίας αλλά έχει ζητήσει 
από την αναφέρουσα να της παράσχει πληροφορίες που θα επιτρέψουν μια διεξοδικότερη 
αξιολόγηση της ελληνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει σε μια διαδικασία επί παραβάσει που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και κινήθηκε από την Επιτροπή για ένα θέμα που είναι παρόμοιο με το 
αντικείμενο της παρούσας αναφοράς. Η Επιτροπή αμφισβήτησε μια ελληνική διάταξη 
σύμφωνα με την οποία μόνο οι έλληνες υπήκοοι απαλλάσσονται, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων στην Ελλάδα κατά την 
απόκτηση του πρώτου τους προοριζόμενου για κατοικία ακινήτου στη χώρα αυτή. Τον 
Σεπτέμβριο του 2008, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να τροποποιήσει τις φορολογικές 
της διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις. Το συγκεκριμένο αίτημα υποβλήθηκε υπό τη μορφή 
αιτιολογημένης γνώμης, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει 
σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης. Η Επιτροπή αναμένει επί του παρόντος την 
απάντηση των ελληνικών αρχών.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά τη μεμονωμένη κατάσταση της αναφέρουσας, η Επιτροπή δεν διαθέτει νομικά 
μέσα βάσει των οποίων θα μπορούσε να παρέμβει στην εγχώρια διοικητική ή/και δικαστική 
διαδικασία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα συνιστούσε στην αναφέρουσα να καταφύγει σε 
ένδικα μέσα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Ύστερα από την αρχική της απάντηση σχετικά με την παρούσα αναφορά, η Επιτροπή θα 
ήθελε να προβεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις.

Οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν στην αναφέρουσα απαλλαγή από το φόρο 
μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, διότι αυτή δεν είχε εργαστεί στην Ελλάδα το έτος πριν 
από την απόκτηση του ακινήτου. Ωστόσο, αυτός ο όρος δεν προκύπτει από την ελληνική 
νομοθεσία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει κατορθώσει να 
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θεσπίσει μια γενική διοικητική πρακτική που θα ήταν προαπαιτούμενη για την κίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει ενός κατά κράτους μέλους. Επομένως, η Επιτροπή δεν θα κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας με βάση τη μεμονωμένη περίπτωση της 
αναφέρουσας.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες διατάξεις του ελληνικού δικαίου με αυτές που 
αμφισβητούνται από την αναφέρουσα αποτελούν ήδη αντικείμενο μιας διαδικασίας επί 
παραβάσει (αριθ. 2007/4319) που είναι σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της οποίας άλλες πτυχές, που 
προκύπτουν άμεσα από το νόμο, αμφισβητούνται από την Επιτροπή.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Οι ίδιες διατάξεις του ελληνικού δικαίου (νόμος 1078/1980 περί φορολόγησης της 
μεταβίβασης ακινήτων) με αυτές που αμφισβητούνται από την αναφέρουσα αποτελούν ήδη 
αντικείμενο μιας διαδικασίας επί παραβάσει (αριθ. 2007/4319) που είναι σε εξέλιξη, στο 
πλαίσιο της οποίας άλλες πτυχές, που προκύπτουν άμεσα από τον νόμο, αμφισβητούνται από 
την Επιτροπή. Στις 4 Μαΐου 2009 η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά 
με την εν λόγω υπόθεση. Ο αριθμός της υπόθεσης στο ΔΕΚ είναι C-155/09. Στην προσφυγή 
αυτή η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της 
Συνθήκης ΕΚ, πρώτον, διότι απαλλάσσει από τον φόρο επί της μεταβίβασης ακινήτων 
αποκλειστικά τα πρόσωπα που ήδη διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά όχι τα πρόσωπα 
που προτίθενται να εγκατασταθούν μελλοντικά στην Ελλάδα και, δεύτερον, διότι απαλλάσσει, 
υπό όρους, από τον φόρο επί της μεταβίβασης ακινήτων στην Ελλάδα αποκλειστικά τους 
έλληνες υπηκόους κατά την αγορά πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, εισάγοντας σαφώς με 
αυτόν τον τρόπο διακρίσεις σε βάρος κατοίκων άλλων χωρών που δεν είναι έλληνες υπήκοοι.

Όσον αφορά τη μεταχείριση της αναφέρουσας από τις ελληνικές αρχές, η οποία κατά την 
άποψη της Επιτροπής συνιστά ενδεχομένως ακόμη πιο κατάφωρη διάκριση από εκείνη που 
αποτελεί αντικείμενο της προαναφερθείσας διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή θα ήθελε 
να επιβεβαιώσει τη θέση που εξέφρασε στις προηγούμενες απαντήσεις της στην αναφορά, τις 
οποίες έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2008 και στις 30 Ιανουαρίου 
2009 αντιστοίχως, καθώς και στην προφορική της παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών την 1η Οκτωβρίου 2009.

Όπως έχει δηλώσει προηγουμένως η Επιτροπή, έχει αναλύσει προσεκτικά τον σχετικό 
ελληνικό νόμο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση που επιβάλλεται από τις 
ελληνικές αρχές, δηλ. η αναφέρουσα να έχει εργαστεί στην Ελλάδα τουλάχιστον για ένα έτος 
πριν από την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου προκειμένου να δικαιούται την απαλλαγή, δεν 
απορρέει από αυτόν τον νόμο. 

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να διαπιστώσει γενική διοικητική πρακτική που να 
επιβάλλει αυτήν την απαίτηση, πράγμα που θα αποτελούσε προϋπόθεση για να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον ενός κράτους μέλος. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ως προς αυτό 
ότι, παρόλο που η δράση ενός κράτους που συνίσταται σε διοικητική πρακτική αντίθετη προς 
τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου μπορεί να ισοδυναμεί με μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων για τους σκοπούς του άρθρου 226 ΣΕΚ, η εν λόγω διοικητική πρακτική πρέπει 
να είναι αρκούντως παγιωμένη και γενική (βλ. ειδικότερα τις υποθέσεις ΔΕΚ C-156/04, 
Επιτροπή κατά Ελλάδας, παράγραφοι 50 και εξής, και C-441/02, Επιτροπή κατά Γερμανίας, 
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παράγραφοι 49, 50 και 99). Μπορεί να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα 
να επιλύει τα προβλήματα μεμονωμένων φορολογουμένων σε προσωπικές τους υποθέσεις, 
καθώς δεν διαθέτει νομικά μέσα βάσει των οποίων θα μπορούσε να παρέμβει στις εγχώριες 
διοικητικές ή/και δικαστικές διαδικασίες. Σε μια τέτοια μεμονωμένη υπόθεση, μπορεί να 
επικαλεστεί μόνο τις νομικές ενέργειες και τα ένδικα μέσα στο εγχώριο δικονομικό δίκαιο, 
συγκεκριμένα τη δικαστική προσφυγή. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας βάσει της μεμονωμένης υπόθεσης της 
αναφέρουσας. 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά την αναφέρουσα και της συνέστησε 
να συνεχίσει τη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο.


