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«Αξζξν 17 Α 

 

 ηελ Αξκνδηφηεηα ησλ 

κνλνκειψλ πξσηνδηθείσλ 

ππάγνληαη θαη νη εθέζεηο 

θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηα κνλνκειή 

πξσηνδηθεία ζπγθξνηνχληαη 

απφ πξφεδξν πξσηνδηθψλ ή 

πξσηνδίθε κε πεληαεηή 

ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία, ζηελ 

νπνία ζπλππνινγίδεηαη θαη ε 

ππεξεζία απηνχ σο 

παξέδξνπ πξσηνδηθείνπ θαη, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππεξεηνχλ πξσηνδίθεο κε 

ηελ πην πάλσ ππεξεζία ή 

απηνί πνπ ππεξεηνχλ δελ 

επαξθνχλ, απφ ηνλ 

αξραηφηεξν θαηά δηνξηζκφ 

πξσηνδίθε.» 

 

 

«Άξζξν 17
Α
 

Σηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

κνλνκειψλ πξσηνδηθείσλ 

ππάγνληαη θαη νη εθέζεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

ηνπο. 

 «ηελ πεξίπησζε απηή ηα 
κνλνκειή πξσηνδηθεία 
ζπγθξνηνχληαη απφ πξφεδξν 
πξσηνδηθψλ ή ηνλ αξραηφηεξν 
θαηά δηνξηζκφ πξσηνδίθε θαη 

ηνχησλ θσιπνκέλσλ απφ ηνλ 
ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά 
αξραηφηεηαο πξσηνδίθε, 
νξηδφκελνπ κε πξάμε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ή ηνπ 
εθηεινχληνο ρξέε πξντζηακέλνπ 
πξνέδξνπ πξσηνδηθψλ». 

 

 «Άξζξν 17Α 

Σηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

κνλνκειψλ πξσηνδηθείσλ 

ππάγνληαη θαη νη εθέζεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ ηεο πεξηθέξεηάο 

ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα 

κνλνκειή πξσηνδηθεία 

ζπγθξνηνχληαη απφ πξφεδξν 

πξσηνδηθψλ ή ηνλ αξραηφηεξν 

θαηά δηνξηζκφ πξσηνδίθε θαη αλ 

θσιχνληαη απηνί απφ ηνλ ακέζσο 

επφκελν θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο 

πξσηνδίθε, πνπ νξίδεηαη κε 

πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ 

εθηεινχληνο ρξέε πξντζηακέλνπ 

πξνέδξνπ πξσηνδηθψλ.». 

 



 «Άξζξν 20Α 

«1. Οπνηνδήπνηε έλδηθν 

βνήζεκα ή κέζν πνπ αζθήζεθε 

ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε 

πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί 

λα εηζαρζεί ζηελ Πιήξε 

Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

κε απιή πξάμε ηξηκεινχο 

επηηξνπήο, απνηεινχκελεο απφ 

ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ηνλ 

αξραηφηεξν Αληηπξφεδξν θαη 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ θαζ' 

χιελ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ 

αίηεκα ελφο ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

φηαλ κε απηφ ηίζεηαη δήηεκα 

γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ 

έρεη ζπλέπεηεο γηα επξχηεξν 

θχθιν πξνζψπσλ. Σα αηηήκαηα 

ησλ δηαδίθσλ ππνγξάθνληαη 

 «Άξζξν 20
Α
 

1.Οπνηνδήπνηε έλδηθν βνήζεκα ή 

κέζν πνπ αζθήζεθε ελψπηνλ 

νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα εηζαρζεί 

ζηελ πιήξε νινκέιεηα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ κε απιή πξάμε 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ 

ηνπ, ηνλ αξραηφηεξν Αληηπξφεδξν 

θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ 

θαζ’ χιελ Τκήκαηνο, χζηεξα απφ 

αίηεκα ελφο εθ ησλ δηαδίθσλ ή 

ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, φηαλ κε απηφ ηίζεηαη 

δήηεκα γεληθφηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη ζπλέπεηεο 

γηα επξχηεξν θχθιν πξνζψπσλ. 

2.Τα αηηήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

ππνγξάθνληαη επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ απφ δηθεγφξν θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ παξάβνιν 

ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, ην νπνίν 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ 

αηηήκαηνο. Τν χςνο ηνπ πνζνχ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο. 

Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, 

ε Δπηηξνπή θαιεί φινπο ηνπο 



επί πνηλή απαξαδέθηνπ απφ 

δηθεγφξν θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

παξάβνιν ηξηαθνζίσλ ( 300 

)επξψ, ην νπνίν θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ 

αηηήκαηνο. Σν χςνο ηνπ πνζνχ 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο. Πξηλ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο ε Δπηηξνπή 

θαιεί φινπο ηνπο δηαδίθνπο θαη 

ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, φηαλ ππνβάιιεη απηφο 

ην αίηεκα, λα εκθαληζζνχλ 

ελψπηφλ ηεο θαη λα εθζέζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο 

απηνπξνζψπσο ή κε ππφκλεκα, 

θαηαηηζέκελν ζε νξηδφκελε απφ 

δηαδίθνπο θαη ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, φηαλ ππνβάιιεη 

απηφο ην αίηεκα, λα εκθαληζζνχλ 

ελψπηφλ ηεο θαη λα εθζέζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κε 

ππφκλεκα, πνπ θαηαηίζεηαη ζε 

νξηδφκελε απφ απηήλ πξνζεζκία. 

3.Ζ πξάμε ηεο Δπηηξνπήο 

δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2) 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ 

Αζελψλ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθδίθαζεο ησλ 

εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο 

ηίζεηαη ην ίδην δήηεκα, κε 

απφθαζε ησλ θαηά πεξίπησζε 

επηιακβαλνκέλσλ δηθαζηεξίσλ 

ηεο νπζίαο. Ζ αλαζηνιή δελ 

θαηαιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή 

δηθαζηηθή πξνζηαζία. 

4.Σηε δίθε ελψπηνλ ηεο πιήξνπο 

νινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

κπνξεί λα παξέκβεη θάζε 

δηάδηθνο ζε εθθξεκή δίθε, ζηελ 

νπνία ηίζεηαη ην ίδην σο άλσ 

δήηεκα, θαη λα πξνβάιεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα απηφ. Γηα ηελ ελ ιφγσ 

παξέκβαζε δελ θαηαινγίδεηαη 

δηθαζηηθή δαπάλε, ε δε κε 

άζθεζή ηεο δελ δεκηνπξγεί 

δηθαίσκα άζθεζεο αλαθνπήο ή 

ηξηηαλαθνπήο. 



απηήλ πξνζεζκία. Ζ πξάμε ηεο 

Δπηηξνπήο δεκνζηεχεηαη ζε δχν 

εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ 

Αζελψλ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθδίθαζεο ησλ 

εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, ζηηο 

νπνίεο ηίζεηαη ην ίδην δήηεκα, 

κε απφθαζε ησλ θαηά 

πεξίπησζε επηιακβαλνκέλσλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο νπζίαο. Ζ 

αλαζηνιή δελ θαηαιακβάλεη ηελ 

πξνζσξηλή δηθαζηηθή 

πξνζηαζία. Μεηά ηελ επίιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο, ε Πιήξεο 

Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

παξαπέκπεη ην έλδηθν κέζν ή 

βνήζεκα ζην αξκφδην 

δηθαζηήξην. Ζ απφθαζε ηεο 

Πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ δεζκεχεη ηνπο 

5.Μεηά απφ ηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο, ε πιήξεο νινκέιεηα 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ παξαπέκπεη ην 

έλδηθν κέζν ή βνήζεκα ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην. Ζ απφθαζε 

ηεο πιήξνπο νινκέιεηαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ δεζκεχεη ηνπο 

δηαδίθνπο ηεο ελψπηφλ ηνπ δίθεο, 

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη παξεκβάληεο. 

6.Μεηά απφ ηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο θαηά ηελ παξ. 1, νη 

ππνζέζεηο, ησλ νπνίσλ είρε 

αλαζηαιεί ε εθδίθαζε, 

επαλαθέξνληαη γηα ζπδήηεζε ζε 

λέα δηθάζηκν κε θιήζε, ε νπνία 

θαηαηίζεηαη κε επηκέιεηα 

νπνηνπδήπνηε δηαδίθνπ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ.». 

 



δηαδίθνπο ηεο ελψπηφλ ηνπ 

δίθεο, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη  νη 

παξεκβάληεο. ηε δίθε ελψπηνλ 

ηεο Πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ κπνξεί λα 

παξέκβεη θάζε δηάδηθνο ζε 

εθθξεκή δίθε, ζηελ νπνία 

ηίζεηαη ην ίδην σο άλσ 

δήηεκα, θαη λα πξνβάιεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ ζρεηηθά κε 

ηνδήηεκα απηφ. Γηα ηελ ελ 

ιφγσ παξέκβαζε δελ 

θαηαινγίδεηαη δηθαζηηθή 

δαπάλε, ε δε κε άζθεζή ηεο δελ  

δεκηνπξγεί δηθαίσκα άζθεζεο 

αλαθνπήο ή ηξηηαλαθνπήο. 

1. Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε 



παξάγξαθν, νη 

ππνζέζεηο, ησλ νπνίσλ 

είρε αλαζηαιεί ε 

εθδίθαζε, 

επαλαθέξνληαη γηα 

ζπδήηεζε ζε λέα 

δηθάζηκν κε θιήζε, ε 

νπνία θαηαηίζεηαη κε 

επηκέιεηα νπνηνπδήπνηε 

δηαδίθνπ ζηε γξακκαηεία 

ηνπ αξκνδίνπ 

δηθαζηεξίνπ ». 

 

Άξζξν 79 
1. Αλ ηξίηνο αληηπνηείηαη 

νιφθιεξν ή έλα κέξνο απφ 

ην αληηθείκελν ηεο δίθεο πνπ 

εθθξεκεί αλάκεζα ζε άιινπο, 

έρεη δηθαίσκα λα παξέκβεη 

θπξίσο ζηνλ πξψην βαζκφ. 

 

 

 Άξζξν 79 
1. Αλ ηξίηνο αληηπνηείηαη 

νιφθιεξν ή κέξνο απφ ην 

αληηθείκελν δίθεο πνπ 

εθθξεκεί αλάκεζα ζε άιινπο, 

έρεη δηθαίσκα λα παξέκβεη 

θπξίσο ζε θάζε ζηάζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο ή ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο δηαδηθαζίαο. 

 

 



Αξζξν 81 
 

 1. Ζ θχξηα θαη ε Πξφζζεηε 

παξέκβαζε, αλεμάξηεηα απν 

ην αλ 

γίλεηαη εθνχζηα ή χζηεξα 

απν πξνζεπίθιεζε ή 

αλαθνίλσζε, αζθείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αγσγή 

θαη θνηλνπνηείηαη ζε 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο. Σν 

δηθφγξαθν ηεο παξέκβαζεο 

πξέπεη λα πεξηέρεη, 

εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα θάζε 

δηθφγξαθν α) αλαγξαθή 

ησλ δηαδίθσλ θαη ηεο 

δηαθνξάο πνπ εθθξεκεί, β) 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ έρεη ν 

παξεκβαίλσλ ζηελ εθθξεκή 

δίθε, θαζψο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο κε βάζε ην 

νπνίν αληηπνηείηαη ην 

επίδηθν,γ) ζε πεξίπησζε 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο, 

θαζνξηζκφ ηνπ δηαδίθνπ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη ε παξέκβαζε. 

 Άξζξν 81 
1. Ζ θχξηα ή ε 

πξφζζεηε παξέκβαζε αζθείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ αγσγή θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ίδην 

πηλάθην θαη δηθάζηκν, πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζζεί ε ζρεηηθή 

κε ηελ θύξηα δίθε 

αγσγή.Όηαλ ε θύξηα ή ε 

πξόζζεηε παξέκβαζε 

αζθείηαη ύζηεξα από 

πξνζεπίθιεζε ή 

αλαθνίλσζε, επηδίδεηαη ζε 

όινπο ηνπο δηαδίθνπο, κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ, κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα (60) 

εκεξώλ ή αλ πξόθεηηαη γηα 

θάηνηθν εμσηεξηθνύ κέζα ζε 

πξνζεζκία εθαηόλ είθνζη  

(120) εκεξώλ από ηελ 

επίδνζε ηεο πξνζεπίθιεζεο 

ή ηεο αλαθνίλσζεο. Τν 

δηθφγξαθν ηεο παξεκβάζεο 

πξέπεη λα πεξηέρεη, εθηφο απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

γηα θάζε δηθφγξαθν, 

α) αλαγξαθή ησλ 

δηαδίθσλ θαη ηεο δηαθνξάο πνπ 

εθθξεκεί, 

 



 

  2. Ζ άζθεζε ηεο θχξηαο 

παξέκβαζεο έρεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη θαη ε 

άζθεζε ηεο αγσγεο. 

 

  3. Ο παξεκβαίλσλ θαιείηαη 

ζηηο επφκελεο δηαδηθαζηηθέο 

πξάμεηο απφ ην 

δηάδηθν πνπ επηζπεχδεη ηε 

δίθε. ε πεξίπησζε 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο έρεη 

δηθαίσκα λα πξνηείλεη ηελ 

έιιεηςε θιήηεπζεο θαη ν 

δηάδηθνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ 

αζθήζεθε ε παξέκβαζε. 

 

β) πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ έρεη 

ν παξεκβαίλσλ ζηελ εθθξεκή 

δίθε, θαζψο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο κε βάζε ην νπνίν 

αληηπνηείηαη ην επίδηθν, 

γ) ζε πεξίπησζε 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο, 

θαζνξηζκφ ηνπ δηαδίθνπ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε παξέκβαζε. 

2. Ζ άζθεζε ηεο θχξηαο 

παξέκβαζεο έρεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη θαη ε 

άζθεζε ηεο αγσγήο. 

3. Ο παξεκβαίλσλ 

θαιείηαη ζηηο επφκελεο 

δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο απφ ην 

δηάδηθν πνπ επηζπεχδεη ηε 

δίθε. Σε πεξίπησζε πξφζζεηεο 

παξέκβαζεο έρεη δηθαίσκα λα 

πξνηείλεη ηελ έιιεηςε 

θιήηεπζεο θαη ν δηάδηθνο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ 

αζθήζεθε ε παξέκβαζε. 

 



Αξζξν 89 
 

 Ζ πξνζεπίθιεζε αζθείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αγσγή 

θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

πξνζεπηθαινχκελν. Ζ 

άζθεζε ηεο πξνζεπίθιεζεο 

έρεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

έρεη θαη ε άζθεζε ηεο 

αγσγήο". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άξζξν 89 
Ζ πξνζεπίθιεζε 

αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

αγσγή θαη πξνζδηνξίδεηαη 

ζην ίδην πηλάθην θαη 

δηθάζηκν, πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζζεί ε ζρεηηθή κε 

ηελ θύξηα δίθε αγσγή. Ο 

ελάγσλ θαηαζέηεη ηελ 

πξνζεπίθιεζε ηαπηνρξόλσο 

κε ηελ αγσγή θαη επηδίδεη 

απηήλ ζηνλ 

πξνζεπηθαινύκελν, κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ, κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξώλ. Ο ελαγόκελνο αζθεί 

ηελ πξνζεπίθιεζε, κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ, κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα (60) 

εκεξώλ ή αλ δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθό κέζα ζε 

πξνζεζκία εθαηόλ είθνζη  

(120) εκεξώλ από ηελ 

επίδνζε ζε απηόλ ηεο 

ζρεηηθήο κε ηελ θύξηα δίθε 

αγσγήο. Ζ άζθεζε ηεο 

πξνζεπίθιεζεο έρεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη θαη ε 

άζθεζε ηεο αγσγήο 

 



 

  

 

  "Αξζξν 115 
 

 1. Ζ δηαδηθαζία πξηλ απφ ηε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη έμσ 

απφ ην αθξναηήξην είλαη 

πάληνηε έγγξαθε. 

 

 2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

άξζξσλ 237 θαη 238 ζηνλ 

πξψην βαζκφ, θαζψο θαη 

ζηηο ππνζέζεηο ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο ε πξνθνξηθή 

ζπδήηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

 3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ 

κηθξνδηαθνξψλ, ε θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή." 

 

«Άξζξν 115 

1. Ζ δηαδηθαζία πξηλ απφ 

ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε 

θαη έμσ απφ ην 

αθξναηήξην είλαη 

πάληνηε έγγξαθε. 

2. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

ζηνλ πξψην βαζκφ, θαζψο θαη 

ζηηο ππνζέζεηο ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο ε πξνθνξηθή 

ζπδήηεζε είλαη ππνρξεσηηθή». 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ 

κηθξνδηαθνξψλ, ε θαηάζεζε 

 « Άξζξν 115 

1.Ζ δηαδηθαζία πξηλ απφ ηε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη έμσ απφ 

ην αθξναηήξην είλαη πάληνηε 

έγγξαθε. 

2.Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

ζηνλ πξψην βαζκφ, θαζψο θαη 

ζηηο ππνζέζεηο ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο ε πξνθνξηθή 

ζπδήηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

3.Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ κηθξνδηαθνξψλ, 

ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή.». 

 



πξνηάζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή». 

 

" Αξζξν 118 
 

 Σα δηθφγξαθα πνπ 

επηδίδνληαη απφ έλα δηάδηθν 

ζε άιινλ ή ππνβάιινληαη ζην 

δηθαζηήξην πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ: 

 

 1) ην δηθαζηήξην ή ηνλ 

δηθαζηή, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ 

δηεμάγεηαη ε δίθε ή ε 

δηαδηθαζηηθή πξάμε, 

 

 2) ην είδνο ηνπ δηθνγξάθνπ, 

 

 3) ην φλνκα, ην επψλπκν, ην 

παηξψλπκν, ηελ θαηνηθία θαη 

ηε δηεχζπλζε φισλ ησλ 

δηαδίθσλ θαη ησλ λφκηκσλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο 

θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ δηαδίθνπ πνπ 

επηδίδεη ή ππνβάιιεη ην 

«Άξζξν 118 

Τα δηθφγξαθα πνπ επηδίδνληαη 

απφ έλα δηάδηθν ζε άιινλ ή 

ππνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ: 

1) ην δηθαζηήξην ή ηνλ 

δηθαζηή, ελψπηνλ ηνπ 

νπνίνπ δηεμάγεηαη ε 

δίθε ή ε δηαδηθαζηηθή 

πξάμε, 

2) ην είδνο ηνπ 

δηθνγξάθνπ, 

3) ην φλνκα, ην επψλπκν, 

ην παηξψλπκν, ηελ 

 Άξζξν 118 

Τα δηθφγξαθα πνπ επηδίδνληαη 

απφ έλα δηάδηθν ζε άιινλ ή 

ππνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ: 1) ην 

δηθαζηήξην ή ηνλ δηθαζηή, 

ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε 

δίθε ή ε δηαδηθαζηηθή πξάμε, 2) 

ην είδνο ηνπ δηθνγξάθνπ, 3) ην 

φλνκα, ην επψλπκν, ην 

παηξψλπκν, ηελ θαηνηθία θαη ηε 

δηεχζπλζε φισλ ησλ δηαδίθσλ θαη 

ησλ λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

δηαδίθνπ πνπ επηδίδεη ή 

ππνβάιιεη ην δηθφγξαθν θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, 

ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε ηεο 

έδξαο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ηνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπο, 

4) ην αληηθείκελν ηνπ 

δηθνγξάθνπ, θαηά ηξφπν ζαθή, 

νξηζκέλν θαη επζχλνπην θαη 5) ηε 

ρξνλνινγία θαη ηελ ππνγξαθή 



δηθφγξαθν θαη αλ πξφθεηηαη 

γηα λνκηθά πξφζσπα, ηελ 

επσλπκία, ηε δηεχζπλζε ηεο 

έδξαο ηνπο, θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ ηνπο, 

 

 4) ην αληηθείκελν ηνπ 

δηθνγξάθνπ, θαηά ηξφπν 

ζαθή, νξηζκέλν θαη 

επζχλνπην θαη 

 

 5) ηε ρξνλνινγία θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ 

λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ 

δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ 

ηνπ θαη, φηαλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε παξάζηαζε 

κε δηθεγφξν, ηελ ππνγξαθή 

ηνπ δηθεγφξνπ." 

 

θαηνηθία θαη ηε 

δηεχζπλζε φισλ ησλ 

δηαδίθσλ θαη ησλ 

λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ δηαδίθνπ 

πνπ επηδίδεη ή 

ππνβάιιεη ην 

δηθφγξαθν θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθά 

πξφζσπα, ηελ 

επσλπκία, ηε δηεχζπλζε 

ηεο έδξαο ηνπο, θαζψο 

θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

ηνπο, 

4) ην αληηθείκελν ηνπ 

δηθνγξάθνπ, θαηά 

ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λνκίκνπ 

αληηπξνζψπνπ ή ηνπ δηθαζηηθνχ 

πιεξεμνπζίνπ ηνπ θαη, φηαλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε παξάζηαζε κε 

δηθεγφξν, ηελ ππνγξαθή ηνπ 

δηθεγφξνπ. Ψο ππνγξαθή λνείηαη 

θαη ε ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε 

ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 51 ηνπ 

άξζξνπ 2 θαη ζηα άξζξα 25 θαη 

57 ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184).». 

 



ηξφπν ζαθή, νξηζκέλν 

θαη επζχλνπην θαη 

5) ηε ρξνλνινγία θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ δηαδίθνπ 

ή ηνπ λνκίκνπ 

αληηπξνζψπνπ ή ηνπ 

δηθαζηηθνχ 

πιεξεμνπζίνπ ηνπ θαη, 

φηαλ είλαη ππνρξεσηηθή 

ε παξάζηαζε κε 

δηθεγφξν, ηελ 

ππνγξαθή ηνπ 

δηθεγφξνπ. 

«Ωο ππνγξαθή λνείηαη θαη ε 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ πξνζψπσλ, φπσο ν 

λφκνο νξίδεη». 



 

Αξζξν 119 
 

 "1. Σα δηθφγξαθα ηεο 

αγσγήο, ηεο αλαθνπήο 

εξεκνδηθίαο, ηεο έθεζεο, ηεο 

αλαίξεζεο, ηεο 

αλαςειάθεζεο, ηεο 

ηξηηαλαθνπήο, ηεο αλαθνπήο 

ελαληίνλ εμψδηθσλ θαη 

δηθαζηηθψλ πξάμεσλ, ηεο 

θχξηαο θαη πξφζζεηεο 

παξέκβαζεο, ηεο 

αλαθνίλσζεο θαη ηεο 

πξνζεπίθιεζεο πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ, εθηφο απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξνλ 118, θαη αθξηβή 

θαζνξηζκφ ηεο δηεχζπλζεο, 

θαη ηδίσο νδφ θαη αξηζκφ ηεο 

θαηνηθίαο ή ηνπ γξαθείνπ ή 

ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

δηαδίθνπ πνπ ελεξγεί ηε 

δηαδηθαζηηθή πξάμε, ηνπ 

λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

θαη ηνπ δηθαζηηθνχ 

πιεξεμνπζίνπ ηνπ. Σα 

δηθφγξαθα πεξηέρνπλ επίζεο 

ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ 

Άξζξν 119 

1. Τα δηθφγξαθα ηεο 

αγσγήο, ηεο αλαθνπήο 

εξεκνδηθίαο, ηεο 

έθεζεο, ηεο αλαίξεζεο, 

ηεο αλαςειάθεζεο, ηεο 

ηξηηαλαθνπήο, ηεο 

αλαθνπήο ελαληίνλ 

εμψδηθσλ θαη 

δηθαζηηθψλ πξάμεσλ, 

ηεο θχξηαο θαη 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο, 

ηεο αλαθνίλσζεο θαη 

ηεο πξνζεπίθιεζεο 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ, 

εθηφο απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξνλ 118, θαη αθξηβή 

 Άξζξν 119 

1.Τα δηθφγξαθα ηεο αγσγήο, ηεο 

αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο 

έθεζεο, ηεο αλαίξεζεο, ηεο 

αλαςειάθεζεο, ηεο 

ηξηηαλαθνπήο, ηεο αλαθνπήο 

ελαληίνλ εμψδηθσλ θαη 

δηθαζηηθψλ πξάμεσλ, ηεο θχξηαο 

θαη πξφζζεηεο παξέκβαζεο, ηεο 

αλαθνίλσζεο θαη ηεο 

πξνζεπίθιεζεο πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 118, 

θαη αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο 

δηεχζπλζεο, θαη ηδίσο νδφ θαη 

αξηζκφ ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ 

γξαθείνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ηνπ δηαδίθνπ πνπ ελεξγεί ηε 

δηαδηθαζηηθή πξάμε, ηνπ λφκηκνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ 

δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ ηνπ. Τα 

δηθφγξαθα πεξηέρνπλ επίζεο ηηο 

δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ πιεξεμνχζησλ 

δηθεγφξσλ. 

2.Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 

εθαξκφδεηαη θαη ζην δηθφγξαθν 

ηεο δήισζεο γηα ηελ εθνχζηα 

επαλάιεςε ηεο δίθεο, θαζψο θαη 



ηαρπδξνκείνπ ησλ 

πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ." 

 

  2. Ζ δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδεηαη 

θαη ζην δηθφγξαθν ηεο 

δήισζεο γηα ηελ εθνχζηα 

επαλάιεςε ηεο δίθεο, θαζψο 

θαη ζηηο πξνηάζεηο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα πξψηε 

θνξά ζε θάζε δηθαζηήξην, 

εθφζνλ ν δηάδηθνο 

δελ είρε θνηλνπνηήζεη 

δηθφγξαθν απν εθείλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. 

 

  3. Κάζε κεηαβνιή ηεο 

δηεχζπλζεο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη κε ηα 

δηθφγξαθα πνπ θνηλνπνηεί ν 

έλαο δηάδηθνο ζηνλ άιιν ή κε 

ηηο πξνηάζεηο ή 

κε ρσξηζηφ δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

ζην νπνίν εθθξεκεί ε 

ππφζεζε, επηζπλάπηεηαη ζηε 

δηθνγξαθία θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ αληίδηθν. 

θαζνξηζκφ ηεο 

δηεχζπλζεο, θαη ηδίσο 

νδφ θαη αξηζκφ ηεο 

θαηνηθίαο ή ηνπ 

γξαθείνπ ή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ 

δηαδίθνπ πνπ ελεξγεί ηε 

δηαδηθαζηηθή πξάμε, 

ηνπ λφκηκνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη 

ηνπ δηθαζηηθνχ 

πιεξεμνπζίνπ ηνπ. Τα 

δηθφγξαθα πεξηέρνπλ 

επίζεο ηηο δηεπζχλζεηο 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ 

πιεξεμνχζησλ 

δηθεγφξσλ. 

2. Ζ δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 

ζηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

γηα πξψηε θνξά ζε θάζε 

δηθαζηήξην, εθφζνλ ν δηάδηθνο 

δελ είρε θνηλνπνηήζεη δηθφγξαθν 

απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. 

3.Κάζε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο 

πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη κε ηα 

δηθφγξαθα πνπ θνηλνπνηεί ν έλαο 

δηάδηθνο ζηνλ άιιν ή κε ηηο 

πξνηάζεηο ή κε ρσξηζηφ 

δηθφγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην 

νπνίν εθθξεκεί ε ππφζεζε, 

επηζπλάπηεηαη ζηε δηθνγξαθία 

θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ αληίδηθν. 

4.Τα δηθφγξαθα θάζε θχζεσο, 

είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη 

θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ 

θέξνπλ ηζνδχλακε ηεο ηδηφρεηξεο 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

ζθξαγίδα. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν 

είλαη δπλαηφ λα ππνβάιινληαη θαη 

ηα επηθαινχκελα κε ηηο πξνηάζεηο 

απνδεηθηηθά κέζα. Τν δηθφγξαθν 

πνπ έρεη ππνβιεζεί κε 

ειεθηξνληθά κέζα ζεσξείηαη φηη 

θαηαηέζεθε, εθφζνλ επηζηξαθεί 

ζηνλ απνζηνιέα ηνπ εγγξάθνπ 

απφ ην δηθαζηήξην ειεθηξνληθή 

απφδεημε, πνπ ζα θέξεη 

ηζνδχλακε ηεο ηδηφρεηξεο 



 

 

" 4. Σα δηθφγξαθα θάζε 

θχζεσο, είλαη δπλαηφλ λα 

ππνβάιινληαη θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ 

θέξνπλ πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 

παξ. 1 ηνπ π.δ. 150/2001 (Α` 

125). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν 

είλαη δπλαηφ λα 

ππνβάιινληαη θαη ηα 

επηθαινχκελα κε ηηο 

πξνηάζεηο απνδεηθηηθά κέζα. 

Σν δηθφγξαθν πνπ έρεη 

ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθά 

κέζα ζεσξείηαη φηη 

θαηαηέζεθε, εθφζνλ 

επηζηξαθεί ζηνλ απνζηνιέα 

ηνπ εγγξάθνπ απφ ην 

δηθαζηήξην ειεθηξνληθή 

απφδεημε, πνπ ζα θέξεη 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή, θαηά ηελ άλσ 

έλλνηα θαη ζα πεξηέρεη θαη 

ηελ έθζεζε θαηάζεζεο". 

 

εθαξκφδεηαη θαη ζην 

δηθφγξαθν ηεο δήισζεο 

γηα ηελ εθνχζηα 

επαλάιεςε ηεο δίθεο, 

θαζψο θαη ζηηο 

πξνηάζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη γηα 

πξψηε θνξά ζε θάζε 

δηθαζηήξην, εθφζνλ ν 

δηάδηθνο δελ είρε 

θνηλνπνηήζεη δηθφγξαθν 

απφ εθείλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. 

3. Κάζε κεηαβνιή ηεο 

δηεχζπλζεο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη κε ηα 

δηθφγξαθα πνπ 

θνηλνπνηεί ν έλαο 

δηάδηθνο ζηνλ άιιν ή κε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

ζθξαγίδα θαη ζα πεξηέρεη θαη ηελ 

έθζεζε θαηάζεζεο. Γελ 

απαηηείηαη ε παξαπάλσ ππνγξαθή 

ή ζθξαγίδα, αλ πθίζηαηαη 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

επηθνηλσληψλ ζηα δηθαζηήξηα, 

ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε 

πξνεγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κε 

πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο, ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε 

απηψλ, ηελ ππνβνιή ηνπ 

δηθνγξάθνπ ειεθηξνληθά θαη ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε απνζηνιή ζε 

απηνχο αληηγξάθνπ ηνπ 

θαηαηεζεηκέλνπ δηθνγξάθνπ.». 
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ηηο πξνηάζεηο ή κε 

ρσξηζηφ δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν 

εθθξεκεί ε ππφζεζε, 

επηζπλάπηεηαη ζηε 

δηθνγξαθία θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν. 

«4.Σα δηθφγξαθα θάζε θχζεσο, 

είλαη δπλαηφλ λα 

ππνβάιινληαη θαη κε ε  

ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ 

θέξνπλ ηζνδχλακε ηεο 

ηδηφρεηξεο ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή ζθξαγίδα». Καηά 

ηνλ ίδην ηξφπν είλαη δπλαηφ λα 

ππνβάιινληαη θαη ηα 

επηθαινχκελα κε ηηο πξνηάζεηο 



απνδεηθηηθά κέζα. Σν 

δηθφγξαθν πνπ έρεη ππνβιεζεί 

κε ειεθηξνληθά κέζα ζεσξείηαη 

φηη θαηαηέζεθε, εθφζνλ 

επηζηξαθεί ζηνλ απνζηνιέα ηνπ 

εγγξάθνπ απφ ην δηθαζηήξην 

ειεθηξνληθή απφδεημε, πνπ ζα 

θέξεη ηζνδχλακε ηεο ηδηφρεηξεο 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

ζθξαγίδα θαη ζα πεξηέρεη θαη 

ηελ έθζεζε θαηάζεζεο. Γελ 

απαηηείηαη ε παξαπάλσ 

ππνγξαθή ή ζθξαγίδα, αλ 

πθίζηαηαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

επηθνηλσληψλ ζηα δηθαζηήξηα, 

ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε 

πξνεγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κε 

πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο, ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ 

ηαπηνπνίεζε απηψλ, ηελ 



ππνβνιή ηνπ δηθνγξάθνπ 

ειεθηξνληθά θαη ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε ζε απηνχο 

απνζηνιή αληηγξάθνπ ηνπ 

θαηαηεζεηκέλνπ δηθνγξάθνπ». 

 

Άξζξν 122 
 

1. Ζ επίδνζε θάζε εγγξάθνπ 

γίλεηαη κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή 

δηνξηζκέλν ζην δηθαζηήξην, 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

έρεη ηελ θαηνηθία 

ή ηε δηακνλή ηνπ, φηαλ 

γίλεηαη ε επίδνζε, εθείλνο 

πξνο ηνλ νπνίν απηή 

απεπζχλεηαη. 

 

«2. Οη επηδφζεηο πνπ 

γίλνληαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαη απφ πνηληθφ 

θιεηήξα ηεο πεξηθέξεηαο ή 

απφ φξγαλν ηεο ειιεληθήο 

αζηπλνκίαο ή ηεο 

Άξζξν 122 

Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 

122 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο (Π.Γ. 503/1985, 

ΦΔΚ Α' 182) θαηαξγείηαη. 

 

  



δαζνθπιαθήο, ή απφ ην 

γξακκαηέα ηνπ δήκνπ. 

 

 3. Αλ δελ ππάξρεη 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο ζηνλ 

ηφπν ηεο επίδνζεο ή αλ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ εηζαγγειέα 

πξσηνδηθψλ ή ηνπ 

εηξελνδίθε ηεο πεξηθέξεηαο 

φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

επίδνζε είλαη δχζθνιε ε 

κεηάβαζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

επηκειεηή ζηνλ ηφπν απηφλ, 

ε επίδνζε κπνξεί λα γίλεη 

θαη απφ πνηληθφ θιεηήξα ηεο 

πεξηθέξεηαο ή απφ φξγαλν 

ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο ή 

ηεο δαζνθπιαθήο ή απφ ηνλ 

γξακκαηέα ηνπ δήκνπ πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ 

πξναλαθεξφκελν εηζαγγειέα 

ε εηξελνδίθε.» 

 

  4. Με δηαηάγκαηα πνπ 

εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

κπνξεί λα θαζηεξσζεί θαη ε 

επίδνζε κε ην ηαρπδξνκείν ή 

κε ηειεγξάθεκα ή 

ηειέθσλν, φισλ ή κεξηθψλ 



απν ηα πξναλαθεξφκελα 

έγγξαθα θαη παξάιιεια λα 

νξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ζα γίλεηαη θαη ζα 

απνδεηθλχεηαη ε 

επίδνζε. 

 

«5. Σα δηθφγξαθα είλαη 

δπλαηφλ λα επηδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1, θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 

εθφζνλ θέξνπλ πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 

παξάγξαθνο 1 ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

150/2001. Σν δηθφγξαθν πνπ 

έρεη επηδνζεί κε ειεθηξνληθά 

κέζα ζεσξείηαη φηη 

επηδφζεθε, εθφζνλ 

επηζηξαθεί ζηνλ απνζηνιέα 

ηνπ εγγξάθνπ απφ ηνλ 

παξαιήπηε ειεθηξνληθή 

Απφδεημε, πνπ ζα θέξεη 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή, θαηά ηελ άλσ 

έλλνηα θαη ζα ηζρχεη σο 

έθζεζε επίδνζεο.» 
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 Άξζξν 122 Α 

 

2.Σα δικόγραφα είναι δυνατόν 

να επιδίδονται, ςφμφωνα με 

τθν  

175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 

898.ΑΡΘΡΟ 86 .................................................................................................................................................................................................................... 320 

899. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ  .................................................................................................................................................................................................................. 320 

900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

  

Άξζξν 122 Α 
«2. Τα δηθφγξαθα είλαη δπλαηφλ 

λα επηδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1, θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, 

εθφζνλ θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ηζνδχλακε ηεο 

ηδηφρεηξεο ή ζθξαγίδα. Ζ επίδνζε 

κε ειεθηξνληθά κέζα ζεσξείηαη 

ζπληειεζκέλε κφλν εθφζνλ 

επηζηξαθεί ζηνλ δηελεξγνχληα 

ηελ επίδνζε δηθαζηηθφ επηκειεηή, 

ειεθηξνληθή απφδεημε 

παξαιαβήο ηνπ εγγξάθνπ, ε 

νπνία θέξεη ηζνδχλακε ηεο 

ηδηφρεηξεο ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην 

νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε ή 

ζθξαγίδα. Δπί πνηλή αθπξφηεηαο, 

ε ειεθηξνληθή απφδεημε 

πεξηέρεηαη ζηελ έθζεζε επίδνζεο 

ηελ νπνία ζπληάζζεη ν 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 139. Ζ επίδνζε 

ζεσξείηαη αλππφζηαηε, αλ ε 

ειεθηξνληθή απφδεημε δελ 

πεξηέιζεη ζηνλ δηελεξγνχληα ηελ 

επίδνζε κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο 

(24) ψξεο απφ ηελ απνζηνιή. 

Σπλέπεηα ηνπ αλππφζηαηνπ ηεο 

ειεθηξνληθήο επίδνζεο είλαη ε 

δηελέξγεηα ηεο κε θπζηθφ ηξφπν 



1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 
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επίδνζεο, φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 

122 επ.». 

Αξζξν 155 
 

1.Ζ αίηεζε γηα ηελ 

επαλαθνξά αζθείηαη κε ηα 

δηθφγξαθα πνπ 

θνηλνπνηεί ν έλαο δηάδηθνο 

ζηνλ άιινλ ή κε ηηο 

πξνηάζεηο ή κε ρσξηζηφ 

δηθφγξαγν πνπ θαηαηίζεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα 

ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο θαη θνηλνπνηείηαη 

«Άξζξν 155 

1. Ζ αίηεζε γηα ηελ 

επαλαθνξά αζθείηαη κε 

ηα δηθφγξαθα πνπ 

θνηλνπνηεί ν έλαο 

δηάδηθνο ζηνλ άιινλ ή 

κε ηηο πξνηάζεηο ή κε 

 Άξζξν 155 

1.Ζ αίηεζε γηα ηελ επαλαθνξά 

αζθείηαη κε ηα δηθφγξαθα πνπ 

θνηλνπνηεί ν έλαο δηάδηθνο ζηνλ 

άιινλ ή κε ηηο πξνηάζεηο ή κε 

ρσξηζηφ δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν. Όηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ άξζξσλ 237 θαη 238 

ππνβάιιεηαη κε ηηο πξνηάζεηο θαη 



ζηνλ αληίδηθν. 

 

  2. Ζ αίηεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο 

νπνίνπο δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ηεξεζεί ε πξνζεζκία,θαζψο 

θαη ηα απνδεηθηηθά 

κέζα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αιήζείαο ηνπο θαη λα 

πεξηέρεη ηελ πξάμε πνπ 

παξαιείθζεθε ή λα αλαθέξεη 

φηη έρεη ήδε ελεξγεζεί θαη 

εθφζνλ γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξάμεο 

ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξνο ηχπνο, 

πξέπεη λα αλαθεξέηαη θαη 

φηη ηεξήζεθε ν ηχπνο.  

  

 

ρσξηζηφ δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αγσγήο θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν. « Όηαλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ 

άξζξσλ 237 θαη 238 

ππνβάιιεηαη κε ηηο 

πξνηάζεηο θαη αίηεκα 

επαλαθνξάο ζηελ 

πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, απηέο 

θαηαηίζεληαη ζηε 

γξακκαηείαηνπ 

δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ν 

δηάδηθνο έρεη 

ελεκεξψζεη 

πξνεγνπκέλσο Γ 

πεξί ηεο ελέξγεηάο ηνπ απηήο, 

αίηεκα επαλαθνξάο ζηελ 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, απηέο 

θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ν δηάδηθνο 

έρεη ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο 

ηνλ αληίδηθφ ηνπ πεξί ηεο 

ελέξγεηάο ηνπ απηήο, κε ηελ 

απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δεισζείζα 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ε 

απνηχπσζε ηνπ νπνίνπ 

πξνζθνκίδεηαη ζηνλ ζρεηηθφ 

θάθειν. Σηελ πεξίπησζε απηή ε 

αληίθξνπζε απφ ηνλ αληίδηθν 

γίλεηαη ζε πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ 

εθπξφζεζκσλ πξνηάζεσλ. 

2.Ζ αίηεζε ηεο παξ. 1 πξέπεη λα 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ηεξεζεί ε πξνζεζκία, θαζψο θαη 

ηα απνδεηθηηθά κέζα γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ηνπο 

θαη λα πεξηέρεη ηελ πξάμε πνπ 

παξαιείθζεθε ή λα αλαθέξεη φηη 

έρεη ήδε ελεξγεζεί θαη εθφζνλ 

γηα ηελ άζθεζε ηεο πξάμεο 

ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξνο ηχπνο, 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη φηη 

ηεξήζεθε ν ηχπνο.». 

 



ηνλ αληίδηθφ ηνπ κε ηελ 

απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δεισζείζα 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ε 

απνηχπσζε ηνπ νπνίνπ 

πξνζθνκίδεηαη ζην ζρεηηθφ 

θάθειν. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

αληίθξνπζε απφ ηνλ αληίδηθν 

γίλεηαη ζε πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε 

ησλ εθπξφζεζκσλ πξνηάζεσλ». 

2. Ζ αίηεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πξέπεη 

λα αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ηεξεζεί ε πξνζεζκία, 

θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά κέζα γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο 



αιήζεηαο ηνπο θαη λα 

πεξηέρεη ηελ πξάμε πνπ 

παξαιείθζεθε ή λα 

αλαθέξεη φηη έρεη ήδε 

ελεξγεζεί θαη εθφζνλ 

γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξάμεο ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξνο ηχπνο, πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη θαη φηη 

ηεξήζεθε ν ηχπνο». 

 

"Αξζξν 179 

 

  Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

ζπκςεθίζεη φια ηα έμνδα ή 

έλα κέξνο ηνπο, 

κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

ζπδχγνπο ή ζε ζπγγελείο εμ 

αίκαηνο έσο θαη ην δεχηεξν 

βαζκφ ή φηαλ ε εξκελεία ηνπ 

θαλφλα δηθαίνπ 

«Άξζξν 179 

Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

ζπκςεθίζεη φια ηα έμνδα ή 

έλα κέξνο ηνπο, κφλν φηαλ : α) 

πξφθεηηαη γηα δηαθνξέο 

αλάκεζα ζε ζπδχγνπο ή ζε 

ζπγγελείο εμ αίκαηνο έσο θαη 

 «Άξζξν 179 

Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

ζπκςεθίζεη φια ηα έμνδα ή έλα 

κέξνο ηνπο, κφλν φηαλ πξφθεηηαη 

γηα δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

ζπδχγνπο ή ζε ζπγγελείο εμ 

αίκαηνο έσο θαη ην δεχηεξν 

βαζκφ ή φηαλ ε εξκελεία ηνπ 

θαλφλα δηθαίνπ πνπ 

εθαξκφζζεθε ήηαλ ηδηαίηεξα 

δπζρεξήο. Τν δηθαζηήξην κπνξεί 



πνπ εθαξκφζζεθε ήηαλ 

ηδηαίηεξα δπζρεξήο." 

 

ην δεχηεξν βαζκφ θαη β) ε 

εξκελεία ηνπ θαλφλα δηθαίνπ 

πνπ εθαξκφζζεθε ήηαλ 

ηδηαίηεξα δπζρεξήο. «Μπνξεί 

επηπιένλ λα ζπκςεθίζεη έλα 

κέξνο ησλ εμφδσλ, εάλ, θαη' 

εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ, 

ππάξρεη εχινγε ακθηβνιία γηα 

ηελ έθβαζε ηεο δίθεο ». 

 

επίζεο λα ζπκςεθίζεη έλα κέξνο 

ησλ εμφδσλ, εάλ, θαη’ εθηίκεζε 

ησλ πεξηζηάζεσλ, ππήξρε εχινγε 

ακθηβνιία γηα ηελ έθβαζε ηεο 

δίθεο.». 

 

Αξζξν 226.  
"1. Σν πξσηφηππν ηεο 

αγσγήο πνπ θαηαηέζεθε 

θπιάζζεηαη 

 ζην αξρείν ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

  

 "2. Ακέζσο κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο αγσγήο ν 

γξακκαηέαο, κε βάζε ηε 

ζεκείσζε ζην πξσηφηππν 

ηεο αγσγήο ηεο εκέξαο θαη 

ψξαο ζπδήηεζήο ηεο, ηελ 

εγγξάθεη ζην πηλάθην ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, φπνπ ζεκεηψλεη 

Άξζξν 226 

 «3. Τν πηλάθην είλαη βηβιίν κε 

αξηζκεκέλεο ζειίδεο, 

κνλνγξαθεκέλεο απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ή 

ηνλ εηξελνδίθε, ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη νη ππνζέζεηο 

πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζε θάζε 

δηθάζηκν 

«ηα εληαγκέλα ζην 

    

Άξζξν 226 
«3. Τν πηλάθην είλαη βηβιίν κε 

αξηζκεκέλεο ζειίδεο, 

κνλνγξαθεκέλεο απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνλ 

εηξελνδίθε, ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη νη ππνζέζεηο πνπ 

ζα ζπδεηεζνχλ ζε θάζε δηθάζηκν. 

Σηα δηθαζηήξηα πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ ην πηλάθην ηεξείηαη 

ειεθηξνληθά. Ο πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ν εηξελνδίθεο 

νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ 



ην φλνκα θαη ην επψλπκν 

ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ 

πιεξεμνπζίσλ ηνπο, θαζψο 

θαη ην αληηθείκελν ηεο δίθεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

237, θαηά ηε ζχληαμε ηεο 

έθζεζεο θαηάζεζεο ηεο 

αγσγήο ν γξακκαηέαο ζέηεη 

ζην πξσηφηππν θαη ζηα 

αληίγξαθα επδηάθξηηε 

ζεκείσζε ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη ε πξνζεζκία 

θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

γηα ηνλ ελάγνληα θαη ηνλ 

ελαγφκελν θαη επηζεκαίλεηαη 

φηη εθπξφζεζκεο πξνηάζεηο 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε". 

 

 

  3. Σν Πηλάθην είλαη βηβιίν 

κε αξηζκεκέλεο ζειίδεο, 

κνλνγξαθεκέλεο απφ 

ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ή ηνλ εηξελνδίθε, ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη 

νη ππνζέζεηο πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ ζε θάζε 

δηθάζηκν. Ο πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ν εηξελνδίθεο 

νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ δηθαζηήξηα ηεξείηαη 

ειεθηξνληθά». Ο πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ν εηξελνδίθεο 

νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ ζα 

εθδηθαζζνχλ ζε θάζε 

δηθάζηκν». 

 

πνπ ζα εθδηθαζζνχλ ζε θάζε 

δηθάζηκν.». 



ππνζέζεσλ  πνπ ζα 

εθδηθαζζνχλ ζε θάζε 

δηθάζηκν. 

 

  4. Ο δηθαζηήο πνπ 

δηεπζχλεη ηε πδήηεζε 

ζεκεηψλεη ζην Πηλάθην αλ ε 

πδήηεζε έγηλε θαη` 

αληηκσιία ή εξήκελ ή 

αλαβιήζεθε ή καηαηψζεθε. 

Αλ ε 

πδήηεζε αλαβιεζεί, ν  

γξακκαηέαο νθείιεη ακέζσο 

κεηά ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο λα κεηαθέξεη 

ηελ ππφζεζε ζηε ζεηξά ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ πξέπεη 

λα ζπδεηεζνχλ θαηά ηε 

δηθάζηκν πνπ νξίζζεθε. 

Κιήζε ηνπ δηαδίθνπ γηα 

εκθάληζε ζηε δηθάζηκν απηή 

δελ ρξεηάδεηαη θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ππφζεζεο 

ζην Πηλάθην ηζρχεη σο 

θιήηεπζε φισλ ησλ 

δηαδίθσλ. Αλ καηαησζεί ε 

ζπλεδξίαζε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, νη 

ππνζέζεηο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζ` 



απηήλ κεηαθέξνληαη κε 

επηκέιεηα ησλ δηαδίθσλ ζηηο 

επφκελεο 

ζπλεδξηάζεηο, αθφκε θαη κε 

ππέξβαζε ηνπ νξηζκέλνπ 

αξηζκνχ, θαη ν 

αληίδηθνο απηνχ πνπ 

επηζπεχδεη ηε πδήηεζε 

θαιείηαη πάληνηε ζηε λέα 

δηθάζηκν. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε εγγξαθή, ε θιήζε θαη 

ε επίδνζή ηεο 

γίλνληαη αηειψο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη φηαλ είλαη 

αλαγθαία ε αλαπδήηεζε 

ηεο ππφζεζεο." 

 

«Διιείςεηο ή ζθάικαηα ηνπ 

πηλαθίνπ, σο πξνο ηα 

ζηνηρεία ησλ δηαδίθσλ, ησλ 

εθδηθαδφκελσλ ππνζέζεσλ 

θαη ηε ζήκαλζε ηνπ, 

ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηελ 

εθθψλεζε ηεο ππφζεζεο 

χζηεξα απφ πξνθνξηθή 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

δηαδίθνπ.» 

 

«5. Κάζε αίηεκα πξνηίκεζεο 

πνπ ππνβάιιεηαη απφ 



δηάδηθν γηα νξηζκφ εκέξαο 

πδήηεζεο αίηεζεο, αγσγήο 

ή ελδίθνπ κέζνπ ελψπηνλ 

παληφο δηθαζηεξίνπ, 

νηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο, 

δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε 

πνπ, θαηά ηε λφκηκε ζεηξά, 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ή 

έρεη ήδε πξνζδηνξηζηεί, 

ππνβάιιεηαη εγγξάθσο. ηελ 

αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ, λα πεξηέρνληαη 

νη ιφγνη ηεο πξνηίκεζεο θαη 

ν αξκφδηνο δηθαζηήο 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά, κε 

αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ.» 

 

 

‘Άξζξν 227  

1. Αλ ππάξρνπλ ηππηθέο 

παξαιείςεηο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπιεξσζνχλ, ν πξφεδξνο 

νπνηνπδήπνηε πνιπκεινχο 

δηθαζηεξίνπ ή ν 

εηζεγεηήο ή ν δηθαζηήο 

κνλνκεινχο δηθαζηεξίνπ 

θαιεί λα ηηο ζπκπιεξψζεη 

θαη κεηά ηελ πδήηεζε, ηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ή ην 

δηάδηθν, εθφζνλ 

«Άξζξν 227. 

2. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη θαη 

ηειεθσληθψο, ν δε γξακκαηέαο 

βεβαηψλεη κε ζεκείσζε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο ην ρξφλν ηεο 

εηδνπνίεζεο, ηα δεηνχκελα 

 Άξζξν  227 
 

«2. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη θαη 

ηειεθσληθψο, ν δε γξακκαηέαο 

βεβαηψλεη κε ζεκείσζε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο ην ρξφλν ηεο 

εηδνπνίεζεο, ηα δεηνχκελα 

ζηνηρεία θαη ηελ πξνζεζκία. Αλ ε 

ηειεθσληθή πξφζθιεζε είλαη 

αδχλαηε ή δπζρεξήο, 

απνζηέιιεηαη έγγξαθν, 

αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ηεξείηαη 



παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο, 

ηάζζνληαο εχινγε θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ πξνζεζκία. 

 

  2. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη θαη 

ηειεθσληθψο, ν δε 

γξακκαηέαο βεβαηψλεη κε 

ζεκείσζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο ην 

ρξφλν ηεο 

εηδνπνίεζεο, ηα δεηνχκελα 

ζηνηρεία θαη ηελ πξνζεζκία. 

Αλ ε ηειεθσληθή 

πξφζθιεζε είλαη αδχλαηε ή 

δπζρεξήο, απνζηέιιεηαη 

έγγξαθν, αληίγξαθν ηνπ 

νπνίνπ ηεξείηαη ζην θάθειν 

ηεο δηθνγξαθίαο. ην 

αληίγξαθν απηφ 

ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία 

απνζηνιήο ηνπ εγγξάθνπ. 

 

ζηνηρεία θαη ηελ πξνζεζκία. 

Αλ ε ηειεθσληθή πξφζθιεζε 

είλαη αδχλαηε ή δπζρεξήο, 

απνζηέιιεηαη έγγξαθν, 

αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ηεξείηαη 

ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο. 

Σην αληίγξαθν απηφ 

ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία 

απνζηνιήο ηνπ εγγξάθνπ. «Ζ 

πξφζθιεζε κπνξεί επίζεο λα 

γίλεη κε απνζηνιή απφ ηνλ 

γξακκαηέα ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 

δηαδίθνπ». 

 

ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο. Σην 

αληίγξαθν απηφ ζεκεηψλεηαη ε 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ 

εγγξάθνπ. H πξφζθιεζε κπνξεί 

επίζεο λα γίλεη κε απνζηνιή απφ 

ηνλ γξακκαηέα ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 

δηαδίθνπ.». 

Άξζξν 232 
 

 1. Ο πξφεδξνο ηνπ 

πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ, ν 

Άξζξν 232 Άξζξν 232 
1. Ο  εηζεγεηήο , ν 

δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο ή ν 

εηξελνδίθεο κπνξνχλ θαη πξηλ 

Άξζξν 232 

1.Ο πξφεδξνο ηνπ πνιπκεινχο 

πξσηνδηθείνπ, ν δηθαζηήο ηνπ 

κνλνκεινχο ή ν εηξελνδίθεο 



δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο ή ν 

εηξελνδίθεο κπνξνχλ χζηεξα 

απφ αίηεζε ησλ δηαδίθσλ 

πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ 

αγσγή ή θαη απηνηειψο πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

θαη πάλησο πξηλ απφ ηελ 

νξηζκέλε δηθάζηκν: 

 

 

 

«1. Ο πξφεδξνο ηνπ πνιπκεινχο 

πξσηνδηθείνπ, ν δηθαζηήο ηνπ 

κνλνκεινχο ή ν εηξελνδίθεο 

κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζε 

ησλ δηαδίθσλ, πνπ ππνβάιιεηαη 

κε ηελ αγσγή ή θαη απηνηειψο 

πξηλ απφ ηελ νξηζκέλε 

δηθάζηκν: 

175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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899. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ  .................................................................................................................................................................................................................. 320 

900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

απφ ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν 

απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ 

αηηήζεσο ησλ δηαδίθσλ πνπ 

ππνβάιιεηαη κε ηελ αγσγή ή 

απηνηειψο  

δ) εθφζνλ ε αγσγή δελ 

επηδφζεθε ζηελ αιινδαπή ή ζε 

δηάδηθν άγλσζηεο δηακνλήο 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

άξζξνπ 215. 3 , λα 

ρνξεγήζνπλ παξάηαζε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο . 

 

κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

δηαδίθσλ, πνπ ππνβάιιεηαη κε 

ηελ αγσγή ή θαη απηνηειψο πξηλ 

απφ ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν: 

α) [Καηαξγείηαη] 

β) λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ 

δεκφζηα αξρή ηελ πξνζαγσγή ή 

απνζηνιή εγγξάθνπ, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο, 

γ) λα δηαηάμνπλ ηελ πξνζαγσγή 

εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ελφο ησλ δηαδίθσλ ή 

ηξίηνπ εληφο πξνζεζκίαο πνπ 

νξίδεη ην δηθαζηήξην. Ο ηξίηνο 

δελ ππνρξενχηαη ζηελ πξνζαγσγή 

αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

καξηπξίαο ή ππάξρεη δηθαίσκα 

αξλήζεσο καξηπξίαο ή ε 

πξνζαγσγή ζα ζπληζηνχζε 

ηδηαίηεξε επηβάξπλζε γηα ηνλ 

ηξίην. 

2.Αλ ν δηάδηθνο ή ν ηξίηνο θιεζεί 

θαη αδηθαηνιφγεηα δελ 

πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 εδάθην γ`, 

θαηαδηθάδεηαη, εθηφο απφ ηα 

δηθαζηηθά έμνδα θαη ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ (100) 

επξψ έσο δηαθνζίσλ (200) επξψ, 

πνπ πεξηέξρεηαη ζην δεκφζην σο 



του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 

1.1  ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ........................................................................................................................................................................................................................... 324 

1.1ΖΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ ............................................................................................................................................................................................................. 325 

 ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε καξηπξίαο 

ή ππάξρεη δηθαίσκα αξλήζεσο 

καξηπξίαο ή ε πξνζαγσγή ζα 

δεκφζην έζνδν. Ζ άξλεζε ηνπ 

δηαδίθνπ ή ηνπ ηξίηνπ λα 

πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα 

εθηηκάηαη ειεχζεξα απφ ην 

δηθαζηήξην. Αληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία 

θαηαδηθάδεηαη ν δηάδηθνο ή ν 

ηξίηνο γλσζηνπνηείηαη ακέζσο 

ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε  

επηκέιεηα ηεο γξακκαηείαο.». 



ζπληζηνχζε ηδηαίηεξε 

επηβάξπλζε γηα ηνλ ηξίην». 

2. Αλ ν δηάδηθνο ή ν ηξίηνο 

θιεζεί θαη αδηθαηνιφγεηα δελ 

πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 εδάθην γ', 

θαηαδηθάδεηαη, εθηφο απφ ηα 

δηθαζηηθά έμνδα θαη ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ (100) 

επξψ έσο δηαθνζίσλ (200) 

επξψ, πνπ πεξηέξρεηαη ζην 

δεκφζην σο δεκφζην έζνδν. Ζ 

άξλεζε ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ 

ηξίηνπ λα πξνζθνκίζεη ηα 

έγγξαθα εθηηκάηαη ειεχζεξα 

απφ ην δηθαζηήξην. Αληίγξαθν 

ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία 

θαηαδηθάδεηαη ν δηάδηθνο ή ν 

ηξίηνο γλσζηνπνηείηαη ακέζσο 

ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 



κε επηκέιεηα ηεο 

γξακκαηείαο». 

 

Άξζξν 237 
 

 1. Μέζα ζε εθαηφ (100) 

εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο νη δηάδηθνη νθείινπλ 

λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο 

θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα πνπ 

επηθαινχληαη κε απηέο. Μέζα 

ζηελ ίδηα πξνζεζκία 

θαηαηίζεληαη ην απνδεηθηηθφ 

επίδνζεο ηεο αγσγήο, θαζψο 

θαη ηα πιεξεμνχζηα έγγξαθα 

πξνο ηνπο δηθεγφξνπο θαηά 

ην άξζξν 96. Σν δηθαζηηθφ 

έλζεκν θαηαηίζεηαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ηε ζπδήηεζε 

ηεο ππφζεζεο. Ζ παξαπάλσ 

πξνζεζκία παξαηείλεηαη 

θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο γηα 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο αλ ν 

ελαγφκελνο ή θάπνηνο απφ 

ηνπο νκνδίθνπο ηνπ δηακέλεη 

ζην εμσηεξηθφ ή είλαη 

«Άξζξν 237 

«1.Μέζα ζε ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ επίδνζε ηεο 

αγσγήο θαηά ην άξζξν 215 

παξ. 2, νη δηάδηθνη νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη 

λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα πνπ 

επηθαινχληαη κε απηέο. Μέζα 

ζηελ ίδηα πξνζεζκία 

θαηαηίζεληαη ην απνδεηθηηθφ 

επίδνζεο ηεο αγσγήο, θαζψο 

θαη ηα πιεξεμνχζηα έγγξαθα 

πξνο ηνπο δηθεγφξνπο θαηά ην 

Άξζξν 237 

1. Ελώπηνλ ησλ 

ηαθηηθώλ πνιηηηθώλ 

δηθαζηεξίσλ, νη δηάδηθνη 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ην αξγόηεξν 

ζην αθξναηήξην θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο. 

Εθπξόζεζκεο πξνηάζεηο δελ 

ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ. Μαδί 

κε ηηο πξνηάζεηο νη δηάδηθνη 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαη α) 

αληίγξαθν ησλ πξνηάζεσλ 

αηειώο θαη β) κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ όια ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα πνπ 

επηθαινύληαη κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο. 

2. Η θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη ζηνλ 

αξκόδην ππάιιειν ηεο 

γξακκαηείαο, πνπ βεβαηώλεη 

κε επηζεκείσζε ηε 

ρξνλνινγία ηεο θαηάζεζεο 

«Άξζξν 237 

1.Μέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο θαηά ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 215, νη 

δηάδηθνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ 

ηηο πξνηάζεηο θαη λα 

πξνζθνκίζνπλ φια ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα πνπ 

επηθαινχληαη κε απηέο. Μέζα 

ζηελ ίδηα πξνζεζκία θαηαηίζεληαη 

ην απνδεηθηηθφ επίδνζεο ηεο 

αγσγήο, θαζψο θαη ηα 

πιεξεμνχζηα έγγξαθα πξνο ηνπο 

δηθεγφξνπο θαηά ην άξζξν 96. Σε 

πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ 

πιεξεμνπζίσλ εγγξάθσλ 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 227. Αλ 

δελ θαηαηεζνχλ ηα πιεξεμνχζηα 

έγγξαθα κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ζα ηαρζεί, ην δηθαζηήξην 

εθδίδεη νξηζηηθή απφθαζε επί ηεο 

αγσγήο. Τν δηθαζηηθφ έλζεκν 

θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Ζ 



άγλσζηεο δηακνλήο. 

 

 2. Οη ακνηβαίεο 

αληηθξνχζεηο γίλνληαη κε 

πξνζζήθε ζηηο πξνηάζεηο, ε 

νπνία θαηαηίζεηαη κέζα ζηηο 

επφκελεο δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κε 

ηελ παξέιεπζε ησλ νπνίσλ 

θιείλεη ν θάθεινο ηεο 

δηθνγξαθίαο. Νένη 

ηζρπξηζκνί κε ηελ πξνζζήθε 

κπνξεί λα πξνηαζνχλ θαη 

λέα απνδεηθηηθά κέζα λα 

πξν-ζθνκηζζνχλ κφλν γηα 

ηελ αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ 

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

πξνηάζεηο. Δθπξφζεζκεο 

πξνηάζεηο θαη πξνζζήθεο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

3. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηνλ 

αξκφδην ππάιιειν ηεο 

γξακκαηείαο, πνπ βεβαηψλεη 

κε επηζεκείσζε ηε 

ρξνλνινγία ηεο θαηάζεζεο 

ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ 

αληηθξνχζεσλ. Κάζε 

δηάδηθνο δηθαηνχηαη λα πάξεη 

άξζξν 96. ε πεξίπησζε 

έιιεηςεο ησλ πιεξεμνπζίσλ 

εγγξάθσλ εθαξκφδεηαη ην 

άξζξν 227. Αλ δελ θαηαηεζνχλ 

ηα πιεξεμνχζηα έγγξαθα ζηελ 

σο άλσ πξνζεζκία, ην 

δηθαζηήξην εθδίδεη νξηζηηθή 

απφθαζε επί ηεο αγσγήο. Σν 

δηθαζηηθφ έλζεκν θαηαηίζεηαη 

ην αξγφηεξν κέρξη ηε ζπδήηεζε 

ηεο ππφζεζεο. Ζ πξνζεζκία ηνπ 

εδ. α παξαηείλεηαη ζε εθαηφλ 

είθνζη (120) εκέξεο απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο επίδνζεο 

ηεο αγσγήο θαηά ην άξζξν 215 

παξ. 2 γηα φινπο ηνπο 

δηαδίθνπο, αλ ν ελαγφκελνο ή 

θάπνηνο απφ ηνπο νκνδίθνπο 

ηνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ ή 

είλαη άγλσζηεο δηακνλήο». 

ησλ πξνηάζεσλ. Κάζε 

δηάδηθνο δηθαηνύηαη λα ιάβεη 

αηειώο κε δηθή ηνπ δαπάλε 

αληίγξαθα ησλ πξνηάζεσλ 

ησλ αληηδίθσλ ηνπ θαη ησλ 

εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ 

πξνζθνκίζεη. Σν δηθαίσκα 

απηό κπνξεί λα αζθεζεί θαη 

από ην δηθεγόξν πνπ 

ππνγξάθεη ηελ αγσγή, ηελ 

παξέκβαζε ή ηηο πξνηάζεηο ή 

από ηξίην πξόζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ 

δηθεγόξν απηόλ. Αλ ν 

αληίδηθνο είλαη κόλν έλαο, 

κπνξεί λα ηνπ δνζεί ην 

αληίγξαθν ησλ πξνηάζεσλ 

πνπ έρνπλ θαηαηεζεί. 

3. Οη δηάδηθνη κπνξνύλ 

έσο ηε δσδεθάηε ώξα 

κεζεκβξηλή ηεο δέθαηεο 

πέκπηεο (15)  εκέξαο από ηε 

ζπδήηεζε ή από ηελ απηνςία 

ή από ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ 

θαηάζεζε ηεο γλσκνδόηεζεο 

ησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ λα 

θαηαζέζνπλ πξνζζήθε ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, κε ηελ νπνία 

ζρνιηάδνληαη νη απνδείμεηο, 

πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

παξαηείλεηαη ζε εθαηφλ είθνζη 

(120) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο επίδνζεο ηεο αγσγήο 

γηα φινπο ηνπο δηαδίθνπο, αλ ν 

ελαγφκελνο ή θάπνηνο απφ ηνπο 

νκνδίθνπο ηνπ δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηεο 

δηακνλήο. 

2.Οη ακνηβαίεο αληηθξνχζεηο 

γίλνληαη κε πξνζζήθε ζηηο 

πξνηάζεηο, ε νπνία θαηαηίζεηαη 

κέζα ζηηο επφκελεο δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κε ηελ 

παξέιεπζε ησλ νπνίσλ θιείλεη ν 

θάθεινο ηεο δηθνγξαθίαο. Νένη 

ηζρπξηζκνί κε ηελ πξνζζήθε 

κπνξεί λα πξνηαζνχλ θαη λέα 

απνδεηθηηθά κέζα λα 

πξνζθνκηζζνχλ κφλν γηα ηελ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο. 

Δθπξφζεζκεο πξνηάζεηο θαη 

πξνζζήθεο δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

3.Σηελ πεξίπησζε έθδνζεο 

παξαπεκπηηθήο απφθαζεο ιφγσ 

θαζ’ χιελ ή θαηά ηφπνλ 

αλαξκνδηφηεηαο, νη σο άλσ 

πξνζεζκίεο ησλ ελελήληα (90) ή 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ γηα 



αηειψο κε δηθή ηνπ δαπάλε 

αληίγξαθα ησλ πξνηάζεσλ 

θαη ησλ αληηθξνχζεσλ ησλ 

αληηδίθσλ ηνπ θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

πξνζθνκίζεη. Σν δηθαίσκα 

απηφ κπνξεί λα αζθεζεί θαη 

απφ ην δηθεγφξν πνπ 

ππνγξάθεη ηελ αγσγή, ηελ 

παξέκβαζε ή ηηο πξνηάζεηο ή 

απφ ηξίην πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην 

δηθεγφξν απηφλ. 

 

 4. Μέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ην θιείζηκν ηνπ 

θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο κε 

πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ ή ηνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηή, νξίδεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν δηθαζηήο 

θαη γηα ηηο ππνζέζεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ 

πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ ε 

ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα 

ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν 

πξφεδξνο ηνπ πνιπκεινχο 

πξσηνδηθείνπ νξίδεη ηνλ 

2. Οη ακνηβαίεο αληηθξνχζεηο 

γίλνληαη κε πξνζζήθε ζηηο 

πξνηάζεηο, ε νπνία θαηαηίζεηαη 

κέζα ζηηο επφκελεο δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηε 

ιήμε ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο, κε ηελ παξέιεπζε 

ησλ νπνίσλ θιείλεη ν θάθεινο 

ηεο δηθνγξαθίαο. Νένη 

ηζρπξηζκνί κε ηελ πξνζζήθε 

κπνξεί λα πξνηαζνχλ θαη λέα 

απνδεηθηηθά κέζα λα πξνζθνκηζζνχλ κφλν γηα ηελ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο. Δθπξφζεζκεο 

πξνηάζεηο θαη πξνζζήθεο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

«3. ηελ πεξίπησζε έθδνζεο 

παξαπεκπηηθήο απφθαζεο ιφγσ 

θαζ'χιελ ή θαηά ηφπνλ 

αλαξκνδηφηεηαο, ε σο άλσ 

πξνζεζκία ησλ ελελήληα (90)

 ή εθαηφλ είθνζη (120) 

εκεξψλ γηα ηελ θαηάζεζε 

πξνηείλνληαη ηζρπξηζκνί θαη 

πξνζθνκίδνληαη έλνξθεο 

βεβαηώζεηο, έγγξαθα θαη 

γλσκνδνηήζεηο θαηά ην 

άξζξν 390 κόλν γηα ηελ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκώλ, πνπ 

πξνηάζεθαλ γηα πξώηε θνξά 

θαηά ηε ζπδήηεζε ή πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο πξνηάζεηο. 

Εθπξόζεζκε πξνζζήθε δελ 

ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ. 

4. Σν αληίγξαθν ηεο 

αγσγήο, πνπ νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ν ελάγσλ, νη 

πξνηάζεηο θαη ηα 

απνδεηθηηθά θαη 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα 

απνηεινύλ ηε δηθνγξαθία. 

5. Μεηά ηελ πεξάησζε 

ηεο δίθεο νη δηάδηθνη 

νθείινπλ λα αλαιάβνπλ όια 

ηα ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο. Ο 

γξακκαηέαο βεβαηώλεη ζηηο 

πξνηάζεηο θάζε δηαδίθνπ όηη 

αλέιαβε ηα έγγξαθά ηνπ. Αλ 

ππάξρεη ζπνπδαίνο ιόγνο, ν 

πξόεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

επηηξέπεη ζην δηάδηθν λα 

αλαιάβεη νξηζκέλν έγγξαθν 

θαη πξηλ από ηελ πεξάησζε 

ηελ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

αξρίδνπλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

θιήζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

δηθαζίκνπ. Τν ίδην ηζρχεη, αλ ην 

δηθαζηήξην θεξχμεη απαξάδεθηε 

ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο. Σηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 249 θαη 

250 νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνηάζεηο ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

λέα ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, 

δίρσο λα πξνηείλνληαη λένη 

ηζρπξηζκνί θαη λέα απνδεηθηηθά 

κέζα κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5 

ηνπ παξφληνο. 

4.Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηνλ 

αξκφδην ππάιιειν ηεο 

γξακκαηείαο, πνπ βεβαηψλεη κε 

επηζεκείσζε ηε ρξνλνινγία ηεο 

θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ησλ αληηθξνχζεσλ. Ζ θαηάζεζε 

ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ 

αληηθξνχζεσλ γίλεηαη κέρξη ηε 

δσδεθάηε (12.00) ψξα ηεο 

ηειεπηαίαο εκέξαο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζή 

ηνπο. Κάζε δηάδηθνο δηθαηνχηαη 

λα πάξεη αηειψο κε δηθή ηνπ 

δαπάλε αληίγξαθα ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ησλ 

αληηθξνχζεσλ ησλ αληηδίθσλ ηνπ 

θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 



εηζεγεηή. πγρξφλσο 

νξίδεηαη εκέξα θαη ψξα 

ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην 

ζε ρξφλν φρη κεγαιχηεξν απφ 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο ακέζσο πην 

πάλσ δεθαπελζήκεξεο 

πξνζεζκίαο. Καη’ εμαίξεζε, 

αλ ν πξν- βιεπφκελνο απφ 

ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ αξηζκφο 

ππνζέζεσλ, πνπ αλαηίζεηαη 

ζε θάζε δηθαζηή, θαιπθζεί, ν 

νξηζκφο δηθαζηή θαη ρξφλνπ 

ζπδήηεζεο ηεο ππφζέζεο 

γίλεηαη ζηνλ απνιχησο 

αλαγθαίν ρξφλν. Ζ εγγξαθή 

ηεο ππφζεζεο ζην νηθείν 

πηλάθην, ην νπνίν κπνξεί λα 

ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά, 

γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

γξακκαηέα θαη ηζρχεη σο 

θιήηεπζε φισλ ησλ 

δηαδίθσλ. Με πξσηνβνπιία 

επίζεο ηνπ γξακκαηέα κπνξεί 

λα γλσζηνπνηείηαη ε 

δηθάζηκνο πνπ νξίζηεθε κε 

απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ησλ 

πξνηάζεσλ αξρίδεη απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο θιήζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ δηθαζίκνπ. Σν 

ίδην ηζρχεη, αλ ην δηθαζηήξην 

θεξχμεηαπαξάδεθηε ηε 

ζπδήηεζε ηεο αγσγήο. ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 249 

θαη 250 νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

θαηαζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνηάζεηο ην αξγφηεξν κέρξη ηε 

λέα ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, 

δίρσο λα πξνηείλνληαη λένη 

ηζρπξηζκνί θαη λέα απνδεηθηηθά 

κέζα κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ απηνχ». 

4. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη 

ζηνλ αξκφδην ππάιιειν 

ηεο γξακκαηείαο, πνπ 

βεβαηψλεη κε 

ηεο δίθεο. Αλ ην έγγξαθν 

απηό είλαη αλαγθαίν, ε 

αλάιεςε επηηξέπεηαη κόλν 

αθνύ θαηαηεζεί επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν. Οη πξνηάζεηο 

παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 

6. Η θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη 

θαη κε ειεθηξνληθά κέζα 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

4 ηνπ άξζξνπ 119. Επίζεο κε 

ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα 

ππνβάινληαη θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ επηθαινύληαη κε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο νη 

δηάδηθνη. 
 

πξνζθνκίζεη. Τν δηθαίσκα απηφ 

κπνξεί λα αζθεζεί θαη απφ ηνλ 

δηθεγφξν πνπ ππνγξάθεη ηελ 

αγσγή, ηελ παξέκβαζε ή ηηο 

πξνηάζεηο ή απφ ηξίην πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 

δηθεγφξν απηφ. 

5.Ηζρπξηζκνί πνπ γελλήζεθαλ 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε 

ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο 

πξνζεζκίαο αληίθξνπζεο ή 

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

κε πξνζζήθε ζηηο πξνηάζεηο ην 

αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ νξηζζείζα ζπδήηεζε. Τν 

πξψην εδάθην εθαξκφδεηαη θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 249 

θαη 250. Ζ αληίθξνπζε γίλεηαη ην 

αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ νξηζζείζα ζπδήηεζε. 

Σηελ ίδηα πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ν Πξφεδξνο ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ν 

δηθαζηήο ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο 

κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

δηαδίθσλ πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ 

αγσγή ή θαη απηνηειψο πξηλ απφ 



ησλ δηαδίθσλ. Καηά ηελ 

νξηζκέλε δηθάζηκν δελ 

εμεηάδνληαη κάξηπξεο θαη ε 

ππφζεζε ζπδεηείηαη θαη 

ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ 

δηαδίθσλ ή ησλ 

πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ 

ηνπο. Αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο θαηά ην άξζξν 

241 δελ επηηξέπεηαη. 

 

5. Μεηά ηε ζπδήηεζε απηή 

εθδίδεηαη ε νξηζηηθή 

απφθαζε κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο. 

 

 6. Αλ απφ ηε κειέηε ηνπ 

θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο 

θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία 

ε εμέηαζε καξηχξσλ ζην 

αθξναηήξην, ελφο απφ θάζε 

πιεπξά απφ εθείλνπο πνπ 

έδσζαλ έλνξθε βεβαίσζε ή 

ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο 

απηψλ απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο απφ θάζε 

πιεπξά, κε απιή δηάηαμε ηνπ 

πξνέδξνπ επί πνιπκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ηνπ δηθαζηή 

επηζεκείσζε ηε 

ρξνλνινγία ηεο 

θαηάζεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ησλ 

αληηθξνχζεσλ. « Ζ 

θαηάζεζε απηή ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ηεο 

πξνζζήθεο - 

αληίθξνπζεο γίλεηαη 

κέρξη ηε 12.00 ψξα ηεο 

ηειεπηαίαο εκέξαο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ 

θαηάζεζή ηνπο». Κάζε 

δηάδηθνο δηθαηνχηαη λα 

πάξεη αηειψο κε δηθή 

ηνπ δαπάλε αληίγξαθα 

ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ 

αληηθξνχζεσλ ησλ 

αληηδίθσλ ηνπ θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν, λα 

θαιέζνπλ εγγξάθσο ηνπο 

δηαδίθνπο ή ηνπο λνκίκνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο λα 

εκθαληζηνχλ απηνπξνζψπσο 

θαηά ηε ζπδήηεζε γηα λα ηνπο 

ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο θαη λα 

δψζνπλ δηαζαθήζεηο γηα ηελ 

ππφζεζε. 

6.Μέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ην θιείζηκν ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο κε πξάμε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ηξηκεινχο 

ζπκβνπιίνπ ή ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηή, νξίδεηαη, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

ν δηθαζηήο θαη, γηα ηηο ππνζέζεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ πνιπκεινχο 

πξσηνδηθείνπ, ε ζχλζεζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο. Σηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ν Πξφεδξνο ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ νξίδεη 

ηνλ εηζεγεηή. Σπγρξφλσο 

νξίδεηαη εκέξα θαη ψξα 

ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην ζε 

ρξφλν φρη κεγαιχηεξν απφ 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο δεθαπελζήκεξεο 

πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. 

Καη’ εμαίξεζε, αλ ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ 



ηεο ππφζεζεο επί 

κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ 

θαη εηξελνδηθείνπ, 

δηαηάζζεηαη ε επαλάιεςε 

ηεο ζπδήηεζεο ζην 

αθξναηήξην ζε ρξφλν φρη 

ζπληνκφηεξν απφ δεθαπέληε 

(15) εκέξεο, γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ καξηχξσλ ελψπηνλ ηνπ 

ήδε νξηζκέλνπ δηθαζηή, ζηνλ 

ηφπν θαη ζηελ εκέξα θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηε 

δηάηαμε απηή κέζα ζην ίδην 

δηθαζηηθφ έηνο, εθηφο αλ 

απηφ είλαη ρξνληθά αδχλαην. 

Ζ θαηαρψξηζε ηεο δηάηαμεο 

ζην νηθείν βηβιίν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν 

κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, επέρεη ζέζε 

θιήηεπζεο φισλ ησλ 

δηαδίθσλ. Ζ θαηαρψξηζε ηεο 

δηάηαμεο κπνξεί επίζεο λα 

γλσζηνπνηείηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα 

κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ησλ δηαδίθσλ. Ο δηθαζηήο 

απνθαζίδεη γηα φια ηα 

πξνζθνκίζεη. Τν 

δηθαίσκα απηφ κπνξεί 

λα αζθεζεί θαη απφ ην 

δηθεγφξν πνπ 

ππνγξάθεη ηελ αγσγή, 

ηελ παξέκβαζε ή ηηο 

πξνηάζεηο ή απφ ηξίην 

πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

ην δηθεγφξν απηφλ. 

«5. Ηζρπξηζκνί πνπ γελλήζεθαλ 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε 

ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο 

πξνζεζκίαο αληίθξνπζεο ή  

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ κε πξνζζήθε ζηηο 

πξνηάζεηο ην αξγφηεξν είθνζη 

θαλνληζκφ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

αξηζκφο ππνζέζεσλ, πνπ 

αλαηίζεηαη ζε θάζε δηθαζηή, 

θαιπθζεί, ν νξηζκφο δηθαζηή θαη 

ρξφλνπ ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο 

γίλεηαη ζηνλ απνιχησο αλαγθαίν 

ρξφλν. Ζ εγγξαθή ηεο ππφζεζεο 

ζην νηθείν πηλάθην, ην νπνίν 

κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, γίλεηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα θαη 

ηζρχεη σο θιήηεπζε φισλ ησλ 

δηαδίθσλ. Με πξσηνβνπιία 

επίζεο ηνπ γξακκαηέα κπνξεί λα 

γλσζηνπνηείηαη ε δηθάζηκνο πνπ 

νξίζηεθε κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ δηαδίθσλ. 

Καηά ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν δελ 

εμεηάδνληαη κάξηπξεο θαη ε 

ππφζεζε ζπδεηείηαη θαη ρσξίο ηελ 

παξνπζία ησλ δηαδίθσλ ή ησλ 

πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ ηνπο. 

Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο θαηά ην 

άξζξν 241 δελ επηηξέπεηαη. 

7.Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 8, 

κεηά ηε ζπδήηεζε εθδίδεηαη ε 

νξηζηηθή απφθαζε κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο. 

8.Αλ απφ ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ 



ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε 

δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα. Αλ ν 

ρξφλνο εμέηαζεο ησλ 

καξηχξσλ δελ επαξθεί, 

επηηξέπεηαη κφλν δηαθνπή 

γηα άιιε εκέξα θαη ψξα 

ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ δηθαζηή, 

κε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε 

πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα 

πξαθηηθά θαη επέρεη ζέζε 

θιήηεπζεο φισλ ησλ 

δηαδίθσλ θαη εθείλσλ πνπ 

δελ παξίζηαληαη. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ 

ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε θαη 

ε επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο. 

Αλ ν ρξφλνο εμέηαζεο ησλ 

καξηχξσλ νξηζηεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν κέζα ζην 

επφκελν δηθαζηηθφ έηνο θαη 

ε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ 

ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ δηθαζηή 

δελ είλαη δπλαηή, ε ππφζεζε 

δηαγξάθεηαη απφ ηε ρξέσζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηή 

θαη αθνινπζεί λέα ρξέσζε 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ θαη ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο. ηε ζέζε ηεο 

(20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηζζείζα ζπδήηεζε. Σα ίδηα 

ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ άξζξσλ 249 θαη 250. Ζ 

αληίθξνπζε γίλεηαη ην αξγφηεξν 

δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηζζείζα ζπδήηεζε. ηελ ίδηα 

πξνζεζκία ηνπ εδ. α ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ν πξφεδξνο 

ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ, 

ν δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο 

κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζε 

ησλ δηαδίθσλ πνπ ππνβάιιεηαη 

κε ηελ αγσγή ή θαη απηνηειψο 

πξηλ απφ ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν 

λα θαιέζνπλ εγγξάθσο ηνπο 

δηαδίθνπο ή ηνπο λνκίκνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο λα 

εκθαληζηνχλ απηνπξνζψπσο 

ηεο δηθνγξαθίαο θξίλεηαη 

απνιχησο αλαγθαία ε εμέηαζε 

καξηχξσλ ζην αθξναηήξην, ελφο 

απφ θάζε πιεπξά απφ εθείλνπο, 

πνπ έδσζαλ έλνξθε βεβαίσζε ή 

ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο απηψλ, 

απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ 

θάζε πιεπξά, ή ε εμέηαζε ησλ 

δηαδίθσλ, κε απιή δηάηαμε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, δηαηάζζεηαη ε 

επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο ζην 

αθξναηήξην ζε ρξφλν φρη 

ζπληνκφηεξν απφ δεθαπέληε (15) 

εκέξεο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ ή ησλ δηαδίθσλ 

ελψπηνλ ηνπ ήδε νξηζκέλνπ 

δηθαζηή, ζηνλ ηφπν θαη ζηελ 

εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηε 

δηάηαμε απηή κέζα ζην ίδην 

δηθαζηηθφ έηνο, εθηφο αλ απηφ 

είλαη ρξνληθά αδχλαην. Αλ ν 

ρξφλνο εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ 

δελ επαξθεί, επηηξέπεηαη κφλν 

δηαθνπή γηα άιιε εκέξα θαη ψξα 

ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ δηθαζηή, κε 

πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πνπ 

θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη 

επέρεη ζέζε θιήηεπζεο φισλ ησλ 

δηαδίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη εθείλσλ πνπ δελ παξίζηαληαη. 

Αλ ν ρξφλνο εμέηαζεο ησλ 

καξηχξσλ νξηζηεί γηα 



δηαγξαθείζαο ππφζεζεο ζηνλ 

εηζεγεηή ή ζην δηθαζηή ηνπ 

κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ή 

ηνπ εηξελνδηθείνπ αλαηίζεηαη 

άιιε ππφζεζε. 

 

 

 7. Μέζα ζε νθηψ (8) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ νη 

δηάδηθνη δηθαηνχληαη κε 

πξνζζήθε λα πξνβνχλ ζε 

αμηνιφγεζε ησλ απνδείμεσλ 

απηψλ. Νένη ηζρπξηζκνί θαη 

λέα απνδεηθηηθά κέζα δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ 

θαηαηίζεληαη λέεο πξνηάζεηο. 

 

 8. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο 

δίθεο νη δηάδηθνη νθείινπλ 

λα αλαιάβνπλ φια ηα 

ζρεηηθά έγγξαθά ηνπο. Ο 

γξακκαηέαο βεβαηψλεη ζηηο 

πξνηάζεηο θάζε δηαδίθνπ φηη 

αλέιαβε ηα έγγξαθά ηνπ. Αλ 

ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ν 

πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

επηηξέπεη ζην δηάδηθν λα 

αλαιάβεη νξηζκέλν έγγξαθν 

θαη πξηλ απφ ηελ πεξάησζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε γηα λα ηνπο 

ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο θαη λα 

δψζνπλ δηαζαθήζεηο γηα ηελ 

ππφζεζε». 

6. Μέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ην θιείζηκν ηνπ 

θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ ή ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηή, νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν δηθαζηήο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ ε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο. Σηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ν πξφεδξνο ηνπ 

πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ 

νξίδεη ηνλ εηζεγεηή. 

Σπγρξφλσο νξίδεηαη εκέξα θαη 

ψξα ζπδήηεζεο ζην 

αθξναηήξην ζε ρξφλν φρη 

κεγαιχηεξν απφ ηξηάληα (30) 

εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

ακέζσο πην πάλσ 

δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο. 

Καη' εμαίξεζε, αλ ν 

νπνηνδήπνηε ιφγν κέζα ζην 

επφκελν δηθαζηηθφ έηνο θαη ε 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ ελψπηνλ 

ηνπ ίδηνπ δηθαζηή δελ είλαη 

δπλαηή, ε ππφζεζε δηαγξάθεηαη 

απφ ηε ρξέσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηή θαη 

αθνινπζεί λέα ρξέσζε γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ θαη ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο. Σηε ζέζε 

ηεο δηαγξαθείζαο ππφζεζεο, ζηνλ 

εηζεγεηή ή ζηνλ δηθαζηή ηνπ 

κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ή ηνπ 

εηξελνδηθείνπ αλαηίζεηαη άιιε 

ππφζεζε. Με ηε δηάηαμε ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ, ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα δηαηάμεη απηνςία ή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε ζηελ νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη ν ηφπνο, ν 

ρξφλνο, ηα νλφκαηα ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, ην ζέκα ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο 

γλσκνδφηεζεο ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, πνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

εμήληα (60) εκέξεο, θαζψο θαη 

θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. Ζ 

θαηαρψξηζε ηεο δηάηαμεο ζην 

νηθείν βηβιίν ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην 

νπνίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, επέρεη ζέζε 



ηεο δίθεο. Αλ ην έγγξαθν 

απηφ είλαη αλαγθαίν, ε 

αλάιεςε επηηξέπεηαη κφλν 

αθνχ θαηαηεζεί επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν. 

 

 Οη πξνηάζεηο παξακέλνπλ 

ζην αξρείν ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

 9. Ζ θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο 

πξνζζήθεο, κπνξεί λα 

γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 

119. Δπίζεο κε ειεθηξνληθά 

κέζα κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ επηθαινχληαη 

κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο νη 

δηάδηθνη. 

 

 10. Σν δηθαζηήξην, χζηεξα 

απφ αίηεζε ησλ δηαδίθσλ ή 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη νη δηάδηθνη θαη 

νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο λα παξίζηαληαη ζε 

άιιν ηφπν θαη λα ελεξγνχλ 

πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

αξηζκφο ππνζέζεσλ, πνπ 

αλαηίζεηαη ζε θάζε δηθαζηή, 

θαιπθζεί, ν νξηζκφο δηθαζηή 

θαη ρξφλνπ ζπδήηεζεο ηεο 

ππφζεζεο γίλεηαη ζηνλ 

απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν. Ζ 

εγγξαθή ηεο ππφζεζεο ζην 

νηθείν πηλάθην, ην νπνίν 

κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, γίλεηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα 

θαη ηζρχεη σο θιήηεπζε φισλ 

ησλ δηαδίθσλ. Με 

πξσηνβνπιία επίζεο ηνπ 

γξακκαηέα κπνξεί λα 

γλσζηνπνηείηαη ε δηθάζηκνο 

πνπ νξίζηεθε κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηε 

θιήηεπζεο φισλ ησλ δηαδίθσλ. Ζ 

θαηαρψξηζε ηεο δηάηαμεο κπνξεί 

επίζεο λα γλσζηνπνηείηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα κε 

απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

δηαδίθσλ. Ο δηθαζηήο πνπ έρεη 

νξηζηεί σο εηζεγεηήο ή ν 

πξσηνδίθεο ή ν εηξελνδίθεο 

απνθαζίδεη γηα φια ηα ζρεηηθά κε 

ηελ απφδεημε δηαδηθαζηηθά 

δεηήκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ 

καξηχξσλ ή ησλ δηαδίθσλ ή ηελ 

θαηάζεζε ηεο έθζεζεο απηνςίαο 

ή ηεο έθζεζεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζεσξείηαη 

ζπληειεζκέλε θαη ε επαλάιεςε 

ηεο ζπδήηεζεο. Ζ άλσ δηάηαμε 

αλαθαιείηαη είηε απηεπαγγέιησο 

είηε κε αίηεζε ησλ δηαδίθσλ. 

9.Μέζα ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ ή ησλ δηαδίθσλ ή ηε 

δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο ή ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο νη δηάδηθνη 

δηθαηνχληαη κε πξνζζήθε λα 

πξνβνχλ κφλν ζε αμηνιφγεζε ησλ 

απνδείμεσλ απηψλ. 

10.Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο δίθεο 

νη δηάδηθνη νθείινπλ λα 



εθεί δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο. 

Ζ ζπδήηεζε απηή 

κεηαδίδεηαη ηαπηφρξνλα κε 

ήρν θαη εηθφλα ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζηνλ ηφπν, 

φπνπ παξίζηαληαη νη δηάδηθνη 

θαη νη πιεξεμνχζηνη 

δηθεγφξνη ηνπο. 

 

 11. Σν δηθαζηήξην, χζηεξα 

απφ αίηεζε ησλ δηαδίθσλ ή 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ εμέηαζε 

καξηχξσλ, 

πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη 

δηαδίθσλ ρσξίο απηνί λα 

παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ, ε δε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δελ ππφθεηηαη 

ζε έλδηθα κέζα. Ζ εμέηαζε 

κεηαδίδεηαη ηαπηνρξφλσο κε 

ήρν θαη εηθφλα ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζηνλ ηφπν 

εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ, 

πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη 

δηαδίθσλ. Ζ εμέηαζε απηή, ε 

νπνία ζεσξείηαη φηη 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ δηαδίθσλ. 

Καηά ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν 

δελ εμεηάδνληαη κάξηπξεο θαη 

ε ππφζεζε ζπδεηείηαη θαη 

ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ 

δηαδίθσλ ή ησλ πιεξεμνχζησλ 

δηθεγφξσλ ηνπο. Αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο θαηά ην άξζξν 241 

δελ επηηξέπεηαη. 

«7. Με ηελ επηθχιαμε ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ», κεηά 

ηε ζπδήηεζε εθδίδεηαη ε 

νξηζηηθή απφθαζε κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο. 

«8. Αλ απφ ηε κειέηε ηνπ 

θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο 

θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε 

αλαιάβνπλ φια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθά ηνπο. Ο γξακκαηέαο 

βεβαηψλεη ζηηο πξνηάζεηο θάζε 

δηαδίθνπ φηη αλέιαβε ηα έγγξαθά 

ηνπ. Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο 

ιφγνο, ν πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ επηηξέπεη ζηνλ 

δηάδηθν λα αλαιάβεη νξηζκέλν 

έγγξαθν θαη πξηλ απφ ηελ 

πεξάησζε ηεο δίθεο. Αλ ην 

έγγξαθν απηφ είλαη αλαγθαίν, ε 

αλάιεςε επηηξέπεηαη κφλν αθνχ 

θαηαηεζεί επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν. Οη πξνηάζεηο 

παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 

11.Ζ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ, 

θαζψο θαη ηεο πξνζζήθεο, κπνξεί 

λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 119. Δπίζεο, κε 

ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ επηθαινχληαη κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο νη δηάδηθνη. 

12.Τν δηθαζηήξην, χζηεξα απφ 

αίηεζε ησλ δηαδίθσλ ή 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη, νη δηάδηθνη θαη νη 

πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ηνπο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, 

λα παξίζηαληαη ζε άιιν ηφπν θαη 



δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, έρεη ηελ ίδηα 

απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηελ 

εμέηαζε ζην αθξναηήξην. 

 

 

 

εμέηαζε καξηχξσλ ζην 

αθξναηήξην, ελφο απφ θάζε 

πιεπξά απφ εθείλνπο, πνπ 

έδσζαλ έλνξθε βεβαίσζε ή ζε 

πεξίπησζε Λ  

αλππαξμίαο απηώλ, από ηνπο 

πξνηεηλόκελνπο από θάζε 

πιεπξά, ή ε εμέηαζε ησλ 

δηαδίθσλ, κε απιή δηάηαμε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, δηαηάζζεηαη 

175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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899. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ  .................................................................................................................................................................................................................. 320 

900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

λα ελεξγνχλ εθεί δηαδηθαζηηθέο 

πξάμεηο. Ζ ζπδήηεζε απηή 

κεηαδίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ήρν 

θαη εηθφλα ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη 

ζηνλ ηφπν, φπνπ παξίζηαληαη νη 

δηάδηθνη θαη νη πιεξεμνχζηνη 

δηθεγφξνη ηνπο. 

13.Τν δηθαζηήξην, χζηεξα απφ 

αίηεζε ησλ δηαδίθσλ ή 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ εμέηαζε 

καξηχξσλ, πξαγκαηνγλσκφλσλ 

θαη δηαδίθσλ ρσξίο απηνί λα 

παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζήο ηνπ, ε δε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ 

ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα. Ζ 

εμέηαζε κεηαδίδεηαη 

ηαπηνρξφλσο κε ήρν θαη εηθφλα 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζηνλ ηφπν 

εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ, 

πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη 

δηαδίθσλ. Ζ εμέηαζε απηή, ε 

νπνία ζεσξείηαη φηη δηεμάγεηαη 

ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, έρεη 

ηελ ίδηα απνδεηθηηθή ηζρχ κε ηελ 

εμέηαζε ζην αθξναηήξην.». 

 



άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 
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κέζα ζην επφκελν δηθαζηηθφ 

έηνο θαη ε εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ 

δηθαζηή δελ είλαη δπλαηή, ε 

ππφζεζε δηαγξάθεηαη απφ ηε 



ρξέσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηθαζηή θαη αθνινπζεί λέα 

ρξέσζε γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ θαη ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο. ηε ζέζε ηεο 

δηαγξαθείζαο ππφζεζεο, ζηνλ 

εηζεγεηή ή ζην δηθαζηή ηνπ 

κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ή ηνπ 

εηξελνδηθείνπ αλαηίζεηαη άιιε 

ππφζεζε. Με ηελ ίδηα σο άλσ, 

δηάηαμε, ην δηθαζηήξην κπνξεί 

λα δηαηάμεη απηνςία ή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε ζηελ 

νπνίαλ πξνζδηνξίδνληαη ν 

ηφπνο, ν ρξφλνο, ηα νλφκαηα 

ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, ην 

ζέκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, 

ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε 

ηεο γλσκνδφηεζεο ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, πνπ δελ 



κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

εμήληα (60) εκέξεο, θαζψο θαη 

θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν. Ζ 

θαηαρψξηζε ηεο δηάηαμεο ζην 

νηθείν βηβιίν ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

ην νπνίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, επέρεη ζέζε 

θιήηεπζεο φισλ ησλ δηαδίθσλ. 

Ζ θαηαρψξηζε ηεο δηάηαμεο 

κπνξεί επίζεο λα 

γλσζηνπνηείηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα κε 

απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ησλ δηαδίθσλ. Ο δηθαζηήο πνπ 

έρεη νξηζηεί σο εηζεγεηήο ή 

νπξσηνδίθεο ή ν εηξελνδίθεο 

απνθαζίδεη γηα φια ηα ζρεηηθά 

κε ηελ απφδεημε δηαδηθαζηηθά 



δεηήκαηα. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ 

καξηχξσλ ή ησλ δηαδίθσλ ή 

ηελ θαηάζεζε ηεο έθζεζεο 

απηνςίαο ή ηεο έθζεζεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε θαη ε 

επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο». 

«9. Μέζα ζε νθηψ (8) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ ή ησλ δηαδίθσλ ή ηε 

δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο ή ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο απηνί 

δηθαηνχληαη κε πξνζζήθε λα 

πξνβνχλ κφλν ζε αμηνιφγεζε 

ησλ απνδείμεσλ απηψλ». 

10. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο 

δίθεο νη δηάδηθνη νθείινπλ λα 

αλαιάβνπλ φια ηα ζρεηηθά 



έγγξαθά ηνπο. Ο γξακκαηέαο 

βεβαηψλεη ζηηο πξνηάζεηο θάζε 

δηαδίθνπ φηη αλέιαβε ηα 

έγγξαθά ηνπ. Αλ ππάξρεη 

ζπνπδαίνο ιφγνο, ν πξφεδξνο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ επηηξέπεη ζην 

δηάδηθν λα αλαιάβεη νξηζκέλν 

έγγξαθν θαη πξηλ απφ ηελ 

πεξάησζε ηεο δίθεο. Αλ ην 

έγγξαθν απηφ είλαη αλαγθαίν, 

ε αλάιεςε επηηξέπεηαη κφλν 

αθνχ θαηαηεζεί επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν. Οη πξνηάζεηο 

παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 

11. Ζ θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ, θαζψο θαη ηεο 

πξνζζήθεο, κπνξεί λα γίλεηαη 

θαη κε ειεθηξνληθά κέζα 



ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 119. Δπίζεο, κε 

ειεθηξνληθά κέζα κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ επηθαινχληαη κε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο νη δηάδηθνη. 

12. Τν δηθαζηήξην, χζηεξα 

απφ αίηεζε ησλ 

δηαδίθσλ ή 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί 

λα απνθαζίζεη, νη 

δηάδηθνη θαη νη 

πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη 

ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο λα 

παξίζηαληαη ζε άιιν 

ηφπν θαη λα ελεξγνχλ 

εθεί δηαδηθαζηηθέο 

πξάμεηο. Ζ ζπδήηεζε 



απηή κεηαδίδεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ήρν θαη 

εηθφλα ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζηνλ 

ηφπν, φπνπ παξίζηαληαη 

νη δηάδηθνη θαη νη 

πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη 

ηνπο. 

13. Τν δηθαζηήξην, χζηεξα 

απφ αίηεζε ησλ 

δηαδίθσλ ή 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί 

λα απνθαζίζεη ηελ 

εμέηαζε καξηχξσλ, 

πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη 

δηαδίθσλ ρσξίο απηνί λα 

παξίζηαληαη ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξίαζήο 



ηνπ, ε δε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δελ 

ππφθεηηαη ζε έλδηθα 

κέζα. Ζ εμέηαζε 

κεηαδίδεηαη 

ηαπηνρξφλσο κε ήρν θαη 

εηθφλα ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζηνλ 

ηφπν εμέηαζεο ησλ 

καξηχξσλ, 

πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη 

δηαδίθσλ. Ζ εμέηαζε 

απηή, ε νπνία ζεσξείηαη 

φηη δηεμάγεηαη ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, έρεη 

ηελ ίδηα απνδεηθηηθή 

ηζρχ κε ηελ εμέηαζε ζην 



αθξναηήξην. 

 

Άξζξν 238 
 

1.Παξεκβάζεηο,πξνζεπηθιήζ

εηο, αλαθνηλψζεηο θαη 

αληαγσγέο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ άξζξνπ 237 θαηαηίζεληαη 

θαη επηδίδνληαη ζε φινπο 

ηνπο δηαδίθνπο κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο αγσγήο. 

Παξεκβάζεηο κεηά απφ 

πξνζεπίθιεζε ή αλαθνίλσζε 

θαηαηίζεληαη θαη επηδίδνληαη 

ζε φινπο ηνπο δηαδίθνπο, 

κέζα ζε ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο. Οη παξαπάλσ 

πξνζεζκίεο παξαηείλνληαη 

θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο γηα 

φινπο ηνπο δηάδηθνπο αλ ν 

αξρηθφο ελαγφκελνο ή 

θάπνηνο απφ ηνπο νκνδίθνπο 

ηνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ ή 

είλαη άγλσζηεο δηακνλήο. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

θαη ηεο πξνζζήθεο ζε απηέο, 

«Άξζξν 238 

«1. Παξεκπίπηνπζεο αγσγέο, 

αληαγσγέο, παξεκβάζεηο, 

πξνζεπηθιήζεηο θαη 

αλαθνηλψζεηο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ άξζξνπ 237 θαηαηίζεληαη 

θαη επηδίδνληαη ζε φινπο ηνπο 

δηαδίθνπο κέζα ζε πξνζεζκία 

εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο αγσγήο. 

Παξεκβάζεηο κεηά απφ 

πξνζεπίθιεζε ή αλαθνίλσζε 

θαηαηίζεληαη θαη επηδίδνληαη ζε 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία ελελήληα (90) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο. Αλ ν αξρηθφο 

Άξζξν 238 –  
θαηαξγείηαη  

 

Άξζξν 238 

1.Παξεκπίπηνπζεο αγσγέο, 

αληαγσγέο, παξεκβάζεηο, 

πξνζεπηθιήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 237 

θαηαηίζεληαη θαη επηδίδνληαη ζε 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο. 

Παξεκβάζεηο κεηά απφ 

πξνζεπίθιεζε ή αλαθνίλσζε 

θαηαηίζεληαη θαη επηδίδνληαη ζε 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία ελελήληα (90) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο. 

Αλ ν αξρηθφο ελαγφκελνο ή 

θάπνηνο απφ ηνπο νκνδίθνπο ηνπ 

δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ ή είλαη 

άγλσζηεο δηακνλήο, νη σο άλσ 

πξνζεζκίεο παξαηείλνληαη ζε 

ελελήληα (90) θαη εθαηφλ είθνζη 

(120) εκέξεο, αληίζηνηρα, απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο αγσγήο. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη 

ζε πξνζεζκία εθαηφλ είθνζη (120) 

εκεξψλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζε 

πξνζεζκία εθαηφλ νγδφληα (180) 



γίλεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 237. 

 

 2. Μέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 

θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

πξνζθνκίδνληαη θαη φια ηα 

επηθαινχκελα κε απηέο 

απνδεηθηηθά κέζα θαη 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα. 

 

 

 

ελαγφκελνο ή θάπνηνο απφ ηνπο 

νκνδίθνπο ηνπ δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηεο 

δηακνλήο, νη σο άλσ 

πξνζεζκίεο παξαηείλνληαη ζε 

ελελήληα (90) θαη εθαηφλ είθνζη 

(120) εκέξεο αληίζηνηρα απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

γίλεηαη ζε πξνζεζκία εθαηφλ 

είθνζη (120) εκεξψλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ζε εθαηφλ νγδφληα 

(180) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε 

ηεο αγσγήο. Γηα ηελ πξνζζήθε 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 237 παξ. 2 ΚΠνιΓ». 

2. Μέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 

θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

πξνζθνκίδνληαη θαη φια ηα 

επηθαινχκελα κε απηέο 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο. Γηα ηελ πξνζζήθε ηζρχεη 

ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 237 ΚΠνιΓ. 

2.Μέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 

θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

πξνζθνκίδνληαη θαη φια ηα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα πνπ νη 

δηάδηθνη επηθαινχληαη κε απηέο.». 

 



απνδεηθηηθά κέζα θαη 

δηαδηθαζηηθά έγγξαθα». 

Άξζξν 241 
 

1.Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

δηαδίθνπ θαη αλ αθφκε δελ 

θαηαηέζεθαλπξνηάζεηο ή 

απηέο θαηαηέζεθαλ 

εθπξφζεζκα, κπνξεί λα 

αλαβιεζεί ε 

πδήηεζε ηεο ππφζεζεο κφλν 

κία θνξά, αλά βαζκφ 

δηθαηνδνζίαο, ζε 

κεηαγελέζηεξε δηθάζηκν, 

εθφζνλ ππάξρεη ζπνπδαίνο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ιφγνο, κε απιή 

ζεκείσζε ζην Πηλάθην. 

 

 «ε πεξίπησζε απνρήο ησλ 

δηθεγφξσλ, νη ππνζέζεηο 

αλαβάιινληαη ππνρξεσηηθά 

ζε δηθάζηκν πνπ 

αλαθνηλψλεη ην δηθαζηήξην 

εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ελελήληα (90) 

εκεξψλ ή ζε άιιε εκβφιηκε 

δηθάζηκν.» 

 

2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

 Άξζξν 241 

 

1. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

δηαδίθνπ κπνξεί λα 

αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε 

ηεο ππφζεζεο  ζε 

κεηαγελέζηεξε δηθάζηκν 

, κφλν κία θνξά, αλά 

βαζκφ δηθαηνδνζίαο,  

2. ε πεξίπησζε απνρήο 

ησλ δηθεγφξσλ, νη 

ππνζέζεηο αλαβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά ζε 

δηθάζηκν πνπ 

αλαθνηλψλεη ην 

δηθαζηήξην εληφο 

απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ελελήληα 

(90) εκεξψλ ή ζε άιιε 

εκβφιηκε δηθάζηκν.» 

 

 

 



επηδηθάζεη, κε απφθαζε πνπ 

θαηαρσξίδεηαη ζηα 

Πξαθηηθά, δηθαζηηθή δαπάλε 

ζε βάξνο εθείλνπ πνπ δήηεζε 

ηελ αλαβνιή, κε αΗηεζεηνπ 

αληηδίθνπ ηνπ, 70 έσο 400 

επξψ. 

 

3. Γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο αλαβνιήο ν 

δηάδηθνο θαηαβάιιεη 

παξάβνιν ππέξ ηνπ Σακείνπ 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ 

(ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ.) σο εμήο: 

 

 α) είθνζη (20) επξψ, 

ελψπηνλ Δηξελνδηθείνπ θαη 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, 

 

 β) ηξηάληα (30) επξψ, 

ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ, 

 

 γ) ζαξάληα (40) επξψ, 

ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ. 

 

 ε θνηλφ αίηεκα αλαβνιήο 

πεξηζζφηεξσλ δηαδίθσλ, 

θαηαβάιιεηαη έλα παξάβνιν 

  

 



ην νπνίν επηκεξίδεηαη 

ηζνκεξψο. Γελ ππέρνπλ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

παξαβφινπ ην Γεκφζην, ηα 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Γελ 

θαηαβάιιεηαη παξάβνιν ζε 

πεξίπησζε απνρήο ησλ 

δηθεγφξσλ. Σν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη αλ ην αίηεκα 

ηεο αλαβνιήο απνξξηθζεί 

απφ ην δηθαζηήξην. 

 

Αξζξν 242  
 

1. Ζ πδήηεζε αξρίδεη κεηά 

ηελ εθθψλεζε ησλ 

νλνκάησλ ησλ 

δηαδίθσλ θαη ηε δήισζε ησλ 

παξαζηάζεψλ ηνπο. Οη 

δηάδηθνη πνπ 

παξίζηαληαη λφκηκα έρνπλ 

δηθαίσκα λα αλαπηχμνπλ ζην 

αθξναηήξην 

πξνθνξηθά ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηνπο. (αθφκε θαη φπνπ ε 

πξνθνξηθή πδήηεζε 

«Άξζξν 242 

2. «Αλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά», ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε πξνθνξηθή ζπδήηεζε 

δελ είλαη ππνρξεσηηθή νη 

δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

ζπκθσλήζνπλ κε θνηλή 

δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ 

 «Άξζξν 242 

1.Ζ ζπδήηεζε αξρίδεη κεηά ηελ 

εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ ησλ 

δηαδίθσλ θαη ηε δήισζε ησλ 

παξαζηάζεψλ ηνπο. Οη δηάδηθνη 

πνπ παξίζηαληαη λφκηκα έρνπλ 

δηθαίσκα λα αλαπηχμνπλ ζην 

αθξναηήξην πξνθνξηθά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπο. 

2.Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

πξνθνξηθή ζπδήηεζε δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή νη δηάδηθνη κπνξνχλ 

λα ζπκθσλήζνπλ κε θνηλή 



δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά 

ην άξζξν 115 παξ. 2) 

 

 

 2. "ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

πξνθνξηθή πδήηεζε δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή 

νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

ζπκθσλήζνπλ κε θνηλή 

δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη 

απφ 

ηνπο πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο φηη δε ζα 

παξαζηνχλ θαηά ηελ 

εθθψλεζε. 

Σέηνηα δήισζε κπνξεί λα 

γίλεη θαη απφ έλαλ ή 

νξηζκέλνπο κφλν 

πιεξεμνπζίνπο. Ζ δήισζε 

απηή παξαδίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε θνηλήο δήισζεο 

απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν θαη 

ζηελ πεξίπησζε κνλνκεξνχο 

δήισζεο απφ ηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ζηνλ 

αξκφδην γξακκαηέα ην 

αξγφηεξν ηελ παξακνλή ηεο 

δηθαζίκνπ θαη ζεκεηψλεηαη 

ακέζσο ζην Πηλάθην. 

ηνπο πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο φηη δε ζα 

παξαζηνχλ θαηά ηελ 

εθθψλεζε. Τέηνηα δήισζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη απφ έλαλ ή 

νξηζκέλνπο κφλν 

πιεξεμνπζίνπο. Ζ δήισζε 

απηή παξαδίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε θνηλήο δήισζεο 

απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν θαη 

ζηελ πεξίπησζε κνλνκεξνχο 

δήισζεο απφ ηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν, ζηνλ αξκφδην 

γξακκαηέα ην αξγφηεξν ηελ 

παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ θαη 

ζεκεηψλεηαη ακέζσο ζην 

πηλάθην. Σηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο ε ζπδήηεζε 

πεξαηψλεηαη κε κφλε ηελ 

δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ 

ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο 

φηη δε ζα παξαζηνχλ θαηά ηελ 

εθθψλεζε. Τέηνηα δήισζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη απφ έλαλ ή 

νξηζκέλνπο κφλν πιεξεμνπζίνπο. 

Ζ δήισζε απηή παξαδίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε θνηλήο δήισζεο απφ 

έλαλ ηνπιάρηζηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν θαη ζηελ πεξίπησζε 

κνλνκεξνχο δήισζεο απφ ηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ζηνλ 

αξκφδην γξακκαηέα ην αξγφηεξν 

ηελ παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ θαη 

ζεκεηψλεηαη ακέζσο ζην πηλάθην. 

Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε 

ζπδήηεζε πεξαηψλεηαη κε κφλε 

ηελ εθθψλεζε ηεο ππφζεζεο. 

Μφλν δήισζε βίαηεο δηαθνπήο 

ηεο δίθεο είλαη παξαδεθηή. 

Μπνξεί φκσο ην δηθαζηήξην, αλ 

πξνβάιινληαη άιινη 

δηαδηθαζηηθνί ηζρπξηζκνί, λα 

αλαβάιεη ηελ ππφζεζε ζε 

ζχληνκε δηθάζηκν κε πξαθηηθφ 

ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη θαη νη 

ηζρπξηζκνί απηνί. Σηε δηθάζηκν 

απηή θαινχληαη φζνη δηάδηθνη δελ 

ήηαλ παξφληεο θαηά ηελ αλαβνιή, 

ελψ νη παξφληεο νθείινπλ λα 

εκθαληζηνχλ ρσξίο θιήηεπζε θαη 

αλ δελ παξαζηνχλ θαηά ηε λέα 



 

  ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο ε πδήηεζε 

πεξαηψλεηαη κε κφλε ηελ 

εθθψλεζε 

ηεο ππφζεζεο. Μφλν δήισζε 

βίαηεο δηαθνπήο ηεο δίθεο 

είλαη παξαδεθηή. 

Μπνξεί φκσο ην δηθαζηήξην, 

αλ πξνβάιινληαη άιινη 

δηαδηθαζηηθνί 

ηζρπξηζκνί, λα αλαβάιεη ηελ 

ππφζεζε ζε ζχληνκε 

δηθάζηκν κε πξαθηηθφ ζην 

νπνίν θαηαρσξίδνληαη θαη νη 

ηζρπξηζκνί απηνί. ηε 

δηθάζηκν απηή 

θαινχληαη φζνη δηάδηθνη δελ 

ήηαλ παξφληεο θαηά ηελ 

αλαβνιή, ελψ νη 

παξφληεο νθείινπλ λα 

εκθαληζηνχλ ρσξίο θιήηεπζε 

θαη αλ δελ παξαζηνχλ 

θαηά ηε λέα δηθάζηκν 

δηθάδνληαη εμαξρήο εξήκελ." 

 

εθθψλεζε ηεο ππφζεζεο. 

Μφλν δήισζε βίαηεο δηαθνπήο 

ηεο δίθεο είλαη παξαδεθηή. 

Μπνξεί φκσο ην δηθαζηήξην, 

αλ πξνβάιινληαη άιινη 

δηαδηθαζηηθνί ηζρπξηζκνί, λα 

αλαβάιεη ηελ ππφζεζε ζε 

ζχληνκε δηθάζηκν κε πξαθηηθφ 

ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη θαη 

νη ηζρπξηζκνί απηνί. Σηε 

δηθάζηκν απηή θαινχληαη φζνη 

δηάδηθνη δελ ήηαλ παξφληεο 

θαηά ηελ αλαβνιή, ελψ νη 

παξφληεο νθείινπλ λα 

εκθαληζηνχλ ρσξίο θιήηεπζε 

θαη αλ δελ παξαζηνχλ θαηά ηε 

λέα δηθάζηκν δηθάδνληαη 

εμαξρήο εξήκελ». 

 

δηθάζηκν δηθάδνληαη εμαξρήο 

εξήκελ.». 

 



Άξζξν 254 
 

1.Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπδήηεζεο, ε νπνία έρεη 

θεξπρζεί πεξαησκέλε, φηαλ 

θαηά ηε κειέηε ηεο ππφζεζεο 

ή ηε δηάζθεςε 

παξνπζηάδνληαη θελά ή 

ακθίβνια ζεκεία πνπ 

ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσζε ή 

επεμήγεζε ή φηαλ 

επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα 

απηνςίαο, 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή 

εμέηαζεο ησλ δηαδίθσλ ζην 

αθξναηήξην. Ζ απφθαζε 

κλεκνλεχεη απαξαηηήησο ηα 

εηδηθά ζέκαηα πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο 

ζπδήηεζεο. Ζ ζπδήηεζε απηή 

ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνπκέλεο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ άξζξσλ 237 

θαη 238 κε ηελ απφθαζε γηα 

ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπδήηεζεο κπνξεί επηπιένλ, 

αλ θξίλεηαη απνιχησο 

αλαγθαία ε εμέηαζε 

«Άξζξν 254 

«1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπδήηεζεο, ε νπνία έρεη 

θεξπρζεί πεξαησκέλε, φηαλ 

θαηά ηε κειέηε ηεο ππφζεζεο ή 

ηε δηάζθεςε παξνπζηάδνληαη 

θελά ή ακθίβνια ζεκεία πνπ 

ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσζε ή 

επεμήγεζε. Ζ απφθαζε 

κλεκνλεχεη απαξαηηήησο ηα 

εηδηθά ζέκαηα πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο 

ζπδήηεζεο. Ζ ζπδήηεζε απηή 

ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνπκέλεο». 

2. Σηελ επαλαιακβαλφκελε 

ζπδήηεζε, ε νπνία νξίδεηαη ην 

Άξζξν 254 

 

1.Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπδήηεζεο, ε νπνία έρεη 

θεξπρζεί πεξαησκέλε, φηαλ 

θαηά ηε κειέηε ηεο ππφζεζεο ή 

ηε δηάζθεςε παξνπζηάδνληαη 

θελά ή ακθίβνια ζεκεία πνπ 

ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσζε ή 

επεμήγεζε ή φηαλ επηβάιιεηαη 

ε δηελέξγεηα απηνςίαο, 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, 

εμέηαζε καξηχξσλ  ή εμέηαζε 

ησλ δηαδίθσλ ζην αθξναηήξην. 

Ζ απφθαζε κλεκνλεχεη 

απαξαηηήησο ηα εηδηθά ζέκαηα 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο 

ζπδήηεζεο. Ζ ζπδήηεζε απηή 

ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο 

πξνεγνχκελεο. 

2. Σηελ επαλαιακβαλφκελε 

ζπδήηεζε , ε νπνία νξίδεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νη 

δηάδηθνη θιεηεχνληαη ηξηάληα 

(30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ απηήλ.  

3.Ζ ππφζεζε εθδηθάδεηαη απφ 

ηνλ ίδην δηθαζηή θαη απφ ηελ 

Άξζξν 254 

1.Τν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπδήηεζεο, ε νπνία έρεη θεξπρζεί 

πεξαησκέλε, φηαλ θαηά ηε 

κειέηε ηεο ππφζεζεο ή ηε 

δηάζθεςε παξνπζηάδνληαη θελά ή 

ακθίβνια ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη 

ζπκπιήξσζε ή επεμήγεζε. Ζ 

απφθαζε κλεκνλεχεη 

απαξαηηήησο ηα εηδηθά ζέκαηα 

πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο ζπδήηεζεο. 

Ζ ζπδήηεζε απηή ζεσξείηαη 

ζπλέρεηα ηεο πξνεγνπκέλεο. 

2.Σηελ επαλαιακβαλφκελε 

ζπδήηεζε, ε νπνία νξίδεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νη δηάδηθνη 

θιεηεχνληαη ηξηάληα (30) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

απηήλ. 

3.Ζ ππφζεζε εθδηθάδεηαη απφ ηνλ 

ίδην δηθαζηή θαη απφ ηελ ίδηα 

ζχλζεζε επί πνιπκεινχο 

δηθαζηεξίνπ, εθηφο αλ απηφ είλαη 

γηα θπζηθνχο ή λνκηθνχο ιφγνπο 

αδχλαην. Σε πξνζεζκία ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο κπνξεί 

λα θαηαηεζεί πξνζζήθε επί ησλ 

δεηεκάησλ ηεο παξ. 1. Νένη 



καξηχξσλ ζην αθξναηήξην, 

λα δηαηαρζεί θαη ε εμέηαζε 

ελφο κάξηπξα απφ θάζε 

πιεπξά θαηά ηελ 

επαλαιακβαλφκελε 

ζπδήηεζε. 

 

 2. ηελ επαλαιακβαλφκελε 

ζπδήηεζε, ε νπνία νξίδεηαη 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νη 

δηάδηθνη θιεηεχνληαη ηξηάληα 

(30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ απηήλ. 

 

 3. Ζ ππφζεζε εθδηθάδεηαη 

απφ ηνλ ίδην δηθαζηή θαη απφ 

ηελ ίδηα ζχλζεζε επί 

πνιπκεινχο δηθαζηεξίνπ, 

εθηφο αλ απηφ είλαη γηα 

θπζηθνχο ή λνκηθνχο ιφγνπο 

αδχλαην. 

 

 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, νη 

δηάδηθνη θιεηεχνληαη ηξηάληα 

(30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ απηήλ. 

3. Ζ ππφζεζε εθδηθάδεηαη απφ 

ηνλ ίδην δηθαζηή θαη απφ ηελ 

ίδηα ζχλζεζε επί πνιπκεινχο 

δηθαζηεξίνπ, εθηφο αλ απηφ 

είλαη γηα θπζηθνχο ή λνκηθνχο 

ιφγνπο αδχλαην. «ε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί 

πξνζζήθε επί ησλ δεηεκάησλ 

ηεο παξ. 1. Νένη ηζρπξηζκνί θαη 

λέα απνδεηθηηθά κέζα δελ 

επηηξέπνληαη». 

 

ίδηα ζχλζεζε επί πνιπκεινχο 

δηθαζηεξίνπ, εθηφο αλ απηφ 

είλαη γηα θπζηθνχο ή λνκηθνχο 

ιφγνπο αδχλαην.  

 

ηζρπξηζκνί θαη λέα απνδεηθηηθά 

κέζα δελ επηηξέπνληαη.». 

 

Αξζξν 260 

 

«Άξζξν 260  «Άξζξν 260 

1.Αλ θαηά ηελ εθθψλεζε ηεο 



 1. Αλ θαηά ηελ εθθψλεζε 

ηεο ππφζεζεο δελ 

εκθαλίδνληαη φινη νη 

δηάδηθνη ή εκθαλίδνληαη, 

αιιά δελ κεηέρνπλ θαλνληθά 

ζηε ζπδήηεζε, ε ζπδήηεζε 

καηαηψλεηαη. 

 

 2. ηελ πεξίπησζε ησλ 

άξζξσλ 237 θαη 238 αλ νη 

δηάδηθνη δελ ιάβνπλ 

θαλνληθά κέξνο ζηε δίθε ε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο 

καηαηψλεηαη. Αλ παξέιζνπλ 

εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε 

καηαίσζε ρσξίο λα δεηεζεί 

ν πξνζδηνξηζκφο λέαο 

ζπδήηεζεο, ε ππφζεζε 

δηαγξάθεηαη απφ ην πηλάθην 

θαη ε αγσγή ζεσξείηαη σο 

κε αζθεζείζα. Γηα ηε λέα 

ζπδήηεζε εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη πξνζεζκίεο ησλ 

άξζξσλ 215 παξάγξαθνο 2 

θαη 237 παξάγξαθνη 1 θαη 2. 

 

 3. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

καηαίσζε ηεο ζπδήηεζεο ηεο 

ππφζεζεο απνηειεί 

δηαδηθαζηηθή πξάμε ηνπ 

1. Αλ θαηά ηελ εθθψλεζε ηεο 

ππφζεζεο δελ εκθαλίδνληαη 

φινη νη δηάδηθνη ή 

εκθαλίδνληαη, αιιά δελ 

κεηέρνπλ θαλνληθά ζηε 

ζπδήηεζε, ε ζπδήηεζε 

καηαηψλεηαη. 

«2. ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζηηο δίθεο ησλ εηδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αλ νη δηάδηθνη δελ 

ιάβνπλ θαλνληθά κέξνο ζηε 

δίθε ή δελ εκθαληζηνχλ ζην 

αθξναηήξην, ε ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο καηαηψλεηαη. Αλ 

παξέιζνπλ ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηε καηαίσζε ρσξίο 

λα δεηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο 

λέαο ζπδήηεζεο, ε ππφζεζε 

δηαγξάθεηαη απφ ην πηλάθην 

απφ ηνλ γξακκαηέα κε εληνιή 

ππφζεζεο δελ εκθαλίδνληαη φινη 

νη δηάδηθνη ή εκθαλίδνληαη, αιιά 

δελ κεηέρνπλ θαλνληθά ζηε 

ζπδήηεζε, ε ζπδήηεζε 

καηαηψλεηαη. 

2.Σηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία θαη 

ζηηο δίθεο ησλ εηδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αλ νη δηάδηθνη δελ 

ιάβνπλ θαλνληθά κέξνο ζηε δίθε 

ή δελ εκθαληζηνχλ ζην 

αθξναηήξην, ε ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο καηαηψλεηαη. Αλ 

παξέιζνπλ ελελήληα (90) εκέξεο 

απφ ηε καηαίσζε ρσξίο λα 

δεηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο λέαο 

ζπδήηεζεο, ε ππφζεζε 

δηαγξάθεηαη απφ ην πηλάθην απφ 

ηνλ γξακκαηέα κε εληνιή ηνπ 

δηεπζχλνληνο ην δηθαζηήξην θαη ε 

δίθε θαηαξγείηαη. Γηα ηε λέα 

ζπδήηεζε εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 215 θαη ησλ παξ. 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ 237. 

3.Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

καηαίσζε ηεο ζπδήηεζεο ηεο 

ππφζεζεο απνηειεί δηαδηθαζηηθή 

πξάμε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

4.Όηαλ νη ππνζέζεηο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζην πηλάθην δελ 

εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε 



δηθαζηεξίνπ. 

 

ηνπ δηεπζχλνληνο ην δηθαζηήξην 

θαη ε δίθε θαηαξγείηαη. Γηα ηε 

λέα ζπδήηεζε εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη πξνζεζκίεο ησλ 

άξζξσλ 215 παξ. 2 θαη 237 

παξ. 1 θαη 2». 

3. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

καηαίσζε ηεο ζπδήηεζεο ηεο 

ππφζεζεο απνηειεί 

δηαδηθαζηηθή πξάμε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ». 

«4. Όηαλ νη ππνζέζεηο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζην πηλάθην δελ 

εηζάγνληαη πξνο ζπΕήηεζε 

ζπλεπεία ιφγσλ αλψηεξεο βίαο 

νξίΕεηαη απηεπαγγέιησο, κε 

πξάμε ηνπ δηεπζχλνληνο ην 

δηθαζηήξην, εκέξα θαη ψξα 

ζπΕεηεζεο ζην αθξναηήξην ζε 

ζχληνκε θαηά ην δπλαηφλ 

ζπλεπεία ιφγσλ αλψηεξεο βίαο 

νξίδεηαη απηεπαγγέιησο, κε 

πξάμε ηνπ δηεπζχλνληνο ην 

δηθαζηήξην, εκέξα θαη ψξα 

ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην ζε 

ζχληνκε θαηά ην δπλαηφλ 

δηθάζηκν. Ζ εγγξαθή ηεο 

ππφζεζεο ζην νηθείν πηλάθην, ην 

νπνίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, γίλεηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα θαη 

ηζρχεη σο θιήηεπζε φισλ ησλ 

δηαδίθσλ. Με πξσηνβνπιία ηνπ 

γξακκαηέα κπνξεί λα 

γλσζηνπνηείηαη ε λέα δηθάζηκνο 

κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

δηαδίθσλ ή κε αλάξηεζε ζηελ 

πχιε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

δηθαζηεξίσλ solon.gov.gr γηα φζα 

δηθαζηήξηα θαη δηαδηθαζίεο έρνπλ 

εληαρζεί ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα.». 

 



δηθάζηκν. Ζ εγγξαθή ηεο 

ππφζεζεο ζην νηθείν πηλάθην, ην 

νπνίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

ειεθηξνληθά, γίλεηαη κε 

πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα 

θαη ηζρχεη σο θιήηεπζε φισλ 

ησλ δηαδίθσλ. Με πξσηνβνπιία 

επίζεο ηνπ γξακκαηέα κπνξεί 

λα γλσζηνπνηείηαη ε λέα 

δηθάζηκνο κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ δηαδίθσλ ή 

κε αλάξηεζε ζηελ πχιε 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

δηθαζηεξίσλ γηα φζα 

δηθαζηήξηα θαη δηαδηθαζίεο 

έρνπλ εληαρζεί ζην ελ ιφγσ 

ζχζηεκα». 



 

Αξζξν 268 
 

 1. Μεηά ηελ εθθξεκνδηθία ν 

ελαγφκελνο κπνξεί λα 

αζθήζεη αληαγσγή. 

 

 2. ηελ πεξίπησζε 

αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο 

επηηξέπεηαη αληαγσγή κφλν 

φηαλ αζθείηαη απφ φινπο ή 

ελαληίνλ φισλ ησλ 

νκνδίθσλ. 

 

 3. Γελ κπνξεί λα αζθεζεί 

αληαγσγή γηα ππφζεζε πνπ 

ππάγεηαη ζε εηδηθή 

δηαδηθαζία, αλ ε αγσγή 

δηθάδεηαη θαηά ηε γεληθή ή 

άιιε εηδηθή δηαδηθαζία θαη 

αληίζηξνθα. 

 

 4. Ζ αληαγσγή αζθείηαη κε 

ρσξηζηφ δηθφγξαθν. Μεηά 

ηελ άζθεζε ηεο αληαγσγήο, 

ε δσζηδηθία ηεο δηαηεξείηαη 

θαη αλ ε θχξηα αγσγή 

απνξξηθζεί ή ν ελάγσλ ηελ 

αλαθαιέζεη ή παξαηηεζεί 

 Άξζξν 268 
1. Μεηά ηελ 

εθθξεκνδηθία ν ελαγφκελνο 

κπνξεί λα αζθήζεη αληαγσγή. 

2. Σηελ πεξίπησζε 

αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο 

επηηξέπεηαη αληαγσγή κφλνλ 

φηαλ αζθείηαη απφ φινπο ή 

ελαληίνλ φισλ ησλ νκνδίθσλ. 

3. Γελ κπνξεί λα 

αζθεζεί αληαγσγή γηα 

ππφζεζε, πνπ ππάγεηαη ζε 

εηδηθή δηαδηθαζία, αλ ε αγσγή 

δηθάδεηαη θαηά ηε γεληθή ή 

άιιε εηδηθή δηαδηθαζία θαη 

αληίζηξνθα.  

4. Η αληαγσγή 

αζθείηαη κε ρσξηζηό 

δηθόγξαθν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο, πνπ ηζρύνπλ γηα 

ηελ αγσγή, θαη επηδίδεηαη 

κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα 

(60) εκεξώλ ή αλ πξόθεηηαη 

γηα θάηνηθν εμσηεξηθνύ κέζα 

ζε πξνζεζκία ελελήληα (90) 

εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο 

αγσγήο θαη πξνζδηνξίδεηαη 

ζην ίδην πηλάθην θαη 

 



απφ απηήλ. 

 

δηθάζηκν, πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζζεί ε αγσγή. 
6. Μεηά ηελ άζθεζε ηεο 

αληαγσγήο, ε δσζηδηθία ηεο 

δηαηεξείηαη θαη αλ ε θχξηα 

αγσγή απνξξηθζεί ή ν ελάγσλ 

ηελ αλαθαιέζεη ή παξαηηεζεί 

απφ απηήλ. 

 

"Αξζξν 269 

1. Μέζα επίζεζεο θαη 

άκπλαο πξνβάιινληαη κε ηηο 

πξνηάζεηο, 

δηαθνξεηηθά είλαη 

απαξάδεθηα. Σν απαξάδεθην 

απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο 

ηζρπξηζκνχο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε 

απηεπαγγέιησο ή πνπ κπνξεί 

λα 

πξνηαζνχλ ζε θάζε ζηάζε 

ηεο δίθεο. 

 

 «2. Μέζα επίζεζεο θαη 

άκπλαο κπνξεί λα 

πξνβιεζνχλ παξαδεθηά έσο 

 Άξζξν 269 

1.Μέζα επίζεζεο θαη άκπλαο 

πξνβάιινληαη κε ηηο 

πξνηάζεηο, δηαθνξεηηθά είλαη 

απαξάδεθηα. Σν απαξάδεθην 

απηό δελ ηζρύεη γηα ηνπο 

ηζρπξηζκνύο πνπ 

ιακβάλνληαη ππόςε 

απηεπαγγέιησο ή πνπ κπνξεί 

λα πξνηαζνύλ ζε θάζε ζηάζε 

ηεο δίθεο. 

2. Μέζα επίζεζεο θαη άκπλαο 

κπνξεί λα πξνβιεζνύλ 

παξαδεθηά έσο  ηελ 

πιαζκαηηθή  ζπδήηεζε ή  

έσο θαη ηε ζπδήηεζε ζην 

αθξναηήξην κε  πξνζζήθε 

ησλ πξνηάζεσλ α) αλ 

πξνέθπςαλ γηα πξώηε θνξά 

κεηαγελέζηεξα β) αλ 

απνδεηθλύνληαη εγγξάθσο ή 

 



θαη ηε πδήηεζε κε 

πξνηάζεηο ή θαη πξνθνξηθά: 

 α) αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη 

φηη δελ πξνβιήζεθαλ 

εγθαίξσο κε ηηο πξνηάζεηο 

απφ δηθαηνινγεκέλε αηηία` 

απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ 

έλζηαζε θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο, 

β) αλ πξνέθπςαλ γηα πξψηε 

θνξά κεηαγελέζηεξα θαη 

 γ) αλ απνδεηθλχνληαη 

εγγξάθσο ή κε δηθαζηηθή 

νκνινγία ηνπ αληηδίθνπ.» 

κε δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ. 
 

Άξζξν 307 

 

 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

πνπ παξνπζηάζηεθε κεηά ην 

ηέινο 

ηεο πδήηεζεο είλαη αδχλαην 

λα εθδνζεί ε απφθαζε, ε 

πδήηεζε 

επαλαιακβάλεηαη αθνχ 

νξηζηεί λέα δηθάζηκνο θαη 

«Άξζξν 307 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ 

παξνπζηάζηεθε κεηά ην ηέινο 

ηεο ζπδήηεζεο είλαη αδχλαην 

λα εθδνζεί ε απφθαζε, ε 

ζπδήηεζε επαλαιακβάλεηαη 

αθνχ νξηζηεί λέα δηθάζηκνο 

θαη θνηλνπνηεζεί θιήζε. Ο 

νξηζκφο ηεο δηθαζίκνπ κπνξεί 

 «Άξζξν 307 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ 

παξνπζηάζηεθε κεηά ην ηέινο ηεο 

ζπδήηεζεο είλαη αδχλαην λα 

εθδνζεί ε απφθαζε, ε ζπδήηεζε 

επαλαιακβάλεηαη αθνχ νξηζηεί 

λέα δηθάζηκνο θαη θνηλνπνηεζεί 

θιήζε. Ο νξηζκφο ηεο δηθαζίκνπ 

κπνξεί λα γίλεη θαη ε θιήζε γηα 

ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα 

θνηλνπνηεζεί κε ηελ επηκέιεηα 

είηε θάπνηνπ δηαδίθνπ, είηε ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ. Τν 

ίδην εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ην 

δηθαζηήξην δηαηάδεη λα 



θνηλνπνηεζεί θιήζε. Ο 

νξηζκφο ηεο δηθαζίκνπ 

κπνξεί λα γίλεη θαη ε θιήζε 

γηα ηε πδήηεζε 

κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί κε 

ηελ επηκέιεηα είηε θάπνηνπ 

δηαδίθνπ, είηε 

ηεο γξακκαηείαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Σν ίδην 

εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ην 

δηθαζηήξην δηαηάδεη λα 

επαλαιεθζεί ε πδήηεζε. ε 

φιεο ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο, νη θιήζεηο γηα 

πδήηεζε θαη ηα απνδεηθηηθά 

ηεο επίδνζεο 

ζπληάζζνληαη αηειψο. 

 

 

 "Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην 

νθηάκελν, ν Πξφεδξνο ηνπ 

λα γίλεη θαη ε θιήζε γηα ηε 

ζπδήηεζε κπνξεί λα 

θνηλνπνηεζεί κε ηελ επηκέιεηα 

είηε θάπνηνπ δηαδίθνπ, είηε ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Τν ίδην εθαξκφδεηαη θαη φηαλ 

ην δηθαζηήξην δηαηάδεη λα 

επαλαιεθζεί ε ζπδήηεζε. Σε 

φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, 

νη θιήζεηο γηα ζπδήηεζε θαη ηα 

απνδεηθηηθά ηεο επίδνζεο 

ζπληάζζνληαη αηειψο. 

Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην 

νθηάκελν, ν Πξφεδξνο ηνπ 

Τξηκεινχο Σπκβνπιίνπ 

Δπηζεψξεζεο ησλ 

Γηθαζηεξίσλ επηιακβάλεηαη 

θαη εξεπλά αλ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ή κε ε 

θαζπζηέξεζε. Σηε δηνηθεηηθή 

επαλαιεθζεί ε ζπδήηεζε. Σε 

φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, νη 

θιήζεηο γηα ζπδήηεζε θαη ηα 

απνδεηθηηθά ηεο επίδνζεο 

ζπληάζζνληαη αηειψο. Οη 

δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν δελ εθδνζεί απφθαζε κέζα 

ζε νθηψ κήλεο απφ ηε ζπδήηεζε 

πνιηηηθήο ππφζεζεο. Μφιηο 

ζπκπιεξσζεί νθηάκελν, ν 

δηθαζηήο ππνρξενχηαη λα 

επηζηξέςεη ηε δηθνγξαθία, άιισο 

απηή αθαηξείηαη ακέζσο κε 

πξάμε ηνπ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη 

ην δηθαζηήξην ή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Τξηκεινχο Σπκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο. 

Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην 

νθηάκελν, ν Πξφεδξνο ηνπ 

Τξηκεινχο Σπκβνπιίνπ 

Δπηζεψξεζεο ησλ Γηθαζηεξίσλ 

επηιακβάλεηαη θαη εξεπλά αλ 

είλαη δηθαηνινγεκέλε ή κε ε 

θαζπζηέξεζε. Όηαλ απηή θξηζεί 

δηθαηνινγεκέλε, παξέρεηαη ζηνλ 

δηθαζηή πξνζεζκία δχν κελψλ 

γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνθάζεσλ πνπ θαζπζηεξνχλ 

πέξαλ ηνπ νθηακήλνπ. Σε 

πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο 



Σξηκεινχο πκβνπιίνπ 

Δπηζεψξεζεο ησλ 

Γηθαζηεξίσλ επηιακβάλεηαη 

θαη εξεπλά αλ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ή κε ε 

θαζπζηέξεζε. ηε δηνηθεηηθή 

δίθε, ε αλσηέξσ πξνζεζκία 

δηαθφπηεηαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο απφ ηε 

δηνίθεζε, εθαξκνδφκελεο 

θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

139 Α ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. 

Όηαλ απηή θξηζεί 

δηθαηνινγεκέλε, παξέρεηαη 

ζηνλ δηθαζηή πξνζεζκία δχν 

κελψλ γηα ηε δεκνζίεπζε 

ησλ απνθάζεσλ πνπ 

θαζπζηεξνχλ πέξαλ ηνπ 

νθηακήλνπ. ε πεξίπησζε 

αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηέξεζεο, φπσο θαη 

φηαλ παξέιζεη ε πξνζεζκία 

δίθε, ε αλσηέξσ πξνζεζκία 

δηαθφπηεηαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο 

απφ ηε δηνίθεζε, 

εθαξκνδφκελεο θαηά ηα ινηπά 

αλαιφγσο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 139 Α ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Όηαλ 

απηή θξηζεί δηθαηνινγεκέλε, 

παξέρεηαη ζηνλ δηθαζηή 

πξνζεζκία δχν κελψλ γηα ηε 

δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ 

πνπ θαζπζηεξνχλ πέξαλ ηνπ 

νθηακήλνπ. Σε πεξίπησζε 

αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηέξεζεο, φπσο θαη φηαλ 

παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ δχν 

κελψλ πνπ ρνξεγήζεθε, θαηά 

ην πξνεγνχκελν εδάθην, ρσξίο 

θαζπζηέξεζεο, φπσο θαη φηαλ 

παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ δχν 

κελψλ πνπ ρνξεγήζεθε, θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, ρσξίο λα 

έρνπλ δεκνζηεπζεί νη απνθάζεηο 

πνπ θαζπζηεξνχλ, ν δηθαζηήο 

ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηε 

δηθνγξαθία, άιισο απηή 

αθαηξείηαη ακέζσο κε πξάμε ηνπ 

δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ην 

δηθαζηήξην ή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ 

δηεχζπλζεο απηνχ. Γηα ηηο 

ππνζέζεηο απηέο νξίδεηαη 

δηθάζηκνο γηα λέα ζπδήηεζε, 

ππνρξεσηηθψο, εληφο ηξηψλ 

κελψλ γηα ηηο ππνζέζεηο εηδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη έμη κελψλ γηα ηηο 

ππνζέζεηο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ πξνζεζκηψλ ησλ νθηψ 

ή ησλ δέθα κελψλ. 

Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, εάλ δηαπηζησζεί κεηά ην 

ηέινο ηεο ζπδήηεζεο φηη ε 

δηάζθεςε δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί εληφο επιφγνπ 

ρξφλνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο, φπσο κεηαμχ άιισλ 

αλαξξσηηθήο άδεηαο δηθαζηηθνχ 

ιεηηνπξγνχ, κέινπο ηεο ζχλζεζεο 
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ησλ δχν κελψλ πνπ 

ρνξεγήζεθε, θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, ρσξίο 

λα έρνπλ δεκνζηεπζεί νη 

απνθάζεηο πνπ θαζπζηεξνχλ, 

ν δηθαζηήο ππνρξενχηαη λα 

επηζηξέςεη ηε δηθνγξαθία, 

άιισο απηή αθαηξείηαη 

ακέζσο κε πξάμε ηνπ 

δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ην 

δηθαζηήξην ή ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ 

δηεχζπλζεο απηνχ. Γηα ηηο 

ππνζέζεηο απηέο νξίδεηαη 

δηθάζηκνο γηα λέα πδήηεζε, 

ππνρξεσηηθψο, εληφο ηξηψλ 

κελψλ γηα ηηο ππνζέζεηο 

εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη έμη 

κελψλ γηα ηηο ππνζέζεηο 

ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζεζκηψλ ησλ νθηψ ή ησλ 

δέθα κελψλ. Οη δηαηάμεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

εθθξεκείο θαηά ηελ έλαξμε 

λα έρνπλ δεκνζηεπζεί νη 

απνθάζεηο πνπ θαζπζηεξνχλ, ν 

δηθαζηήο ππνρξενχηαη λα 

επηζηξέςεη ηε δηθνγξαθία, 

άιισο απηή αθαηξείηαη ακέζσο 

κε πξάμε ηνπ δηθαζηή πνπ 

δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην ή ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ηξηκεινχο 

ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο απηνχ. 

Γηα ηηο ππνζέζεηο απηέο 

νξίδεηαη δηθάζηκνο γηα λέα 

ζπδήηεζε, ππνρξεσηηθψο, 

εληφο ηξηψλ κελψλ γηα ηηο 

ππνζέζεηο εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη έμη κελψλ γηα ηηο ππνζέζεηο 

ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζεζκηψλ ησλ νθηψ ή ησλ 

δέθα κελψλ. Οη δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν δηθαζηήο πνπ 

δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην ή ν 

Πξφεδξνο ηνπ Τξηκεινχο 

Σπκβνπιίνπ Γηνίθεζεο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπδήηεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ζρεηηθά 

κε ηνλ νξηζκφ δηθαζίκνπ, ηελ 

θιήζε πξνο ζπδήηεζε θαη ηα 

απνδεηθηηθά επίδνζεο. Οη 

δηάδηθνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο ζην 

αθξναηήξην, εθφζνλ είραλ 

παξαζηεί ζηελ αξρηθή ζπδήηεζε. 

Νένη ηζρπξηζκνί θαη λέα 

απνδεηθηηθά κέζα δελ 

επηηξέπνληαη.». 

 



ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

ππνζέζεηο ηεο δηνηθεηηθήο 

δηθαηνζχλεο. 

 Δπηθπιιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, εάλ 

δηαπηζησζεί κεηά ην ηέινο 

ηεο πδήηεζεο φηη ε 

δηάζθεςε δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί εληφο επιφγνπ 

ρξφλνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο, φπσο κεηαμχ άιισλ 

αλαξξσηηθήο άδεηαο 

δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, 

κέινπο ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ν δηθαζηήο πνπ 

δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην ή ν 

Πξφεδξνο ηνπ Σξηκεινχο 

πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςε ηεο πδήηεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ 

εθαξκφδνληαη ζηηο εθθξεκείο 

θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο ππνζέζεηο ηεο 

δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο. 

Δπηθπιιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, εάλ δηαπηζησζεί κεηά 

ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο φηη ε 

δηάζθεςε δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί εληφο επιφγνπ 

ρξφλνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο 

βίαο, φπσο κεηαμχ άιισλ 

αλαξξσηηθήο άδεηαο 

δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, κέινπο 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

ν δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ην 

δηθαζηήξην ή ν Πξφεδξνο ηνπ 

Τξηκεινχο Σπκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςε 



δηθαζίκνπ, ηελ θιήζε πξνο 

πδήηεζε θαη ηα απνδεηθηηθά 

επίδνζεο." 

 

ηεο ζπδήηεζεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ 

δηθαζίκνπ, ηελ θιήζε πξνο 

ζπδήηεζε θαη ηα απνδεηθηηθά 

επίδνζεο. «Οη δηάδηθνη 

κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο 

ζην αθξναηήξην, εθφζνλ είραλ 

παξαζηεί ζηελ αξρηθή 

ζπδήηεζε. Νένη ηζρπξηζκνί θαη 

λέα απνδεηθηηθά κέζα δελ 

επηηξέπνληαη». 

 

Αξζξν 308 

 1. Σν δηθαζηήξην εθδίδεη 
«Άξζξν 308  «Άξζξν 308 

1.Τν δηθαζηήξην εθδίδεη νξηζηηθή 



νξηζηηθή απφθαζε, αλ θξίλεη 

πσο 

ε ππφζεζε είλαη ψξηκε γη` 

απηφ. 

 

  2. ε πεξίπησζε πνπ 

ζσξεχνληαη αγσγέο ή πνπ 

ζπλεθδηθάδνληαη 

ππνζέζεηο, ην δηθαζηήξην 

κπνξεί, είηε λα εθδψζεη 

νξηζηηθή απφθαζε γηα 

ηηο ψξηκεο ππνζέζεηο, είηε λα 

αλαβάιεη λα απνθαζίζεη 

νξηζηηθά, εσζφηνπ 

γίλνπλ φιεο ψξηκεο, αλ ην 

θξίλεη ζθφπηκν γηα ηελ 

θαιχηεξε δηάγλσζε ηεο 

δηαθνξάο. 

 

  

 

1.Τν δηθαζηήξην εθδίδεη 

νξηζηηθή απφθαζε, αλ θξίλεη 

πσο ε ππφζεζε είλαη ψξηκε γη' 

απηφ.«πκθσλία ησλ δηαδίθσλ 

γηα κε έθδνζε απφθαζεο κεηά 

ηε ζπδήηεζε δελ παξάγεη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο». 

2. Σε πεξίπησζε πνπ 

ζσξεχνληαη αγσγέο ή πνπ 

ζπλεθδηθάδνληαη ππνζέζεηο, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί, είηε λα 

εθδψζεη νξηζηηθή απφθαζε γηα 

ηηο ψξηκεο ππνζέζεηο, είηε λα 

αλαβάιεη λα απνθαζίζεη 

νξηζηηθά, εσζφηνπ γίλνπλ φιεο 

ψξηκεο, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν 

γηα ηελ θαιχηεξε δηάγλσζε 

ηεο δηαθνξάο». 

 

απφθαζε, αλ θξίλεη πσο ε 

ππφζεζε είλαη ψξηκε γη’ απηφ. 

Σπκθσλία ησλ δηαδίθσλ γηα κε 

έθδνζε απφθαζεο κεηά ηε 

ζπδήηεζε δελ παξάγεη έλλνκεο 

ζπλέπεηεο. 

2.Σε πεξίπησζε πνπ ζσξεχνληαη 

αγσγέο ή πνπ ζπλεθδηθάδνληαη 

ππνζέζεηο, ην δηθαζηήξην κπνξεί, 

είηε λα εθδψζεη νξηζηηθή 

απφθαζε γηα ηηο ψξηκεο 

ππνζέζεηο, είηε λα αλαβάιεη λα 

απνθαζίζεη νξηζηηθά, εσζφηνπ 

γίλνπλ φιεο ψξηκεο, αλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν γηα ηελ θαιχηεξε 

δηάγλσζε ηεο δηαθνξάο.». 

 



Άξζξν 400 
Γελ εμεηάδνληαη, φηαλ 

θιεζνχλ σο κάξηπξεο,1) νη 

θιεξηθνί, 

δηθεγφξνη, 

ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, 

θαξκαθνπνηνί, λνζνθφκνη, 

καίεο, 

νη βνεζνί ηνπο, θαζψο θαη νη 

ζχκβνπινη ησλ δηαδίθσλ, γηα 

ηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα πνπ ηνπο 

εκπηζηεχηεθαλ ή πνπ 

δηαπίζησζαλ θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο γηα ηα 

νπνία έρνπλ θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο, εθηφο αλ ην 

επηηξέςεη εθείλνο πνπ ηνπο 

ηα εκπηζηεχζεθε θαη εθείλνο 

ηνλ νπνίν αθνξά 

ην απφξξεην,2) δεκφζηνη 

ππάιιεινη θαη ζηξαηησηηθνί 

ελ ελεξγεία ή φρη, 

γηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα γηα 

ηα νπνία ππάξρεη θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο, εθηφο 

αλ ν αξκφδηνο ππνπξγφο 

επηηξέςεη λα εμεηαζηνχλ, 

 

«Άξζξν 400 

Γελ εμεηάδνληαη, φηαλ θιεζνχλ 

σο κάξηπξεο, 1) νη θιεξηθνί, 

δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, 

γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, 

λνζνθφκνη, καίεο, 

«ςπρνιφγνη», νη βνεζνί ηνπο, 

θαζψο θαη νη ζχκβνπινη ησλ 

δηαδίθσλ, γηα ηα πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα πνπ ηνπο 

εκπηζηεχηεθαλ ή πνπ 

δηαπίζησζαλ θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο γηα ηα 

νπνία έρνπλ θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο, εθηφο αλ ην 

επηηξέςεη εθείλνο πνπ ηνπο ηα 

εκπηζηεχζεθε θαη εθείλνο ηνλ 

νπνίν αθνξά ην απφξξεην, 2) 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

 «Άξζξν 400 

Γελ εμεηάδνληαη, φηαλ θιεζνχλ 

σο κάξηπξεο 1) νη θιεξηθνί, 

δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, 

γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, 

λνζνθφκνη, καίεο, ςπρνιφγνη, νη 

βνεζνί ηνπο, θαζψο θαη νη 

ζχκβνπινη ησλ δηαδίθσλ, γηα ηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ηνπο 

εκπηζηεχηεθαλ ή πνπ 

δηαπίζησζαλ θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο γηα ηα 

νπνία έρνπλ θαζήθνλ ερεκχζεηαο, 

εθηφο αλ ην επηηξέςεη εθείλνο πνπ 

ηνπο ηα εκπηζηεχζεθε θαη εθείλνο 

ηνλ νπνίν αθνξά ην απφξξεην, 2) 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

ζηξαηησηηθνί ελ ελεξγεία ή φρη, 

γηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα γηα ηα 

νπνία ππάξρεη θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο, εθηφο αλ ν αξκφδηνο 

ππνπξγφο επηηξέςεη λα 

εμεηαζηνχλ.». 

 



[3) πξφζσπα πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηε 

δίθε]. 

 

ζηξαηησηηθνί ελ ελεξγεία ή φρη, 

γηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα γηα 

ηα νπνία ππάξρεη θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο, εθηφο αλ ν 

αξκφδηνο ππνπξγφο επηηξέςεη 

λα εμεηαζηνχλ, 3) πξφζσπα 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζπκθέξνλ 

απφ ηε δίθε ». 

 

Άξζξν 401 
Δρνπλ δηθαίσκα λα 

αξλεζνχλ λα εμεηαζηνχλ σο 

κάξηπξεο 1) 

νη θιεξηθνί, δηθεγφξνη 

ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, 

θαξκνθνπνηνί, 

λνζνθφκνη, καίεο, νη βνεζνί 

ηνπο, θαζψο θαη ζχκβνπινη 

ησλ δηαδίθσλ, γηα 

ηα γεγνλφηα πνπ έκαζαλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο,2) νη 

ζπγγελείο θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο ή 

«Άξζξν 401 

Έρνπλ δηθαίσκα λα αξλεζνχλ 

λα εμεηαζηνχλ σο κάξηπξεο 1) 

νη θιεξηθνί, δηθεγφξνη 

ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, 

θαξκαθνπνηνί, λνζνθφκνη, 

καίεο, «ςπρνιφγνη», νη βνεζνί 

ηνπο, θαζψο θαη ζχκβνπινη 

ησλ δηαδίθσλ, γηα ηα γεγνλφηα 

πνπ έκαζαλ θαηά ηελ άζθεζε 

 «Άξζξν 401 

Έρνπλ δηθαίσκα λα αξλεζνχλ λα 

εμεηαζηνχλ σο κάξηπξεο 1) νη 

θιεξηθνί, δηθεγφξνη 

ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, 

θαξκαθνπνηνί, λνζνθφκνη, καίεο, 

ςπρνιφγνη, νη βνεζνί ηνπο, θαζψο 

θαη ζχκβνπινη ησλ δηαδίθσλ, γηα 

ηα γεγνλφηα πνπ έκαζαλ θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, 

2) νη ζπγγελείο θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο ή πηνζεζίαο έσο θαη 

ηνλ ηξίην βαζκφ ζε επζεία ή ζε 

πιάγηα γξακκή, εθηφο αλ έρνπλ 

ηνλ ίδην βαζκφ ζπγγέλεηαο κε 



πηνζεζίαο έσο θαη ηνλ ηξίην 

βαζκφ ζε επζεία ή ζε πιάγηα 

γξακκή, εθηφο 

αλ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

ζπγγέλεηαο κε φινπο ηνπο 

δηαδίθνπο, νη ζχδπγνη 

θαη κεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, 

θαζψο θαη νη κλεζηεπκέλνη. 

 

  

 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, 2) νη 

ζπγγελείο θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο ή πηνζεζίαο έσο θαη 

ηνλ ηξίην βαζκφ ζε επζεία ή ζε 

πιάγηα γξακκή, εθηφο αλ έρνπλ 

ηνλ ίδην βαζκφ ζπγγέλεηαο κε 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο, νη 

ζχδπγνη θαη κεηά ηε ιχζε ηνπ 

γάκνπ, θαζψο θαη νη 

κλεζηεπκέλνη». 

 

φινπο ηνπο δηαδίθνπο, νη ζχδπγνη 

θαη κεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, 

θαζψο θαη νη κλεζηεπκέλνη.». 

 

Άξζξν 421 
 

 Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

πξνζάγνπλ πξναπνδεηθηηθψο 

έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ 

απηέο ιακβάλνληαη ελψπηνλ 

ηνπ εηξελνδίθε ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο έδξαο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ 

κάξηπξα ή ελψπηνλ ηνπ 

«Άξζξν 421 

Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίζνπλ 

πξναπνδεηθηηθψο έλνξθεο 

βεβαηψζεηο, εθφζνλ απηέο 

ιακβάλνληαη ελψπηνλ ηνπ 

εηξελνδίθε ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Άξζξν 421 
 

Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

πξνζάγνπλπξναπνδεηθηηθψοέλ

νξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ 

απηέο ιακβάλνληαη ελψπηνλ 

ηνπ εηξελνδίθε ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο έδξαο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ 

κάξηπξα, ή ελψπηνλ ηνπ 

«Άξζξν 421 

Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίζνπλ πξναπνδεηθηηθψο 

έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ 

απηέο ιακβάλνληαη ελψπηνλ ηνπ 

εηξελνδίθε ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

δηθεγφξνπ ηεο έδξαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ηεο θαηνηθίαο ή 

ηεο δηακνλήο ηνπ κάξηπξα ή 

ελψπηνλ ηνπ πξνμέλνπ ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ 



πξνμέλνπ ηεο θαηνηθίαο ή 

ηεο δηακνλήο ηνπ κάξηπξα 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

επφκελσλ άξζξσλ. 

 

ή δηθεγφξνπ ηεο έδξαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ηεο θαηνηθίαο ε 

ηεο δηακνλήο ηνπ κάξηπξα ε 

ελψπηνλ ηνπ πξνμέλνπ ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ 

κάξηπξα θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 422 έσο 424 ηνπ 

ΚΠνιΓ. Ζ έλνξθε βεβαίσζε 

ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πνπ 

ιακβάλεηαη ελψπηνλ δηθεγφξνπ, 

δελ κπνξεί λα ιεθζεί ελψπηνλ 

ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ 

ησλ δηαδίθσλ. Ακέζσο κεηά ηε 

ιήςε ηεο έλνξθεο βεβαίσζεο, ν 

δηθεγφξνο ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ 

απηή δφζεθε ηελ απνζηέιιεη 

ειεθηξνληθά ζην δηθεγνξηθφ 

ζχιινγν ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη 

ιακβάλεη ειεθηξνληθή απφδεημε 

ιήςεο. Με ηελ ειεθηξνληθή 

πξνμέλνπ ηεο θαηνηθίαο ή ηεο 

δηακνλήο ηνπ κάξηπξα,ή 

ελψπηνλ δηθεγφξνπηεο έδξαο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ 

κάξηπξα, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ επφκελσλ άξζξσλ. Ζ 

έλνξθε βεβαίσζε ζηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ιεθζεί ελψπηνλ ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ 

δηαδίθσλ. Ακέζσο κεηά ηε 

ιήςε ηεο έλνξθεο βεβαίσζεο, 

ν δηθεγφξνο ελψπηνλ ηνπ 

νπνίνπ απηή δφζεθε ηελ 

απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζην 

δηθεγνξηθφ ζχιινγν ζηνλ 

νπνίν αλήθεη θαη ιακβάλεη 

ειεθηξνληθή απφδεημε ιήςεο. 

Με ηελ ειεθηξνληθή απφδεημε 

ε έλνξθε βεβαίσζε απνθηά 

βέβαηε ρξνλνινγία θαη 

κνλαδηθφ αξηζκφ. Ο δηθεγφξνο 

ρνξεγεί αληίγξαθα ηεο 

έλνξθεο βεβαίσζεο καδί κε 

ηελ σο άλσ ειεθηξνληθή 

απφδεημε ιήςεο. Όκνηα 

αληίγξαθα ρνξεγεί θαη ν 

νηθείνο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

κάξηπξα θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 422 έσο 424. Ζ έλνξθε 

βεβαίσζε, πνπ ιακβάλεηαη 

ελψπηνλ δηθεγφξνπ, δελ κπνξεί 

λα ιεθζεί ελψπηνλ ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ 

δηαδίθσλ. Ακέζσο κεηά ηε ιήςε 

ηεο έλνξθεο βεβαίσζεο, ν 

δηθεγφξνο ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ 

απηή δφζεθε ηελ απνζηέιιεη 

ειεθηξνληθά ζηνλ δηθεγνξηθφ 

ζχιινγν ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη 

ιακβάλεη ειεθηξνληθή απφδεημε 

ιήςεο. Με ηελ ειεθηξνληθή 

απφδεημε ε έλνξθε βεβαίσζε 

απνθηά βέβαηε ρξνλνινγία θαη 

κνλαδηθφ αξηζκφ. Ο δηθεγφξνο 

ρνξεγεί αληίγξαθα ηεο έλνξθεο 

βεβαίσζεο καδί κε ηελ σο άλσ 

ειεθηξνληθή απφδεημε ιήςεο. 

Όκνηα αληίγξαθα ρνξεγεί θαη ν 

νηθείνο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

portal.olomeleia.gr. Τα αξρεία 

ησλ έλνξθσλ βεβαηψζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ελψπηνλ δηθεγφξνπ 

ηεξνχληαη ζηνπο νηθείνπο 

δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο, 

ζχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπο ζπκβνπιίσλ.». 

 



απφδεημε ε έλνξθε βεβαίσζε 

απνθηά βέβαηε ρξνλνινγία θαη 

κνλαδηθφ αξηζκφ. Ο δηθεγφξνο 

ρνξεγεί αληίγξαθα ηεο έλνξθεο 

βεβαίσζεο καΕί κε ηελ σο άλσ 

ειεθηξνληθή απφδεημε ιήςεο. 

Όκνηα αληίγξαθα ρνξεγεί θαη ν 

νηθείνο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο 

κέζσ ηεοδηαδηθηπαθήο πχιεο 

ξνΓίαΗνΗζΜ£ΐηεΗα.§η. Σα 

αξρεία ησλ έλνξθσλ 

βεβαηψζεσλ πνπ ιακβάλνληαη 

ελψπηνλ δηθεγφξνπ ηεξνχληαη 

ζηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνχο 

ζπιιφγνπο, ζχκθσλα κε 

απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηνπο ζπκβνπιίσλ». 

 

 

portal.olomeleia.gr. Τα αξρεία 

ησλ έλνξθσλ βεβαηψζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ελψπηνλ 

δηθεγφξνπ ηεξνχληαη ζηνπο 

νηθείνπο δηθεγνξηθνχο 

ζπιιφγνπο, ζχκθσλα κε 

απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηνπο ζπκβνπιίσλ. 



Αξζξν 422 

 

 1. Ο δηάδηθνο πνπ 

επηδηώθεη ηε ιήςε έλνξθεο 

βεβαίσζεο, ζύκθσλα κε 

όζα νξίδνληαη ζην 

πξνεγνύκελν άξζξν, 

επηδίδεη δύν (2) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ από ηελ 

βεβαίσζε ζηνλ αληίδηθν 

θιήζε, ε νπνία αλαθέξεη 

ηελ αγσγή, ην έλδηθν 

βνήζεκα ή κέζν, πνπ 

αθνξά ε βεβαίσζε, ηόπν, 

εκέξα θαη ώξα πνπ ζα 

δνζεί, ην νλνκαηεπώλπκν, 

ην επάγγεικα θαη ηε 

δηεύζπλζε ηεο θαηνηθίαο 

ηνπ κάξηπξα. 

 

 2. Καηά ηε βεβαίσζε 

παξίζηαληαη, εθόζνλ ην 

επηζπκνύλ, νη δηάδηθνη. 

 

 3. Δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε 

έλνξθσλ βεβαηώζεσλ πάλσ 

από πέληε (5) γηα θάζε 

δηάδηθν θαη ηξεηο (3) γηα 

ηελ αληίθξνπζε. 

«Άξζξν 422 

1. Ο δηάδηθνο πνπ 

επηδηψθεη ηε ιήςε 

έλνξθεο βεβαίσζεο, 

ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν, 

επηδίδεη δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

βεβαίσζε ζηνλ αληίδηθν 

θιήζε, ε νπνία 

αλαθέξεη ηελ αγσγή, ην 

έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, 

πνπ αθνξά ε βεβαίσζε, 

ηφπν, εκέξα θαη ψξα 

πνπ ζα δνζεί, ην 

νλνκαηεπψλπκν, ην 

επάγγεικα θαη ηε 

δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο 

ηνπ κάξηπξα. 

2. Καηά ηε βεβαίσζε 

παξίζηαληαη, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, νη δηάδηθνη. 

«3. Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε 

έλνξθσλ βεβαηψζεσλ πάλσ 

απφ ηξείο (3) γηα θάζε δηάδηθν 

θαη δχν (2) γηα ηελ αληίθξνπζε, 

γηα θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο». 

 «Άξζξν 422 

Δπίδνζε θιήζεο 

1.Ο δηάδηθνο πνπ επηδηψθεη ηε 

ιήςε έλνξθεο βεβαίσζεο, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν, επηδίδεη δχν 

(2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ βεβαίσζε 

ζηνλ αληίδηθν θιήζε, ε νπνία 

αλαθέξεη ηελ αγσγή, ην έλδηθν 

βνήζεκα ή κέζν, πνπ αθνξά ε 

βεβαίσζε, ηφπν, εκέξα θαη ψξα 

πνπ ζα δνζεί, ην νλνκαηεπψλπκν, 

ην επάγγεικα θαη ηε δηεχζπλζε 

ηεο θαηνηθίαο ηνπ κάξηπξα. 

2.Καηά ηε βεβαίσζε 

παξίζηαληαη, εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, νη δηάδηθνη. 

3.Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε 

έλνξθσλ βεβαηψζεσλ πάλσ απφ 

ηξηψλ (3) γηα θάζε δηάδηθν θαη 

δπν (2) γηα ηελ αληίθξνπζε, γηα 

θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο.». 

 



 
  

Αξζξν 424 

 

 Ελνξθε βεβαίσζε, πνπ 

δίδεηαη θαηά παξάβαζε 

ησλ πξνεγνύκελσλ 

δηαηάμεσλ, δελ ιακβάλεηαη 

θαζόινπ ππόςε ζην 

πιαίζην ηεο δίθεο γηα ηελ 

νπνία δόζεθε, νύηε γηα ηε 

ζπλαγσγή δηθαζηηθώλ 

ηεθκεξίσλ.» 

 

«Άξζξν 424 

Έλνξθε βεβαίσζε ζε δίθε γηα 

ηελ νπνίαλ δίδεηαη δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε, νχηε γηα 

ζπλαγσγή δηθαζηηθψλ 

ηεθκεξίσλ, φηαλ α) ειιείπεη ε 

εκπξφζεζκε θιήζε ηνπ 

αληηδίθνπ ή ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ κάξηπξα, β) δίδεηαη 

ελψπηνλ άιινπ απφ ηα 

αλαθεξφκελα φξγαλα ηνπ 

άξζξνπ 421, γ) ε θιήζε δελ 

αλαθέξεη ηελ αγσγή, ην έλδηθν 

βνήζεκα ή κέζν, πνπ αθνξά ε 

βεβαίσζε, ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα 

θαη ηελ ψξα πνπ ζα δνζεί, θαη 

δ) φηαλ παξαβηάδεηαη ην εδ. β 

ηνπ άξζξνπ 421. Έλνξθε 

βεβαίσζε θαηά παξάβαζε ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ ιακβάλεηαη 

ππφςε, εθηφο αλ ζπληξέρεη 

δηθνλνκηθή βιάβε ηνπ 

αληηδίθνπ». 

 

 «Άξζξν 424 

Έλνξθε βεβαίσζε ζε δίθε γηα 

ηελ νπνία δίδεηαη δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε, νχηε γηα ζπλαγσγή 

δηθαζηηθψλ ηεθκεξίσλ, φηαλ α) 

δελ έρεη γίλεη εκπξφζεζκε θιήζε 

ηνπ αληηδίθνπ, β) δίδεηαη ελψπηνλ 

άιινπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 421 φξγαλα, γ) ε θιήζε 

δελ αλαθέξεη ην νλνκαηεπψλπκν 

ηνπ κάξηπξα, ηελ αγσγή, ην 

έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, πνπ 

αθνξά ε βεβαίσζε, ηνλ ηφπν, ηελ 

εκέξα θαη ηελ ψξα πνπ ζα δνζεί, 

θαη δ) φηαλ παξαβηάδεηαη ην 

δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 421. 

Έλνξθε βεβαίσζε θαηά 

παξάβαζε ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

ιακβάλεηαη ππφςε, εθηφο αλ 

ζπληξέρεη δηθνλνκηθή βιάβε ηνπ 

αληηδίθνπ.». 

 

Αξζξν 468 

 

«Άξζξν 468  «Άξζξν 468 



1. Ζ αγσγή θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

εηξελνδηθείνπ. ηελ αγσγή 

αλαθέξνληαη, εθηφο απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 216 

παξάγξαθνο 1, θαη ηα κέζα 

γηα ηελ απφδεημή ηνπο. Οη 

πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη ην 

αξγφηεξν θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

  2. Ο εηξελνδίθεο γξάθεη 

επάλσ ζηελ αγσγή ή ηελ 

έθζεζε εκέξα 

θαη ψξα γηα ηε πδήηεζε θαη 

δηαηάδεη λα επηδνζεί 

αληίγξαθν ζηνλ 

ελαγφκελν δέθα ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

νξηζκέλε δηθάζηκν, θαη 

αλ ν ελαγφκελνο ή θάπνηνο 

απφ ηνπο νκνδίθνπο ηνπ 

δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ 

ή ε δηακνλή ηνπ είλαη 

άγλσζηε, πξηλ απφ ηξηάληα 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Ζ 

ππφζεζε δελ ρξεηάδεηαη λα 

εγγξαθεί ζην Πηλάθην. 

 

  3. Οη δηάδηθνη θαηαζέηνπλ 

θαηά ηε πδήηεζε ηα 

«1. Ζ αγσγή θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ εηξελνδηθείνπ 

θαη επηδίδεηαη ζηνλ ελαγφκελν 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

Αλ ν ελαγφκελνο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηεο 

δηακνλήο ε αγσγή επηδίδεηαη ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Σν 

άξζξν 215 παξ. 2 εδ. β 

εθαξκφδεηαη εδψ. 

2. Μέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ 

επίδνζε ηεο αγσγήο, νη 

δηάδηθνη πξνζθνκίδνπλ 

ζην εηξελνδηθείν ηα 

απνδεηθηηθά ηνπο κέζα 

θαη ν ελαγφκελνο 

1.Ζ αγσγή θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ εηξελνδηθείνπ 

θαη επηδίδεηαη ζηνλ ελαγφκελν 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

Αλ ν ελαγφκελνο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηεο 

δηακνλήο ε αγσγή επηδίδεηαη ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Τν 

δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 215 εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο. 

2.Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο, νη 

δηάδηθνη πξνζθνκίδνπλ ζην 

εηξελνδηθείν ηα απνδεηθηηθά ηνπο 

κέζα θαη ν ελαγφκελνο ππνβάιιεη 

κε έγγξαθν ππφκλεκα ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ. Μέρξη δχν (2) 

έλνξθεο βεβαηψζεηο, επηηξέπνληαη 

θαη ρσξίο θιήζε ηνπ αληηδίθνπ. 

Δληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο νη δηάδηθνη κπνξνχλ 

λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε 

πξνζζήθε-αληίθξνπζε. Νένη 

ηζρπξηζκνί κε ηελ πξνζζήθε 

κπνξεί λα πξνηαζνχλ θαη λέα 

απνδεηθηηθά κέζα λα 

πξνζθνκηζζνχλ κφλν γηα ηελ 



απνδεηθηηθά ηνπο 

έγγξαθα, ηα νπνία 

αλαιακβάλνπλ κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο. Ο 

εηξελνδίθεο θαιεί ηνπο 

κάξηπξεο ηνπ ελάγνληνο 

ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν, αλ ν ελάγσλ 

δειψζεη φηη δελ 

αλαιακβάλεη λα ηνπο 

πξνζαγάγεη 

απηφο θαη δεηεί λα 

θιεηεπζνχλ. Με πξνθνξηθή 

αίηεζε ηνπ ελαγνκέλνπ θαιεί 

θαη ηνπο δηθνχο ηνπ κάξηπξεο 

πξηλ απφ ηελ ίδηα πξνζεζκία. 

 

  4. Οη επηδφζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 

γίλνληαη απφ θάπνην φξγαλν 

απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 122 

παξ. 3, κε επηκέιεηα ηεο 

γξακκαηείαο, θαη ε δαπάλε 

ηνπο, πνπ νξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, 

πξνθαηαβάιιεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

ππνβάιιεη κε έγγξαθν 

ππφκλεκα ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ. 

Έλνξθεο βεβαηψζεηο, 

κέρξη δχν, επηηξέπνληαη 

θαη ρσξίο θιήζε ηνπ 

αληηδίθνπ. ε πξνζεζκία 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε 

ιήμε ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο νη δηάδηθνη 

κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ 

έγγξαθε πξνζζήθε-

αληίθξνπζε. Νένη 

ηζρπξηζκνί κε ηελ 

πξνζζήθε κπνξεί λα 

πξνηαζνχλ θαη λέα 

απνδεηθηηθά κέζα λα 

πξνζθνκηζζνχλ κφλν γηα 

ηελ αληίθξνπζε 

ηζρπξηζκψλ πνπ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην σο άλσ 

ππφκλεκα. Δθπξφζεζκα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη ηζρπξηζκνί 

ησλ δηαδίθσλ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

3.Παξεκβάζεηο θαη αληαγσγέο 

θαηαηίζεληαη θαη επηδίδνληαη 

ζηνπο δηαδίθνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο. Ζ 

πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη 

θαηά είθνζη (20) εκέξεο αλ ν 

ελαγφκελνο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηεο 

δηακνλήο. Ζ πξνζθνκηδή ησλ 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη ην 

έγγξαθν ππφκλεκα ησλ 

ηζρπξηζκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ γίλνληαη ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) ή 

πελήληα (50) εκεξψλ, αληίζηνηρα, 

απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο θαη 

ε έγγξαθε πξνζζήθε- 

αληίθξνπζε ζηελ πξνζεζκία ηνπ 

ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 . 

4.Ζ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ή 

Τερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο. Με θνηλή απφθαζε 

ησλ Υπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη 



εηξελνδηθείνπ απφ εθείλνλ 

πνπ δεηεί ηελ επίδνζε θαη 

απνδίδεηαη ζην 

φξγαλν ην νπνίν θάλεη ηηο 

επηδφζεηο. 

  

 

πεξηέρνληαη ζην σο άλσ 

ππφκλεκα. Δθπξφζεζκα 

απνδεηθηηθά κέζα θαη 

ηζρπξηζκνί ησλ δηαδίθσλ 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

3. Παξεκ

βάζεηο θαη αληαγσγέο 

θαηαηίζεληαη θαη 

επηδίδνληαη ζηνπο 

δηαδίθνπο κέζα ζε 

πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο αγσγήο. Ζ 

πξνζεζκία απηή 

παξαηείλεηαη θαηά 

είθνζη (20) εκέξεο αλ ν 

ελαγφκελνο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη 

άγλσζηεο δηακνλήο. Ζ 

πξνζθνκηδή ησλ 

Χεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 

5.Ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε 

ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη αξκνδίσο ε 

εκέξα ζπδήηεζεο κε εγγξαθή ηεο 

ππφζεζεο ζε πηλάθην. Τα εδάθηα 

πέκπην θαη έθην ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 237 ηζρχνπλ αλαιφγσο.». 

 



απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη 

ην έγγξαθν ππφκλεκα 

ησλ ηζρπξηζκψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο 

γίλεηαη ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) ή πελήληα 

(50) εκεξψλ αληίζηνηρα 

απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αγσγήο θαη ε έγγξαθε 

πξνζζήθε αληίθξνπζε 

ζηελ πξνζεζκία ηεο παξ. 

2 εδ. γ. 

Ζ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ή 

κέζσ ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο, ζχκθσλα κε 

εθδηδφκελε π.α. πνπ θαζνξίδεη 

ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

Ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε 

ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ  ο» Λ Λ 4* Λ Λ 

πξνζδηνξίδεηαη αξκνδίσο ε 



εκέξα ζπδήηεζεο κε εγγξαθή 

ηεο ππφζεζεο ζε πηλάθην. Σα 

άξζξα 237 παξ. 6 εδ. 5 θαη 6 

ηζρχνπλ θαη εδψ». 

 

Αξζξν 469 
1. Αλ θαλείο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο δελ εκθαληζηεί 

φηαλ εθθσλεζεί ε ππφζεζε, 

ε ζπδήηεζε καηαηψλεηαη. Αλ 

απνπζηάδεη θάπνηνο 

δηάδηθνο, ε ζπδήηεζε γίλεηαη 

θαη ρσξίο απηφλ θαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 271 

παξάγξαθνο 3 θαη 272 

παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ 

εθαξκφδνληαη. Αλ θάπνηνο 

δηάδηθνο δηθαζηεί εξήκελ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 466 έσο 471, ε 

απφθαζε κπνξεί λα 

πξνζβιεζεί κε αλαθνπή, 

κφλνλ αλ εθείλνο πνπ 

δηθάζηεθε εξήκελ δελ 

θιεηεχζεθε θαζφινπ ή δελ 

θιεηεχζεθε λφκηκα ή δελ 

θιεηεχζεθε εκπξφζεζκα γηα 

«Άξζξν 469 
 

«1. Καηά ηελ νξηζκέλε 

δηθάζηκν ε ππφζεζε ζπδεηείηαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ δηαδίθσλ. 

Αλ απηνί ζπκθσλνχλ, κπνξνχλ 

λα θαηαζέζνπλ θνηλή δήισζε 

θαηά ην άξζξν 242 παξ. 2. Σα 

άξζξα 237 παξ. 6 εδ. ηει, 260, 

271 παξ. 3, 272 παξ. 1, 2, 501 

εθαξκφδνληαη θαη εδψ. 

2. Ο εηξελνδίθεο ιακβάλεη

 ππφςε θαη 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ. 

Οη παξηζηάκελνη θαηά ηε 

ζπδήηεζε δηάδηθνη κπνξνχλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ εηξελνδίθε 

λα εμεηάδνληαη θαη' άξζξν 415 

ή λα παξέρνπλ δηαζαθήζεηο γηα 

ηελ ππφζεζε, νη δε ελφξθσο 

 «Άξζξν 469 

1.Καηά ηελ νξηζκέλε δηθάζηκν ε 

ππφζεζε ζπδεηείηαη κε ηελ 

παξνπζία ησλ δηαδίθσλ. Αλ απηνί 

ζπκθσλνχλ, κπνξνχλ λα 

θαηαζέζνπλ θνηλή δήισζε θαηά 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 242. Τν 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 237, ην άξζξν 260, ε παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 271, νη παξ. 1 θαη 2 

ηνπ άξζξνπ 272 θαη ην άξζξν 501 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

2.Ο εηξελνδίθεο ιακβάλεη ππφςε 

θαη απνδεηθηηθά κέζα πνπ δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ. 

Οη παξηζηάκελνη θαηά ηε 

ζπδήηεζε δηάδηθνη κπνξνχλ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ εηξελνδίθε, λα 

εμεηάδνληαη θαη’ άξζξν 415 ή λα 

παξέρνπλ δηαζαθήζεηο γηα ηελ 

ππφζεζε, νη δε ελφξθσο 

βεβαηψζαληεο λα θαηαζέηνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθψο, εθφζνλ είλαη 



ηε ζπδήηεζε ή αλ ζπληξέρεη 

ιφγνο αλψηεξεο βίαο. 

 

 

  2. Ο εηξελνδίθεο 

δηθάδνληαο ηηο δηαθνξέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

466 κπνξεί λα απνθιίλεη απφ 

ηηο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο, λα 

ιακβάλεη 

ππφςε θαη Απνδεηθηηθά κέζα 

πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

ηνπ λφκνπ θαη λα 

αθνινπζεί θάζε θνξά θαηά 

ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ ηε 

κέζνδν εθείλε πνπ 

αζθαιεζηέξα, γξεγνξφηεξα 

θαη κε ιηγφηεξεο δαπάλεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλεχξεζε ηεο αιήζεηαο. 

 

βεβαηψζαληεο λα θαηαζέηνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθψο, εθφζνλ 

είλαη παξφληεο θαη ν 

εηξελνδίθεο θξίλεη ηνχην 

απφιπηα αλαγθαίν. Νένη 

ηζρπξηζκνί κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ κφλνλ εάλ 

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ ή πξνέθπςαλ 

κεηαγελέζηεξα, 

απνδεηθλπφκελνη κε ηελ 

πξνζθνκηδή κέρξη δχν ελφξθσλ 

βεβαηψζεσλ». 

 

παξφληεο θαη ν εηξελνδίθεο 

θξίλεη ηνχην απνιχησο αλαγθαίν. 

Νένη ηζρπξηζκνί κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ κφλνλ εάλ 

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ ή πξνέθπςαλ 

κεηαγελέζηεξα, απνδεηθλπφκελνη 

κε ηελ πξνζθνκηδή κέρξη δχν (2) 

ελφξθσλ βεβαηψζεσλ.». 

 

Άξζξν 498 
1. Κάζε δηάδηθνο κπνξεί 

κεηά ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ, 

θέξλνληαο αληίγξαθν ηνπ 

έλδηθνπ κέζνπ θαη ηεο 

απφθαζεο πνπ πξνζβάιιεηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην νπνίν 

 Άξζξν 498 
1. Κάζε δηάδηθνο κπνξεί κεηά 

ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ, θέξλνληαο αληίγξαθν 

ηνπ έλδηθνπ κέζνπ θαη ηεο 

απφθαζεο πνπ πξνζβάιιεηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην νπνίν ην 

έλδηθν κέζν απεπζχλεηαη, λα 

 



ην έλδηθν κέζν 

απεπζχλεηαη, λα δεηήζεη λα 

πξνζδηνξηζηεί δηθάζηκνο θαη 

λα θέξεη γηα 

πδήηεζε ηελ ππφζεζε κε 

θιήζε, θάησ απφ ην 

αληίγξαθν ηνπ δηθαζηεξίνπ 

πνπ έρεη θαηαηεζεί ή θαη 

απηνηειψο, ε νπνία 

επηδίδεηαη ζηνλ αληίδηθν. 

 

«Ο Πξνζδηνξηζκφο 

δηθαζίκνπ, ζχκθσλα κε ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, 

πξνθεηκέλνπ γηα εθέζεηο 

θαηά απνθάζεσλ ησλ 

πνιπκειψλ θαη κνλνκειψλ 

πξσηνδηθείσλ πνπ 

εθδηθάδνληαη ζηηο 

κεηαβαηηθέο έδξεο ησλ 

εθεηείσλ ηεο πεξηθεξείαο 

ηνπο, γίλεηαη θαη` εληνιήλ 

ηνπ νηθείνπ πξνέδξνπ 

εθεηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνχηνπ.» 

 

 

 2. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ είλαη 

ηξηάληα (30) εκέξεο θαη, αλ 

θέξεη γηα ζπδήηεζε ηελ 

ππφζεζε κε θιήζε, θάησ απφ 

ην αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ 

πνπ έρεη θαηαηεζεί ή θαη 

απηνηειψο, ε νπνία επηδίδεηαη 

ζηνλ αληίδηθν. Ο 

πξνζδηνξηζκφο δηθαζίκνπ, 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, πξνθεηκέλνπ γηα 

εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ ησλ 

πνιπκειψλ θαη κνλνκειψλ 

πξσηνδηθείσλ πνπ 

εθδηθάδνληαη ζηηο κεηαβαηηθέο 

έδξεο ησλ εθεηείσλ ηεο 

πεξηθεξείαο ηνπο, γίλεηαη θαη' 

εληνιήλ ηνπ νηθείνπ πξνέδξνπ 

εθεηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνχηνπ. 

 



ν δηάδηθνο πνπ θαιείηαη ή 

θάπνηνο απφ ηνπο νκνδίθνπο 

δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ ή 

είλαη άγλσζηεο δηακνλήο, 

εμήληα (60) εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζπδήηεζε. Καηά ηα ινηπά 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

δηθαζίκνπ ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 226. 

 

 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 

θαη 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θάζε άιιεο 

δηθαζίκνπ. 

 

Άξζξν 509 
Αλ ε αλαθνπή αζθήζεθε 

εκπξφζεζκα θαη θαηά ηηο 

λφκηκεο δηαηππψζεηο θαη ην 

δηθαζηήξην πηζαλνινγεί φηη 

είλαη βάζηκνη νη ιφγνη πνπ 

πξνηάζεθαλ, εμαθαλίδεη ηελ 

απφθαζε πνπ αλαθφπεθε θαη 

ηηο πξάμεηο πνπ 

ελεξγήζεθαλ κεηά ηελ 

απφθαζε απηή, δηαηάζζεη λα 

επηζηξαθεί ην παξάβνιν 

θαη ακέζσο πξνρσξεί ζηελ 

«Άξζξν 509 
1. Αλ ε αλαθνπή αζθήζεθε 

εκπξφζεζκα θαη θαηά ηηο 

λφκηκεο δηαηππψζεηο θαη ην 

δηθαζηήξην πηζαλνινγεί φηη 

είλαη βάζηκνη νη ιφγνη πνπ 

πξνηάζεθαλ, εμαθαλίδεη ηελ 

απφθαζε πνπ αλαθφπεθε θαη 

ηηο πξάμεηο πνπ ελεξγήζεθαλ 

κεηά ηελ απφθαζε απηή, 

δηαηάζζεη λα επηζηξαθεί ην 

παξάβνιν θαη ακέζσο 

πξνρσξεί ζηελ εμέηαζε ηεο 

Άξζξν 509 παξ. 2 
 «2. Ζ θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη έσο ηελ 

έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο θαη ε 

θαηάζεζε ηεο πξνζζήθεο ζε 

απηέο έσο ηε δσδέθαηε ψξα 

ηεο ηξίηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

κεηά ηε ζπδήηεζε. Τν ίδην 

ηζρχεη γηα ηηο δηαδηθαζηηθέο 

πξάμεηο ηεο αληαγσγήο, ηεο 

πξνζεπίθιεζεο, ηεο 

αλαθνίλσζεο θαη ηεο 

παξέκβαζεο». 

«Άξζξν 509 

1.Αλ ε αλαθνπή αζθήζεθε 

εκπξφζεζκα θαη θαηά ηηο λφκηκεο 

δηαηππψζεηο θαη ην δηθαζηήξην 

πηζαλνινγεί φηη είλαη βάζηκνη νη 

ιφγνη πνπ πξνηάζεθαλ, 

εμαθαλίδεη ηελ απφθαζε πνπ 

αλαθφπεθε θαη ηηο πξάμεηο πνπ 

ελεξγήζεθαλ κεηά ηελ απφθαζε 

απηή, δηαηάζζεη λα επηζηξαθεί ην 

παξάβνιν θαη ακέζσο πξνρσξεί 

ζηελ εμέηαζε ηεο δηαθνξάο, αθνχ 

νη δηάδηθνη επαλέιζνπλ ζηελ 



εμέηαζε ηεο δηαθνξάο, αθνχ 

νη δηάδηθνη 

επαλέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ 

απφθαζε πνπ 

εμαθαλίζηεθε. Αιιηψο 

απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή θαη 

δηαηάζζεη λα εηζαρζεί 

ην παξάβνιν ζην δεκφζην 

ηακείν". 

 

δηαθνξάο, αθνχ νη δηάδηθνη 

επαλέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ 

απφθαζε πνπ εμαθαλίζηεθε. 

Αιιηψο απνξξίπηεη ηελ 

αλαθνπή θαη δηαηάζζεη λα 

εηζαρζεί ην παξάβνιν ζην 

δεκφζην ηακείν. 

« 2. Ζ θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη έσο ηελ 

έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο θαη ε 

θαηάζεζε ηεο πξνζζήθεο ζε 

απηέο έσο ηε δσδέθαηε ψξα ηεο 

ηξίηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά 

ηε ζπδήηεζε. Σν ίδην ηζρχεη γηα 

ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο ηεο 

αληαγσγήο, ηεο πξνζεπίθιεζεο, 

ηεο αλαθνίλσζεο θαη ηεο 

παξέκβαζεο ». 

 

 θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ 

ηελ απφθαζε πνπ εμαθαλίζηεθε. 

Αιιηψο απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή 

θαη δηαηάζζεη λα εηζαρζεί ην 

παξάβνιν ζην δεκφζην ηακείν. 

2.Ζ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

γίλεηαη έσο ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ε θαηάζεζε ηεο 

πξνζζήθεο ζε απηέο έσο ηε 

δσδέθαηε ψξα ηεο ηξίηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηε 

ζπδήηεζε. Τν ίδην ηζρχεη γηα ηηο 

δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο ηεο 

αληαγσγήο, ηεο πξνζεπίθιεζεο, 

ηεο αλαθνίλσζεο θαη ηεο 

παξέκβαζεο.». 

 

Άξζξν 516 
1. Γηθαίσκα έθεζεο έρνπλ, 

εθφζνλ ληθήζεθαλ νιηθά ή 

ελ 

κέξεη ζηελ πξσηφδηθε δίθε, 

ν ελάγσλ, ν ελαγφκελνο, 

εθείλνη πνπ άζθεζαλ 

θχξηα ή Πξφζζεηε 

παξέκβαζε, νη θαζνιηθνί 

δηάδνρνί ηνπο, νη εηδηθνί 

Άξζξν 516 
 

« 1. Γηθαίσκα έθεζεο έρνπλ, 

εθφζνλ ληθήζεθαλ νιηθά ή ελ 

κέξεη ζηελ πξσηφδηθε δίθε, ν 

ελάγσλ, ν ελαγφκελνο, εθείλνη 

πνπ άζθεζαλ θχξηα ή 

πξφζζεηε παξέκβαζε, «νη 

πξνζεπηθιεζέληεο » , νη 

θαζνιηθνί δηάδνρνί ηνπο, νη 

 «Άξζξν 516 

1.Γηθαίσκα έθεζεο έρνπλ, 

εθφζνλ ληθήζεθαλ νιηθά ή ελ 

κέξεη ζηελ πξσηφδηθε δίθε, ν 

ελάγσλ, ν ελαγφκελνο, εθείλνη 

πνπ άζθεζαλ θχξηα ή πξφζζεηε 

παξέκβαζε, νη πξνζεπηθιεζέληεο, 

νη θαζνιηθνί δηάδνρνί ηνπο, νη 

εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο εθφζνλ 

απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή 



δηάδνρνί ηνπο εθφζνλ 

απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή 

κεηά ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο θαη νη εηζαγγειείο 

πξσηνδηθψλ, αλ ήηαλ 

δηάδηθνη. 

 

  2. Δθεζνη έρεη δηθαίσκα λα 

αζθήζεη θαη ν δηάδηθνο πνπ 

λίθεζε, εθφζνλ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

  

 

εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο εθφζνλ 

απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή 

κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο 

θαη νη εηζαγγειείο πξσηνδηθψλ, 

αλ ήηαλ δηάδηθνη.  

2. Έθεζε έρεη δηθαίσκα λα 

αζθήζεη θαη ν δηάδηθνο πνπ 

λίθεζε, εθφζνλ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ». 

 

κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο θαη 

νη εηζαγγειείο πξσηνδηθψλ, αλ 

ήηαλ δηάδηθνη. 

2.Έθεζε έρεη δηθαίσκα λα 

αζθήζεη θαη ν δηάδηθνο πνπ 

λίθεζε, εθφζνλ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ.». 

 

"Αξζξν 524 
 

 

  1. ηε δηαδηθαζία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο δίθεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 227, 233 έσο 

236, 237 παξ. 8 έσο 11, 240 

έσο 312, 591 παξάγξαθνο 1 

εδάθην α` έσο γ` θαη 591 

παξάγξαθνο 4. Ζ θαηάζεζε 

ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη έσο 

ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ε θαηάζεζε ηεο 

πξνζζήθεο ζε απηέο έσο ηε 

δσδέθαηε ψξα ηεο ηξίηεο 

«Άξζξν 524 

«1. Σηε δηαδηθαζία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο δίθεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 227, 233 έσο 236, 237 

παξ. 8, 10 έσο 13, 240 έσο 

312, 591 παξ. 1 πεξηπηψζεηο α' 

έσο γ' θαη 591 παξ. 4. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

γίλεηαη έσο ηελ έλαξμε ηεο 

 «Άξζξν 524 

1.Σηε δηαδηθαζία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο δίθεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 227, 233 έσο 236, παξ. 8 

θαη 10 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 237, 

240 έσο 312, πεξ. α΄ έσο γ΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 591 θαη παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 591. Ζ θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη έσο ηελ 

έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο θαη ε 

θαηάζεζε ηεο πξνζζήθεο ζε 

απηέο έσο ηε δσδέθαηε ψξα ηεο 

ηξίηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηε 

ζπδήηεζε. 

2.Ζ πξνθνξηθή ζπδήηεζε είλαη 



εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηε 

ζπδήηεζε. 

 

 2. Ζ πξνθνξηθή ζπδήηεζε 

είλαη ππνρξεσηηθή κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 528. 

Ζ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

θαη ηεο πξνζζήθεο ζε απηέο 

γίλεηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ 

εδάθην β` ηεο παξαγξάθνπ 1. 

 

 3. ε πεξίπησζε 

εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθθαινχληνο ε έθεζε 

απνξξίπηεηαη. Σν ίδην ηζρχεη 

ζε πεξίπησζε εξεκνδηθίαο 

ηνπ εθεζηβιήηνπ σο πξνο ηελ 

αληέθεζε. 

 

 4. ε πεξίπησζε 

Δξεκνδηθίαο ηνπ 

εθεζίβιεηνπ σο πξνο ηελ 

έθεζε ε δηαδηθαζία 

πξνρσξεί ζαλ λα ήηαλ θαη 

απηφο παξψλ. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη ζε πεξίπησζε 

Δξεκνδηθίαο ηνπ 

εθθαινχληνο σο πξνο ηελ 

αληέθεζε. Ο παξηζηάκελνο 

δηάδηθνο ππνρξενχηαη κέζα 

ζπδήηεζεο θαη ε θαηάζεζε ηεο 

πξνζζήθεο ζε απηέο έσο ηε 

δσδέθαηε ψξα ηεο ηξίηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηε 

ζπδήηεζε». 

2. Ζ πξνθνξηθή ζπδήηεζε 

είλαη ππνρξεσηηθή κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 528. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ηεο πξνζζήθεο ζε απηέο 

γίλεηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ 

εδαθίνπ β' ηεο παξ. 1. 

«3. Σε πεξίπησζε εξεκνδηθίαο 

ηνπ εθθαινχληνο ε έθεζε 

απνξξίπηεηαη, «εθ' φζνλ είλαη 

παξαδεθηή». Τν ίδην ηζρχεη ζε 

πεξίπησζε εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθεζηβιήηνπ σο πξνο ηελ 

αληέθεζε». 

ππνρξεσηηθή κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 528. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο 

πξνζζήθεο ζε απηέο γίλεηαη ζηηο 

πξνζεζκίεο ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο 

παξ. 1. 

3.Σε πεξίπησζε εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθθαινχληνο ε έθεζε 

απνξξίπηεηαη, εθφζνλ είλαη 

παξαδεθηή. Τν ίδην ηζρχεη ζε 

πεξίπησζε εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθεζηβιήηνπ σο πξνο ηελ 

αληέθεζε. 

4.Σε πεξίπησζε εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθεζηβιήηνπ σο πξνο ηελ έθεζε 

ε δηαδηθαζία πξνρσξεί ζαλ λα 

ήηαλ θαη απηφο παξψλ. Τν ίδην 

ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε 

εξεκνδηθίαο ηνπ εθθαινχληνο σο 

πξνο ηελ αληέθεζε. Ο 

παξηζηάκελνο δηάδηθνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε πέληε 

εκέξεο απφ ηε ζπδήηεζε λα 

πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ηνπ 

εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ αληηδίθνπ ηνπ, 

πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα δίθε, θαζψο θαη ηα 

πξαθηηθά θαη ηηο εθζέζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ θαη’ απηήλ. 

Γηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη 

απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε. 



ζε πέληε εκέξεο απφ ηε 

πδήηεζε λα πξνζθνκίζεη 

αληίγξαθα ηνπ εηζαγσγηθνχ 

δηθνγξάθνπ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ αληηδίθνπ 

ηνπ, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα δίθε, θαζψο 

θαη ηα Πξαθηηθά θαη ηηο 

εθζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαη` 

απηήλ. Γηαθνξεηηθά 

θεξχζζεηαη απαξάδεθηε ε 

πδήηεζε. 

 

 5. Σνπο Δηζαγγειείο 

Πξσηνδηθψλ, αλ έρνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εθθαινχληνο ή 

ηνπ εθεζίβιεηνπ, 

εθπξνζσπεί ν εηζαγγειέαο 

εθεηψλ.» 

3. Σε πεξίπησζε 

εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθεζηβιήηνπ σο πξνο 

ηελ έθεζε ε δηαδηθαζία 

πξνρσξεί ζαλ λα ήηαλ 

θαη απηφο παξψλ. Τν 

ίδην ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε εξεκνδηθίαο 

ηνπ εθθαινχληνο σο 

πξνο ηελ αληέθεζε. Ο 

παξηζηάκελνο δηάδηθνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε 

πέληε εκέξεο απφ ηε 

ζπδήηεζε λα 

πξνζθνκίζεη αληίγξαθα 

ηνπ εηζαγσγηθνχ 

δηθνγξάθνπ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ 

αληηδίθνπ ηνπ, πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηελ 

5.Τνπο Δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ, 

αλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθθαινχληνο ή ηνπ εθεζηβιήηνπ, 

εθπξνζσπεί ν Δηζαγγειέαο 

Δθεηψλ.». 

 



πξσηνβάζκηα δίθε, 

θαζψο θαη ηα πξαθηηθά 

θαη ηηο εθζέζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ θαη' απηήλ. 

Γηαθνξεηηθά 

θεξχζζεηαη απαξάδεθηε 

ε ζπδήηεζε. 5. Τνπο 

Δηζαγγειείο 

Πξσηνδηθψλ, αλ έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθθαινχληνο ή ηνπ 

εθεζηβιήηνπ, 

εθπξνζσπεί ν 

Δηζαγγειέαο Δθεηψλ ». 

 

Άξζξν 527 

 

 Δίλαη απαξάδεθηε ε 

πξνβνιή ζηελ θαη’ έθεζε 

δίθε πξαγκαηηθψλ 

ηζρπξηζκψλ πνπ δελ 

πξνηάζεθαλ ζηελ πξσηφδηθε 

«Άξζξν 527 
 

« Δίλαη απαξάδεθηε ε πξνβνιή 

ζηελ θαη' έθεζε δίθε 

πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ 

δελ πξνηάζεθαλ ζηελ 

πξσηφδηθε δίθε, εθηφο αλ : 1) 

 «Άξζξν 527 

Δίλαη απαξάδεθηε ε πξνβνιή 

ζηελ θαη’ έθεζε δίθε 

πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ δελ 

πξνηάζεθαλ ζηελ πξσηφδηθε 

δίθε, εθηφο αλ: 1) πξνηείλνληαη 



δίθε, εθηφο αλ: 1) 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ 

εθεζίβιεην, ελάγνληα, 

ελαγφκελν ή εθείλνλ πνπ είρε 

παξέκβεη, σο ππεξάζπηζε 

θαηά ηεο έθεζεο θαη δελ 

κεηαβάιιεηαη κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο απηνχο ε βάζε 

ηεο αγσγήο ή ηεο 

παξέκβαζεο, ή πξνηείλνληαη 

απφ εθείλνλ πνπ παξεκβαίλεη 

γηα πξψηε θνξά ζηελ θαη’ 

έθεζε δίθε κε πξφζζεηε 

παξέκβαζε, ζεσξείηαη φκσο 

αλαγθαίνο νκφδηθνο ηνπ 

αξρηθνχ δηαδίθνπ, 2) 

γελλήζεθαλ κεηά ηε 

ζπδήηεζε ζην πξσηνβάζκην 

δηθαζηήξην θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ άξζξσλ 237 

θαη 238 κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ, 3) 

ιακβάλνληαη ππφςε 

απηεπαγγέιησο ή κπνξεί λα 

πξνηαζνχλ ζε θάζε ζηάζε 

ηεο δίθεο, 4) ην δηθαζηήξην 

θξίλεη φηη δελ πξνβιήζεθαλ 

εγθαίξσο κε ηηο πξνηάζεηο 

απφ δηθαηνινγεκέλε αηηία` 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ 

εθεζίβιεην, 

ελάγνληα, ελαγφκελν ή εθείλνλ 

πνπ είρε παξέκβεη, σο 

ππεξάζπηζε θαηά ηεο έθεζεο 

θαη δελ κεηαβάιιεηαη κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο απηνχο ε βάζε 

ηεο αγσγήο ή ηεο παξέκβαζεο, 

ή πξνηείλνληαη απφ εθείλνλ 

πνπ παξεκβαίλεη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ θαη' έθεζε δίθε κε 

πξφζζεηε παξέκβαζε, 

ζεσξείηαη φκσο αλαγθαίνο 

νκφδηθνο ηνπ αξρηθνχ 

δηαδίθνπ, 2) γελλήζεθαλ κεηά 

ηε ζπδήηεζε ζην πξσηνβάζκην 

δηθαζηήξην, 3) ιακβάλνληαη 

ππφςε απηεπαγγέιησο θαη 

κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ζε 

θάζε ζηάζε ηεο δίθεο, «4) ην 

δηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ 

πξνβιήζεθαλ εγθαίξσο κε ηηο 

πξνηάζεηο ή, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

237 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 238, κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο 

απφ δηθαηνινγεκέλε αηηία απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηελ έλζηαζε 

θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο», 5) 

απφ ηνλ εθεζίβιεην, ελάγνληα, 

ελαγφκελν ή εθείλνλ πνπ είρε 

παξέκβεη, σο ππεξάζπηζε θαηά 

ηεο έθεζεο θαη δελ κεηαβάιιεηαη 

κε ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο ε 

βάζε ηεο αγσγήο ή ηεο 

παξέκβαζεο, ή πξνηείλνληαη απφ 

εθείλνλ πνπ παξεκβαίλεη γηα 

πξψηε θνξά ζηελ θαη’ έθεζε 

δίθε κε πξφζζεηε παξέκβαζε, 

ζεσξείηαη φκσο αλαγθαίνο 

νκφδηθνο ηνπ αξρηθνχ δηαδίθνπ, 

2) γελλήζεθαλ κεηά ηε ζπδήηεζε 

ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην, 3) 

ιακβάλνληαη ππφςε 

απηεπαγγέιησο ή κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ ζε θάζε ζηάζε ηεο 

δίθεο, 4) ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη 

δελ πξνβιήζεθαλ εγθαίξσο κε ηηο 

πξνηάζεηο ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 237 θαη ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 238, κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνηάζεηο απφ 

δηθαηνινγεκέλε αηηία· απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηελ έλζηαζε 

θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο, 5) 

πξνέθπςαλ γηα πξψηε θνξά 

κεηαγελέζηεξα θαη 6) 

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ. Τν απαξάδεθην 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη 



απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ 

έλζηαζε θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο, 5) πξνέθπςαλ 

γηα πξψηε θνξά 

κεηαγελέζηεξα θαη 6) 

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή 

κε δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ. Σν απαξάδεθην 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη 

απηεπαγγέιησο. 
 

  

 

πξνέθπςαλ γηα πξψηε θνξά 

κεηαγελέζηεξα θαη 6) 

απνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ 

αληηδίθνπ. Τν απαξάδεθην 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη 

απηεπαγγέιησο ». 

 

 

 

 

 

 

απηεπαγγέιησο.» 

 

Άξζξν 542 
 

1. Γηθαίσκα Αλαςειάθεζεο 

έρνπλ, εθφζνλ ληθήζεθαλ 

νιηθά ή 

ελ κέξεη ζηε δίθε πνπ 

εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε, ν ελάγσλ, ν 

ελαγφκελνο, ν εθθαιψλ, ν 

εθεζίβιεηνο, ν αλαηξεζείσλ, 

ν αλαηξεζίβιεηνο, 

εθείλνη πνπ παξελέβεζαλ 

θπξίσο θαη πξνζζέησο, νη 

θαζνιηθνί δηάδνρνί 

ηνπο, νη εηδηθνί δηάδνρνί 

ηνπο πνπ απέθηεζαλ ηελ 

ηδηφηεηα απηή κεηά ηελ 

«Άξζξν 542 
 

« 1.Γηθαίσκα αλαςειάθεζεο 

έρνπλ, εθφζνλ ληθήζεθαλ 

νιηθά ή ελ κέξεη ζηε δίθε πνπ 

εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε, ν ελάγσλ, ν 

ελαγφκελνο, ν εθθαιψλ, ν 

εθεζίβιεηνο, ν αλαηξεζείσλ, ν 

αλαηξεζίβιεηνο, εθείλνη πνπ 

παξελέβεζαλ θπξίσο θαη 

πξνζζέησο, «νη 

πξνζεπηθιεζέληεο», νη 

θαζνιηθνί δηάδνρνί ηνπο, νη 

εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο πνπ 

απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή 

κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο, 

 «Άξζξν 542 

1.Γηθαίσκα αλαςειάθεζεο 

έρνπλ, εθφζνλ ληθήζεθαλ νιηθά ή 

ελ κέξεη ζηε δίθε πνπ εθδφζεθε ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ν 

ελάγσλ, ν ελαγφκελνο, ν 

εθθαιψλ, ν εθεζίβιεηνο, ν 

αλαηξεζείσλ, ν αλαηξεζίβιεηνο, 

εθείλνη πνπ παξελέβεζαλ θπξίσο 

θαη πξνζζέησο, νη 

πξνζεπηθιεζέληεο, νη θαζνιηθνί 

δηάδνρνί ηνπο, νη εηδηθνί δηάδνρνί 

ηνπο πνπ απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα 

απηή κεηά ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο, θαζψο θαη νη 

εηζαγγειείο, αλ ήηαλ δηάδηθνη. 

2.Αλαςειάθεζε έρεη δηθαίσκα 



άζθεζε ηεο αγσγήο, θαζψο 

θαη νη εηζαγγειείο, αλ ήηαλ 

δηάδηθνη. 

 

  2. Αλαςειάθεζε έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη θαη ν 

δηάδηθνο πνπ λίθεζε, 

εθφζνλ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ. 

  

θαζψο θαη νη εηζαγγειείο, αλ 

ήηαλ δηάδηθνη ». 

2. Αλαςειάθεζε έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη θαη ν 

δηάδηθνο πνπ λίθεζε, εθφζνλ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ». 

 

λα αζθήζεη θαη ν δηάδηθνο πνπ 

λίθεζε, εθφζνλ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ.». 

 

«Άξζξν 544 
 

 Αλαςειάθεζε 

 

 Αλαςειάθεζε επηηξέπεηαη 

κφλν: 

 

 1. Αλ ζηελ ίδηα ππφζεζε 

εθδφζεθαλ, κεηαμχ ησλ 

ίδησλ δηαδίθσλ πνπ είραλ 

παξαζηεί κε ηελ ίδηα 

ηδηφηεηα, απφ ην ίδην ή 

δηαθνξεηηθά δηθαζηήξηα 

απνθάζεηο πνπ αληηθάζθνπλ 

κεηαμχ ηνπο, 2. αλ δηάδηθνο 

δελ εθπξνζσπήζεθε λφκηκα 

ζηε δίθε, εθφζνλ χζηεξα δελ 

εγθξίζεθε ξεηά ή ζησπεξά ε 

δηεμαγσγή ηεο δίθεο, 

 

«Άξζξν 544 
 

« Αλαςειάθεζε επηηξέπεηαη 

κφλν : 1) Αλ ζηελ ίδηα 

ππφζεζε εθδφζεθαλ, κεηαμχ 

ησλ ίδησλ δηαδίθσλ πνπ είραλ 

παξαζηεί κε ηελ ίδηα ηδηφηεηα, 

απφ ην ίδην ή δηαθνξεηηθά 

δηθαζηήξηα απνθάζεηο πνπ 

αληηθάζθνπλ κεηαμχ ηνπο, 2) 

αλ δηάδηθνο δελ 

εθπξνζσπήζεθε λφκηκα ζηε 

δίθε, εθφζνλ χζηεξα δελ 

εγθξίζεθε ξεηά ή ζησπεξά ε 

δηεμαγσγή ηεο δίθεο, 3) αλ ην 

ίδην πξφζσπν είρε παξαζηεί σο 

δηάδηθνο ζην φλνκά ηνπ ή 

εθπξνζψπεζε δηαδίθνπο κε 

πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο, νη 

νπνίνη είραλ αληίζεηα 

 «Άξζξν 544 

Αλαςειάθεζε επηηξέπεηαη κφλν: 

1) Αλ ζηελ ίδηα ππφζεζε 

εθδφζεθαλ, κεηαμχ ησλ ίδησλ 

δηαδίθσλ πνπ είραλ παξαζηεί κε 

ηελ ίδηα ηδηφηεηα, απφ ην ίδην ή 

δηαθνξεηηθά δηθαζηήξηα 

απνθάζεηο πνπ αληηθάζθνπλ 

κεηαμχ ηνπο, 

2) αλ δηάδηθνο δελ 

εθπξνζσπήζεθε λφκηκα ζηε δίθε, 

εθφζνλ χζηεξα δελ εγθξίζεθε 

ξεηά ή ζησπεξά ε δηεμαγσγή ηεο 

δίθεο, 

3) αλ ην ίδην πξφζσπν είρε 

παξαζηεί σο δηάδηθνο ζην φλνκά 

ηνπ ή εθπξνζψπεζε δηαδίθνπο κε 

πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο, νη νπνίνη 

είραλ αληίζεηα ζπκθέξνληα ζηε 

δίθε, 



 3. αλ ην ίδην πξφζσπν είρε 

παξαζηεί σο δηάδηθνο ζην 

φλνκά ηνπ ή εθπξνζψπεζε 

δηαδίθνπο κε πεξηζζφηεξεο 

ηδηφηεηεο, νη νπνίνη είραλ 

αληίζεηα ζπκθέξνληα ζηε 

δίθε, 

 

 4. αλ θάπνηνο είρε παξαζηεί 

σο πιεξεμνχζηνο δηαδίθνπ 

ρσξίο πιεξεμνπζηφηεηα, 

εθφζνλ δελ εγθξίζεθε 

χζηεξα ε δηεμαγσγή ηεο 

δίθεο, 

 

 5. αλ ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε είλαη πιαζηή, είηε 

δηφηη γξάθεη ςεπδψο φηη ην 

δηθαζηήξην ζπγθξνηήζεθε 

απφ ηνλ αλαγθαίν ζχκθσλα 

κε ην λφκν αξηζκφ δηθαζηψλ, 

είηε δηφηη, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην πξαθηηθφ ηεο 

δηάζθεςεο, δελ εθδφζεθε κε 

ηελ πιεηνςεθία πνπ απαηηεί 

ν λφκνο ή δελ έρεη ηηο 

ππνγξαθέο πνπ νξίδεη ν 

λφκνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

ππνγξαθή ηεο απφ ηα 

πξφζσπα απηά, 

ζπκθέξνληα ζηε δίθε, 4) αλ 

θάπνηνο είρε παξαζηεί σο 

πιεξεμνχζηνο δηαδίθνπ ρσξίο 

πιεξεμνπζηφηεηα, εθφζνλ δελ 

εγθξίζεθε χζηεξα ε δηεμαγσγή 

ηεο δίθεο, 5) αλ ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε είλαη 

πιαζηή, είηε δηφηη γξάθεη 

ςεπδψο φηη ην δηθαζηήξην 

ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ 

αλαγθαίν ζχκθσλα κε ην λφκν 

αξηζκφ δηθαζηψλ, είηε δηφηη, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

πξαθηηθφ ηεο δηάζθεςεο, δελ 

εθδφζεθε κε ηελ πιεηνςεθία 

πνπ απαηηεί ν λφκνο ή δελ έρεη 

ηηο ππνγξαθέο πνπ νξίδεη ν 

λφκνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

ππνγξαθή ηεο απφ ηα πξφζσπα 

απηά, «6) αλ ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε ςεπδή 

θαηάζεζε κάξηπξα ή δηαδίθνπ, 

ζε ςεπδή έθζεζε ή θαηάζεζε 

πξαγκαηνγλψκνλα, ζε ςεπδή 

φξθν δηαδίθνπ ή ελφξθσο 

βεβαηψζαληνο ή ζε πιαζηά 

έγγξαθα,εθφζνλ ην ςεχδνο ή ε 

πιαζηφηεηα αλαγλσξίζηεθαλ κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ, θαη, αλ πξφθεηηαη 

4) αλ θάπνηνο είρε παξαζηεί σο 

πιεξεμνχζηνο δηαδίθνπ ρσξίο 

πιεξεμνπζηφηεηα, εθφζνλ δελ 

εγθξίζεθε χζηεξα ε δηεμαγσγή 

ηεο δίθεο, 

5) αλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε 

είλαη πιαζηή, είηε δηφηη γξάθεη 

ςεπδψο φηη ην δηθαζηήξην 

ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ αλαγθαίν 

ζχκθσλα κε ην λφκν αξηζκφ 

δηθαζηψλ, είηε δηφηη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην πξαθηηθφ ηεο 

δηάζθεςεο, δελ εθδφζεθε κε ηελ 

πιεηνςεθία πνπ απαηηεί ν λφκνο 

ή δελ έρεη ηηο ππνγξαθέο πνπ 

νξίδεη ν λφκνο θαη δελ είλαη 

δπλαηή ε ππνγξαθή ηεο απφ ηα 

πξφζσπα απηά, 

6) αλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε 

ζηεξίδεηαη ζε ςεπδή θαηάζεζε 

κάξηπξα ή δηαδίθνπ, ζε ςεπδή 

έθζεζε ή θαηάζεζε 

πξαγκαηνγλψκνλα, ζε ςεπδή 

φξθν δηαδίθνπ ή ελφξθσο 

βεβαηψζαληνο ή ζε πιαζηά 

έγγξαθα, εθφζνλ ην ςεχδνο ή ε 

πιαζηφηεηα αλαγλσξίζηεθαλ κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ θαη, αλ πξφθεηηαη γηα 

θαηάζεζε δηαδίθνπ, θαη κε 

δηθαζηηθή ή δεκφζηα, πξνθνξηθή 



 

 6. αλ ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε 

ςεπδή θαηάζεζε κάξηπξα ή 

δηαδίθνπ, ζε ςεπδή έθζεζε ή 

θαηάζεζε 

πξαγκαηνγλψκνλα, ζε ςεπδή 

φξθν δηαδίθνπ ή ελφξθσο 

βεβαηψζαληνο ή ζε πιαζηά 

έγγξαθα, εθφζνλ ην ςεχδνο 

ή ε πιαζηφηεηα 

αλαγλσξίζηεθαλ κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε 

πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη, αλ 

πξφθεηηαη γηα θαηάζεζε 

δηαδίθνπ, θαη κε δηθαζηηθή ή 

δεκφζηα, πξνθνξηθή ή 

έγγξαθε, νκνινγία ηνπ δηα 

ηνπ ηχπνπ θαη ινηπψλ ΜΜΔ 

ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλ ε 

άζθεζε ηεο πνηληθήο αγσγήο 

ή ε πξφνδνο ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη αδχλαηε, ε 

αλαγλψξηζε γίλεηαη κε 

απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε 

θχξηα αγσγή, ε νπνία 

αζθείηαη κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

θαη, αλ ε αδπλακία επήιζε 

γηα θαηάζεζε δηαδίθνπ, θαη κε 

δηθαζηηθή νκνινγία ηνπ, 7) αλ

 ν δηάδηθνο πνπ δεηεί 

ηελ αλαςειάθεζε βξήθε ή 

πήξε ζηελ θαηνρή ηνπ

 κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο λέα θξίζηκα 

έγγξαθα, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ηζρπξηζκφο πνπ 

πξνβιήζεθε ή πνπ δελ 

κπνξνχζε λα πξνβιεζεί θαη ηα 

νπνία δελ κπνξνχζε λα ηα 

πξνζθνκίζεη 
175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

ή έγγξαθε, νκνινγία ηνπ δηα ηνπ 

ηχπνπ θαη ινηπψλ ΜΜΔ ή κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλ ε άζθεζε ηεο 

πνηληθήο αγσγήο ή ε πξφνδνο ηεο 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

αδχλαηε, ε αλαγλψξηζε γίλεηαη 

κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε 

θχξηα αγσγή, ε νπνία αζθείηαη 

κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο θαη, αλ ε αδπλακία 

επήιζε θαηφπηλ, κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ απηήλ, 

7) αλ ν δηάδηθνο πνπ δεηεί ηελ 

αλαςειάθεζε βξήθε ή πήξε ζηελ 

θαηνρή ηνπ κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο λέα 

θξίζηκα έγγξαθα, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ηζρπξηζκφο πνπ 

πξνβιήζεθε ή πνπ δελ κπνξνχζε 

λα πξνβιεζεί θαη ηα νπνία δελ 

κπνξνχζε λα ηα πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο απφ αλψηεξε βία ή ηα 

νπνία θαηαθξάηεζε ν αληίδηθφο 

ηνπ ή ηξίηνο πνπ είρε ζπλελλνεζεί 

κε ηνλ αληίδηθφ ηνπ θαη ησλ 

νπνίσλ ηελ χπαξμε αγλννχζε, 

φπσο αγλννχζε θαη ηελ θαηνρή 

ηνπο απφ ηνλ αληίδηθν ή ηνλ ηξίην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο, 

8) αλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε 

ζηεξίδεηαη ζε απφθαζε 



θαηφπηλ, κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ απηήλ, 

 

 7. αλ ν δηάδηθνο πνπ δεηεί 

ηελ αλαςειάθεζε βξήθε ή 

πήξε ζηελ θαηνρή ηνπ κεηά 

ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

λέα θξίζηκα έγγξαθα ηα 

νπνία δελ κπνξνχζε λα ηα 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο απφ 

αλψηεξε βία ή ηα νπνία 

θαηαθξάηεζε ν αληίδηθφο ηνπ 

ή ηξίηνο πνπ είρε 

ζπλελλνεζεί κε ηνλ αληίδηθφ 

ηνπ θαη ησλ νπνίσλ ηελ 

χπαξμε αγλννχζε, φπσο 

αγλννχζε θαη ηελ θαηνρή 

ηνπο απφ ηνλ αληίδηθν ή ηνλ 

ηξίην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δίθεο, 

 

 8. αλ ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε 

απφθαζε πνιηηηθνχ, 

πνηληθνχ ή δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία 

αλαηξάπεθε ακεηάθιεηα 

χζηεξα απφ ηελ ηειεπηαία 

ζπδήηεζε, κεηά ηελ νπνία 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 
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 θαη ηελ θαηνρή ηνπο απφ ηνλ 

αληίδηθν ή ηνλ ηξίην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δίθεο», 

8) αλ ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε 

απφθαζε πνιηηηθνχ, 

πνηληθνχ ή δηνηθεηηθνχ 

πνιηηηθνχ, πνηληθνχ ή δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία αλαηξάπεθε 

ακεηάθιεηα χζηεξα απφ ηελ 

ηειεπηαία ζπδήηεζε, κεηά ηελ 

νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη, 

9) αλ ν δηάδηθνο θιήηεπζε ζηε 

δίθε ηνλ αληίδηθφ ηνπ σο 

άγλσζηεο δηακνλήο, αλ θαη 

γλψξηδε ηε δηακνλή ηνπ, 

10) αλ ην πεξηερφκελν ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

επεξεάζηεθε νπζησδψο απφ 

δσξνιεςία ή απφ άιιε εθ 

πξνζέζεσο παξάβαζε 

θαζήθνληνο ζπκπξάηηνληνο ζηελ 

έθδνζε ηεο δηθαζηή, εθφζνλ ε 

δσξνιεςία ή ε παξάβαζε 

θαζήθνληνο απνδεηθλχνληαη κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ. Αλ ε άζθεζε ηεο 

πνηληθήο αγσγήο ή ε πξφνδνο ηεο 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

αδχλαηε, ε αλαγλψξηζε ηεο 

δσξνιεςίαο ή ηεο παξάβαζεο 

θαζήθνληνο γίλεηαη κε απφθαζε 

πνπ εθδίδεηαη ζε θχξηα αγσγή, ε 

νπνία αζθείηαη κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, θαη 

αλ ε αδπλακία επήιζε θαηφπηλ, 

κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ 



εθδφζεθε ε απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη, 

 

 9. αλ ν δηάδηθνο θιήηεπζε 

ζηε δίθε ηνλ αληίδηθφ ηνπ σο 

άγλσζηεο δηακνλήο, αλ θαη 

γλψξηδε ηε δηακνλή ηνπ, 

 

 10. αλ ην πεξηερφκελν ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

επεξεάζηεθε νπζησδψο απφ 

δσξνιεςία ή απφ άιιε εθ 

πξνζέζεσο παξάβαζε 

θαζήθνληνο ζπκπξάηηνληνο 

ζηελ έθδνζε ηεο δηθαζηή, 

εθφζνλ ε δσξνιεςία ή ε 

παξάβαζε θαζήθνληνο 

απνδεηθλχνληαη κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε 

πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. Αλ ε 

άζθεζε ηεο πνηληθήο αγσγήο 

ή ε πξφνδνο ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη αδχλαηε, ε 

αλαγλψξηζε ηεο δσξνιεςίαο 

ή ηεο παξάβαζεο 

θαζήθνληνο γίλεηαη κε 

απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε 

θχξηα αγσγή, ε νπνία 

αζθείηαη κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία 

αλαηξάπεθε 

ακεηάθιεηα χζηεξα απφ 

ηελ ηειεπηαία 

ζπδήηεζε, κεηά ηελ 

νπνία εθδφζεθε ε 

απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη, 

9) αλ ν δηάδηθνο θιήηεπζε 

ζηε δίθε ηνλ αληίδηθφ 

ηνπ σο άγλσζηεο 

δηακνλήο, αλ θαη 

γλψξηδε ηε δηακνλή ηνπ, 

10) αλ ην 

πεξηερφκελν ηεο 

πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο επεξεάζηεθε 

νπζησδψο απφ 

δσξνιεςία ή απφ άιιε 

εθ πξνζέζεσο 

παξάβαζε θαζήθνληνο 

ζπκπξάηηνληνο ζηελ 

έθδνζε ηεο δηθαζηή, 

εθφζνλ ε δσξνιεςία ή 

ε παξάβαζε 

θαζήθνληνο 

απνδεηθλχνληαη κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ. Αλ ε άζθεζε ηεο 

πνηληθήο αγσγήο ή ε πξφνδνο 

απηήλ.». 

 



πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, 

θαη αλ ε αδπλακία επήιζε 

θαηφπηλ, κέζα ζε έμη (6) 

κήλεο απφ απηήλ.». 

 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

αδχλαηε, ε αλαγλψξηζε ηεο 

δσξνιεςίαο ή ηεο παξάβαζεο 

θαζήθνληνο γίλεηαη κε 

απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζε

 θχξηα αγσγή, ε νπνία 

αζθείηαη κέζα ζε έμη 

(6) κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο,

 θαη 

αλ ε αδπλακία επήιζε θαηφπηλ, 

κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ 

απηήλ, «11) αλ εθδφζεθε 

νξηζηηθή απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε 

νπνία δέρζεθε φηη ζπληειέζηεθε 

παξαβίαζε δηθαηψκαηνο πνπ 

αθνξά ην δίθαην ραξαθηήξα ηεο 

δηαδηθαζίαο ή δηάηαμεο 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 

ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ην 

δηαηαθηηθφ ηεο πξνζβαιιφκελεο 

κε ηελ αλαςειάθεζε απφθαζεο 

». 

 

  Άξζξν 545 
 

«Άξζξν 545 
 

  



  3. Ζ πξνζεζκία ηεο 

Αλαςειάθεζεο αξρίδεη: α) 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

544 αξ. 1 απφ ηελ επίδνζε 

ηεο λεψηεξεο απφ ηηο 

αληηθαηηθέο απνθάζεηο, 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξ. 2 απφ ηελ 

επίδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

ζην δηάδηθν πνπ έρεη γίλεη 

ηθαλφο ή ζε εθείλνλ 

πνπ λφκηκα ηνλ 

αληηπξνζσπεχεη,γ) ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 544 

αξηζ. 4 

απφ ηελ επίδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

πξνζσπηθά ζε εθείλνλ πνπ 

δεηεί ηελ Αλαςειάθεζε, δ) 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

544 αξηζ. 6 απφ ην 

ακεηάθιεην ηεο απφθαζεο κε 

ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε 

ςεπδνκαξηπξία, ε 

ςεπδνξθία ή ε πιαζηφηεηα, 

ε) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 7 απφ 

ηελ εκέξα πνπ εθείλνο ν 

νπνίνο δεηεί ηελ 

3. Ζ πξνζεζκία ηεο 

αλαςειάθεζεο αξρίδεη: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 1 απφ 

ηελ επίδνζε ηεο 

λεψηεξεο απφ ηηο 

αληηθαηηθέο απνθάζεηο, 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 2 απφ 

ηελ επίδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο ζην δηάδηθν 

πνπ έρεη γίλεη ηθαλφο ή 

ζε εθείλνλ πνπ λφκηκα 

ηνλ αληηπξνζσπεχεη, γ) 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 4 απφ 

ηελ επίδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο πξνζσπηθά 

ζε εθείλνλ πνπ δεηεί 

ηελ αλαςειάθεζε, δ) 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 6 απφ 

ην ακεηάθιεην ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη ε 

ςεπδνκαξηπξία, ε 

ςεπδνξθία ή ε 

πιαζηφηεηα, ε) ζηελ 



Αλαςειάθεζε έκαζε φηη 

ππάξρνπλ 

λέα θξίζηκα έγγξαθα, ζη) 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

544 αξηζ. 8 απφ ηελ 

εκέξα πνπ εθείλνο ν νπνίνο 

δεηεί ηελ Αλαςειάθεζε 

έκαζε ηελ απφθαζε πνπ 

αλαηξάπεθε, δ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 544 

αξηζ. 3, 5 θαη 9 απφ ηελ 

επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο. 

 «ε) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 10 απφ ην 

ακεηάθιεην ηεο απφθαζεο κε 

ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε 

δσξνιεςία ή ε παξάβαζε 

θαζήθνληνο ηνπ δηθαζηή.» 

 

«4. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 εδάθηα δ`, ε`, 

ζη` θαη ε`, ε πξνζεζκία δελ 

αξρίδεη αλ δελ επηδνζεί 

πξνεγνπκέλσο ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, 

αιιηψο αξρίδεη απφ ηελ 

επίδνζε θαη ην ακεηάθιεην ή 

ηε γλψζε ησλ θξίζηκσλ 

εγγξάθσλ ή ηεο απφθαζεο 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

544 αξηζ. 7 απφ ηελ 

εκέξα πνπ εθείλνο ν 

νπνίνο δεηεί ηελ 

αλαςειάθεζε έκαζε 

φηη ππάξρνπλ λέα 

θξίζηκα έγγξαθα, ζη) 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 8 απφ 

ηελ εκέξα πνπ εθείλνο ν 

νπνίνο δεηεί ηελ 

αλαςειάθεζε έκαζε 

ηελ απφθαζε πνπ 

αλαηξάπεθε, δ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 

544 αξηζ. 3, 5 θαη 9 απφ 

ηελ επίδνζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, ε) ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

544 αξηζ. 10 απφ ην 

ακεηάθιεην ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίδεηαη ε 

δσξνιεςία ή ε 

παξάβαζε θαζήθνληνο 

ηνπ δηθαζηή, «ζ) « ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

544 αξηζ. 11 απφ ηελ 

επίδνζε ηεο νξηζηηθήο 



πνπ αλαηξάπεθε. Σα 

γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ ηελ 

αθεηεξία ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ εδαθίσλ απηψλ, πξέπεη 

λα απνδεηθλχνληαη κε 

έγγξαθν ή κε δηθαζηηθή 

νκνινγία.» 

 

 «5. Αλ ε απφθαζε δελ 

επηδφζεθε, ε πξνζεζκία ηεο 

Αλαςειάθεζεο είλαη ηξία 

ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, εθφζνλ είλαη 

ηειεζίδηθε ή αλέθθιεηε, 

αιιηψο απφ ηελ εκέξα πνπ 

έγηλε ηειεζίδηθε. ηηο 

πεξηπηψζεηο φκσο ηνπ 

άξζξνπ 544 αξηζ. 6 θαη 10, ε 

Αλαςειάθεζε είλαη 

απαξάδεθηε κεηά ηελ 

παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ακεηάθιεηεο 

απφθαζεο ησλ πνηληθψλ ή 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Ζ πξνζεζκία απηή δελ 

αξρίδεη πξηλ απφ ηελ επίδνζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο.» 

 

απφθαζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ». 

 



  6. Αλ εθείλνο πνπ 

δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

Αλαςειάθεζε πέζαλε, ε 

πξνζεζκία ηεο 

Αλαςειάθεζεο αξρίδεη κφλν 

απφ ηελ επίδνζε ηεο 

απφθαζεο 

ζηνπο θαζνιηθνχο δηαδφρνπο 

ή ηνπο θιεξνδφρνπο. 

 

Άξζξν 546 
 

 1. Ζ πξνζεζκία ηεο 

αλαςειάθεζεο, θαζψο θαη ε 

άζθεζή ηεο, δελ αλαζηέιιεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

απνθάζεηο νη νπνίεο 

εθδίδνληαη ζηηο γακηθέο 

δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 592 αξηζκ. 1 ή 

ζηηο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη 

ηέθλσλ, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 592 

αξηζκ. 2 ή δηαηάδνπλ ηελ 

εμάιεηςε ππνζήθεο ή 

πξνζεκείσζεο ή θαηάζρεζεο 

ή θεξχζζνπλ έγγξαθν 

«Άξζξν 546 
 

«3. Με ηνπο φξνπο ησλ παξ. 1 

θαη 2 κπνξεί λα δηαηαρζεί ε 

αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ». 

 

 «Άξζξν 546 

1.Ζ πξνζεζκία ηεο 

αλαςειάθεζεο, θαζψο θαη ε 

άζθεζή ηεο, δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

απνθάζεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη 

ζηηο γακηθέο δηαθνξέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 592 

αξηζκ. 1 ή ζηηο δηαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη 

ηέθλσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 592 αξηζκ. 2 ή 

δηαηάδνπλ ηελ εμάιεηςε 

ππνζήθεο ή πξνζεκείσζεο ή 

θαηάζρεζεο ή θεξχζζνπλ 

έγγξαθν πιαζηφ θαη εθφζνλ ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ 

επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο. Μπνξεί φκσο ην 



πιαζηφ θαη εθφζνλ ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ 

επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο. Μπνξεί φκσο ην 

δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ 

αλαςειάθεζε κε αίηεζε 

θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο 

πνπ ππνβάιιεηαη κε ηηο 

πξνηάζεηο λα δηαηάμεη ζε 

πεξίπησζε εμάιεηςεο 

ππνζήθεο, πξνζεκείσζεο ή 

θαηάζρεζεο ηελ άξζε ηνπ 

αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο 

κε παξνρή αλάινγεο 

εγγχεζεο. 

 

  2. Σν δηθαζηήξην πνπ 

δηθάδεη ηελ Αλαςειάθεζε 

κπνξεί, κε αίηεζε 

θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο 

πνπ ππνβάιιεηαη κε ηηο 

πξνηάζεηο, λα 

δηαηάμεη λα αλαζηαιεί ε 

εθηέιεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, 

νιηθά ή ελ 

κέξεη, κε παξνρή αλάινγεο 

εγγχεζεο ή θαη ρσξίο 

εγγχεζε. Ζ απφθαζε απηή 

δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ 

αλαςειάθεζε κε αίηεζε θάπνηνπ 

απφ ηνπο δηαδίθνπο πνπ 

ππνβάιιεηαη κε ηηο πξνηάζεηο λα 

δηαηάμεη ζε πεξίπησζε εμάιεηςεο 

ππνζήθεο, πξνζεκείσζεο ή 

θαηάζρεζεο ηελ άξζε ηνπ 

αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο κε 

παξνρή αλάινγεο εγγχεζεο. 

2.Τν δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ 

Αλαςειάθεζε κπνξεί, κε αίηεζε 

θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο πνπ 

ππνβάιιεηαη κε ηηο πξνηάζεηο, λα 

δηαηάμεη λα αλαζηαιεί ε εθηέιεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, 

νιηθά ή ελ κέξεη, κε παξνρή 

αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη ρσξίο 

εγγχεζε. Ζ απφθαζε απηή 

κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ην 

δηθαζηήξην εσζφηνπ εθδνζεί ε 

νξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ 

Αλαςειάθεζε, χζηεξα απφ 

αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο πνπ ππνβάιιεηαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν. 

3.Με ηνπο φξνπο ησλ παξ. 1 θαη 2 

κπνξεί λα δηαηαρζεί ε αλαζηνιή 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο.». 

 



κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ην 

δηθαζηήξην εσζφηνπ εθδνζεί 

ε νξηζηηθή 

απφθαζε γηα ηελ 

Αλαςειάθεζε, χζηεξα απφ 

αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο πνπ ππνβάιιεηαη 

θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 
 

  

 

Άξζξν 548 
 

 ηε δηαδηθαζία ηεο θαη’ 

αλαςειάθεζε δίθεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 227, 233 έσο 

268, 271 έσο 312, 524 

παξάγξαθνο 1 εδάθην β` επ. 

έσο 534 θαη 591 

παξάγξαθνο 4. 

 

«Άξζξν 548 
 

« Σηε δηαδηθαζία ηεο θαη' 

αλαςειάθεζε δίθεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 227, 233 έσο 236, 237 

παξ. 10 έσο 13, 240 έσο 312, 

591 παξ. 1 εδάθην α' έσο γ' θαη 

591 παξ. 4. Ζ θαηάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ γίλεηαη έσο ηελ 

έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο θαη ε 

θαηάζεζε ηεο πξνζζήθεο ζε 

απηέο έσο ηε δσδέθαηε ψξα ηεο 

ηξίηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά 

ηε ζπδήηεζε ». 

 

 «Άξζξν 548 

Σηε δηαδηθαζία ηεο θαη’ 

αλαςειάθεζε δίθεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 227, 233 έσο 236, παξ. 

10 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 237, 240 

έσο 312, εδάθηα πξψην έσο ηξίην 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 591 θαη 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 591. Ζ 

θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη 

έσο ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ε θαηάζεζε ηεο πξνζζήθεο 

ζε απηέο έσο ηε δσδέθαηε ψξα 

ηεο ηξίηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

κεηά ηε ζπδήηεζε.». 

Άξζξν 556 

 

1. Γηθαίσκα αλαίξεζεο 

«Άξζξν 556 
 

« 1. Γηθαίσκα αλαίξεζεο 

 «Άξζξν 556 

1.Γηθαίσκα αλαίξεζεο έρνπλ, 

εθφζνλ ληθήζεθαλ νιηθά ή ελ 



έρνπλ, εθφζνλ ληθήζεθαλ 

νιηθά ή ελ 

κέξεη ζηε δίθε πνπ εθδφζεθε 

ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, 

ν ελάγσλ, ν 

ελαγφκελνο, ν εθθαιψλ, ν 

εθεζίβιεηνο, εθείλνο πνπ 

δεηεί ηελ 

Αλαςειάθεζε, εθείλνο θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

Αλαςειάθεζε, εθείλνη 

πνπ είραλ αζθήζεη θχξηα ή 

Πξφζζεηε παξέκβαζε, νη 

θαζνιηθνί δηάδνρνη θαη 

νη εηδηθνί δηάδνρνη, εθφζνλ 

απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή 

κεηά ηελ άζθεζε 

ηεο αγσγήο, θαζψο θαη νη 

εηζαγγειείο, κφλνλ αλ ήηαλ 

δηάδηθνη. 

 

  2. Αλαίξεζε δηθαηνχηαη λα 

αζθήζεη θαη ν δηάδηθνο πνπ 

λίθεζε, εθφζνλ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

έρνπλ, εθφζνλ ληθήζεθαλ 

νιηθά ή ελ κέξεη ζηε δίθε πνπ 

εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε, ν ελάγσλ, ν 

ελαγφκελνο, ν εθθαιψλ, ν 

εθεζίβιεηνο, εθείλνο πνπ δεηεί 

ηελ αλαςειάθεζε, εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

αλαςειάθεζε, εθείλνη πνπ 

είραλ αζθήζεη θχξηα ή 

πξφζζεηε παξέκβαζε, «νη 

πξνζεπηθιεζέληεο», νη 

θαζνιηθνί δηάδνρνη θαη νη 

εηδηθνί δηάδνρνη, εθφζνλ 

απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα απηή 

κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο, 

θαζψο θαη νη εηζαγγειείο, κφλν 

αλ ήηαλ δηάδηθνη ». 

 

κέξεη ζηε δίθε πνπ εθδφζεθε ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ν 

ελάγσλ, ν ελαγφκελνο, ν 

εθθαιψλ, ν εθεζίβιεηνο, εθείλνο 

πνπ δεηεί ηελ αλαςειάθεζε, 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε αλαςειάθεζε, 

εθείλνη πνπ είραλ αζθήζεη θχξηα 

ή πξφζζεηε παξέκβαζε, νη 

πξνζεπηθιεζέληεο, νη θαζνιηθνί 

δηάδνρνη θαη νη εηδηθνί δηάδνρνη, 

εθφζνλ απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα 

απηή κεηά ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο, θαζψο θαη νη 

εηζαγγειείο, κφλν αλ ήηαλ 

δηάδηθνη. 

2.Αλαίξεζε δηθαηνχηαη λα 

αζθήζεη θαη ν δηάδηθνο πνπ 

λίθεζε, εθφζνλ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ.». 

 

Άξζξν 559 αξηζ. 14 
εάλ ην δηθαζηήξην, παξά ην 

λφκν, θήξπμε ή δελ θήξπμε 

αθπξφηεηα, έθπησζε απφ 

 ΑΡΘΡΟ 559 αξηζ.14. 

εάλ ην δηθαζηήξην, παξά ην 

λφκν, θήξπμε ή δελ θήξπμε 

 



δηθαίσκα ή απαξάδεθην 

 

αθπξφηεηα, έθπησζε απφ 

δηθαίσκα ή απαξάδεθην ή εάλ 

παξά ην λφκν  παξέιεηςε ην 

θαζνδεγεηηθφ ηνπ θαζήθνλ 

πξνο ην δηάδηθν γηα άξζε ηνπ 

απαξαδέθηνπ ηνπ εηζαγσγηθνχ 

ηεο δίθεο δηθνγξάθνπ ή άιινπ 

απηνηεινχο ηζρπξηζκνχ. 

 

Άξζξν 560 
 

 Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ, θαζψο θαη 

ησλ απνθάζεσλ ησλ 

πξσηνδηθείσλ πνπ 

εθδίδνληαη ζε εθέζεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ, επηηξέπεηαη 

αλαίξεζε κφλν: 

 

 1) αλ παξαβηάζηεθε 

θαλφλαο ηνπ νπζηαζηηθνχ 

δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ 

δηθαηνπξαμηψλ, αδηάθνξν αλ 

πξφθεηηαη γηα λφκν ή έζηκν, 

ειιεληθφ ή μέλν, εζσηεξηθνχ 

ή δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ 

παξάβαζε ησλ δηδαγκάησλ 

«Άξζξν 560 
 

Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ, θαζψο θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πξσηνδηθείσλ 

πνπ εθδίδνληαη ζε εθέζεηο 

θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ, επηηξέπεηαη 

αλαίξεζε κφλν 

1) αλ παξαβηάζηεθε 

θαλφλαο ηνπ 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, 

ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εξκελεπηηθνί θαλφλεο 

ησλ δηθαηνπξαμηψλ, 

αδηάθνξν αλ πξφθεηηαη 

γηα λφκν ή έζηκν, 

ειιεληθφ ή μέλν, 

εζσηεξηθνχ ή δηεζλνχο 

δηθαίνπ. Ζ παξάβαζε 

 «Άξζξν 560 

Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ, θαζψο θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πξσηνδηθείσλ 

πνπ εθδίδνληαη ζε εθέζεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εηξελνδηθείσλ, επηηξέπεηαη 

αλαίξεζε κφλν: 

1) αλ παξαβηάζηεθε θαλφλαο ηνπ 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ 

δηθαηνπξαμηψλ, αδηάθνξν αλ 

πξφθεηηαη γηα λφκν ή έζηκν, 

ειιεληθφ ή μέλν, εζσηεξηθνχ ή 

δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ παξάβαζε 

ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο 

πείξαο απνηειεί ιφγν αλαίξεζεο 

κφλν αλ ηα δηδάγκαηα απηά 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία θαλφλσλ 

δηθαίνπ ή ηελ ππαγσγή ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ζε 



ηεο θνηλήο πείξαο απνηειεί 

ιφγν αλαίξεζεο κφλν αλ ηα 

δηδάγκαηα απηά αθνξνχλ ηελ 

εξκελεία θαλφλσλ δηθαίνπ ή 

ηελ ππαγσγή ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ζε 

απηνχο, 

 

 Ο ιφγνο απηφο αλαίξεζεο 

δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί ζε 

κηθξνδηαθνξέο, 

 

 2) αλ ην δηθαζηήξην δελ 

ζπγθξνηήζεθε φπσο νξίδεη ν 

λφκνο ή δίθαζε εηξελνδίθεο 

ηνπ νπνίνπ είρε γίλεη δεθηή ε 

εμαίξεζε, 

 

 3) αλ ην δηθαζηήξην έρεη 

ππεξβεί ηε δηθαηνδνζία ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή δελ 

είρε θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, 

 

 4) αλ παξάλνκα 

απνθιείζηεθε ε δεκνζηφηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 5) αλ ην δηθαζηήξην παξά ην 

λφκν έιαβε ππφςε πξάγκαηα 

πνπ δελ πξνηάζεθαλ ή δελ 

ησλ δηδαγκάησλ ηεο 

θνηλήο πείξαο απνηειεί 

ιφγν αλαίξεζεο κφλν αλ 

ηα δηδάγκαηα απηά 

αθνξνχλ ηελ εξκελεία 

θαλφλσλ δηθαίνπ ή ηελ 

ππαγσγή ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ 

ζε απηνχο. Ο ιφγνο 

απηφο αλαίξεζεο δελ 

κπνξεί λα πξνβιεζεί ζε 

κηθξνδηαθνξέο, 

2) αλ ην δηθαζηήξην δελ 

ζπγθξνηήζεθε φπσο 

νξίδεη ν λφκνο ή δίθαζε 

«δηθαζηήο» ηνπ νπνίνπ 

είρε γίλεη δεθηή ε 

εμαίξεζε, 3) «αλ ην 

δηθαζηήξην δέρηεθε ή 

δελ δέρηεθε ηε 

δηθαηνδνζία ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ» 

ή δελ είρε θαζ' χιελ 

αξκνδηφηεηα, 4) αλ 

παξάλνκα 

απνθιείζηεθε ε 

δεκνζηφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, 5) αλ ην 

δηθαζηήξην παξά ην 

λφκν έιαβε ππφςε 

απηνχο. Ο ιφγνο απηφο αλαίξεζεο 

δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί ζε 

κηθξνδηαθνξέο, 

2) αλ ην δηθαζηήξην δελ 

ζπγθξνηήζεθε φπσο νξίδεη ν 

λφκνο ή δίθαζε δηθαζηήο ηνπ 

νπνίνπ είρε γίλεη δεθηή ε 

εμαίξεζε, 

3) αλ ην δηθαζηήξην δέρηεθε ή 

δελ δέρηεθε ηε δηθαηνδνζία ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή δελ είρε 

θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα, 

4) αλ παξάλνκα απνθιείζηεθε ε 

δεκνζηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 

5) αλ ην δηθαζηήξην παξά ην λφκν 

έιαβε ππφςε πξάγκαηα πνπ δελ 

πξνηάζεθαλ ή δελ έιαβε ππφςε 

πξάγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ θαη 

έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ 

έθβαζε ηεο δίθεο, 

6) αλ ε απφθαζε δελ έρεη λφκηκε 

βάζε θαη ηδίσο αλ δελ έρεη 

θαζφινπ αηηηνινγίεο ή έρεη 

αηηηνινγίεο αληηθαηηθέο ή 

αλεπαξθείο ζε δήηεκα πνπ αζθεί 

νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε 

ηεο δίθεο.». 

 



έιαβε ππφςε πξάγκαηα πνπ 

πξνηάζεθαλ θαη έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηελ 

έθβαζε ηεο δίθεο, 

 

6) αλ ε απφθαζε δελ 

έρεη λφκηκε βάζε θαη 

ηδίσο αλ δελ έρεη 

θαζφινπ αηηηνινγίεο ή 

έρεη αηηηνινγίεο 

αληηθαηηθέο ή 

αλεπαξθείο ζε δήηεκα 

πνπ αζθεί νπζηψδε 

επίδξαζε ζηελ 

έθβαζε ηεο δίθεο. 

 

 

πξάγκαηα πνπ δελ 

πξνηάζεθαλ ή δελ 

έιαβε ππφςε πξάγκαηα 

πνπ πξνηάζεθαλ θαη 

έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηελ έθβαζε 

ηεο δίθεο, 6) αλ ε 

απφθαζε δελ έρεη 

λφκηκε βάζε θαη ηδίσο 

αλ δελ έρεη θαζφινπ 

αηηηνινγίεο ή έρεη 

αηηηνινγίεο αληηθαηηθέο 

ή αλεπαξθείο ζε δήηεκα 

πνπ αζθεί νπζηψδε 

επίδξαζε ζηελ έθβαζε 

ηεο δίθεο ». 

 

Άξζξν 562 

 

1. Δίλαη απαξάδεθηνο ιφγνο 

αλαίξεζεο θαηά απφθαζεο 

ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο 

παξαπνκπήο, εθφζνλ κε ην 

ιφγν απηφ πξνζβάιιεηαη ε 

απφθαζε θαηά ην ηκήκα ηεο 

εθείλν θαηά ην νπνίν 

ζπκκνξθψζεθε πξνο ηελ 

αλαηξεηηθή. 

 

«Άξζξν 562 
 

1. Δίλαη απαξάδεθηνο 

ιφγνο αλαίξεζεο θαηά 

απφθαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο 

παξαπνκπήο, εθφζνλ κε 

ην ιφγν απηφ 

πξνζβάιιεηαη ε 

απφθαζε θαηά ην ηκήκα 

ηεο εθείλν θαηά ην 

νπνίν ζπκκνξθψζεθε 

πξνο ηελ αλαηξεηηθή. 

 «Άξζξν 562 

1.Δίλαη απαξάδεθηνο ιφγνο 

αλαίξεζεο θαηά απφθαζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο παξαπνκπήο, 

εθφζνλ κε ην ιφγν απηφ 

πξνζβάιιεηαη ε απφθαζε θαηά 

ην ηκήκα ηεο εθείλν θαηά ην 

νπνίν ζπκκνξθψζεθε πξνο ηελ 

αλαηξεηηθή. 

2.Δίλαη απαξάδεθηνο ιφγνο 

αλαίξεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ηζρπξηζκφ, ν νπνίνο δελ 

πξνηάζεθε λφκηκα ζην 



  2. Δίλαη απαξάδεθηνο 

ιφγνο αλαίξεζεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε ηζρπξηζκφ, ν 

νπνίνο δελ πξνηάζεθε 

λφκηκα ζην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη α) γηα παξάβαζε 

πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί 

ζην δηθαζηήξην 

ηεο νπζίαο,β) γηα ζθάικα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα 

ηελ απφθαζε,γ) γηα 

ηζρπξηζκφ πνπ αθνξά ηε 

δεκφζηα ηάμε. 

 

  3. Καλείο δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ιφγν 

αλαίξεζεο απφ ηηο δηθέο ηνπ 

πξάμεηο ή απφ πξάμεηο 

πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ ζην 

φλνκά ηνπ, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε. 

 

 

 4. Καη’ εμαίξεζε ν Αξεηνο 

Πάγνο εμεηάδεη 

απηεπαγγέιησο, ιφγν 

αλαίξεζεο απφ εθείλνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο αξηζκνχο 

2. Δίλαη απαξάδεθηνο 

ιφγνο αλαίξεζεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε 

ηζρπξηζκφ, ν νπνίνο δελ 

πξνηάζεθε λφκηκα ζην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη α) 

γηα παξάβαζε πνπ δελ 

κπνξεί λα πξνβιεζεί 

ζην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο, β) γηα ζθάικα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ίδηα ηελ απφθαζε, γ) γηα 

ηζρπξηζκφ πνπ αθνξά 

ηε δεκφζηα ηάμε, «ή ην 

δεδηθαζκέλν». 

3. Καλείο δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ιφγν 

αλαίξεζεο απφ ηηο δηθέο 

ηνπ πξάμεηο ή απφ 

πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ 

ελεξγνχλ ζην φλνκά 

ηνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη 

γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 

ηε δεκφζηα ηάμε. 

4. Καη' εμαίξεζε ν 

Άξεηνο Πάγνο εμεηάδεη 

απηεπαγγέιησο, ιφγν 

αλαίξεζεο απφ εθείλνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη 

α) γηα παξάβαζε πνπ δελ κπνξεί 

λα πξνβιεζεί ζην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο, 

β) γηα ζθάικα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ίδηα ηελ απφθαζε, 

γ) γηα ηζρπξηζκφ πνπ αθνξά ζηε 

δεκφζηα ηάμε, ή ην δεδηθαζκέλν. 

3.Καλείο δελ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ιφγν αλαίξεζεο 

απφ ηηο δηθέο ηνπ πξάμεηο ή απφ 

πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ 

ζην φλνκά ηνπ, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε. 

4.Καη’ εμαίξεζε ν Άξεηνο Πάγνο 

εμεηάδεη απηεπαγγέιησο, ιφγν 

αλαίξεζεο απφ εθείλνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο αξηζκνχο 1, 4, 

14, 16, 17 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 559. 

Ο Άξεηνο Πάγνο κε απιή δηάηαμή 

ηνπ, αλ ππάξρνπλ ιφγνη, νη νπνίνη 

ιακβάλνληαη ππφςε 

απηεπαγγέιησο θαηά ην πξψην 

εδάθην, θαιεί ηνπο δηαδίθνπο λα 

δηαηππψζνπλ κε ππφκλεκα ηηο 

απφςεηο ηνπο ζηελ νξηδφκελε απφ 

απηφλ πξνζεζκία. Ζ 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηάηαμεο 

απηήο γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ 



1,4, 14, 16, 17 θαη 19 ηνπ 

αξηκ. 559. 

 

αξηζκνχο 1, 4, 14, 16, 

17 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 

559. «Ο Άξεηνο Πάγνο 

κε απιή δηάηαμή ηνπ, αλ 

ππάξρνπλ ιφγνη, νη 

νπνίνη ιακβάλνληαη 

ππφςε απηεπαγγέιησο 

θαηά ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, θαιεί ηνπο 

δηαδίθνπο λα 

δηαηππψζνπλ κε 

ππφκλεκα ηηο απφςεηο 

ηνπο ζηελ νξηδφκελε απφ 

απηφλ πξνζεζκία. Ζ 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο γίλεηαη 

κε επηκέιεηα ηνπ 

γξακκαηέα κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

ζηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ 

δηαδίθσλ. Ζ απφθαζε 

δελ εθδίδεηαη πξηλ απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο». 

 

γξακκαηέα κε απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ησλ δηαδίθσλ. Ζ 

απφθαζε δελ εθδίδεηαη πξηλ απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο.». 

 

Άξζξν 568 
 

«1. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

«Άξζξν 568 
 

« 2. Ζ γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 

 «Άξζξν 568 

1. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί 



δηθάζηκνο ν δηάδηθνο πνπ 

επηζπεχδεη ηε ζπδήηεζε 

πξνζάγεη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηεο αλαίξεζεο, 

ησλ πξνζβαιιφκελσλ 

απνθάζεσλ, ησλ 

εηζαγσγηθψλ εγγξάθσλ ηεο 

θχξηαο δίθεο ή ησλ 

παξεκπηπηνπζψλ δηθψλ θαη 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ίδηνπ θαη 

ησλ άιισλ δηαδίθσλ, αλ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

δηαγλσζηεί ε βαζηκφηεηα 

ησλ ιφγσλ αλαίξεζεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην θχξην 

δηθφγξαθν ή ζην πξφζζεην 

αλαηξεηήξην, θαζψο θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην ηνπ εληνιέα 

ηνπ. Γχν αληίγξαθα ησλ 

εγγξάθσλ απηψλ 

θαηαηίζεληαη αηειψο.» 

 

 

  2. Ζ γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα έγγξαθα 

πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ 

πξφεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

Πάγνπ ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα έγγξαθα πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηνλ πξφεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο 

νξίδεη ην αξκφδην ηκήκα, θαη ν 

πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο κε 

απιή ζεκείσζε ζην αληίγξαθν 

ηεο αλαίξεζεο πνπ έρεη 

θαηαηεζεί νξίδεη: 

α) δηθάζηκν ηεο ππφζεζεο, 

β) ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ 

νπνία πξέπεη λα επηδνζεί ε 

θιήζε γηα ζπδήηεζε, 

γ) εηζεγεηή αξενπαγίηε πξνο 

ηνλ νπνίνλ δηαβηβάδεηαη ν 

θάθεινο ηεο δηθνγξαθίαο. 

 

δηθάζηκνο ν δηάδηθνο πνπ 

επηζπεχδεη ηε ζπδήηεζε πξνζάγεη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ επηθπξσκέλν αληίγξαθν 

ηεο αλαίξεζεο, ησλ 

πξνζβαιιφκελσλ απνθάζεσλ, 

ησλ εηζαγσγηθψλ εγγξάθσλ ηεο 

θχξηαο δίθεο ή ησλ 

παξεκπηπηνπζψλ δηθψλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

άιισλ δηαδίθσλ, αλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα δηαγλσζηεί ε 

βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ αλαίξεζεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζην θχξην 

δηθφγξαθν ή ζην πξφζζεην 

αλαηξεηήξην, θαζψο θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην 

ηνπ εληνιέα ηνπ. Γχν αληίγξαθα 

ησλ εγγξάθσλ απηψλ 

θαηαηίζεληαη αηειψο. 

2.Ζ γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα έγγξαθα πνπ 

θαηαηέζεθαλ ζηνλ πξφεδξν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο νξίδεη ην 

αξκφδην ηκήκα, θαη ν πξφεδξνο 

ηνπ ηκήκαηνο κε απιή ζεκείσζε 

ζην αληίγξαθν ηεο αλαίξεζεο πνπ 

έρεη θαηαηεζεί νξίδεη: 

α) δηθάζηκν ηεο ππφζεζεο, 

β) ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ 



ν νπνίνο νξίδεη ην αξκφδην 

ηκήκα, θαη ν πξφεδξνο ηνπ 

ηκήκαηνο κε απιή ζεκείσζε 

ζην αληίγξαθν ηεο αλαίξεζεο 

πνπ έρεη θαηαηεζεί νξίδεη: 

 

 α) δηθάζηκν ηεο ππφζεζεο, 

 

 β) ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ 

νπνία πξέπεη λα επηδνζεί ε 

θιήζε γηα ζπδήηεζε, 

 

 γ) εηζεγεηή αξενπαγίηε πξνο 

ηνλ νπνίνλ δηαβηβάδεηαη ν 

θάθεινο ηεο δηθνγξαθίαο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 

571. 

 

 

  3. Ζ δηθάζηκνο νξίδεηαη ζε 

ρξφλν πνπ παξέρεη επαξθή 

πξνζεζκία γηα ηελ 

επίδνζε θαη ηελ 

πξνπαξαζθεπή ηεο 

πδήηεζεο ηεο ππφζεζεο. 

 

  4. Αλ ν αλαηξεζείσλ 

επηζπεχδεη ηε πδήηεζε, ε 

θιήζε ζπληάζζεηαη θάησ 

απφ ην αληίγξαθν ηνπ 

νπνία πξέπεη λα επηδνζεί ε θιήζε 

γηα ζπδήηεζε, 

γ) εηζεγεηή αξενπαγίηε πξνο ηνλ 

νπνίνλ δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο 

ηεο δηθνγξαθίαο. 

3.Ζ δηθάζηκνο νξίδεηαη ζε ρξφλν 

πνπ παξέρεη επαξθή πξνζεζκία 

γηα ηελ επίδνζε θαη ηελ 

πξνπαξαζθεπή ηεο Σπδήηεζεο 

ηεο ππφζεζεο. 

4.Αλ ν αλαηξεζείσλ επηζπεχδεη ηε 

Σπδήηεζε, ε θιήζε ζπληάζζεηαη 

θάησ απφ ην αληίγξαθν ηνπ 

δηθνγξάθνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί 

θαη επηδίδεηαη κε επηκέιεηά ηνπ 

ζηνπο αληηδίθνπο, ηνπιάρηζηνλ 

εμήληα εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν, αλ φινη νη δηάδηθνη πνπ 

θαινχληαη δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηνπιάρηζηνλ 

ελελήληα εκέξεο, αλ θάπνηνο απφ 

ηνπο δηαδίθνπο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή ε δηακνλή ηνπ είλαη 

άγλσζηε. Αλ ν αλαηξεζίβιεηνο 

επηζπεχδεη ηε Σπδήηεζε ή ηελ 

επηζπεχδεη άιινο δηάδηθνο εθηφο 

απφ ηνλ αλαηξεζείνληα, ε θιήζε 

επηδίδεηαη κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία κε επηκέιεηα εθείλνπ 

πνπ επηζπεχδεη ηε Σπδήηεζε, 

ζηνλ αλαηξεζείνληα θαη ηνπο 



δηθνγξάθνπ πνπ έρεη 

θαηαηεζεί θαη επηδίδεηαη κε 

επηκέιεηά ηνπ ζηνπο 

αληηδίθνπο, ηνπιάρηζηνλ 

εμήληα εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν, αλ φινη νη δηάδηθνη 

πνπ θαινχληαη δηακέλνπλ 

ζηελ Διιάδα θαη 

ηνπιάρηζηνλ ελελήληα 

εκέξεο, αλ θάπνηνο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή ε δηακνλή ηνπ 

είλαη άγλσζηε. Αλ ν 

αλαηξεζίβιεηνο επηζπεχδεη 

ηε πδήηεζε ή ηελ 

επηζπεχδεη άιινο δηάδηθνο 

εθηφο απφ ηνλ 

αλαηξεζείνλαηα, ε θιήζε 

επηδίδεηαη κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία κε 

επηκέιεηα εθείλνπ πνπ 

επηζπεχδεη ηε πδήηεζε, 

ζηνλ αλαηξεζείνληα θαη 

ηνπο άιινπο δηαδίθνπο. 
 

 

άιινπο δηαδίθνπο.». 

 

Άξζξν 569 
1. Πξφζζεηνη Λφγνη 

αλαίξεζεο είλαη παξαδεθηνί, 

θαη αλ ε 

«Άξζξν 569 
 

« 2. Οη πξφζζεηνη ιφγνη 

αλαίξεζεο σο πξνο ηα ίδηα 

 «Άξζξν 569  
1. Πξφζζεηνη ιφγνη αλαίξεζεο 

είλαη παξαδεθηνί, θαη αλ ε αίηεζε 

ηεο αλαίξεζεο δελ πεξηέρεη ιφγν 



αίηεζε ηεο αλαίξεζεο δελ 

πεξηέρεη ιφγν ηππηθά 

παξαδεθηφ θαη νξηζκέλν. 

 

 

"2. Οη πξφζζεηνη ιφγνη 

αλαίξεζεο σο πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 

θαη ηα θεθάιαηα εθείλα πνπ 

αλαγθαζηηθά ζπλέρνληαη κε 

απηά, αζθνχληαη κφλν κε 

δηθφγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο, 

θάησ απφ ην νπνίν 

ζπληάζζεηαη έθζεζε. 

Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ 

ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ 

επηδίδεηαη πξηλ απφ ηελ ίδηα 

πξνζεζκία ζηνλ 

αλαηξεζίβιεην θαη ηνπο 

άιινπο δηαδίθνπο. Ζ επίδνζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη ζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ 

αλαηξεζηβιήηνπ, αλ απηφο 

επηζπεχδεη ηε ζπδήηεζε. 

Αληίγξαθα ησλ πξφζζεησλ 

θεθάιαηα ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο θαη ηα θεθάιαηα 

εθείλα πνπ αλαγθαζηηθά 

ζπλέρνληαη κε απηά, αζθνχληαη 

κφλν κε δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ηξηάληα 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε 

ηεο αλαίξεζεο, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην άξζξν 281, θάησ 

απφ ην νπνίν ζπληάζζεηαη 

έθζεζε». Αληίγξαθν ηνπ 

δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ 

ιφγσλ επηδίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

ίδηα πξνζεζκία ζηνλ 

αλαηξεζίβιεην θαη ηνπο 

άιινπο δηαδίθνπο. Ζ επίδνζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη ζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ 

αλαηξεζηβιήηνπ, αλ απηφο 

επηζπεχδεη ηε ζπδήηεζε. 

«Αληίγξαθα ησλ πξνζζέησλ 

ιφγσλ, ηα 

Ρ ο» Λ ο» ε Λ Λ Λ Λ Λ Λ 

νπνία εθδίδνληαη αηειψο, αθνχ 

θαηαηεζνχλ απφ ηνλ 

αλαηξεζείνληα, παξαδίδνληαη 

απφ ην γξακκαηέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ έλα ζηνλ εηζεγεηή ηεο 

ηππηθά παξαδεθηφ θαη 

νξηζκέλν. 2. Οη πξφζζεηνη ιφγνη 

αλαίξεζεο σο πξνο ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο θαη ηα θεθάιαηα 

εθείλα πνπ αλαγθαζηηθά 

ζπλέρνληαη κε απηά, αζθνχληαη 

κφλν κε δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ηξηάληα (30) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο, 

φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

281, θάησ απφ ην νπνίν 

ζπληάζζεηαη έθζεζε. Αληίγξαθν 

ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ 

ιφγσλ επηδίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

ίδηα πξνζεζκία ζηνλ 

αλαηξεζίβιεην θαη ηνπο άιινπο 

δηαδίθνπο. Ζ επίδνζε κπνξεί λα 

γίλεη θαη ζηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ, αλ 

απηφο επηζπεχδεη ηε ζπδήηεζε. 

Αληίγξαθα ησλ πξνζζέησλ 

ιφγσλ, ηα νπνία εθδίδνληαη 

αηειψο, αθνχ θαηαηεζνχλ απφ 

ηνλ αλαηξεζείνληα, παξαδίδνληαη 

απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ έλα ζηνλ εηζεγεηή ηεο 

ππφζεζεο θαη έλα ζηνλ 

εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία 



ιφγσλ, ηα νπνία εθδίδνληαη 

αηειψο, αθνχ θαηαηεζνχλ 

απφ ηνλ αλαηξεζείνληα, 

παξαδίδνληαη απφ ην 

γξακκαηέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ έλα ζηνλ εηζεγεηή ηεο 

ππφζεζεο γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ άξζξνπ 571 θαη έλα ζηνλ 

εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ κέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία ησλ ηξηάληα 

εκεξψλ. Σα ίδηα 

εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ηε 

ζπδήηεζε επηζπεχδεη ν 

αλαηξεζίβιεηνο ή ν άιινο 

δηάδηθνο εθηφο απφ ηνλ 

αλαηξεζείνληα". 

 

ππφζεζεο θαη έλα ζηνλ 

εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

κέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία ησλ ηξηάληα 

εκεξψλ». Τα ίδηα 

εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ηε 

ζπδήηεζε επηζπεχδεη ν 

αλαηξεζίβιεηνο ή ν άιινο 

δηάδηθνο εθηφο απφ ηνλ 

αλαηξεζείνληα». 

 

ησλ ηξηάληα εκεξψλ. Τα ίδηα 

εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ηε 

ζπδήηεζε επηζπεχδεη ν 

αλαηξεζίβιεηνο ή ν άιινο 

δηάδηθνο εθηφο απφ ηνλ 

αλαηξεζείνληα.». 

Άξζξν 570 
1.  Οη δηάδηθνη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέζνπλ 

πξνηάζεηο, εθηφο αλ 

πξνβάιινληαη ελζηάζεηο σο 

πξνο ην παξαδεθηφ θαη ην 

εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ηεο 

αλαίξεζεο θαη ησλ 

πξφζζεησλ ιφγσλ. Οη 

δηάδηθνη θαηαζέηνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο είθνζη 

«Άξζξν 570 
 

« 1. Οη δηάδηθνη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ 

πξνηάζεηο, εθηφο αλ 

πξνβάιινληαη ελζηάζεηο σο 

πξνο ην παξαδεθηφ θαη ην 

εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ηεο 

αλαίξεζεο θαη ησλ πξφζζεησλ 

ιφγσλ. «ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν πξνβάιισλ ηηο 

ελζηάζεηο δηάδηθνο θαηαζέηεη 

 «Άξζξν 570 

1.Οη δηάδηθνη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ 

πξνηάζεηο, εθηφο αλ 

πξνβάιινληαη ελζηάζεηο σο ην 

παξαδεθηφ θαη ην εκπξφζεζκν 

ηεο αίηεζεο ηεο αλαίξεζεο θαη 

ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ν πξνβάιισλ ηηο 

ελζηάζεηο δηάδηθνο θαηαζέηεη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ είθνζη (20) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 



ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηε δηθάζηκν. 

 

 2. Νένη ηζρπξηζκνί ησλ 

δηαδίθσλ θαη Νέα 

Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηελ 

νπζηαζηηθή εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο απφ ηνλ Αξεην 

Πάγν κεηά ηελ αλαίξεζε 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηα δηθαζηήξηα 

ηεο νπζίαο. 

 

  3. Μέζα ζηελ πξνζεζκία 

ηεο παξ. 1 νθείινπλ φινη νη 

δηάδηθνη λα 

θαηαζέζνπλ ζηε γξακκαηεία 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηα 

έγγξαθα πνπ ρξεζηκεχνπλ 

γηα λα ππνζηεξηρζεί ή λα 

απνθξνπζηεί ε αλαίξεζε, 

θαζψο θαη ηα έγγξαθα 

εθείλα πνπ ε ππνβνιή ηνπο 

είλαη παξαδεθηή θαηά ηελ 

παξ. 2. Ζ θαηάζεζε 

θαη ε εκεξνκελία ηεο 

βεβαηψλεηαη κε ζεκείσζε 

επάλσ ζην θάθειν ηεο 

δηθνγξαθίαο. 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ είθνζη 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, νη δηάδηθνη έρνπλ 

δηθαίσκα λα θαηαζέηνπλ 

ππφκλεκα έσο ηε δσδέθαηε 

ψξα ηεο ηξίηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο κεηά ηε ζπδήηεζε, εθ' 

φζνλ παξέζηεζαλ ζε απηήλ ». 

 

δηθάζηκν. Σε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, νη δηάδηθνη έρνπλ 

δηθαίσκα λα θαηαζέηνπλ 

ππφκλεκα έσο ηε δσδέθαηε ψξα 

ηεο ηξίηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

κεηά ηε ζπδήηεζε, εθφζνλ 

παξέζηεζαλ ζε απηή. 

2.Νένη ηζρπξηζκνί ησλ δηαδίθσλ 

θαη λέα απνδεηθηηθά κέζα γηα ηελ 

νπζηαζηηθή εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο απφ ηνλ Άξεην Πάγν 

κεηά ηελ αλαίξεζε ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηα δηθαζηήξηα ηεο 

νπζίαο. 

3.Μέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο παξ. 

1 νθείινπλ φινη νη δηάδηθνη λα 

θαηαζέζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ ηα έγγξαθα πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα λα ππνζηεξηρζεί 

ή λα απνθξνπζηεί ε αλαίξεζε, 

θαζψο θαη ηα έγγξαθα εθείλα πνπ 

ε ππνβνιή ηνπο είλαη παξαδεθηή 

θαηά ηελ παξ. 2. Ζ θαηάζεζε θαη 

ε εκεξνκελία ηεο βεβαηψλεηαη κε 

ζεκείσζε επάλσ ζην θάθειν ηεο 

δηθνγξαθίαο. 

4.Τα αληίγξαθα ησλ 

δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ ησλ 

δηαδίθσλ, ησλ αληηδίθσλ ηνπο ή 

ησλ άιισλ δηαδίθσλ, ηα νπνία 



 

  4. Σα αληίγξαθα ησλ 

δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ 

ησλ δηαδίθσλ, ησλ 

αληηδίθσλ ηνπο ή ησλ άιισλ 

δηαδίθσλ, ηα νπνία 

πξνζάγνληαη, ππνβάιινληαη 

αηειψο, λφκηκα 

επηθπξσκέλα. 

 

πξνζάγνληαη, ππνβάιινληαη 

αηειψο, λφκηκα επηθπξσκέλα.». 

 

Άξζξν 571 
 

 1. Αλ ν εηζεγεηήο θξίλεη φηη 

ε αλαίξεζε είλαη 

απαξάδεθηε ή φηη φινη νη 

ιφγνη ηεο, αξρηθνί θαη 

πξφζζεηνη, είλαη 

απαξάδεθηνη ή πξνδήισο 

αβάζηκνη, εηζεγείηαη 

πξνθνξη-θψο ζε ηξηκειέο 

ζπκβνχιην, απαξηηδφκελν 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ ή ην λφκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ δχν 

Αξενπαγίηεο, ρσξίο θιήηεπζε 

ησλ δηαδίθσλ, ηελ απφξξηςε 

ηεο αλαίξεζεο. Αλ ην 

ζπκβνχιην απνδερζεί 

νκφθσλα ηελ πξφηαζε ηνπ 

εηζεγεηή, εθδίδεη δηάηαμε κε 

Τν άξζξν 571 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (Π.Γ. 

503/1985, ΦΔΚ Α', 182) 

θαηαξγείηαη. 

 

  



ηελ νπνία καηαηψλεηαη ε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Με 

ηελ ίδηα δηάηαμε 

επηδηθάδεηαη ζηνλ 

αλαηξεζίβιεην δηθαζηηθή 

δαπάλε, αλ απηφο είρε 

θαηαζέζεη πξνηάζεηο, ελψ ε 

ακνηβή ηνπ πιεξεμνχζηνπ 

δηθεγφξνπ ηνπ ππνινγίδεηαη 

ζην κηζφ ηνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ θαη νξίδεηαη παξάβνιν 

ηξηαθνζίσλ (300) έσο 

ελληαθφζηα (900) επξψ. Δπί 

εξγαηηθψλ ππνζέζεσλ ην 

παξάβνιν κπνξεί λα κεησζεί 

έσο ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ 

(200) επξψ. Σα πνζά ησλ 

δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη 

κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

Με επηκέιεηα ηνπ γξακκαηέα 

ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο ηεο 

δηάηαμεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζην 

πηλάθην θαη ζην θάθειν ηεο 

ππφζεζεο θαη επηδίδεηαη 

θπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο 

ζηνλ α-λαηξεζείνληα ή ζην 



δηθεγφξν πνπ ππνγξάθεη ηελ 

αλαίξεζε ή ηνπο πξφζζεηνπο 

ιφγνπο κέζα ζε ηξηάληα (30) 

εκέξεο απφ ηελ έθδνζή ηεο. 

 

 2. Αλ εθδνζεί δηάηαμε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

κε ηελ νπνία καηαηψλεηαη ε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, 

κπνξεί ν αλαηξεζείσλ λα 

δεηήζεη κε αίηεζε ηνπ λα 

ζπδεηεζεί ε ππφζεζε ζην 

αθξναηήξην. Ζ αίηεζε 

ππνβάιιεηαη κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο 

δηάηαμεο θαη θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ε νπνία ζπληάζζεη 

ζρεηηθή έθζεζε ζην βηβιίν 

ηεο παξαγξάθνπ 3. ηελ 

αίηεζε επηζπλάπηεηαη κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ 

δηπιφηππν ηεο αξκφδηαο 

δεκφζηαο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ε θαηάζεζε ηνπ 

παξάβνινπ πνπ έρεη νξηζζεί 

κε ηε δηάηαμε. Ο αξηζκφο θαη 

ε ρξνλνινγία ηεο έθζεζεο 



ζεκεηψλνληαη ζην 

πξσηφηππν ηεο αίηεζεο απφ 

ηνλ ζπληάζζνληα ηελ έθζεζε, 

ν νπνίνο ππνγξάθεη ηε 

ζρεηηθή ζεκείσζε. Ζ 

ππφζεζε ζπδεηείηαη θαηά ηελ 

νξηζζείζα δηθάζηκν. ηε 

ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ 

κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 

1. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη 

παξαδεθηή ηελ αίηεζε, 

αθπξψλεη ηε δηάηαμε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θαη δηθάδεη ηελ 

αλαίξεζε. Αλ ην δηθαζηήξην 

απνξξίςεη ηελ αίηεζε γηα 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην 

αθξναηήξην σο απαξάδεθηε 

ή θξίλεη κελ παξαδεθηή ηελ 

αίηεζε, απνξξίςεη φκσο ζην 

ζχλνιφ ηεο ηελ αλαίξεζε, 

δηαηάζζεη ζπγρξφλσο ηελ 

εηζαγσγή ηνπ παξάβνινπ ζην 

δεκφζην ηακείν σο δεκφζην 

έζνδν. Αιιηψο ην παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη ζηνλ 

θαηαζέζαληα. Αλ δελ 

ππνβιεζεί εκπξφζεζκα 

αίηεζε γηα ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο ζην αθξναηήξην ή 



ε ππνβιεζείζα αίηεζε 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε 

ε αίηεζε αλαίξεζεο 

ζεσξείηαη πσο δελ 

αζθήζεθε. 

 

 3. Αλ ν εηζεγεηήο δελ 

εηζεγεζεί ηελ απφξξηςε ηεο 

αλαίξεζεο ή δελ εθδνζεί 

απνξξηπηηθή δηάηαμε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ή αλ ν αλαηξεζείσλ 

ππνβάιεη αίηεζε λα 

ζπδεηεζεί ε ππφζεζε ζην 

αθξναηήξην, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2, ε ππφζεζε ζπδεηείηαη 

θαηά ηελ νξηζζείζα 

δηθάζηκν. 

 

 4. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ πνπ εθδίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ 

θαη νη αηηήζεηο γηα ζπδήηεζε 

ηεο ππφζεζεο ζην 

αθξναηήξην θαηαρσξίδνληαη 

ζε εηδηθά βηβιία πνπ 

ηεξνχληαη ζηε γξακκαηεία 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

 

Άξζξν 591 « Άξζξν 591 Άξζξν 591 «Άξζξν 591 



 

ζη) Οη δηάδηθνη κπνξνχλ έσο 

ηε δσδέθαηε ψξα ηεο ηξίηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηε 

ζπδήηεζε λα θαηαζέζνπλ 

πξνζζήθε ζηηο πξνηάζεηο 

ηνπο, κε ηελ νπνία 

αμηνινγνχληαη νη απνδείμεηο, 

πξνηείλνληαη ηζρπξηζκνί θαη 

πξνζθνκίδνληαη έλνξθεο 

βεβαηψζεηο, έγγξαθα θαη 

γλσκνδνηήζεηο θαηά ην 

άξζξν 390 κφλν γηα ηελ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ πνπ 

πξνηάζεθαλ. 

 

 

1. Τα άξζξα 1 έσο 590 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο, 

εθηφο αλ αληηβαίλνπλ 

πξνο ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ. Αλ 

ζηηο εηδηθέο απηέο 

δηαηάμεηο δελ νξίΕεηαη 

δηαθνξεηηθά: 

α) Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ είλαη 

ηξηάληα (30) εκέξεο θαί, αλ ν 

δηάδηθνο πνπ θαιείηαη ή 

θάπνηνο απφ ηνπο νκνδίθνπο 

δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ ή είλαη 

άγλσζηεο δηακνλήο, εμήληα 

(60) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπΕήηεζε. 

β) Ζ παξέκβαζε, ε 

πξνζεπίθιεζε θαη ε 

αλαθνίλσζε αζθνχληαη, κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ, κε 

δηθφγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν 

εθθξεκεί ε δίθε θαη επηδίδεηαη 

ζηνπο δηαδίθνπο ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

 

ζη) Οη δηάδηθνη κπνξνχλ έσο 

ηε δσδέθαηε ψξα ηεο δέθαηεο 

πέκπηεο (15)  εκέξαο απφ ηε 

ζπδήηεζε λα θαηαζέζνπλ 

πξνζζήθε ζηηο πξνηάζεηο ηνπο, 

κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη 

απνδείμεηο, πξνηείλνληαη 

ηζρπξηζκνί θαη πξνζθνκίδνληαη 

έλνξθεο βεβαηψζεηο, έγγξαθα 

θαη γλσκνδνηήζεηο θαηά ην 

άξζξν 390 κφλν γηα ηελ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ πνπ 

πξνηάζεθαλ. 

 

1.Τα άξζξα 1 έσο 590 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο, εθηφο αλ αληηβαίλνπλ 

πξνο ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ. Αλ ζηηο 

εηδηθέο απηέο δηαηάμεηο δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά: 

α) Ζ πξνζεζκία γηα ηελ θιήηεπζε 

ησλ δηαδίθσλ είλαη ηξηάληα (30) 

εκέξεο θαη αλ ν δηάδηθνο πνπ 

θαιείηαη ή θάπνηνο απφ ηνπο 

νκνδίθνπο δηακέλεη ζην 

εμσηεξηθφ ή είλαη άγλσζηεο 

δηακνλήο, εμήληα (60) εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. 

β) Ζ παξέκβαζε, ε 

πξνζεπίθιεζε θαη ε αλαθνίλσζε 

αζθνχληαη, κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ, κε δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν εθθξεκεί 

ε δίθε θαη επηδίδεηαη ζηνπο 

δηαδίθνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, ε 

νπνία νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο 

θχξηαο ππφζεζεο. Παξέκβαζε 

κεηά απφ πξνζεπίθιεζε ή 

αλαθνίλσζε θαηαηίζεηαη θαη 

επηδίδεηαη ζηνπο δηαδίθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο 



ζπΕήηεζε, ε νπνία νξίΕεηαη 

ππνρξεσηηθά θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζπΕήηεζεο ηεο 

θχξηαο ππφζεζεο. Παξέκβαζε 

κεηά απφ πξνζεπίθιεζε ή 

αλαθνίλσζε θαηαηίζεηαη θαη 

επηδίδεηαη ζηνπο δηαδίθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ζπΕήηεζε. 

γ) Οη πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη 

ην αξγφηεξν θαηά ηε 

ζπΕήηεζε. 

δ) Τα πεξηερφκελα ζηηο 

πξνηάζεηο κέζα επίζεζεο θαη 

άκπλαο πξνηείλνληαη 

ζπλνπηηθψο θαη πξνθνξηθά θαη 

θαηαρσξίδνληαη ζηα πξαθηηθά 

ζπΕεηήζεσο, δηαθνξεηηθά 

είλαη απαξάδεθηα. ε) Οη 

δηάδηθνη ην αξγφηεξν θαηά ηε 

ζπΕήηεζε ζην αθξναηήξην 

πξνζάγνπλ φια ηα απνδεηθηηθά 

ηνπο κέζα. 

ζη) Οη δηάδηθνη κπνξνχλ έσο 

ηε δσδέθαηε ψξα ηεο ηξίηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηε 

ζπΕήηεζε λα θαηαζέζνπλ 

πξνζζήθε ζηηο πξνηάζεηο ηνπο, 

κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη 

απνδείμεηο, πξνηείλνληαη 

πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. 

γ) Οη πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη ην 

αξγφηεξν θαηά ηε ζπδήηεζε. 

δ) Τα πεξηερφκελα ζηηο πξνηάζεηο 

κέζα επίζεζεο θαη άκπλαο 

πξνηείλνληαη ζπλνπηηθψο θαη 

πξνθνξηθά θαη θαηαρσξίδνληαη 

ζηα πξαθηηθά ζπδεηήζεσο, 

δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηα. 

ε) Οη δηάδηθνη ην αξγφηεξν θαηά 

ηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην 

πξνζάγνπλ φια ηα απνδεηθηηθά 

ηνπο κέζα. 

ζη) Οη δηάδηθνη κπνξνχλ έσο ηε 

δσδέθαηε ψξα ηεο πέκπηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηε 

ζπδήηεζε λα θαηαζέζνπλ 

πξνζζήθε ζηηο πξνηάζεηο ηνπο, 

κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη 

απνδείμεηο, πξνηείλνληαη 

ηζρπξηζκνί θαη πξνζθνκίδνληαη 

έλνξθεο βεβαηψζεηο, έγγξαθα θαη 

γλσκνδνηήζεηο θαηά ην άξζξν 

390 κφλν γηα ηελ αληίθξνπζε 

ηζρπξηζκψλ πνπ πξνηάζεθαλ. 

δ) Αληαγσγή, αληέθεζε θαη 

πξφζζεηνη ιφγνη έθεζεο θαη 

αλαςειάθεζεο αζθνχληαη κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ κε 

δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην 



ηζρπξηζκνί θαη πξνζθνκίδνληαη 

έλνξθεο βεβαηψζεηο, έγγξαθα 

θαη γλσκνδνηήζεηο θαηά ην 

άξζξν 390 κφλν γηα ηελ 

αληίθξνπζε ηζρπξηζκψλ πνπ 

πξνηάζεθαλ. 

Ε) Αληαγσγή, αληέθεζε θαη 

πξφζζεηνη ιφγνη έθεζεο θαη 

αλαςειάθεζεο αζθνχληαη κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ κε 

δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη θαη επηδίδεηαη 

ζηνλ αληίδηθν ηνπιάρηζηνλ 

νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπΕήηεζε, ε νπνία νξίΕεηαη 

ππνρξεσηηθά θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζπΕήηεζεο ηεο 

θχξηαο ππφζεζεο. 

2. Δλψπηνλ ησλ 

πξσηνβάζκησλ 

δηθαζηεξίσλ ε 

ζπΕήηεζε είλαη 

πξνθνξηθή. «Με 

εμαίξεζε ηηο δηαθνξέο 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ 

γάκν θαη ηελ ειεχζεξε 

ζπκβίσζε νη δηάδηθνη 

κπνξνχλ, θαη' εθαξκνγή 

νπνίν απεπζχλνληαη θαη 

επηδίδεηαη ζηνλ αληίδηθν 

ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, ε νπνία 

νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζπδήηεζεο ηεο 

θχξηαο ππφζεζεο. 

2.Δλψπηνλ ησλ πξσηνβάζκησλ 

δηθαζηεξίσλ ε ζπδήηεζε είλαη 

πξνθνξηθή. Με εμαίξεζε ηηο 

δηαθνξέο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ 

γάκν θαη ηελ ειεχζεξε ζπκβίσζε 

νη δηάδηθνη κπνξνχλ, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

242, λα ζπκθσλήζνπλ κφλν κε 

θνηλή δήισζε, φηη δελ ζα 

παξαζηνχλ ζηε ζπδήηεζε. Ζ 

δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 

πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο φισλ 

ησλ κεξψλ, θαηαηίζεηαη κε ηηο 

πξνηάζεηο ην αξγφηεξν σο ηελ 

παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ θαη 

ηζρχεη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηθάζηκν. 

3.Τν δηθαζηήξην δεηεί ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη 

δηαζαθήζεηο απφ ηνπο δηαδίθνπο 

ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη 

ηνπο εμεηάδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 415 επ. 

4.Τν δηθαζηήξην, αλ είλαη 



ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

242, λα ζπκθσλήζνπλ 

κφλν κε θνηλή δήισζε, 

φηη δελ ζα παξαζηνχλ 

ζηε ζπδήηεζε. Ζ δήισζε 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 

πιεξεμνπζίνπο 

δηθεγφξνπο φισλ ησλ 

κεξψλ, θαηαηίζεηαη κε 

ηηο πξνηάζεηο ην 

αξγφηεξν σο ηελ 

παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ 

θαη ηζρχεη κφλν γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν 

». 

3. Τν δηθαζηήξην Εεηεί 

ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο θαη 

δηαζαθήζεηο απφ ηνπο 

δηαδίθνπο ή ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο θαη 

ηνπο εμεηάΕεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 415 επ.. 

«4.Σν δηθαζηήξην, αλ είλαη 

αλαγθαίν, δηαηάζζεη απηνςία ή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη' 

αλάινγε εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 

237». 

αλαγθαίν, δηαηάζζεη απηνςία ή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξ. 8 

ηνπ άξζξνπ 237. 

5.Ζ νξηζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη 

κε βάζε ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

νη δηάδηθνη έρνπλ πξνζθνκίζεη 

θαη ηηο απνδείμεηο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην αθξναηήξην. 

6.Αλ ε ππφζεζε δελ ππάγεηαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έρεη 

εηζαρζεί, ην δηθαζηήξην 

απνθαίλεηαη γη’ απηφ 

απηεπαγγέιησο θαη δηαηάδεη ηελ 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία δηθάδεηαη. 

7.Καηά ηελ εθδίθαζε ηεο 

αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο 

έθεζεο θαη ηεο αλαςειάθεζεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο, επί ηεο νπνίαο 

εθδφζεθε ε απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη κε ην έλδηθν κέζν. 

Σε πεξίπησζε εξεκνδηθίαο ηνπ 

αλαθφπηνληνο, ηνπ εθθαινχληνο, 

ηνπ αληεθθαινχληνο ή ηνπ 

αηηνχληνο ηελ αλαςειάθεζε, ην 

αληίζηνηρν έλδηθν κέζν 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαίξεζε 



4. Ζ νξηζηηθή απφθαζε 

εθδίδεηαη κε βάζε ηα 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ 

νη δηάδηθνη έρνπλ 

πξνζθνκίζεη θαη ηηο 

απνδείμεηο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην 

αθξναηήξην. 

5. Αλ ε ππφζεζε δελ 

ππάγεηαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία έρεη εηζαρζεί, ην 

δηθαζηήξην απνθαίλεηαη 

γη' απηφ απηεπαγγέιησο 

θαη δηαηάΕεη ηελ 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

δηθάΕεηαη. 

6. Καηά ηελ εθδίθαζε 

ηεο αλαθνπήο 

εξεκνδηθίαο, ηεο έθεζεο 

θαη ηεο αλαςειάθεζεο 

εθαξκφΕνληαη νη 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο, επί ηεο 

νπνίαο εθδφζεθε ε 

απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη κε ην 

εθδηθάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 591 έσο 

645. 

8.Τα άξζξα 466 έσο 471 δελ 

εθαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο.». 

 



έλδηθν κέζν. «ε 

πεξίπησζε εξεκνδηθίαο 

ηνπ αλαθφπηνληνο, ηνπ 

εθθαινχληνο, ηνπ 

αληεθθαινχληνο ή ηνπ 

αηηνχληνο ηελ 

αλαςειάθεζε ην 

αληίζηνηρν έλδηθν κέζν 

απνξξίπηεηαη». Ζ 

αλαίξεζε εθδηθάΕεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

591 έσο 645. 

«8. Σα άξζξα 466- 471 δελ 

εθαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο». 

 

Αξζξν 633 
 

 1. Αλ ε αλαθνπή έρεη 

αζθεζεί εκπξφζεζκα θαη 

λφκηκα θαη νη ιφγνη ηεο είλαη 

λφκηκνη θαη βάζηκνη, ην 

δηθαζηήξην αθπξψλεη ηε 

δηαηαγή πιεξσκήο. 

Γηαθνξεηηθά απνξξίπηεη ηελ 

αλαθνπή θαη επηθπξψλεη ηε 

«Άξζξν 633 
 

1. Αλ ε αλαθνπή έρεη αζθεζεί 

εκπξφζεζκα θαη λφκηκα θαη νη 

ιφγνη ηεο είλαη λφκηκνη θαη 

βάζηκνη, ην δηθαζηήξην 

αθπξψλεη ηε δηαηαγή 

πιεξσκήο. Γηαθνξεηηθά 

απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή θαη 

επηθπξψλεη ηε δηαηαγή 

 «Άξζξν 633 

1.Αλ ε αλαθνπή έρεη αζθεζεί 

εκπξφζεζκα θαη λφκηκα θαη νη 

ιφγνη ηεο είλαη λφκηκνη θαη 

βάζηκνη, ην δηθαζηήξην αθπξψλεη 

ηε δηαηαγή πιεξσκήο. 

Γηαθνξεηηθά απνξξίπηεη ηελ 

αλαθνπή θαη επηθπξψλεη ηε 

δηαηαγή πιεξσκήο. 

2.Αλ δελ έρεη αζθεζεί 



δηαηαγή πιεξσκήο. 

 

 2. Αλ δελ έρεη αζθεζεί 

εκπξφζεζκα αλαθνπή, 

εθείλνο ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη 

εθδνζεί ε δηαηαγή πιεξσκήο 

κπνξεί λα επηδψζεη πάιη ηε 

δηαηαγή ζηνλ νθεηιέηε, ν 

νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

αζθήζεη ηελ αλαθνπή κέζα 

ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε 

λέα επίδνζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή δελ 

ρνξεγείηαη ε αλαζηνιή 

εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Αλ 

πεξάζεη άπξαθηε θαη ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία, ε 

δηαηαγή πιεξσκήο απνθηά 

δχλακε δεδηθαζκέλνπ θαη 

είλαη δπλαηφ λα πξνζβιεζεί 

κφλν κε αλαςειάθεζε. 
 

  

 

πιεξσκήο. 

2. Αλ δελ έρεη αζθεζεί 

εκπξφζεζκα αλαθνπή, εθείλνο 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε 

δηαηαγή πιεξσκήο κπνξεί λα 

επηδψζεη πάιη ηε δηαηαγή ζηνλ 

νθεηιέηε, ν νπνίνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αζθήζεη ηελ 

αλαθνπή κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηε λέα επίδνζε. ε γ γ ε 

«ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ρνξεγείηαη ε αλαζηνιή 

εθηέιεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ». Αλ 

πεξάζεη άπξαθηε θαη ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία, ε 

δηαηαγή πιεξσκήο απνθηά 

δχλακε δεδηθαζκέλνπ θαη είλαη 

δπλαηφ λα πξνζβιεζεί κφλν κε 

αλαςειάθεζε. 

«3. Δάλ ε δηαηαγή πιεξσκήο 

πνπ έρεη εθηειεζηεί, αθπξσζεί 

ελ φισ ή  

175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

εκπξφζεζκα αλαθνπή, εθείλνο 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε 

δηαηαγή πιεξσκήο κπνξεί λα 

επηδψζεη πάιη ηε δηαηαγή ζηνλ 

νθεηιέηε, ν νπνίνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αζθήζεη ηελ 

αλαθνπή κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηε λέα επίδνζε. Σηελ 

πεξίπησζε απηή δελ ρνξεγείηαη ε 

αλαζηνιή εθηέιεζεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Αλ 

πεξάζεη άπξαθηε θαη ε παξαπάλσ 

πξνζεζκία, ε δηαηαγή πιεξσκήο 

απνθηά δχλακε δεδηθαζκέλνπ θαη 

είλαη δπλαηφ λα πξνζβιεζεί κφλν 

κε αλαςειάθεζε. 

3.Δάλ ε δηαηαγή πιεξσκήο πνπ 

έρεη εθηειεζηεί, αθπξσζεί ελ φισ 

ή ελ κέξεη κε ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε επί ηεο 

αλαθνπήο, ην δηθαζηήξην 

δηαηάδεη, εάλ ην δεηήζεη εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε, ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

βξηζθφηαλ, πξηλ εθηειεζηεί ε 

αθπξσζείζα δηαηαγή πιεξσκήο. 

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ηα 

δηθφγξαθα ηεο έθεζεο θαη ησλ 

πξνζζέησλ ιφγσλ, είηε κε ηηο 



ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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899. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – 
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900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 

ελψπηνλ ηνπ εθεηείνπ πξνηάζεηο 

ηνπ αλαθφπηνληνο. Ζ εθηέιεζε 

ηεο απφθαζεο πξέπεη λα 

πξναπνδεηθλχεηαη.». 

 



1.1  ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ 
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1.1ΖΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ ............................................................................................................................................................................................................. 325 

πξνζζέησλ ιφγσλ, είηε κε ηηο 

ελψπηνλ ηνπ εθεηείνπ πξνηάζεηο 

ηνπ αλαθφπηνληνο. Ζ εθηέιεζε 

ηεο απφθαζεο πξέπεη λα 

πξναπνδεηθλχεηαη». 

 

«Άξζξν 636Α 
 

 1. Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 623 έσο 636 κπνξεί 

λα δεηεζεί ε έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο 

νθεηιφκελνπ κηζζνχ, εθφζνλ 

ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ην 

χςνο ηνπ κηζζνχ 

απνδεηθλχνληαη κε δεκφζην 

ή ηδησηηθφ έγγξαθν ή κε 

απφθαζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ, ε νπνία εθδφζεθε 

κεηά απφ νκνινγία ή 

απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ 

ηνλ νθεηιέηε, θαη εθφζνλ 

έρεη επηδνζεί έγγξαθε 

φριεζε κε δηθαζηηθφ 

«Άξζξν 636
Α
 

 

«1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 621 παξ. 2 εδ. β, 

κπνξεί λα δεηεζεί ε έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο 

νθεηιφκελνπ κηζζνχ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 623 έσο 

636», εθφζνλ ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο θαη ην χςνο ηνπ 

κηζζνχ απνδεηθλχνληαη κε 

δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν ή 

κε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ, ε νπνία εθδφζεθε 

κεηά απφ νκνινγία ή απνδνρή 

ηεο αίηεζεο απφ ηνλ νθεηιέηε, 

θαη εθφζνλ έρεη επηδνζεί 

έγγξαθε φριεζε κε δηθαζηηθφ 

 «Άξζξν 636Α 

1.Με ηελ επηθχιαμε ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 621, κπνξεί λα δεηεζεί ε 

έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο 

νθεηιφκελνπ κηζζνχ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 623 έσο 

636, εθφζνλ ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

θαη ην χςνο ηνπ κηζζνχ 

απνδεηθλχνληαη κε δεκφζην ή 

ηδησηηθφ έγγξαθν ή κε απφθαζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ε νπνία 

εθδφζεθε κεηά απφ νκνινγία ή 

απνδνρή ηεο αίηεζεο απφ ηνλ 

νθεηιέηε, θαη εθφζνλ έρεη 

επηδνζεί έγγξαθε φριεζε κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή δεθαπέληε 

(15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ζ 



επηκειεηή δεθαπέληε (15) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ζ 

εξγαζία πνπ αληηζηνηρεί ζην 

κηζζφ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη 

ε έθδνζε δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηεθκαίξεηαη φηη 

έρεη παξαζρεζεί. 

 

 2. Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο 

ππνβάιιεηαη θαη ζηνλ θαηά 

ηφπν αξκφδην δηθαζηή ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

621. 

 

 3. Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο θαηά δηαηαγήο 

πιεξσκήο, πνπ εθδφζεθε γηα 

απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1, πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

ζπληνκφηεξε δηαζέζηκε 

δηθάζηκν θαη πάλησο φρη 

πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Αλ 

αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε, απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. 

 

επηκειεηή δεθαπέληε (15) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ζ 

εξγαζία πνπ αληηζηνηρεί ζην 

κηζζφ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε 

έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο 

ηεθκαίξεηαη φηη έρεη 

παξαζρεζεί. 

2. Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο 

ππνβάιιεηαη θαη ζηνλ θαηά 

ηφπν αξκφδην δηθαζηή ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

621. 

2. Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο θαηά 

δηαηαγήο πιεξσκήο, 

πνπ εθδφζεθε γηα 

απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ζπληνκφηεξε δηαζέζηκε 

δηθάζηκν θαη πάλησο φρη 

πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο. Αλ 

αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε, 

απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εξγαζία πνπ αληηζηνηρεί ζην 

κηζζφ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε 

έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο 

ηεθκαίξεηαη φηη έρεη παξαζρεζεί. 

2.Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο ππνβάιιεηαη 

θαη ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην 

δηθαζηή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 621. 

3.Ζ ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο θαηά 

δηαηαγήο πιεξσκήο, πνπ 

εθδφζεθε γηα απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, πξνζδηνξίδεηαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ζπληνκφηεξε δηαζέζηκε δηθάζηκν 

θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. 

Αλ αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε, απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. 

4.Τπρφλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ 

άξζξνπ 614 αξηζκ. 3 ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαβνιή δηθαζηηθνχ 

ελζήκνπ, ηέινπο απνγξάθνπ, 

παξαβφινπ θαη θάζε άιινπ 

ηέινπο ή θφξνπ ηζρχνπλ αλάινγα 

θαη γηα ηε δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ηελ αλαθνπή 

πνπ αζθείηαη θαη` απηήο, θαζψο 

θαη γηα ηα έλδηθα κέζα θαη 



 4. Σπρφλ εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο 

δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 614 

αξηζκ. 3 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή δηθαζηηθνχ 

ελζήκνπ, ηέινπο απνγξάθνπ, 

παξαβφινπ θαη θάζε άιινπ 

ηέινπο ή θφξνπ ηζρχνπλ 

αλάινγα θαη γηα ηε δηαηαγή 

πιεξσκήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηελ αλαθνπή πνπ 

αζθείηαη θαη` απηήο, θαζψο 

θαη γηα ηα έλδηθα κέζα θαη 

βνεζήκαηα πνπ αζθνχληαη 

θαηά ηεο απφθαζεο επί ηεο 

αλαθνπήο.». 

 

ηξηάληα (30) εκέξεο. 

3. Τπρφλ εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ 

άξζξνπ 614 αξηζκ. 3 

ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαβνιή δηθαζηηθνχ 

ελζήκνπ, ηέινπο 

απνγξάθνπ, παξαβφινπ 

θαη θάζε άιινπ ηέινπο 

ή θφξνπ ηζρχνπλ 

αλάινγα θαη γηα ηε 

δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ηελ 

αλαθνπή πνπ αζθείηαη 

θαη' απηήο, θαζψο θαη 

γηα ηα έλδηθα κέζα θαη 

βνεζήκαηα πνπ 

αζθνχληαη θαηά ηεο 

απφθαζεο επί ηεο 

αλαθνπήο». 

 

βνεζήκαηα πνπ αζθνχληαη θαηά 

ηεο απφθαζεο επί ηεο 

αλαθνπήο.». 

 

Άξζξν 644 
 

 1. Αλ ε αλαθνπή αζθήζεθε 

λφκηκα θαη εκπξφζεζκα θαη 

νη ιφγνη ηεο είλαη λφκηκνη 

θαη βάζηκνη, ην δηθαζηήξην 

αθπξψλεη ηε δηαηαγή 

απφδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

  «Άξζξν 644 

1.Αλ ε αλαθνπή αζθήζεθε 

λφκηκα θαη εκπξφζεζκα θαη νη 

ιφγνη ηεο είλαη λφκηκνη θαη 

βάζηκνη, ην δηθαζηήξην αθπξψλεη 

ηε δηαηαγή απφδνζεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ κηζζίνπ, δηαθνξεηηθά 

απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή θαη 



κηζζίνπ, δηαθνξεηηθά 

απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή θαη 

επηθπξψλεη ηε δηαηαγή. 

 

 2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

634 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

 

επηθπξψλεη ηε δηαηαγή. 

2.Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 634 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

3.Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 633 

εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε 

αθχξσζεο κε ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε επί ηεο 

αλαθνπήο, ηεο δηαηαγήο 

απφδνζεο ηνπ κηζζίνπ πνπ έρεη 

εθηειεζζεί.». 

 

Άξζξν 683 
 

1. Σα Αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη απφ ηα 

κνλνκειή πξσηνδηθεία. 

 

 2. Αλ ε θχξηα ππφζεζε 

ππάγεηαη ζηελ θαζ` χιελ 

αξκνδηφηεηα ησλ 

εηξελνδηθείσλ, ηα 

αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη απφ απηά.» 

 

 3. Σα εηξελνδηθεία είλαη 

απνθιεηζηηθά αξκφδηα θαη 

γηα ηε ζπλαηλεηηθή εγγξαθή ή 

άξζε πξνζεκείσζεο 

ππνζήθεο.» 

Άξζξν 683 

1. Τα αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη απφ ηα κνλνκειή 

πξσηνδηθεία. 

2. Αλ ε θχξηα ππφζεζε 

ππάγεηαη ζηελ θαζ' 

χιελ αξκνδηφηεηα ησλ 

εηξελνδηθείσλ, ηα 

αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη απφ απηά. 

«3. Σα εηξελνδηθεία είλαη 

 «Άξζξν 683 

1.Τα αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη απφ ηα κνλνκειή 

πξσηνδηθεία. 

2.Αλ ε θχξηα ππφζεζε ππάγεηαη 

ζηελ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα ησλ 

εηξελνδηθείσλ, ηα αζθαιηζηηθά 

κέηξα δηαηάζζνληαη απφ απηά. 

3.Τα εηξελνδηθεία είλαη αξκφδηα 

θαη γηα ηελ εγγξαθή ή άξζε 

πξνζεκείσζεο ππνζήθεο. 

4.Τα αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη θαη απφ ην θαζ’ 

χιελ αξκφδην δηθαζηήξην πνπ 

βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ 

ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηνχλ. 

5.Αλ ην δηθαζηήξην δελ είλαη θαζ’ 



 

4 . Σα Αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη θαη απφ ην 

θαζ` χιελ αξκφδην 

δηθαζηήξην πνπ βξίζθεηαη 

πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ ηφπν 

φπνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηνχλ.  

 

αξκφδηα θαη γηα ηελ εγγξαθή ή 

άξζε πξνζεκείσζεο 

ππνζήθεο». 

4. Τα αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη θαη απφ 

ην θαζ' χιελ αξκφδην 

δηθαζηήξην πνπ 

βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα 

πξνο ηνλ ηφπν φπνπ 

πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηνχλ. 

« 5. Αλ ην δηθαζηήξην δελ είλαη 

θαζ' χιελ ή θαηά ηφπν 

αξκφδην, απνθαίλεηαη γη' απηφ 

απηεπαγγέιησο θαη απνξξίπηεη 

ηελ αίηεζε». 

 

χιελ ή θαηά ηφπν αξκφδην, 

απνθαίλεηαη γη’ απηφ 

απηεπαγγέιησο θαη απνξξίπηεη 

ηελ αίηεζε.». 

 

Άξζξν 684 

 

«Άξζξν 684 

Αλ ε θχξηα ππφζεζε είλαη 

   «Άξζξν 684 

Αλ ε θχξηα ππφζεζε είλαη 



Αλ ε θχξηα ππφζεζε είλαη 

εθθξεκήο ζε πνιπκειέο 

δηθαζηήξην, 

ηα Αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη θαη απφ ην 

δηθαζηήξην απηφ. 

 

εθθξεκήο ζε πνιπκειέο 

πξσηνδηθείν ή ζε 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ηα 

αζθαιηζηηθά κέηξα 

δηαηάζζνληαη θαη απφ ην 

δηθαζηήξην απηφ» 
 
 

εθθξεκήο ζε πνιπκειέο 

πξσηνδηθείν ή ζε δεπηεξνβάζκην 

δηθαζηήξην ηα αζθαιηζηηθά 

κέηξα δηαηάζζνληαη θαη απφ ην 

δηθαζηήξην απηφ.». 

 

Άξζξν 686 
 

1. Ζ αίηεζε πξέπεη λα 

θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία 

ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

  2. Ζ γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ππνβάιιεη 

ακέζσο ηελ αίηεζε ζην 

δηθαζηή ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθεηνπ ή ηνλ 

εηξελνδίθε, ν νπνίνο νξίδεη 

ηφπν, εκέξα θαη ψξα γηα ηε 

ζπδήηεζή ηεο, δηαηάδεη ηελ 

θιήζε εθείλσλ 

θαηά ησλ νπνίσλ 

απεπζχλεηαη ε αίηεζε, νξίδεη 

ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν 

ζα γλσζηνπνηεζεί ζ`απηνχο 

ε θιήζε, θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

«Άξζξν 686 
 

1. Ζ αίηεζε πξέπεη λα 

θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 

2. Ζ γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ππνβάιιεη 

ακέζσο ηελ αίηεζε ζην 

δηθαζηή ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ηνλ 

εηξελνδίθε, ν νπνίνο νξίδεη 

ηφπν, εκέξα θαη ψξα γηα 

ηε ζπδήηεζή ηεο, δηαηάδεη ηελ 

θιήζε εθείλσλ θαηά ησλ 

νπνίσλ απεπζχλεηαη ε αίηεζε, 

νξίδεη ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ 

νπνίν ζα γλσζηνπνηεζεί ζ' 

απηνχο ε θιήζε, θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξέπεη 

λα κεζνιαβήζεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ κεηαμχ ηεο επίδνζεο 

 «Άξζξν 686 

1.Ζ αίηεζε πξέπεη λα θαηαηεζεί 

ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

2.Ζ γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ππνβάιιεη ακέζσο ηελ αίηεζε 

ζην δηθαζηή ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ηνλ εηξελνδίθε, ν 

νπνίνο νξίδεη ηφπν, εκέξα θαη 

ψξα γηα ηε ζπδήηεζή ηεο, 

δηαηάδεη ηελ θιήζε εθείλσλ θαηά 

ησλ νπνίσλ απεπζχλεηαη ε 

αίηεζε, νξίδεη ηνλ ηξφπν θαηά 

ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηεζεί ζ’ 

απηνχο ε θιήζε, θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα 

κεζνιαβήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

κεηαμχ ηεο επίδνζεο ηεο θιήζεο 

θαη ηεο ζπδήηεζεο. 

3.Ψο ηφπνο ζπδήηεζεο κπνξεί λα 

νξηζηεί θαη ε θαηνηθία ηνπ 

δηθαζηή πνπ δηθάδεη ηελ ππφζεζε 

ή άιινο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 



πξέπεη λα κεζνιαβήζεη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ κεηαμχ ηεο 

επίδνζεο ηεο θιήζεο 

θαη ηεο πδήηεζεο. 

 

  3. Ωο ηφπνο πδήηεζεο 

κπνξεί λα νξηζηεί θαη ε 

θαηνηθία ηνπ δηθαζηή 

πνπ δηθάδεη ηελ ππφζεζε ή 

άιινο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

θαηάιιεινο γηα ηελ 

ηαρχηεξε εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο. Ζ πδήηεζε 

κπνξεί λα νξηζηεί θαη 

Κπξηαθή ή ενξηή. 

 

  4. Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 

κε επίδνζε εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηε γξακκαηεία 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ν ηφπνο, ε 

εκέξα θαη ε ψξα ηεο 

ζπδήηεζεο ή κε ηειεγξαθηθή 

ή κε ηειεθσληθή πξφζθιεζε 

ηεο γξακκαηείαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα κε 

δαπάλεο ηνπ αηηνχληνο. Ο 

δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ν 

ηεο θιήζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο. 

3. Ψο ηφπνο ζπδήηεζεο 

κπνξεί λα νξηζηεί θαη ε 

θαηνηθία ηνπ δηθαζηή πνπ 

δηθάδεη ηελ ππφζεζε ή άιινο 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

θαηάιιεινο γηα ηελ ηαρχηεξε 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. Ζ 

ζπδήηεζε κπνξεί λα νξηζηεί 

θαη Κπξηαθή ή ενξηή. 

4.Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε 

επίδνζε εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηε γξακκαηεία 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ν ηφπνο, ε εκέξα 

θαη ε ψξα ηεο ζπδήηεζεο ή 

κε ηειεγξαθηθή ή 

κε ηειεθσληθή πξφζθιεζε ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ή κε ειεθηξνληθά κέζα κε 

δαπάλεο ηνπ αηηνχληνο. Ο 

δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο 

κπνξεί ζπγρξφλσο κε ηελ 

επίδνζε ηεο θιήζεο λα 

δηαηάμεη θαη ηελ επίδνζε 

αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο. 

5.Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

θχξηαο ππφζεζεο ε αίηεζε 

κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ηηο 

θαηάιιεινο γηα ηελ ηαρχηεξε 

εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. Ζ 

ζπδήηεζε κπνξεί λα νξηζηεί θαη 

Κπξηαθή ή ενξηή. 

4.Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε 

επίδνζε εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηε γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ν ηφπνο, ε εκέξα 

θαη ε ψξα ηεο ζπδήηεζεο ή κε 

ηειεγξαθηθή ή κε ηειεθσληθή 

πξφζθιεζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή κε ειεθηξνληθά 

κέζα κε δαπάλεο ηνπ αηηνχληνο. 

Ο δηθαζηήο ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ή ν εηξελνδίθεο 

κπνξεί ζπγρξφλσο κε ηελ 

επίδνζε ηεο θιήζεο λα δηαηάμεη 

θαη ηελ επίδνζε αληηγξάθνπ ηεο 

αίηεζεο. 

5.Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο 

ππφζεζεο ε αίηεζε κπνξεί λα 

ππνβιεζεί θαη κε ηηο πξνηάζεηο. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 684 

ε αίηεζε δηθάδεηαη κφλνλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο θχξηαο ππφζεζεο. 

6.Σηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην 

κνλνκειέο πξσηνδηθείν ή ζην 

εηξελνδηθείν ε πξφζζεηε 

παξέκβαζε κπνξεί λα αζθεζεί 



εηξελνδίθεο κπνξεί 

ζπγρξφλσο κε ηελ επίδνζε 

ηεο θιήζεο λα δηαηάμεη θαη 

ηελ επίδνζε αληηγξάθνπ ηεο 

αίηεζεο. 

 

 5. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

θχξηαο ππφζεζεο ε αίηεζε 

κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε 

ηηο πξνηάζεηο. Σν πνιπκειέο 

πξσηνδηθείν δηθάδεη αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κφλνλ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο θχξηαο 

ππφζεζεο. 

 

 «6. ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην 

κνλνκειέο πξσηνδηθείν ή 

ζην εηξελνδηθείν ε πξφζζεηε 

παξέκβαζε θαη ε αληαίηεζε 

κπνξεί λα αζθεζεί θαη 

πξνθνξηθά.». 

 

πξνηάζεηο. «Σηελ πεξίπησζε 

ηνπ άξζξνπ 684 ε αίηεζε 

δηθάδεηαη κφλνλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο θχξηαο 

ππφζεζεο». 

6.ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην 

κνλνκειέο πξσηνδηθείν ή ζην 

εηξελνδηθείν ε πξφζζεηε 

παξέκβαζε κπνξεί λα αζθεζεί 

θαη πξνθνξηθά». 

«7. Αλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο ή ηεο αληαίηεζεο ζην 

αθξναηήξην δελ εκθαληζηεί 

θάπνηνο δηάδηθνο ή εκθαληζηεί 

θαη δελ ιάβεη λφκηκα κέξνο ζηε 

ζπδήηεζε, ε δηαδηθαζία 

πξνρσξεί ζαλ λα ήηαλ 

παξφληεο φινη νη δηάδηθνη». 

«8. Ζ αίηεζε γηα εγγξαθή 

ζπλαηλεηηθήο πξνζεκείσζεο ή 

αλάθιεζεο ζπλαηλεηηθήο 

πξνζεκείσζεο θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ 

αίηεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα λα 

ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 117 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 119 ». 

θαη πξνθνξηθά. 

7.Αλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο ή ηεο αληαίηεζεο ζην 

αθξναηήξην δελ εκθαληζηεί 

θάπνηνο δηάδηθνο ή εκθαληζηεί 

θαη δελ ιάβεη λφκηκα κέξνο ζηε 

ζπδήηεζε, ε δηαδηθαζία πξνρσξεί 

ζαλ λα ήηαλ παξφληεο φινη νη 

δηάδηθνη. 

8.Ζ αίηεζε γηα εγγξαθή 

ζπλαηλεηηθήο πξνζεκείσζεο ή 

αλάθιεζεο ζπλαηλεηηθήο 

πξνζεκείσζεο θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ 

αίηεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα λα 

ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά θαηά 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 117 θαη 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 119.». 

 



 

 

 

 

 

Άξζξν 690 
 

 1. ε ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα 

αξθεί ε πηζαλνιφγεζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ. 

 

  "2. Ο δηθαζηήο ηνπ 

κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ή 

ν εηξελνδίθεο δηθάδεη 

ηελ αίηεζε ρσξίο ηε 

ζχκπξαμε γξακκαηέα, εθηφο 

αλ θξίλεη αλαγθαία ηελ 

ηήξεζε πξαθηηθψλ. Αλ δελ 

ζπκπξάηηεη γξακκαηέαο, ν 

δηθάδσλ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ηε καγλεηνθψλεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο, κεηά ην 

πέξαο ηεο νπνίαο ε 

καγλεηνηαηλία 

παξαιακβάλεηαη απφ απηφλ 

θαη, αθνχ εθδνζεί ε 

απφθαζε, 

θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ". 

«Άξζξν 690 
 

1. Σε ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ αζθαιηζηηθά 

κέηξα αξθεί ε 

πηζαλνιφγεζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ. 

«2.Σν δηθαζηήξην ζπδεηεί ηελ 

αίηεζε κε ηε ζχκπξαμε 
175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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899. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ  .................................................................................................................................................................................................................. 320 

900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

 «Άξζξν 690 

1.Σε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ 

αζθαιηζηηθά κέηξα αξθεί ε 

πηζαλνιφγεζε ησλ ηζρπξηζκψλ. 

2.Τν δηθαζηήξην ζπδεηεί ηελ 

αίηεζε κε ηε ζχκπξαμε 

γξακκαηέα, ν νπνίνο ηεξεί 

πξαθηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 256. 

3.Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ εγγξαθή 

ζπλαηλεηηθήο πξνζεκείσζεο ή 

αλάθιεζεο ζπλαηλεηηθήο 

πξνζεκείσζεο δηεμάγεηαη 

εγγξάθσο, θαηά παξέθθιηζε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 115 θαη νη 

δηάδηθνη κπνξνχλ λα παξαζηνχλ 

κε δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 242.». 

 



 άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 

1.1  ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ 
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νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

παξαζηνχλ κε δήισζε, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 242 ». 

 

Άξζξν 691 
 

«Άξζξν 691 
 

 «Άξζξν 691 

1.Τν δηθαζηήξην κπνξεί θαη 



 1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί θαη 

απηεπαγγέιησο λα 

ζπγθεληξψζεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο 

ηνπ. 

 

 2. Ζ απφθαζε πνπ δηαηάδεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα πξέπεη λα 

νξίδεη ην αζθαιηζηηθφ κέηξν, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα, 

ζηελ εμαζθάιηζε ή 

δηαηήξεζε ηνπ νπνίνπ 

απνβιέπεη ή ηελ θαηάζηαζε 

ηελ νπνία ξπζκίδεη. 

 

 3. Ζ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πεξηέρεη 

ζπλνπηηθή αηηηνινγία σο 

πξνο ηελ χπαξμε ή 

αλππαξμία ηνπ 

επηθαινχκελνπ δηθαηψκαηνο 

θαη ηε ζπλδξνκή ή κε 

επηθείκελνπ θηλδχλνπ ή 

επείγνπζαο πεξίπησζεο θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε κεηά ηελ 

πεξάησζε ηεο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ην αξγφηεξν 

κέρξη θαη ζαξάληα νθηψ (48) 

1.Τν δηθαζηήξην κπνξεί θαη 

απηεπαγγέιησο λα 

ζπγθεληξψζεη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ απαηηνχληαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ. 

2. Ζ απφθαζε πνπ δηαηάδεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα πξέπεη λα 

νξίδεη ην αζθαιηζηηθφ κέηξν, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα, ζηελ 

εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε ηνπ 

νπνίνπ απνβιέπεη ή ηελ 

θαηάζηαζε ηελ νπνία ξπζκίδεη. 

«3. Ζ απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πεξηέρεη ζπλνπηηθή 

αηηηνινγία σο πξνο ηελ χπαξμε 

ή αλππαξμία ηνπ  
175.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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900.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

απηεπαγγέιησο λα ζπγθεληξψζεη 

φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο 

ηνπ. 

2.Ζ απφθαζε πνπ δηαηάδεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα πξέπεη λα 

νξίδεη ην αζθαιηζηηθφ κέηξν, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα, ζηελ 

εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε ηνπ 

νπνίνπ απνβιέπεη ή ηελ 

θαηάζηαζε ηελ νπνία ξπζκίδεη. 

3.Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

πεξηέρεη ζπλνπηηθή αηηηνινγία σο 

πξνο ηελ χπαξμε ή αλππαξμία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

επίθιεζε θαη ηε ζπλδξνκή ή κε 

επηθείκελνπ θηλδχλνπ ή 

επείγνπζαο πεξίπησζεο θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε κεηά ηελ πεξάησζε 

ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 



ψξεο κεηά ηε ζπδήηεζε, 

εθηφο αλ ην δηθαζηήξην έρεη 

ηάμεη πξνζεζκία γηα ηελ 

ππνβνιή ζεκεησκάησλ απφ 

ηνπο δηαδίθνπο, νπφηε ην 

δηάζηεκα ησλ ζαξάληα νθηψ 

(48) σξψλ ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ παξέιεπζε απηήο ηεο 

πξνζεζκίαο. Σν δηαηαθηηθφ 

ηεο απφθαζεο θαηαρσξίδεηαη 

θάησ απφ ηελ αίηεζε ή ζηα 

πξαθηηθά. ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη αλ γηα 

εηδηθνχο ιφγνπο επηβάιιεηαη 

λα επηθπιαρζεί ην 

δηθαζηήξην λα εθδψζεη ηελ 

απφθαζή ηνπ ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν, απηφο 

πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

γλσζηνπνηεί ηελ εκέξα θαη 

ψξα πνπ ζα δεκνζηεπζεί ε 

απφθαζε, κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ 

ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

έρεη ηπρφλ ηάμεη ην 

δηθαζηήξην γηα ηελ ππνβνιή 

ζεκεησκάησλ απφ ηνπο 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 

παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 
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δηαδίθνπο. Μέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία ν δηθαζηήο πνπ 

εθδίδεη ηελ απφθαζε νθείιεη 

λα ζπληάμεη, ρξνλνινγήζεη 

θαη ππνγξάςεη ην ζχλνιν 

ησλ απνθάζεσλ επί ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ 

ζπδεηήζεθαλ. 

 

«Άξζξν 691A 
 

 1. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη 

φηη ππάξρεη αλάγθε, έρεη ην 

δηθαίσκα, κφιηο θαηαηεζεί ε 

αίηεζε θαη ψζπνπ λα 

εθδνζεί ε απφθαζή ηνπ, λα 

εθδψζεη θαη απηεπαγγέιησο 

πξνζσξηλή δηαηαγή, πνπ 

θαηαρσξίδεηαη θάησ απφ ηελ 

αίηεζε ή ζηα πξαθηηθά, 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ έσο ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ή ηε 

δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ή ηε ξχζκηζε ηεο 

θαηάζηαζεο. 

 

 2. Γηα ηελ έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο 

«Άξζξν 691Α 

1. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη 

ππάξρεη αλάγθε, έρεη ην 

δηθαίσκα, κφιηο θαηαηεζεί ε 

αίηεζε θαη ψζπνπ λα εθδνζεί ε 

απφθαζή ηνπ, λα εθδψζεη θαη 

απηεπαγγέιησο πξνζσξηλή 

δηαηαγή, πνπ θαηαρσξίδεηαη 

θάησ απφ ηελ αίηεζε ή ζηα 

πξαθηηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έσο 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ή ηε 

 «Άξζξν 691Α 

1.Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη 

ππάξρεη αλάγθε, έρεη ην 

δηθαίσκα, κφιηο θαηαηεζεί ε 

αίηεζε θαη ψζπνπ λα εθδνζεί ε 

απφθαζή ηνπ, λα εθδψζεη θαη 

απηεπαγγέιησο πξνζσξηλή 

δηαηαγή, πνπ θαηαρσξίδεηαη θάησ 

απφ ηελ αίηεζε ή ζηα πξαθηηθά, 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ έσο ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζήο ηνπ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ή ηε ξχζκηζε ηεο 

θαηάζηαζεο. 

2.Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο θαιείηαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ν θαζ’ νπ ε 

αίηεζε, αλ ν δηθαζηήο θξίλεη 

αλαγθαία ηελ εκθάληζή ηνπ. Αλ 

γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο ε ζρεηηθή 



θαιείηαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ν θαζ’ νπ ε αίηεζε, αλ 

ν δηθαζηήο θξίλεη αλαγθαία 

ηελ εκθάληζή ηνπ. Αλ γίλεη 

δεθηφ ην αίηεκα γηα έθδνζε 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο ε 

ζρεηηθή αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

πξνζδηνξίδεηαη γηα ζπδήηεζε 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. 

Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο δελ 

επηηξέπεηαη, δηαθνξεηηθά 

παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο 

ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, 

εθηφο αλ απηή παξαηαζεί 

απφ ην δηθαζηήξην πνπ 

δηθάδεη ηελ αίηεζε. ε θάζε 

πεξίπησζε ν θαζ’ νπ ε 

αίηεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη ηελ αλάθιεζε ηεο 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο. 

 

 3. Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ επί ηεο νπνίαο εθ-

δφζεθε πξνζσξηλή δηαηαγή 

πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

απαγφξεπζε κεηαβνιήο ηεο 

πξαγκαηηθήο ή λνκηθήο 

θαηάζηαζεο αθηλήηνπ ή 

πινίνπ ή αεξνζθάθνπο 

δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ή 

ηε ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο. 

2. Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο θαιείηαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ν θαζ' νπ 

ε αίηεζε, αλ ν δηθαζηήο θξίλεη 

αλαγθαία ηελ εκθάληζή ηνπ. 

Αλ γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα 

έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο ε 

ζρεηηθή αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ πξνζδηνξίδεηαη γηα 

ζπδήηεζε κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο.«Αλ ε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζεο αλαβιεζεί, παχεη Γ 

απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο, εθηφο αλ 

απηή παξαηαζεί απφ ην 

δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ 

αίηεζε». Σε θάζε πεξίπησζε ν 

θαζ' νπ ε αίηεζε δηαηεξεί ην 

αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

πξνζδηνξίδεηαη γηα ζπδήηεζε 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο. Αλ 

ε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αλαβιεζεί, παχεη απηνδηθαίσο ε 

ηζρχο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, 

εθηφο αλ απηή παξαηαζεί απφ ην 

δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ 

αίηεζε. Σε θάζε πεξίπησζε ν 

θαζ’ νπ ε αίηεζε δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

αλάθιεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο. 

3.Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε 

πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ απαγφξεπζε 

κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ή 

λνκηθήο θαηάζηαζεο αθηλήηνπ ή 

πινίνπ ή αεξνζθάθνπο επηδίδεηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή θαη 

εγγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν 

βηβιίν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 713 θαη 714, νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.». 

 



επηδίδεηαη ζηελ αξκφδηα 

αξρή θαη εγγξάθεηαη ζην 

αληίζηνηρν βηβιίν, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

713 θαη 714, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.» 

 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

αλάθιεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο. 

2. Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ επί ηεο νπνίαο 

εθδφζεθε πξνζσξηλή 

δηαηαγή πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ 

απαγφξεπζε κεηαβνιήο 

ηεο πξαγκαηηθήο ή 

λνκηθήο θαηάζηαζεο 

αθηλήηνπ ή πινίνπ ή 

αεξνζθάθνπο επηδίδεηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή θαη 

εγγξάθεηαη ζην 

αληίζηνηρν βηβιίν, 

ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

713 θαη 714, νη νπνίεο 



εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο». 

 

Άξζξν 693 
 

 1. Αλ ην αζθαιηζηηθφ κέηξν 

έρεη δηαηαρζεί πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο αγσγήο γηα ηελ 

θχξηα ππφζεζε, ν δηθαζηήο 

πνπ ην δηαηάζζεη κπνξεί λα 

νξίζεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή 

ηεο, φρη φκσο κηθξφηεξε απφ 

ηξηάληα (30) εκέξεο. 

 

 2. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 

1 αίξεηαη απηνδηθαίσο ην 

αζθαιηζηηθφ κέηξν, εθηφο αλ 

ν ατηψλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία απηή επηδψζεη 

δηαηαγή πιεξσκήο. 

 

«Άξζξν 693 

«1.Αλ ην αζθαιηζηηθφ κέηξν 

έρεη δηαηαρζεί πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο αγσγήο γηα ηελ 

θχξηα ππφζεζε, ν δηθαζηήο πνπ 

ην δηαηάζζεη κπνξεί λα νξίζεη, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 7 7 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο, 

φρη φκσο κηθξφηεξε απφ εμήληα 

( 60 ) εκέξεο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ». 

2.Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 

αίξεηαη απηνδηθαίσο ην 

αζθαιηζηηθφ κέηξν, εθηφο αλ ν 

 «Άξζξν 693 

1.Αλ ην αζθαιηζηηθφ κέηξν έρεη 

δηαηαρζεί πξηλ απφ ηελ άζθεζε 

ηεο αγσγήο γηα ηελ θχξηα 

ππφζεζε, ν δηθαζηήο πνπ ην 

δηαηάζζεη κπνξεί λα νξίζεη, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζή ηεο, φρη φκσο κηθξφηεξε 

απφ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

2.Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 

αίξεηαη απηνδηθαίσο ην 

αζθαιηζηηθφ κέηξν, εθηφο αλ ν 

αηηψλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή 

επηδψζεη δηαηαγή πιεξσκήο.». 

 



αηηψλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

απηή επηδψζεη δηαηαγή 

πιεξσκήο». 

 

Άξζξν 697 
 

 Σν αξκφδην γηα ηελ θχξηα 

ππφζεζε δηθαζηήξην φζν 

δηαξθεί ε εθθξεκνδηθία 

κπνξεί, κε αίηεζε ηνπ 

δηαδίθνπ πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη θαη απηνηειψο 

λα κεηαξξπζκίζεη ή λα 

αλαθαιέζεη νιηθά ή ελ κέξεη 

ηελ απφθαζε πνπ δέρεηαη ή 

απνξξίπηεη αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ο 

δηθαζηήο, θαη ζην πνιπκειέο 

πξσηνδηθείν, ν πξφεδξνο, 

νξίδνπλ ηελ δηθάζηκν θαη ηελ 

πξνζεζκία θιήηεπζεο. 

 

«Άξζξν 697 

« Τν αξκφδην γηα ηελ θχξηα 

ππφζεζε δηθαζηήξην φζν 

δηαξθεί ε εθθξεκνδηθία κπνξεί, 

κε αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ πνπ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη θαη απηνηειψο, 

λα κεηαξξπζκίζεη ή λα 

αλαθαιέζεη νιηθά ή ελ κέξεη 

ηελ απφθαζε πνπ δέρεηαη ή 

απνξξίπηεη αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ο 

δηθαζηήο, θαη «ζηα πνιπκειή 

δηθαζηήξηα» ν πξφεδξνο, 

νξίδνπλ ηε δηθάζηκν θαη ηελ 

 «Άξζξν 697 

Τν αξκφδην γηα ηελ θχξηα 

ππφζεζε δηθαζηήξην φζν δηαξθεί 

ε εθθξεκνδηθία κπνξεί, κε αίηεζε 

ηνπ δηαδίθνπ πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη 

θαη απηνηειψο, λα κεηαξξπζκίζεη 

ή λα αλαθαιέζεη νιηθά ή ελ κέξεη 

ηελ απφθαζε πνπ δέρεηαη ή 

απνξξίπηεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ. Ο δηθαζηήο, θαη ζηα 

πνιπκειή δηθαζηήξηα ν 

πξφεδξνο, νξίδνπλ ηε δηθάζηκν 

θαη ηελ πξνζεζκία θιήηεπζεο.». 

 



πξνζεζκία θιήηεπζεο ». 

 

Άξζξν 711 
 

1. Ζ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε 

θηλεηψλ ή εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ επάλσ ζ`απηά 

ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε 

γίλεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο αλαγθαζηηθήο 

θαηάζρεζεο, ρσξίο λα 

επηδνζεί πξνεγνπκέλσο ε 

απφθαζε πνπ δηαηάδεη ηελ 

θαηάζρεζε. Αληίγξαθν ή 

πεξίιεςε ηεο έθζεζεο 

ηεο θαηάζρεζεο επηδίδεηαη ζε 

εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ 

επηβάιιεηαη ε 

θαηάζρεζε, αλ δελ ήηαλ 

παξψλ θαηά ηελ επηβνιή ηεο, 

ην αξγφηεξν ηελ 

επφκελε εκέξα εθφζνλ έρεη 

ηελ θαηνηθία ηνπ ζηνλ ηφπν 

ηεο θαηάζρεζεο, 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε νθηψ 

εκέξεο απφ απηήλ. 

 

  2. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο 

Άξζξν 711 
 

 « 2. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο 

θαηάζρεζεο επηδίδεηαη απφ ην 

ο» δηθαζηηθφ επηκειεηή ζην 

γξακκαηέα ηνπ εηξελνδηθείνπ 

ηνπ ηφπνπ ηεο θαηάζρεζεο, ν 

νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαρσξίζεη πεξίιεςή ηεο ζε 

εηδηθφ βηβιίν κε αιθαβεηηθφ 

επξεηήξην εθείλσλ θαηά ησλ 

νπνίσλ έρεη επηβιεζεί 

θαηάζρεζε ». 

 

 «Άξζξν 711 

1.Ζ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε 

θηλεηψλ ή εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ επάλσ ζ` απηά ζηα 

ρέξηα ηνπ νθεηιέηε γίλεηαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο αλαγθαζηηθήο 

θαηάζρεζεο, ρσξίο λα επηδνζεί 

πξνεγνπκέλσο ε απφθαζε πνπ 

δηαηάδεη ηελ θαηάζρεζε. 

Αληίγξαθν ή πεξίιεςε ηεο 

έθζεζεο ηεο θαηάζρεζεο 

επηδίδεηαη ζε εθείλνλ ζε βάξνο 

ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε 

θαηάζρεζε, αλ δελ ήηαλ παξψλ 

θαηά ηελ επηβνιή ηεο, ην 

αξγφηεξν ηελ επφκελε εκέξα 

εθφζνλ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ 

ζηνλ ηφπν ηεο θαηάζρεζεο, 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε νθηψ 

εκέξεο απφ απηήλ. 

2.Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο 

θαηάζρεζεο επηδίδεηαη απφ ην 

δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηνλ 

γξακκαηέα ηνπ εηξελνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο θαηάζρεζεο, ν νπνίνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαρσξίζεη πεξίιεςή ηεο ζε 



θαηάζρεζεο επηδίδεηαη απφ 

ην δηθαζηηθφ 

επηκειεηή ζηνλ εηξελνδίθε 

ηνπ ηφπνπ ηεο θαηάζρεζεο ν 

νπνίνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαρσξίζεη πεξίιεςή ηεο 

ζε εηδηθφ βηβιίν κε 

αιθαβεηηθφ 

επξεηήξην εθείλσλ θαηά ησλ 

νπνίσλ έρεη επηβιεζεί 

θαηάζρεζε. 

 

εηδηθφ βηβιίν κε αιθαβεηηθφ 

επξεηήξην εθείλσλ θαηά ησλ 

νπνίσλ έρεη επηβιεζεί 

θαηάζρεζε.». 

 

Άξζξν 724 
 

 1. Ο δαλεηζηήο κπνξεί κε 

βάζε νξηζηηθή απφθαζε, 

θαζψο θαη κε δηαηαγή 

πιεξσκήο ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ λα δεηήζεη 

εγγξαθή πξνζεκείσζεο 

ππνζήθεο θαη λα επηβάιεη 

ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ζηα 

ρέξηα ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ 

γηα ην πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη 

κε ηελ απφθαζε ή νξίδεηαη 

φηη πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε 

ηε δηαηαγή πιεξσκήο. 

 

 2. Σν δηθαζηήξην πνπ 

«Άξζξν 724 

1. Ο δαλεηζηήο κπνξεί κε βάζε 

νξηζηηθή «θαηαςεθηζηηθή» 

απφθαζε, θαζψο θαη κε 

δηαηαγή πιεξσκήο ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ λα δεηήζεη 

εγγξαθή πξνζεκείσζεο 

ππνζήθεο θαη λα επηβάιεη 

ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ζηα 

ρέξηα ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ 

γηα ην πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη 

Άξζξν 724 

 

1. Ο δαλεηζηήο κπνξεί κε βάζε 

νξηζηηθή απφθαζε, θαζψο θαη 

κε δηαηαγή πιεξσκήο 

ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ λα 

δεηήζεη εγγξαθή 

πξνζεκείσζεο ππνζήθεο θαη 

λα επηβάιεη ζπληεξεηηθή 

θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηνπ 

νθεηιέηε ή ηξίηνπ γηα ην πνζφ 

πνπ επηδηθάδεηαη κε ηελ 

απφθαζε ή νξίδεηαη φηη πξέπεη 

λα θαηαβιεζεί κε ηε δηαηαγή 

πιεξσκήο. 

 

 2. Τν δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε 

«Άξζξν 724 

1.Ο δαλεηζηήο κπνξεί κε βάζε 

νξηζηηθή θαηαςεθηζηηθή 

απφθαζε, θαζψο θαη κε δηαηαγή 

πιεξσκήο ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ λα δεηήζεη εγγξαθή 

πξνζεκείσζεο ππνζήθεο θαη λα 

επηβάιεη ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε 

ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ 

γηα ην πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη κε 

ηελ απφθαζε ή νξίδεηαη φηη 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε ηε 

δηαηαγή πιεξσκήο. 

2.Τν δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ 

νξηζηηθή θαηαςεθηζηηθή 

απφθαζε ή ηε δηαηαγή πιεξσκήο 

κπνξεί κε αίηεζε εθείλνπ θαηά 



εμέδσζε ηελ νξηζηηθή 

απφθαζε ή ηε δηαηαγή 

πιεξσκήο κπνξεί κε αίηεζε 

εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθνληαη θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 702 

παξ. 1, λα αλαζηείιεη νιηθά 

ή ελ κέξεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, αλ 

πηζαλνινγείηαη ε εμφθιεζε ή 

ε αλππαξμία, νιηθή ή ελ 

κέξεη, ηεο απαίηεζεο γηα ηελ 

νπνία έρεη εθδνζεί ε 

νξηζηηθή απφθαζε ή ε 

δηαηαγή πιεξσκήο ή λα 

πεξηνξίζεη ηελ εθηέιεζε ζε 

νξηζκέλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, αλ πηζαλνινγείηαη 

φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

επαξθή γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο απαίηεζεο. 

 

 

κε ηελ απφθαζε ή νξίδεηαη φηη 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε ηε 

δηαηαγή πιεξσκήο. 

2. Τν δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε 

ηελ νξηζηηθή «θαηαςεθηζηηθή» 

απφθαζε ή ηε δηαηαγή 

πιεξσκήο κπνξεί κε αίηεζε 

εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθνληαη θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 702 

παξ. 1, λα αλαζηείιεη νιηθά ή 

ελ κέξεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, αλ 

πηζαλνινγείηαη ε εμφθιεζε ή ε 

αλππαξμία, νιηθή ή ελ κέξεη, 

ηεο απαίηεζεο γηα ηελ νπνία 

έρεη εθδνζεί ε νξηζηηθή 

ηελ νξηζηηθή απφθαζε ή ηε 

δηαηαγή πιεξσκήο ή ην 

δηθαζηήξην ηνπ έλδηθνπ κέζνπ 

θαηά ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο 

ή ηεο αλαθνπήο θαηά ηεο 

δηαηαγήο πιεξσκήο κπνξεί κε 

αίηεζε εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 702 

παξ. 1, λα αλαζηείιεη νιηθά ή 

ελ κέξεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, αλ 

πηζαλνινγείηαη ε εμφθιεζε ή ε 

αλππαξμία, νιηθή ή ελ κέξεη, 

ηεο απαίηεζεο γηα ηελ νπνία 

έρεη εθδνζεί ε νξηζηηθή 

απφθαζε ή ε δηαηαγή 

πιεξσκήο ή λα πεξηνξίζεη ηελ 

εθηέιεζε ζε νξηζκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλ 

πηζαλνινγείηαη φηη ηα ζηνηρεία 

απηά είλαη επαξθή γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο. 

 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 702 

παξ. 1, λα αλαζηείιεη νιηθά ή ελ 

κέξεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, αλ 

πηζαλνινγείηαη ε εμφθιεζε ή ε 

αλππαξμία, νιηθή ή ελ κέξεη, ηεο 

απαίηεζεο γηα ηελ νπνία έρεη 

εθδνζεί ε νξηζηηθή απφθαζε ή ε 

δηαηαγή πιεξσκήο ή λα 

πεξηνξίζεη ηελ εθηέιεζε ζε 

νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

αλ πηζαλνινγείηαη φηη ηα ζηνηρεία 

απηά είλαη επαξθή γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο.». 

 



απφθαζε ή ε δηαηαγή 

πιεξσκήο ή λα πεξηνξίζεη ηελ 

εθηέιεζε ζε νξηζκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλ 

πηζαλνινγείηαη φηη ηα ζηνηρεία 

απηά είλαη επαξθή γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο». 

 

«Άξζξν 732
Α
 

 

 Πξνζσξηλή απαζρφιεζε 

εξγαδνκέλνπ. ε πεξίπησζε 

ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε 

σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο 

εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη σο αζθαιηζηηθφ 

κέηξν ηελ πξνζσξηλή 

απαζρφιεζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κέρξη ηελ 

έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο 

επί ηεο αγσγήο γηα ηελ θχξηα 

ππφζεζε.» 

 

Άξζξν 732Α 

 « Μέζα ζε εμήληα ( 60 ) εκέξεο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο πνπ ξπζκίδεη 

πξνζσξηλά ηελ θαηάζηαζε θαηά 

ηα άξζξα 731 θαη 732, εθείλνο, 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

πξνζσξηλή ξχζκηζε, νθείιεη λα 

αζθήζεη αγσγή γηα ηελ θχξηα 

ππφζεζε. Ζ απφθαζε πνπ 

δηαηάζζεη αζθαιηζηηθά κέηξα 

 «Άξζξν 732Α 

Μέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πνπ 

ξπζκίδεη πξνζσξηλά ηελ 

θαηάζηαζε θαηά ηα άξζξα 731 

θαη 732, εθείλνο, ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε πξνζσξηλή ξχζκηζε, 

νθείιεη λα αζθήζεη αγσγή γηα ηελ 

θχξηα ππφζεζε. Ζ απφθαζε πνπ 

δηαηάζζεη αζθαιηζηηθά κέηξα 

θαηά ην πξψην εδάθην παχεη 

απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, αλ 

πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

απηή. Γελ απαηηείηαη λα αζθεζεί 

αγσγή, αλ έρεη αζθεζεί πξηλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ 

απφθαζεο.». 



θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην 

παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, 

αλ πεξάζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία απηή. Γελ απαηηείηαη 

λα αζθεζεί αγσγή, αλ έρεη 

αζθεζεί πξηλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ 

απφθαζεο ». 

 

 

Άξζξν 734 
 

1. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

επηδίδεηαη 

πάληνηε αληίγξαθν ηεο 

αίηεζεο κε επηζεκείσζε ηεο 

πξάμεο πνπ νξίδεη ηφπν 

θαη ρξφλν γηα ηε πδήηεζε 

ζε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε 

αίηεζε. 

 

  2. Σν εηξελνδηθείν γηα ηελ 

πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο 

λνκήο ή ηεο θαηνρήο 

δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη 

Άξζξν 734 

 « ηα αζθαιηζηηθά κέηξα 

λνκήο ή θαηνρήο δελ 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 696 

παξ. 2 θαη 697 ». 

 

 «Άξζξν 734 

1.Σηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ επηδίδεηαη 

πάληνηε αληίγξαθν ηεο αίηεζεο 

κε επηζεκείσζε ηεο πξάμεο πνπ 

νξίδεη ηφπν θαη ρξφλν γηα ηε 

ζπδήηεζε ζε εθείλνλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε. 

2.Τν εηξελνδηθείν γηα ηελ 

πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο λνκήο ή 

ηεο θαηνρήο δηθαηνχηαη λα 

δηαηάμεη νπνηνδήπνηε 

αζθαιηζηηθφ κέηξν θξίλεη 

πξφζθνξν θαη ηδίσο λα επηηξέςεη 

ή λα απαγνξεχζεη πξάμεηο λνκήο 

ή θαηνρήο ή λα επηδηθάζεη ηε 

λνκή ή ηελ θαηνρή ζε θάπνηνλ 



νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ 

κέηξν θξίλεη πξφζθνξν 

θαη ηδίσο λα επηηξέςεη ή λα 

απαγνξεχζεη πξάμεηο λνκήο 

ή θαηνρήο ή λα 

επηδηθάζεη ηε λνκή ή ηελ 

θαηνρή ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο, είηε κε 

παξνρή είηε ρσξίο παξνρή 

εγγχεζεο. 

 

 3. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ επηηξέπεηαη 

έθεζε κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο. 

Ζ έθεζε δηθάδεηαη θαηά ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη 

φκσο θαη ην άξζξν 226. 

 

 4. Ζ πξνζεζκία ηεο έθεζεο 

θαη ε άζθεζή ηεο δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ, εθηφο αλ ε 

αλαζηνιή δηαηαρζεί 

θαηά ην άξζξν 912. 

 

 5. ηα αζθαιηζηηθά κέηξα 

λνκήο ή θαηνρήο δελ 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 696 

απφ ηνπο δηαδίθνπο, είηε κε 

παξνρή είηε ρσξίο παξνρή 

εγγχεζεο. 

3.Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ επηηξέπεηαη έθεζε 

κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ 

ηελ επίδνζή ηεο. Ζ έθεζε 

δηθάδεηαη θαηά ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη φκσο 

θαη ην άξζξν 226. 

4.Ζ πξνζεζκία ηεο έθεζεο θαη ε 

άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ, εθηφο αλ ε 

αλαζηνιή δηαηαρζεί θαηά ην 

άξζξν 912. 

5.Σηα αζθαιηζηηθά κέηξα λνκήο 

ή θαηνρήο δελ εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 696 παξ. 3 θαη 697.». 

 



παξ. 3 θαη 697 θαη ν 

εηξελνδίθεο δηθάδεη κε ηε 

ζχκπξαμε γξακκαηέα πνπ 

ηεξεί πξαθηηθά.» 

 

  

  

 

Άξζξν 764 
 

1. Οη πξφζζεηνη ιφγνη ηεο 

έθεζεο θαη ε αληέθεζε 

αζθνχληαη 

θαη κε ηηο πξνηάζεηο. 

 

  2. Αλ φηαλ εθθσλείηαη ε 

ππφζεζε δελ εκθαληζηεί 

θαλείο δηάδηθνο, ε 

πδήηεζε καηαηψλεηαη. Αλ 

θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο 

εκθαληζηεί, ην 

δηθαζηήξην εμεηάδεη ηελ 

ππφζεζε θαη` νπζίαλ. 

 

  3. Αλαθνπή Δξεκνδηθίαο 

επηηξέπεηαη, αλ φπνηνο 

δηθάζηεθε εξήκελ δελ 

θιεηεχζεθε θαζφινπ ή 

εκπξφζεζκα ή δελ 

θιεηεχζεθε θαλνληθά "ή αλ 

  «Άξζξν 764 

1.Οη πξφζζεηνη ιφγνη ηεο έθεζεο 

θαη ε αληέθεζε αζθνχληαη θαη κε 

ηηο πξνηάζεηο. 

2.Αλ φηαλ εθθσλείηαη ε ππφζεζε 

δελ εκθαληζηεί θαλείο δηάδηθνο, ε 

ζπδήηεζε καηαηψλεηαη. Αλ 

θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο 

εκθαληζηεί, ην δηθαζηήξην 

εμεηάδεη ηελ ππφζεζε θαη` 

νπζίαλ. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 242 

εθαξκφδεηαη θαη εδψ. 

3.Αλαθνπή Δξεκνδηθίαο 

επηηξέπεηαη, αλ φπνηνο δηθάζηεθε 

εξήκελ δελ θιεηεχζεθε θαζφινπ 

ή εκπξφζεζκα ή δελ θιεηεχζεθε 

θαλνληθά ή αλ ζπληξέρεη ιφγνο 

αλψηεξεο βίαο.». 

 



ζπληξέρεη ιφγνο αλψηεξεο 

βίαο" 

 

 870 Α ΚΠνιΓ 

Πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 870Α 

ζηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο σο εμήο: 

« Αλ ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ ή 

ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ 

αλαθχπηεη δήηεκα θχξνπο ηεο 

ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο κεηαμχ 

ησλ δηαδίθσλ, ην 

κεηαγελεζηέξσο επηιεθζέλ 

δηθαζηήξην αλαζηέιιεη ηελ 

εθδίθαζε ηεο ελψπηφλ ηνπ δίθεο 

κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε απφ 

ην πξψην επηιεθζέλ δηθαζηήξην 

». 

 «Άξζξν 870Α 

Αλ ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ ή ηνπ 

δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ 

αλαθχπηεη δήηεκα θχξνπο ηεο 

ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο κεηαμχ 

ησλ δηαδίθσλ, ην κεηαγελεζηέξσο 

επηιεθζέλ δηθαζηήξην αλαζηέιιεη 

ηελ εθδίθαζε ηεο ελψπηφλ ηνπ 

δίθεο κέρξη λα εθδνζεί απφθαζε 

απφ ην πξψην επηιεθζέλ 

δηθαζηήξην.». 

 

Άξζξν 892 
 

  1. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

πξέπεη λα ζπληάζζεηαη 

εγγξάθσο θαη λα 

ππνγξάθεηαη ηδηνρείξσο απφ 

ηνπο δηαηηεηέο. Αλ θάπνηνο 

απφ ηνπο 

Άξζξν 892 

« 1. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

πξέπεη λα ζπληάζζεηαη 

εγγξάθσο θαη λα ππνγξάθεηαη 

 «Άξζξν 892 

1.Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε πξέπεη 

λα ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη λα 

ππνγξάθεηαη ηδηνρείξσο απφ ηνπο 

δηαηηεηέο. Μπνξεί αθφκα λα 

ζπληάζζεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη 

απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα. Αλ θάπνηνο 



δηαηηεηέο αξλείηαη ή 

θσιχεηαη λα ππνγξάςεη, 

πξέπεη απηφ λα βεβαηψλεηαη 

ζην έγγξαθν ηεο απφθαζεο, 

θαζψο θαη φηη εθείλνο πνπ 

αξλείηαη ή θσιχεηαη 

έιαβε κέξνο ζηε δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηε δηάζθεςε 

θαη λα 

ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηαηηεηψλ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 891 αξθεί ε 

ππνγξαθή απφ ηνλ 

επηδηαηηεηή. Με ηε ζπκθσλία 

γηα 

δηαηηεζία κπνξεί λα νξηζηεί 

φηη ε δηαηηεηηθή απφθαζε 

ππνγξάθεηαη 

ηδηνρείξσο κφλνλ απφ ηνλ 

επηδηαηηεηή ή απφ απηφλ θαη 

θάπνηνλ απφ ηνπο 

δηαηηεηέο. 

 

  2. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

πξέπεη λα αλαθέξεη 

 

  α) ην φλνκα θαη ην 

επψλπκν ηνπ επηδηαηηεηή θαη 

ησλ δηαηηεηψλ, 

ηδηνρείξσο απφ ηνπο δηαηηεηέο· 

κπνξεί αθφκα λα ζπληάζζεηαη 

θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 

δηαηηεηέο «θαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα». Αλ θάπνηνο απφ ηνπο 

δηαηηεηέο αξλείηαη ή θσιχεηαη 

λα ππνγξάςεη, πξέπεη απηφ λα 

βεβαηψλεηαη ζην έγγξαθν ηεο 

απφθαζεο, θαζψο θαη φηη 

εθείλνο πνπ αξλείηαη ή 

θσιχεηαη έιαβε κέξνο ζηε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε 

δηάζθεςε, θαη λα ππνγξάθεηαη 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δηαηηεηψλ. Σηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 891 

αξθεί ε ππνγξαθή απφ ηνλ 

επηδηαηηεηή. Με ηε ζπκθσλία 

γηα δηαηηεζία κπνξεί λα νξηζηεί 

φηη ε δηαηηεηηθή απφθαζε 

απφ ηνπο δηαηηεηέο αξλείηαη ή 

θσιχεηαη λα ππνγξάςεη, πξέπεη 

απηφ λα βεβαηψλεηαη ζην έγγξαθν 

ηεο απφθαζεο, θαζψο θαη φηη 

εθείλνο πνπ αξλείηαη ή θσιχεηαη 

έιαβε κέξνο ζηε δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηε δηάζθεςε, θαη 

λα ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηαηηεηψλ. Σηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

891 αξθεί ε ππνγξαθή απφ ηνλ 

επηδηαηηεηή. Με ηε ζπκθσλία γηα 

δηαηηεζία κπνξεί λα νξηζηεί φηη ε 

δηαηηεηηθή απφθαζε ππνγξάθεηαη 

ηδηνρείξσο ή κε ειεθηξνληθά 

κέζα κφλν απφ ηνλ επηδηαηηεηή ή 

απφ απηφλ θαη θάπνηνλ απφ ηνπο 

δηαηηεηέο. 

2.Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε πξέπεη 

λα αλαθέξεη 

α) ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ 

επηδηαηηεηή θαη ησλ δηαηηεηψλ, 

β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο 

έθδνζήο ηνπο, 

γ) ηα νλφκαηα θαη ηα επψλπκα 

εθείλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, 

δ) ηε ζπκθσλία γηα δηαηηεζία 

ζηελ νπνία βαζίζηεθε, 

ε) ην αηηηνινγηθφ θαη 



 

  β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν 

ηεο έθδνζήο ηνπο, 

 

  γ) ηα νλφκαηα θαη ηα 

επψλπκα εθείλσλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηε δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία, 

   δ) ηε ζπκθσλία γηα 

δηαηηεζία ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε, 

   ε) ην αηηηνινγηθφ θαη 

 

  ζη) ην δηαηαθηηθφ. 

 

  Με ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο  

κπνξεί λα νξηζηεί φηη ε 

δηαηηεηηθή απφθαζε 

αξθεί λα αλαθέξεη ηε 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο θαη ην 

δηαηαθηηθφ. 

ππνγξάθεηαη ηδηνρείξσο «ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα» κφλν απφ 

ηνλ επηδηαηηεηή ή απφ απηφλ 

θαη θάπνηνλ απφ ηνπο δηαηηεηέο 

». 

 

ζη) ην δηαηαθηηθφ. 

Με ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο 

κπνξεί λα νξηζηεί φηη ε δηαηηεηηθή 

απφθαζε αξθεί λα αλαθέξεη ηε 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο θαη ην 

δηαηαθηηθφ.». 

 

Άξζξν 893 
 

  1. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

νινθιεξψλεηαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα ππνγξαθεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 892. 

 

  2. Ο δηαηηεηήο ή, αλ είλαη 

πεξηζζφηεξνη δηαηηεηέο, ν 

«Άξζξν 893 

« 2. Ο δηαηηεηήο ή, αλ είλαη 

πεξηζζφηεξνη δηαηηεηέο, ν 

επηδηαηηεηήο ή κε εληνιή ηνπ 

έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο, είλαη 

 «Άξζξν 893 

1.Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

νινθιεξψλεηαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 892. 

2.Ο δηαηηεηήο ή, αλ είλαη 

πεξηζζφηεξνη δηαηηεηέο, ν 

επηδηαηηεηήο ή κε εληνιή ηνπ έλαο 

απφ ηνπο δηαηηεηέο, είλαη 



επηδηαηηεηήο ή 

κε εληνιή ηνπ έλαο απφ ηνπο 

δηαηηεηέο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο, αλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο, λα 

θαηαζέζεη ην 

πξσηφηππν ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο ζηε γξακκαηεία 

ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 

εθδφζεθε θαη λα παξαδψζεη 

αληίγξαθά ηεο ζ` απηνχο πνπ 

ζπλνκνιφγεζαλ ηε ζπκθσλία 

δηαηηεζίαο. 

 

 

ππνρξεσκέλνο, αλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηε ζπκθσλία 

δηαηηεζίαο, λα θαηαζέζεη ην 

πξσηφηππν ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο «ζε πιηθή ή 

ειεθηξνληθή κνξθή» ζηε 

γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο, 

ζηελ νπνία εθδφζεθε, θαη λα 

παξαδψζεη αληίγξαθά ηεο ζ' 

απηνχο πνπ ζπλνκνιφγεζαλ ηε 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο ». 

 

ππνρξεσκέλνο, αλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηε ζπκθσλία 

δηαηηεζίαο, λα θαηαζέζεη ην 

πξσηφηππν ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο ζε έγραξηε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηε 

γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο 

ζηελ νπνία εθδφζεθε θαη λα 

παξαδψζεη αληίγξαθά ηεο ζ’ 

απηνχο πνπ ζπλνκνιφγεζαλ ηε 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο.». 

 

Άξζξν 897   
  Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

κπνξεί λα αθπξσζεί νιηθά ή 

ελ κέξεη κφλν κε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο 

επφκελνπο ιφγνπο 

 

  1) αλ ε ζπκθσλία γηα ηε 

δηαηηεζία είλαη άθπξε, 

 

«Άξζξν 897 

1.Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε 

κπνξεί λα αθπξσζεί, νιηθά ή 

ελ κέξεη κφλν κε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα ηνπο επφκελνπο 

ιφγνπο 

3.  4.  



  2) αλ εθδφζεθε αθνχ ε 

ζπκθσλία γηα ηε δηαηηεζία 

έπαςε λα ηζρχεη, 

   3) αλ εθείλνη πνπ ηελ 

εμέδσζαλ νξίζηεθαλ θαηά 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηε δηαηηεζία 

ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

ή αλ ηα κέξε ηνπο 

είραλ αλαθαιέζεη, ή 

απνθάλζεθαλ αλ θαη είρε 

γίλεη δεθηή αίηεζε 

εμαίξεζήο ηνπο, 

 

  4) αλ εθείλνη πνπ ηελ 

εμέδσζαλ ελήξγεζαλ 

ππεξβαίλνληαο ηελ εμνπζία 

πνπ ηνπο παξέρεη ε 

ζπκθσλία γηα ηε δηαηηεζία ή 

ν λφκνο, 

   5) αλ παξαβηάζηεθαλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 886 

παξ. 2, 891, 892, 

   6) αλ είλαη αληίζεηε πξνο 

δηαηάμεηο δεκφζηαο ηάμεο ή 

πξνο ηα ρξεζηά 

ήζε, 

   7) αλ είλαη αθαηάιεπηε ή 

πεξηέρεη αληηθαηηθέο 

δηαηάμεηο, 

1) αλ ε ζπκθσλία γηα ηε 

δηαηηεζία είλαη άθπξε, 

2) αλ εθδφζεθε αθνχ ε 

ζπκθσλία γηα ηε 

δηαηηεζία έπαςε λα 

ηζρχεη, 

3) αλ εθείλνη πνπ ηελ 

εμέδσζαλ νξίζηεθαλ 

θαηά παξάβαζε ησλ 

φξσλ ηεο ζπκθσλίαο γηα 

ηε δηαηηεζία ή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή 

αλ ηα κέξε ηνπο είραλ 

αλαθαιέζεη, ή 

απνθάλζεθαλ αλ θαη 

είρε γίλεη δεθηή αίηεζε 

εμαίξεζήο ηνπο, 

4) αλ εθείλνη πνπ ηελ 



   8) αλ ζπληξέρεη ιφγνο 

Αλαςειάθεζεο θαηά ην 

άξζξν 544. 

 

εμέδσζαλ ελέξγεζαλ 

ππεξβαίλνληαο ηελ 

εμνπζία πνπ ηνπο 

παξέρεη ε ζπκθσλία γηα 

ηε δηαηηεζία ή ν λφκνο, 

5) αλ παξαβηάζηεθαλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

886 παξ. 2, 891, 892, 

6) αλ είλαη αληίζεηε πξνο 

δηαηάμεηο δεκφζηαο 

ηάμεο ή πξνο ηα ρξεζηά 

ήζε, 

7) αλ είλαη αθαηάιεπηε ή 

πεξηέρεη αληηθαηηθέο 

δηαηάμεηο, 

8) αλ ζπληξέρεη ιφγνο 

αλαςειάθεζεο θαηά ην 



άξζξν 544. 

«Γηα ηε βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ 

αθχξσζεο ην Γηθαζηήξην 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη 

ζηνηρεία πνπ δελ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ίδηα ηελ απφθαζε. 

174.5. Η αναςτολι των παρ. 1 και 2 

ι θ εγγυοδοςία μπορεί να 

διαταχκεί μόνο μζχρι να εκδοκεί θ 

οριςτικι απόφαςθ επί τθσ 

ανακοπισ, ι θ απόφαςθ επί του 

ενδίκου μζςου». ........................................................................................................................................................................................................................... 165 
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898. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ – 
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899.α) Σο άρκρο 20Α, θ παρ. 

2 του άρκρου 115, θ περ. 5 

του άρκρου 118, θ παρ. 4 του 

άρκρου 119, θ παρ. 2 του 

άρκρου 122Α, θ παρ. 3 του 

άρκρου 226, θ παρ. 1 του 

άρκρου 237, το άρκρο 238, θ 



παρ. 2 του άρκρου 242, θ 

περ. 1 του άρκρου 400, θ περ. 

1 του άρκρου 401, τα άρκρα 

468 και 469 του Κώδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ, όπωσ 

τροποποιοφνται με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου εφαρμόηονται για τα 

ζνδικα βοθκιματα και 

δικόγραφα, που πρόκειται να 

κατατεκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου. ................................................................................................................................................................................................................................. 320 
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1. πξφθεηηαη : α) γηα 

ζθάικα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ ίδηα ηε 

δηαηηεηηθή απφθαζε θαη 

β) γηα δήηεκα πνπ αθνξά 

ηε δεκφζηα ηάμε ». 

2.  

5. Άξζξν 914 11.  12. Άξζξν 914 16.  



6.  

7.  Αλ ην δηθαζηήξην 

δερηεί ηελ αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο ή ηελ 

έθεζε νξηζηηθά θαη 

θαη’ νπζίαλ θαη 

απνξξίςεη, νιηθά ή ελ 

κέξεη, ηελ αγσγή, ηελ 

αληαγσγή ή ηελ θχξηα 

παξέκβαζε, εθφζνλ 

απνδεηρζεί φηη ε 

απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη 

εθηειέζηεθε, δηαηάδεη, 

αλ ην δεηήζεη εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε 

ε εθηέιεζε, ηελ 

επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθνληαλ, πξηλ 

εθηειεζηεί ε απφθαζε 

πνπ εμαθαλίζηεθε ή 

κεηαξξπζκίζηεθε. Ζ 

αίηεζε ππνβάιιεηαη 

είηε κε ηα δηθφγξαθα 

ηεο αλαθνπήο ή ηεο 

έθεζεο θαη ησλ 

πξνζζέησλ ιφγσλ 

είηε κε ηηο πξνηάζεηο 

13.  
14.  Αλ ην δηθαζηήξην 

δερηεί ηελ αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο ή ηελ 

έθεζε νξηζηηθά θαη θαη’ 

νπζίαλ θαη απνξξίςεη, 

νιηθά ή ελ κέξεη, ηελ 

αγσγή, ηελ αληαγσγή ή 

ηελ θχξηα παξέκβαζε, 

θαζψο θαη εάλ δερζεί 

ηειεζίδηθα ηελ θαηά ην 

άξζξν 632 αλαθνπή 

θαηά ηεο δηαηαγήο 

πιεξσκήο θαη αθπξψζεη 

απηήλ, εθφζνλ 

απνδεηρζεί φηη ε 

απφθαζε ή ε δηαηαγή 

πιεξσκήο πνπ 

πξνζβάιιεηαη 

εθηειέζηεθε, δηαηάδεη, 

αλ ην δεηήζεη εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε, ηελ 

επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθνληαλ, πξηλ 

εθηειεζηεί ε απφθαζε ή 

ε δηαηαγή πιεξσκήο 

πνπ εμαθαλίζηεθε ή 



είηε κε ρσξηζηφ 

δηθφγξαθν πνπ 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν. Ζ εθηέιεζε 

ηεο απφθαζεο πξέπεη 

λα πξναπνδεηθλχεηαη. 

8.  

9. 3. Οη δηαηάμεηο γηα 

ηελ αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε 

εθαξκφδνληαη φηαλ ε 

επίδνζε ηεο επηηαγήο 

πξνο εθηέιεζε 

δηελεξγείηαη κεηά ηηο 

1.1.2016. Οκνίσο, νη 

δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

(άξζξν φγδνν ηνπ 

παξφληνο-ΒΗΒΛΗΟ 

ΟΓΓΟΟ Κ.Πνι.Γηθ.) 

εθαξκφδνληαη ζε 

πησρεχζεηο πνπ 

θεξχζζνληαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ έλαηνπ ηνπ 

παξφληνο". 

10.  

κεηαξξπζκίζηεθε. Ζ 

αίηεζε ππνβάιιεηαη 

είηε κε ηα δηθφγξαθα 

ηεο αλαθνπήο ή ηεο 

έθεζεο θαη ησλ 

πξνζζέησλ ιφγσλ είηε 

κε ηηο πξνηάζεηο είηε κε 

απηνηειέο δηθφγξαθν 

πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν. Σηε 

πεξίπησζε ηεο 

ηειεζίδηθεο αθχξσζεο 

ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, 

ε αίηεζε ππνβάιιεηαη 

κε απηνηειέο 

δηθφγξαθν. Ζ εθηέιεζε 

ηεο απφθαζεο πξέπεη λα 

πξναπνδεηθλχεηαη. 

15.  

17. Άξζξν 927 25.  26. Άξζξν 927 30.  



18.  

19.  Ζ αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε γίλεηαη κε 

επηκέιεηα εθείλνπ πνπ 

έρεη δηθαίσκα λα ηελ 

ελεξγήζεη, ν νπνίνο 

δίλεη, επάλσ ζην 

απφγξαθν, ηε ζρεηηθή 

εληνιή ζε νξηζκέλν 

δηθαζηηθφ επηκειεηή 

θαη νξίδεη ηνλ ηξφπν 

θαη αλ είλαη δπλαηφ 

θαη ηα αληηθείκελα 

επάλσ ζηα νπνία ζα 

γίλεη ε εθηέιεζε. Αλ 

πξφθεηηαη γηα 

θαηάζρεζε θηλεηνχ ή 

αθηλήηνπ, νξίδεη σο 

ππάιιειν, ελψπηνλ 

ηνπ νπνίνπ ζα 

δηελεξγεζεί 

ειεθηξνληθά ν 

πιεηζηεξηαζκφο, 

ζπκβνιαηνγξάθν ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ηφπνπ φπνπ ζα γίλεη ε 

θαηάζρεζε. Δάλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

δελ είλαη δπλαηφ λα 

νξηζζεί 

27.  
28.  Ζ αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε γίλεηαη κε 

επηκέιεηα εθείλνπ πνπ 

έρεη δηθαίσκα λα ηελ 

ελεξγήζεη, ν νπνίνο 

δίλεη, επάλσ ζην 

απφγξαθν, ηε ζρεηηθή 

εληνιή ζε νξηζκέλν 

δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη 

νξίδεη ηνλ ηξφπν θαη αλ 

είλαη δπλαηφ θαη ηα 

αληηθείκελα επάλσ ζηα 

νπνία ζα γίλεη ε 

εθηέιεζε. Αλ πξφθεηηαη 

γηα θαηάζρεζε θηλεηνχ 

ή αθηλήηνπ, νξίδεη σο 

ππάιιειν, ελψπηνλ ηνπ 

νπνίνπ ζα δηελεξγεζεί 

ειεθηξνληθά ν 

πιεηζηεξηαζκφο, 

ζπκβνιαηνγξάθν ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ 

φπνπ ζα γίλεη ε 

θαηάζρεζε. Δάλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ 

είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο, ηφηε ν 

επηζπεχδσλ 



ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο, ηφηε 

ν επηζπεχδσλ 

πεξηιακβάλεη ζηελ 

εληνιή ηε δήισζε λα 

νξηζηεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο 

δηνξηζκέλνο ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη 

απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ, ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ζ εληνιή 

πξέπεη λα 

ρξνλνινγείηαη θαη λα 

ππνγξάθεηαη απφ ην 

δηθαηνχρν ή ηνλ 

πιεξεμνχζην ηνπ θαη 

δίλεη ηελ εμνπζία λα 

ελεξγεζνχλ φιεο νη 

πξάμεηο ηεο 

εθηέιεζεο, εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζε απηήλ.» 

20.  

πεξηιακβάλεη ζηελ 

εληνιή ηε δήισζε λα 

νξηζηεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο 

δηνξηζκέλνο ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ, 

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Η εληνιή 

πξέπεη λα 

ρξνλνινγείηαη θαη λα 

ππνγξάθεηαη από ηνλ 

πιεξεμνύζην ηνπ 

δηθαηνύρνπ θαη δίλεη 

ηελ εμνπζία λα 

ελεξγεζνύλ όιεο νη 

πξάμεηο ηεο εθηέιεζεο, 

εθηόο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζε απηήλ. 

29.  



21. 1. Απφ ηηο 

21.2.2018 νη 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηεμάγνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν κε ειεθηξνληθά 

κέζα, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ρξφλν επίδνζεο 

ηεο επηηαγήο θαη 

επηβνιήο ηεο 

θαηάζρεζεο". 

22.  

23.  

24.  

31. Άξζξν 933 

32.  

33.  1. Αληηξξήζεηο 

εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε θαη θάζε 

δαλεηζηή ηνπ πνπ έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ θαη 

αθνξνχλ ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ, ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ή ηελ 

απαίηεζε αζθνχληαη 

45. «'Αξζξν 933. 

1. Αληηξξήζεηο εθείλνπ 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε 

θαη θάζε δαλεηζηή πνπ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

θαη αθνξνχλ ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ, ηε 

47.  48. «Άξζξν 933 

49. 1. Αληηξξήζεηο εθείλνπ 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε θαη 

θάζε δαλεηζηή ηνπ πνπ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη 

αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα 

ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

ή ηελ απαίηεζε αζθνχληαη 

κφλν κε αλαθνπή, πνπ 

εηζάγεηαη ζην 

εηξελνδηθείν, αλ ν 

εθηειεζηφο ηίηινο, έρεη 



κφλν κε αλαθνπή, 

πνπ εηζάγεηαη ζην 

εηξελνδηθείν, αλ ν 

εθηειεζηφο ηίηινο έρεη 

εθδνζεί απφ ην 

δηθαζηήξην απηφ, θαη 

ζην κνλνκειέο 

πξσηνδηθείν ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε. Αλ 

αζθεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο 

αλαθνπέο κε ρσξηζηά 

δηθφγξαθα, κε 

επηκέιεηα ηεο 

γξακκαηείαο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εθδηθάδνληαη φιεο 

ππνρξεσηηθά ζηελ 

ίδηα δηθάζηκν. 

Πξφζζεηνη ιφγνη 

αλαθνπήο κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ κφλν κε 

ηδηαίηεξν δηθφγξαθν 

πνπ θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αλαθνπή, θάησ απφ 

ην νπνίν ζπληάζζεηαη 

έθζεζε, θαη 

δηαδηθαζία ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, ή ηελ 

απαίηεζε αζθνχληαη 

κφλν κε αλαθνπή, πνπ 

εηζάγεηαη ζην 

εηξελνδηθείν, αλ ν 

εθηειεζηφο ηίηινο, έρεη 

εθδνζεί απφ ην 

δηθαζηήξην απηφ, θαη 

ζην κνλνκειέο 

πξσηνδηθείν ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε. Αλ 

αζθεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

αλαθνπέο κε ρσξηζηά 

δηθφγξαθα κε επηκέιεηα 

ηεο γξακκαηείαο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εθδηθάδνληαη φιεο 

ππνρξεσηηθά ζηελ ίδηα 

εθδνζεί απφ ην 

δηθαζηήξην απηφ, θαη ζην 

κνλνκειέο πξσηνδηθείν ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε. Αλ 

αζθεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

αλαθνπέο κε ρσξηζηά 

δηθφγξαθα κε επηκέιεηα 

ηεο γξακκαηείαο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εθδηθάδνληαη φιεο 

ππνρξεσηηθά ζηελ ίδηα 

δηθάζηκν. Πξφζζεηνη 

ιφγνη αλαθνπήο κπνξνχλ 

λα πξνηαζνχλ κφλν κε 

ηδηαίηεξν δηθφγξαθν, πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αλαθνπή, θάησ απφ ην 

νπνίν ζπληάζζεηαη 

έθζεζε θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αληίδηθν, ζε θάζε 

πεξίπησζε νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε 

ζπδήηεζε. Ζ αλαθνπή 

θαηά ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

απεπζχλεηαη, κε πνηλή ην 

απαξάδεθην, θαηά ηνπ 

επηζπεχδνληα δαλεηζηή 

θαη ηνπ ππεξζεκαηηζηή. 

Δπί θνηλήο δε πιεηνδνζίαο 



θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. 

34.  

35.  2. Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 

θαη ε θιήηεπζε ηνπ 

θαζ’ νπ ε αλαθνπή 

γίλεηαη είθνζη (20) 

εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. 

36.  

37. «3. Αξκφδην θαηά 

ηφπν είλαη πάληνηε ην 

δηθαζηήξην ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο 

εθφζνλ κεηά ηελ 

επίδνζε ηεο επηηαγήο 

αθνινχζεζαλ θαη 

άιιεο πξάμεηο ηεο 

εθηειεζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιηψο 

αξκφδην είλαη ην 

δηθάζηκν. Πξφζζεηνη 

ιφγνη αλαθνπήο 

κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

κφλν κε ηδηαίηεξν 

δηθφγξαθν, πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αλαθνπή, θάησ απφ ην 

νπνίν ζπληάζζεηαη 

έθζεζε θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν, «ζε θάζε 

πεξίπησζε» νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ 

ηε ζπδήηεζε. «Ζ 

αλαθνπή θαηά ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

απεπζχλεηαη, κε πνηλή ην 

ε αλαθνπή αζθείηαη απφ 

φινπο θαη θαηά φισλ ησλ 

πιεηνδνηψλ. 

50. 2.Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο θαη ε 

θιήηεπζε ηνπ θαζ’ νπ ε 

αλαθνπή γίλεηαη είθνζη 

(20) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. 

51. 3.Αξκφδην θαηά ηφπν 

είλαη πάληνηε ην 

δηθαζηήξην ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ ηεο 

εθηέιεζεο εθφζνλ κεηά 

ηελ επίδνζε ηεο επηηαγήο 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο 

πξάμεηο ηεο εθηειεζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιηψο 

αξκφδην είλαη ην 

δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 

584. Αλ πξφθεηηαη γηα 

εθηέιεζε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ηφπνο 

εθηέιεζεο είλαη ν ηφπνο 

θαηάζρεζεο, αθφκε θαη 

εάλ έρεη νξηζηεί 

ππάιιεινο ηνπ 



δηθαζηήξην ηνπ 

άξζξνπ 584. Αλ 

πξφθεηηαη γηα 

εθηέιεζε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε 

ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ηφπνο 

εθηέιεζεο είλαη ν 

ηφπνο θαηάζρεζεο, 

αθφκε θαη εάλ έρεη 

νξηζηεί ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνο 

πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ 

ζε άιιε πεξηθέξεηα.» 

38.  

39.  

40.  4. Αλ ν εθηειεζηφο 

ηίηινο είλαη δηθαζηηθή 

απφθαζε ή δηαηαγή 

πιεξσκήο, νη 

αληηξξήζεηο είλαη 

απαξάδεθηεο ζηελ 

έθηαζε πνπ ηζρχεη ην 

δεδηθαζκέλν 

ζχκθσλα, κε ηα 

άξζξα 330 θαη 633 

παξάγξαθνο 2 εδάθην 

γ`, αληίζηνηρα. 

41.  

απαξάδεθην, θαηά ηνπ 

επηζπεχδνληα δαλεηζηή 

θαη ηνπ ππεξζεκαηηζηή. 

Δπί θνηλήο δε 

πιεηνδνζίαο ε αλαθνπή 

αζθείηαη απφ φινπο θαη 

θαηά φισλ ησλ 

πιεηνδνηψλ». 

2. Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο θαη ε 

θιήηεπζε ηνπ θαζ' νπ ε 

αλαθνπή γίλεηαη είθνζη 

(20) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. 

3. Αξκφδην θαηά ηφπν 

είλαη πάληνηε ην 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ ζε άιιε 

πεξηθέξεηα. 

52. 4.Αλ ν εθηειεζηφο ηίηινο 

είλαη δηθαζηηθή απφθαζε 

ή δηαηαγή πιεξσκήο, νη 

αληηξξήζεηο είλαη 

απαξάδεθηεο ζηελ έθηαζε 

πνπ ηζρχεη ην δεδηθαζκέλν 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 330 

θαη 633 παξάγξαθνο 2 

εδάθην γ`, αληίζηνηρα. 

53. 5.Οη ηζρπξηζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ απφζβεζε 

ηεο απαίηεζεο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη κφλν κε 

έγγξαθα ή κε δηθαζηηθή 

νκνινγία. 

54. 6.Ζ απφθαζε επί ηεο 

αλαθνπήο εθδίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζή 

ηεο.». 

55.  



42.  5. Οη ηζρπξηζκνί 

πνπ αθνξνχλ ηελ 

απφζβεζε ηεο 

απαίηεζεο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη κφλν 

κε έγγξαθα ή κε 

δηθαζηηθή νκνινγία. 

43.  

44.  6. Ζ απφθαζε επί 

ηεο αλαθνπήο 

εθδίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα 

(60) εκεξψλ απφ ηε 

ζπδήηεζή ηεο. 

δηθαζηήξην ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο εθφζνλ 

κεηά ηελ επίδνζε ηεο 

επηηαγήο αθνινχζεζαλ 

θαη άιιεο πξάμεηο ηεο 

εθηειεζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιηψο 

αξκφδην είλαη ην 

δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 

584. Αλ πξφθεηηαη γηα 

εθηέιεζε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε 

ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ, ηφπνο 

εθηέιεζεο είλαη ν ηφπνο 

θαηάζρεζεο, αθφκε θαη 

εάλ έρεη νξηζηεί 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 



ζπκβνιαηνγξάθνο πνπ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ ζε 

άιιε πεξηθέξεηα. 

4. Αλ ν εθηειεζηφο ηίηινο 

είλαη δηθαζηηθή 

απφθαζε ή δηαηαγή 

πιεξσκήο, νη 

αληηξξήζεηο είλαη 

απαξάδεθηεο ζηελ 

έθηαζε πνπ ηζρχεη ην 

δεδηθαζκέλν ζχκθσλα, 

κε ηα άξζξα 330 θαη 

633 παξάγξαθνο 2 

εδάθην γ', αληίζηνηρα. 

5. Οη ηζρπξηζκνί πνπ 

αθνξνχλ ηελ απφζβεζε 

ηεο απαίηεζεο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη κφλν κε 

έγγξαθα ή κε δηθαζηηθή 

νκνινγία. 



6. Ζ απφθαζε επί ηεο 

αλαθνπήο εθδίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

πξνζεζκία εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηε 

ζπδήηεζή ηεο». 

46.  

56. Άξζξν 936 

57.  1. Σξίηνο έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαηά  ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

58. εθηέιεζεο, αλ 

πξνζβάιιεηαη 

δηθαίσκά ηνπ επάλσ 

ζην αληηθείκελν ηεο 

59. εθηέιεζεο, ην νπνίν 

δηθαηνχηαη λα 

αληηηάμεη ζε εθείλνλ 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

60. έρεη ζηξαθεί ε 

107. «Άξζξν 936 

1. Τξίηνο έρεη δηθαίσκα λα 

αζθήζεη αλαθνπή θαηά 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, αλ 

πξνζβάιιεηαη δηθαίσκά 

ηνπ επάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο 

εθηέιεζεο, ην νπνίν 

109. Άξζξν 936 

110.   2. Ζ αλαθνπή 

πξέπεη λα απεπζχλεηαη 

θαηά ηνπ δαλεηζηή θαη 

ηνπ νθεηιέηε θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα αθίλεην 

εγγξάθεηαη ζην βηβιίν 

δηεθδηθήζεσλ θαηά ην 

άξζξν 220. Σηελ 

αλαθνπή είλαη 

επηηξεπηή ε ζψξεπζε 

θαη αηηήκαηνο απφδνζεο 

ηνπ πξάγκαηνο. Ζ 

ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

113. «Άξζξν 936 

114. 1.Τξίηνο έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαηά ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

αλ πξνζβάιιεηαη 

δηθαίσκά ηνπ επάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο 

εθηέιεζεο, ην νπνίν 

δηθαηνχηαη λα αληηηάμεη ζε 

εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

έρεη ζηξαθεί ε εθηέιεζε 

θαη ηδίσο α) δηθαίσκα 

εκπξάγκαην πνπ 

απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ην 



εθηέιεζε θαη ηδίσο 

61.  

62.   α) δηθαίσκα 

εκπξάγκαην πνπ 

απνθιείεη ή 

πεξηνξίδεη ην 

δηθαίσκα εθείλνπ 

63. θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε, 

64.  

65.   β) απαγφξεπζε 

δηάζεζεο πνπ έρεη 

ηαρζεί ππέξ απηνχ θαη 

ζπλεπάγεηαη 

66. ζχκθσλα κε ην 

λφκν ηελ αθπξφηεηα 

ηεο δηάζεζεο. 

67.  

68. Δρεη επίζεο 

δηθαίσκα λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαη ν 

λνκέαο, εθηφο αλ 

69. εθείλνο ππέξ ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε απνδείμεη 

πσο εθείλνο θαηά 

70. ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη έρεη επάλσ 

ζην αληηθείλν πνπ 

δηθαηνχηαη λα αληηηάμεη 

ζε εθείλνλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ έρεη ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε θαη ηδίσο α) 

δηθαίσκα εκπξάγκαην 

πνπ απνθιείεη ή 

πεξηνξίΕεη ην δηθαίσκα 

εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε, β) 

απαγφξεπζε δηάζεζεο 

πνπ έρεη ηαρζεί ππέξ 

απηνχ θαη ζπλεπάγεηαη 

ζχκθσλα κε ην λφκν 

ηελ αθπξφηεηα ηεο 

δηάζεζεο. Έρεη επίζεο 

δηθαίσκα λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαη ν λνκέαο, 

εθηφο αλ εθείλνο ππέξ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο, 

κπνξεί δε λα επηδνζεί 

θαη ζηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν πνπ ππέγξαςε 

ηελ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 

924 ή παξέζρε ηελ 

εληνιή γηα ηε 

δηελέξγεηα 

νπνηαζδήπνηε 

δηαδηθαζηηθήο πξάμεο 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. Γηα ηελ 

εθδίθαζε ηεο αλαθνπήο 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

591 επ. 

111.  

112.  

δηθαίσκα εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε, β) απαγφξεπζε 

δηάζεζεο πνπ έρεη ηαρζεί 

ππέξ απηνχ θαη 

ζπλεπάγεηαη ζχκθσλα κε 

ην λφκν ηελ αθπξφηεηα 

ηεο δηάζεζεο. Έρεη επίζεο 

δηθαίσκα λα αζθήζεη 

αλαθνπή θαη ν λνκέαο, 

εθηφο αλ εθείλνο ππέξ ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε 

απνδείμεη πσο εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη έρεη επάλσ ζην 

αληηθείκελν πνπ έρεη 

θαηαζρεζεί εκπξάγκαην 

δηθαίσκα επηθξαηέζηεξν 

απφ ηε λνκή. Ζ αλαθνπή 

εηζάγεηαη ζην θαζ` χιελ 

αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ 

ηφπνπ φπνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε. 

115. 2.Ζ αλαθνπή 

πξέπεη λα απεπζχλεηαη 

θαηά ηνπ δαλεηζηή θαη ηνπ 

νθεηιέηε θαη αλ πξφθεηηαη 

γηα αθίλεην εγγξάθεηαη 

ζην βηβιίν δηεθδηθήζεσλ 

θαηά ην άξζξν 220. Ζ 

ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 



έρεη θαηαζρεζεί 

71. εκπξάγκαην 

δηθαίσκα 

επηθξαηέζηεξν απφ ηε 

λνκή. Ζ αλαθνπή 

εηζάγεηαη ζην 

72. θαζ` χιελ αξκφδην 

δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ 

φπνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε. 

73.  

74.   2. Ζ αλαθνπή 

πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη θαηά ηνπ 

δαλεηζηή θαη ηνπ 

νθεηιέηε 

75. θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

αθίλεην εγγξάθεηαη 

ζην βηβιίν 

δηεθδηθήζεσλ θαηά ην 

76. άξζξν 220. 

77.  

78.  «Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ θαηάζεζε 

ηεο, κπνξεί δε λα 

εθηέιεζε απνδείμεη πσο 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη έρεη επάλσ 

ζην αληηθείκελν πνπ 

έρεη θαηαζρεζεί 

εκπξάγκαην δηθαίσκα 

επηθξαηέζηεξν απφ ηε 

λνκή. Ζ αλαθνπή 

εηζάγεηαη ζην θαζ' χιελ 

αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ 

ηφπνπ φπνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε. 

2. Ζ αλαθνπή πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη θαηά ηνπ 

δαλεηζηή θαη ηνπ 

νθεηιέηε θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα αθίλεην 

εγγξάθεηαη ζην βηβιίν 

δηεθδηθήζεσλ θαηά ην 

άξζξν 220. Ζ ζπδήηεζε 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο, κπνξεί 

δε λα επηδνζεί θαη ζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν 

πνπ ππέγξαςε ηελ επηηαγή 

ηνπ άξζξνπ 924 ή 

παξέζρε ηελ εληνιή γηα ηε 

δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε 

δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

Σηελ αλαθνπή κπνξεί λα 

ζσξεπηεί θαη αίηεκα 

απφδνζεο ηνπ πξάγκαηνο. 

116. 3.Τξίηνο πνπ 

απέθηεζε ην δηθαίσκα 

απφ ηνλ θαζ` νπ ε 

εθηέιεζε κε 

απαιινηξίσζε πνπ 

δηαξξήρζεθε σο 

θαηαδνιηεπηηθή θαηά ηα 

άξζξα 939 επ. ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, δελ 

κπνξεί λα αληηηάμεη ην 

δηθαίσκα απηφ θαηά ηνπ 

επηζπεχδνληνο πνπ πέηπρε 

ηε δηάξξεμε νχηε θαηά 

ηνπ ππεξζεκαηηζηή θαη 

ησλ δηαδφρσλ ηνπ.». 

117.  



επηδνζεί θαη ζηνλ 

πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν πνπ 

ππέγξαςε ηελ επηηαγή 

ηνπ άξζξνπ 924 ή 

παξέζρε ηελ εληνιή 

γηα ηε δηελέξγεηα 

νπνηαζδήπνηε 

δηαδηθαζηηθήο πξάμεο 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο.» 

79.  

80.  

81.     "3.  Σξίηνο  πνπ 

απέθηεζε ην 

δηθαίσκα απφ ηνλ 

θαζ` νπ ε εθηέιεζε 

82.  κε απαιινηξίσζε 

πνπ δηαξξήρζεθε σο 

θαηαδνιηεπηηθή θαηά  

ηα  άξζξα  939 

83.  επ.  ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, δελ κπνξεί 

λα αληηηάμεη ην 

δηθαηψκα απηφ θαηά 

84.  ηνπ επηζπεχδνληνο 

πνπ πέηπρε ηε 

δηάξξεμε νχηε θαηά  

ηνπ  ππεξζεκαηηζηή 

ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο, 

κπνξεί δε λα επηδνζεί 

θαη ζηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν πνπ ππέγξαςε 

ηελ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 

924 ή παξέζρε ηελ 

εληνιή γηα ηε 

δηελέξγεηα 

νπνηαζδήπνηε 

δηαδηθαζηηθήο πξάμεο 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. «ηελ 

αλαθνπή κπνξεί ζε θάζε 

πεξίπησζε λα ζσξεπηεί 

θαη αίηεκα απφδνζεο 

ηνπ πξάγκαηνο». 



85.  θαη ησλ δηαδφρσλ 

ηνπ." 

86.  

87.     "Οη δηαηάμεηο 

πνπ ηξνπνπνηνχληαη 

κε ην παξφλ άξζξν 

εθαξκφδνληαη 

88.  απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ 

απηνχ σο πξνο  ην  

αηέιεζηνκέξνο 

89.  ηεο  δηαδηθαζίαο.  

Σν  θχξνο φκσο θαη 

νη έλλνκεο ζπλέπεηεο 

ησλ πξάμεσλ 

90.  ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ έρνπλ ήδε γίλεη  

δελ  ζίγνληαη.  Αλ  

έρεη  εθδνζεί 

91.  αξρηθφ  πξφγξακκα  

πιεηζηεξηαζκνχ,  ζε  

δηφξζσζε  θαηά  ην  

άξζξν  961 

92.  ππφθεηηαη απηφ, ν 

Πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη βάζεη  

απηνχ  θαη  ηπρφλ 

93.  πεξαηηέξσ  

επηζπεχζεηο,  κεηά  

3. Τξίηνο πνπ απέθηεζε ην 

δηθαίσκα απφ ηνλ θαζ' 

νπ ε εθηέιεζε κε 

απαιινηξίσζε πνπ 

δηαξξήρζεθε σο 

θαηαδνιηεπηηθή θαηά ηα 

άξζξα 939 επ. ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, δελ 

κπνξεί λα αληηηάμεη ην 

δηθαίσκα απηφ θαηά ηνπ 

επηζπεχδνληνο πνπ 

πέηπρε ηε δηάξξεμε 

νχηε θαηά ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή θαη ησλ 

δηαδφρσλ ηνπ». 

108.  



καηαίσζε  ή  

ππνθαηάζηαζε,  

θαζψο θαη ε 

94.  επίζπεπζε  

αλαπιεηζηεξηαζκνχ,  

γίλνληαη  ζχκθσλα   

κε   ηηο   ζρεηηθέο 

95.  δηαηάμεηο,  φπσο  

απηέο  ίζρπαλ  πξηλ  

απφ  ηελ  

ηξνπνπνίεζή ηνπο.  

Οη 

96.  δηαηάμεηο  φκσο  

πνπ   αθνξνχλ   ηελ   

ππνθαηάζηαζε   ζηε   

ζέζε   ηνπ 

97.  επηζπεχδνληνο,  ηελ  

πιεηνδνζία, ηε 

δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 965 παξ.  5, 

98.  ηελ επζχλε επη 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ, 

ηελ  θαηάζεζε  ηνπ  

πιεηζηεξηάζκαηνο 

99.  θαη ηε ζχληαμε ηνπ 

πίλαθα θαηάηαμεο 

εθαξκφδνληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζην 

100. αηέιεζην  κέξνο  ηεο  



δηαδηθαζίαο.  Ζ 

πξνζεζκία ηνπ 

άξζξνπ 979 παξ. 2, 

101.  φπσο  

ηξνπνπνηείηαη,  ηζρχεη  

γηα   ηηο   αλαθνπέο   

κε   ηηο   νπνίεο 

102.  πξνζβάιινληαη  

πίλαθεο  πνπ 

ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ 

103.  λφκνπ απηνχ". 

104.  
105.  
106.  

118. Άξζξν 937 

119.  
120.  1. ηηο δίθεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ 

εθηέιεζε: 

121.  
122.  α) έρεη δηθαίσκα 

λα παξέκβεη θάζε 

δαλεηζηήο εθείλνπ 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε. 

123.  
124.  β) ε πεξίπησζε 

144. Άξζξν 937 

145.  

1. Σηηο δίθεο ηηο ζρεηηθέο 

κε ηελ εθηέιεζε : α) 

έρεη δηθαίσκα λα 

παξέκβεη θάζε 

δαλεηζηήο εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε, « β) δελ 

147. Άξζξν 937 

148.  

1. Σηηο δίθεο ηηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εθηέιεζε: 

149.  

150.  α) έρεη δηθαίσκα 

λα παξέκβεη θάζε 

δαλεηζηήο εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε. 

151.  

152.  

153.  β) δελ 

162. «Άξζξν 937 

163. 1.Σηηο δίθεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε: 

164. α) έρεη δηθαίσκα 

λα παξέκβεη θάζε 

δαλεηζηήο εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε, 

165. β) δελ επηηξέπεηαη 

ε αλαθνπή εξεκνδηθίαο 

νχηε ζην πξσηνβάζκην 

νχηε θαη ζην 

δεπηεξνβάζκην 



εθηέιεζεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε 

δηθαζηηθή απφθαζε ή 

δηαηαγή πιεξσκήο, 

θαηά ηεο απφθαζεο 

πνπ εθδίδεηαη επί ηεο 

αλαθνπήο επηηξέπεηαη 

ε άζθεζε κφλν 

έθεζεο. ηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο ησλ 

εθηειεζηψλ ηίηισλ 

ηνπ άξζξνπ 904 

παξάγξαθνο 2, θαηά 

ηεο απφθαζεο πνπ 

εθδίδεηαη επί ηεο 

αλαθνπήο επηηξέπεηαη 

ε άζθεζε φισλ ησλ 

έλδηθσλ κέζσλ πιελ 

ηεο αλαθνπήο 

εξεκνδηθίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, ε άζθεζε 

έλδηθνπ κέζνπ δελ 

αλαζηέιιεη ηελ 

πξφνδν ηεο 

εθηέιεζεο, εθηφο αλ 

ην δηθαζηήξην ηνπ 

έλδηθνπ κέζνπ, κεηά 

απφ αίηεζε ηνπ 

επηηξέπεηαη ε αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο νχηε ζην 

πξσηνβάζκην νχηε θαη 

ζην δεπηεξνβάζκην 

δηθαζηήξην, γ) ε 

πξνζεζκία θαη ε άζθεζε 

ηνπ ελδίθνπ κέζνπ δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο». 

2. Σηηο δίθεο απηέο ε 

πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 564 είλαη 

εμήληα (60) εκέξεο. Ζ 

δηθάζηκνο γηα ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αλαίξεζεο δελ κπνξεί 

λα νξηζζεί ζχκθσλα κε 

επηηξέπεηαη αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο νχηε ζην 

πξσηνβάζκην νχηε θαη 

ζην δεπηεξνβάζκην 

δηθαζηήξην. 

Επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

αλαηξέζεσο επί 

αλαθνπήο ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζε 

δηθαζηηθή απόθαζε ή 

δηαηαγή πιεξσκήο  

154.  

155.  

156.  γ) ε πξνζεζκία 

θαη άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ δελ αλαζηέιιεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο.  

157.  

158.  2. Σηηο δίθεο  

απηέο ε πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 564 είλαη 

εμήληα (60) εκέξεο. Ζ 

δηθάζηκνο γηα ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αλαίξεζεο δελ κπνξεί 

λα νξηζζεί ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 568, ζε ρξφλν 

δηθαζηήξην, 

166. γ) ε πξνζεζκία θαη 

ε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ δελ αλαζηέιινπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο. 

167. 2.Σηηο δίθεο απηέο 

ε πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 564 είλαη εμήληα 

(60) εκέξεο. Ζ δηθάζηκνο 

γηα ηε ζπδήηεζε ηεο 

αλαίξεζεο δελ κπνξεί λα 

νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

568, ζε ρξφλν πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) 

κήλεο. Οη πξνζεζκίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 568 είλαη 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) 

εκέξεο ζε θάζε 

πεξίπησζε. Αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 575, δελ κπνξεί 

λα είλαη θάζε θνξά 

κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα 

πέληε (45) εκέξεο. 

168. 3.Σηηο δίθεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε 

γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 



αζθνχληνο απηφ, πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη 

απηνηειψο, 

δηθάδνληαο κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., 

δηαηάμεη ηελ 

αλαζηνιή, κε παξνρή 

ή θαη ρσξίο παξνρή 

εγγχεζεο, εθφζνλ 

θξίλεη φηη ε ελέξγεηα 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ζα 

πξνμελήζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνχληα θαη 

πηζαλνινγεί ηελ 

επδνθίκεζε ηνπ 

έλδηθνπ κέζνπ. 

Δπίζεο κπνξεί λα 

δηαηαρζεί λα 

πξνρσξήζεη ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνχ δνζεί εγγχεζε. 

Δηδηθά, φηαλ δεηείηαη 

ε αλαζηνιή 

πιεηζηεξηαζκνχ, απηή 

είλαη απαξάδεθηε, αλ 

δελ θαηαηεζεί ην 

αξγφηεξν πέληε (5) 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 568, ζε ρξφλν 

πνπ ππεξβαίλεη ηνπο έμη 

(6) κήλεο. Οη 

πξνζεζκίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 568 είλαη 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα 

(60) εκέξεο ζε θάζε 

πεξίπησζε. Αλαβνιή 

ηεο ζπδήηεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 

575, δελ κπνξεί λα είλαη 

θάζε θνξά κεγαιχηεξε 

απφ ζαξάληα πέληε (45) 

εκέξεο. 

3. Σηηο δίθεο ζρεηηθά κε 

ηελ εθηέιεζε γηα ηελ 

εθδίθαζε ησλ 

αλαθνπψλ 

πνπ ππεξβαίλεη ηνπο έμη 

(6) κήλεο. Οη 

πξνζεζκίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 568  είλαη 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα 

(60) εκέξεο ζε θάζε 

πεξίπησζε. Αλαβνιή 

ηεο ζπδήηεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 

575, δελ κπνξεί λα είλαη 

θάζε θνξά κεγαιχηεξε 

απφ ζαξάληα πέληε (45) 

εκέξεο.  

159. 3. Σηηο δίθεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε γηα ηελ 

εθδίθαζε ησλ 

αλαθνπψλ 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

591 επ. 

160.  

161.  

αλαθνπψλ εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ 

ησλ άξζξσλ 614 επ., 

εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά.». 

169.  



εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12:00` ην κεζεκέξη 

ηεο Γεπηέξαο πνπ 

πξνεγείηαη ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

125.  
126.  γ) ε πεξίπησζε 

άκεζεο εθηέιεζεο ην 

δηθαζηήξην ζην νπνίν 

εθθξεκεί αλαθνπή, 

κπνξεί κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ 

αλαθφπηνληνο, πνπ 

δηθάδεη κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., λα 

δηαηάμεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο 

εθηέιεζεο κε παξνρή 

ή θαη ρσξίο παξνρή 

εγγχεζεο. 

127.  
128.  
129. 2. ηηο δίθεο  απηέο 

ε πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ 

ησλ άξζξσλ 614 επ., 

εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

146.  



άξζξνπ 564 

130. είλαη εμήληα (60) 

εκέξεο. Ζ δηθάζηκνο 

γηα ηε πδήηεζε ηεο 

αλαίξεζεο δελ 

131. κπνξεί λα νξηζζεί 

ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 568, ζε ρξφλν 

132. πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 

έμη (6) κήλεο. Οη 

πξνζεζκίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

133. άξζξνπ 568  είλαη 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα 

(60) εκέξεο ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

134. Αλαβνιή ηεο 

πδήηεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 575, δελ 

κπνξεί λα είλαη 

135. θάζε θνξά 

κεγαιχηεξε απφ 

ζαξάληα πέληε (45) 

εκέξεο. (Αλ γίλεη 

δεθηή ε 

136. αλαίξεζε, ην ηκήκα 

ηνπ Αξείνπ Πάγνχ 

πνπ αλαηξεί ηελ 



απφθαζε θξαηεί ηελ 

137. ππφζεζε ζε θάζε 

πεξίπησζε"). 

138.  
139.  
140. 3. ηηο δίθεο 

ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε γηα ηελ 

εθδίθαζε ησλ 

αλαθνπψλ 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ 

δηαθνξψλ ησλ 

άξζξσλ 614 επ. 

141.  
142. 3. Οη δηαηάμεηο γηα 

ηελ αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε 

εθαξκφδνληαη φηαλ ε 

επίδνζε ηεο επηηαγήο 

πξνο εθηέιεζε 

δηελεξγείηαη κεηά ηηο 

1.1.2016. Οκνίσο, νη 

δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

(άξζξν φγδνν ηνπ 

παξφληνο-ΒΗΒΛΗΟ 

ΟΓΓΟΟ Κ.Πνι.Γηθ.) 



εθαξκφδνληαη ζε 

πησρεχζεηο πνπ 

θεξχζζνληαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ έλαηνπ ηνπ 

παξφληνο". 

143.  

170.  171. Άξζξν 938  

172.  

173. «1. Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ θαη κε 

εμαίξεζε ηελ θαηάζρεζε 

θηλεηψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε θζνξά, κε αίηεζε ηνπ 

αλαθφπηνληνο κπνξεί λα 

δηαηαρζεί ε αλαζηνιή 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο κε εγγχεζε ή 

θαη ρσξίο εγγχεζε, αλ ην 

175. Άξζξν 938  

176.  

177. 1. Με αίηεζε 

ηνπ αλαθόπηνληνο 

κπνξεί λα δηαηαρζεί ε 

αλαζηνιή ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο κε εγγύεζε 

ή θαη ρσξίο εγγύεζε, 

αλ ν δηθαζηήο θξίλεη 

όηη ε ελέξγεηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ζα 

πξνμελήζεη 

αλεπαλόξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνύληα θαη 

πηζαλνινγεί ηελ 

επδνθίκεζε ηεο 

αλαθνπήο. Επίζεο 

κπνξεί λα δηαηαρζεί λα 

πξνρσξήζεη ε 

191. «Άξζξν 938 

192. 1.Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 2 θαη 

κε εμαίξεζε ηελ 

θαηάζρεζε θηλεηψλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε θζνξά, κε 

αίηεζε ηνπ αλαθφπηνληνο 

κπνξεί λα δηαηαρζεί ε 

αλαζηνιή ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

κε εγγχεζε ή θαη ρσξίο 

εγγχεζε, αλ ην 

δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε 

ελέξγεηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

ζα πξνμελήζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνχληα θαη 

πηζαλνινγεί ηελ 

επδνθίκεζε ηεο 

αλαθνπήο. Δπίζεο κπνξεί 

λα δηαηαρζεί λα 



δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε 

ελέξγεηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

ζα πξνμελήζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνχληα θαη 

πηζαλνινγεί ηελ 

επδνθίκεζε ηεο 

αλαθνπήο. Δπίζεο 

κπνξεί λα δηαηαρζεί λα 

πξνρσξήζεη ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνχ δνζεί εγγχεζε. Ζ 

αίηεζε αζθείηαη ζην 

αξκφδην θαηά ηα άξζξα 

933 θαη 936 δηθαζηήξην 

θαη δηθάδεηαη θαηά ηα 

άξζξα 686 επ.. 

1. Δηδηθψο επί θαηάζρεζεο 

αθηλήηνπ, ε άζθεζε ηνπ 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνύ δνζεί εγγύεζε. Η 

αίηεζε αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο 

αλαθνπήο θαη 

ζπδεηείηαη 

ππνρξεσηηθά θαηά ηελ 

νξηζζείζα δηθάζηκν 

απηήο. Η αίηεζε 

κπνξεί λα επηδνζεί θαη 

ζηνλ πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν πνπ 

ππέγξαςε ηελ επηηαγή 

ηνπ άξζξνπ 924 ή 

παξέζρε ηελ εληνιή 

γηα ηε δηελέξγεηα 

νπνηαζδήπνηε 

δηαδηθαζηηθήο πξάμεο 

ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. 

178. 2. Αξκόδηνο λα 

δηαηάμεη όζα νξίδεη ε 

παξάγξαθνο 1 είλαη ν 

δηθαζηήο ζηνλ νπνίν 

εθθξεκεί ε αλαθνπή, ν 

νπνίνο κπνξεί λα 

εκπνδίζεη κε 

ζεκείσκα ηνπ ηελ 

πξνρσξήζεη ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνχ δνζεί εγγχεζε. Ζ 

αίηεζε αζθείηαη ζην 

αξκφδην θαηά ηα άξζξα 

933 θαη 936 δηθαζηήξην 

θαη δηθάδεηαη θαηά ηα 

άξζξα 686 επ.. 

193. 2.Δηδηθψο επί 

θαηάζρεζεο αθηλήηνπ, ε 

άζθεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ 

πξφνδν ηεο εθηέιεζεο, 

εθηφο εάλ ην δηθαζηήξην 

ηνπ ελδίθνπ κέζνπ, κεηά 

απφ αίηεζε ηνπ 

αζθνχληνο απηφ, πνπ 

ππνβάιιεηαη κε ην έλδηθν 

κέζν ή κε ηηο πξνηάζεηο, 

δηθάδνληαο κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., δηαηάμεη ηελ 

αλαζηνιή κε ή ρσξίο 

παξνρή εγγχεζεο, εθφζνλ 

θξίλεη φηη ε δηελέξγεηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

ζα πξνμελήζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνχληα θαη 

πηζαλνινγεί ηελ 

επδνθίκεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ. Δπίζεο κπνξεί λα 



ελδίθνπ κέζνπ δελ 

αλαζηέιιεη ηελ πξφνδν 

ηεο εθηέιεζεο, εθηφο εάλ 

ην δηθαζηήξην ηνπ 

ελδίθνπ κέζνπ, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ αζθνχληνο 

απηφ, πνπ ππνβάιιεηαη 

κε ην έλδηθν κέζν ε κε 

ηηο πξνηάζεηο, 

δηθάδνληαο κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., δηαηάμεη ηελ 

αλαζηνιή κε ή ρσξίο 

παξνρή εγγχεζεο, 

εθφζνλ θξίλεη φηη ε 

δηελέξγεηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

ζα πξνμελήζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνχληα θαη 

εθηέιεζε, ώζπνπ λα 

εθδνζεί ε απόθαζε γηα 

ηελ αίηεζε αλαζηνιήο. 

179.  3.   Οη  θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 

αηηήζεηο αζθνύληαη 

θαη δηθάδνληαη θαηά 

ηα άξζξα 686 επ.. Η 

αίηεζε κε  ηελ  νπνία  

δεηείηαη  ε  αλαζηνιή 

πιεηζηεξηαζκνύ  είλαη 

απαξάδεθηε αλ δελ  

θαηαηεζεί ην αξγόηεξν 

πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ από ηελ 

εκέξα  ηνπ  

πιεηζηεξηαζκνύ. Η  

απόθαζε  πξέπεη  λα  

δεκνζηεύεηαη  έσο  ηηο 

12.00` ην κεζεκέξη ηεο 

Δεπηέξαο πνπ  

πξνεγείηαη ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνύ. 

180. 4.  Η αλαζηνιή 

ηεο παξ. 1 ή ε 

εγγπνδνζία κπνξεί λα 

δηαηαρζεί κόλν ώζπνπ 

λα εθδνζεί ε νξηζηηθή 

απόθαζε γηα ηελ 

αλαθνπή θαη κε ηνλ 

δηαηαρζεί λα πξνρσξήζεη 

ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνχ δνζεί εγγχεζε. 

194. 3.Σηηο 

πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή 

ε έθδνζε ζεκεηψκαηνο κε 

ην νπνίν εκπνδίδεηαη ε 

εθηέιεζε κέρξη λα εθδνζεί 

απφθαζε επί ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο ή επί ηνπ 

ελδίθνπ κέζνπ. 

195. 4.Ζ αίηεζε κε ηελ 

νπνία δεηείηαη ε 

αλαζηνιή πιεηζηεξηαζκνχ 

είλαη απαξάδεθηε αλ δελ 

θαηαηεζεί ην αξγφηεξν 

πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12.00 ην κεζεκέξη ηεο 

Γεπηέξαο πνπ πξνεγείηαη 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

196. 5.Ζ αλαζηνιή ησλ 

παξ. 1 θαη 2 ή ε 

εγγπνδνζία κπνξεί λα 

δηαηαρζεί κφλν κέρξη λα 

εθδνζεί ε νξηζηηθή 



πηζαλνινγεί ηελ 

επδνθίκεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ. Δπίζεο κπνξεί λα 

δηαηαρζεί λα 

πξνρσξήζεη ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνχ δνζεί εγγχεζε. 

2. ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο είλαη 

δπλαηή ε έθδνζε 

ζεκεηψκαηνο κε ην 

νπνίν εκπνδίδεηαη ε 

εθηέιεζε κέρξη λα 

εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο ή επί 

ηνπ ελδίθνπ κέζνπ. 

3. Ζ αίηεζε κε ηελ νπνίαλ 

δεηείηαη ε αλαζηνιή 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη 

όξν λα ζπδεηεζεί ε 

αλαθνπή κέζα ζε 

πξνζεζκία πνπ ζα 

θαζνξίζεη ην 

Δηθαζηήξην. ΄Οηαλ ε 

πξνζεζκία απηή 

πεξάζεη άπξαθηε ή ζε 

πεξίπησζε πνπ 

ππνβιήζεθε ή αλ δελ 

ππνβιήζεθε αίηεζε, ε 

αλαζηνιή θαηά ηελ 

παξ. 1 ή ε εγγπνδνζία 

κπνξεί λα δηαηαρζεί 

κόλν θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο. 

181.  

182.  

183.  

184.  

185.  

186.  

187.  

188.  

189.  

190.  

απφθαζε επί ηεο 

αλαθνπήο, ή ε απφθαζε 

επί ηνπ ελδίθνπ κέζνπ.». 

197.  



απαξάδεθηε αλ δελ 

θαηαηεζεί ην αξγφηεξν 

πέληε εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12.00 ην κεζεκέξη ηεο 

Γεπηέξαο πνπ πξνεγείηαη 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

174. 5. Ζ αλαζηνιή 

ησλ παξ. 1 θαη 2 ή ε 

εγγπνδνζία κπνξεί λα 

δηαηαρζεί κφλν κέρξη λα 

εθδνζεί ε νξηζηηθή 

απφθαζε επί ηεο 

αλαθνπήο, ή ε απφθαζε 

επί ηνπ ελδίθνπ κέζνπ». 



198. Άξζξν 940 

199.  
200.   1. Αλ εμαθαληζηεί 

ή κεηαξξπζκηζηεί 

απφθαζε πνπ είρε 

θεξπρζεί 

201. πξνζσξηλά 

εθηειεζηή θαη 

εθηειέζηεθε, εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ είρε 

202. ζηξαθεί ε εθηέιεζε 

έρεη δηθαίσκα, εθηφο 

απφ ηελ επαλαθνξά 

ησλ πξαγκάησλ 

203. ζηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 914, λα 

δεηήζεη απφ 

204. εθείλνλ πνπ 

επέζπεπζε ηελ 

εθηέιεζε Απνδεκίσζε 

γηα ηηο δεκίεο πνπ 

205. πξνμελήζεθαλ απφ 

ηελ εθηέιεζε, κφλν αλ 

απηφο ήμεξε ή 

αγλννχζε απφ βαξηά 

206. ηνπ ακέιεηα, φηη ην 

δηθαίσκα δελ ππήξρε. 

207.  

219.  220. Άξζξν 940 

221.  

222. 1. Αλ 

εμαθαληζηεί ή 

κεηαξξπζκηζηεί 

απφθαζε πνπ είρε 

θεξπρζεί πξνζσξηλά 

εθηειεζηή ή αθπξσζεί 

ηειεζίδηθα δηαηαγή 

πιεξσκήο, κεηά απφ 

ηελ επδνθίκεζε 

αλαθνπήο ησλ άξζξσλ 

632 ή 633 ΚΠνιΓ θαη 

εθηειέζηεθε, εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ είρε 

ζηξαθεί ε εθηέιεζε έρεη 

δηθαίσκα, εθηφο απφ 

ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ 

πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 914, λα 

δεηήζεη απφ εθείλνλ 

πνπ επέζπεπζε ηελ 

εθηέιεζε Απνδεκίσζε 

γηα ηηο δεκίεο πνπ 

πξνμελήζεθαλ απφ ηελ 

εθηέιεζε, κφλν αλ 

απηφο ήμεξε ή αγλννχζε 

απφ βαξηά ηνπ ακέιεηα, 

223.  



208.   2. Αλ εμαθαληζηεί 

χζηεξα απφ άζθεζε 

έλδηθνπ κέζνπ 

ηειεζίδηθε απφθαζε 

209. πνπ εθηειέζηεθε, 

εθείλνο θαηά ηνπ 

νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε έρεη 

210. δηθαίσκα, εθηφο 

απφ ηελ επαλαθνξά 

ησλ πξαγκάησλ ζηελ 

πξνεγνχκελε 

211. θαηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 

914, λα δεηήζεη απφ 

εθείλνλ πνπ 

επέζπεπζε 

212. ηελ εθηέιεζε 

Απνδεκίσζε γηα ηηο 

δεκίεο πνπ πξνήιζαλ 

απφ ηελ εθηέιεζε, 

213. κφλν αλ απηφο είρε 

δφιν σο πξνο ηε κε 

χπαξμε ηνπ 

δηθαηψκαηνο. 

214.  
215.   3. Αλ αθπξσζεί 

ακεηάθιεηα ε 

αλαγθαζηηθή 

φηη ην δηθαίσκα δελ 

ππήξρε. 



εθηέιεζε, εθείλνο 

θαηά ηνπ 

216. νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε έρεη 

δηθαίσκα λα δεηήζεη 

απφ εθείλνλ πνπ ηελ 

217. επέζπεπζε 

Απνδεκίσζε γηα ηηο 

δεκίεο πνπ επήιζαλ 

απφ ηελ εθηέιεζε, αλ 

218. ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ησλ 

άξζξσλ 914 ή 919 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

224. Άξζξν 950 

225.  
226.  1. Με ηελ απφθαζε 

κε ηελ νπνία 

δηαηάδεηαη ε απφδνζε 

ή παξάδνζε ηέθλνπ 

θαηαδηθάδεηαη ν 

γνλέαο πνπ έρεη ην 

ηέθλν λα εθηειέζεη 

απηή ηελ πξάμε θαη κε 

ηελ ίδηα απφθαζε, γηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ηελ εθηειέζεη, 

απαγγέιιεηαη 

απηεπαγγέιησο 

ρξεκαηηθή πνηλή έσο 

231. Άξζξν 950 

232.  

233.  

1. Μ

ε ηελ απφθαζε κε ηελ 

νπνία δηαηάδεηαη ε 

απφδνζε ή παξάδνζε 

ηέθλνπ θαηαδηθάδεηαη ν 

γνλέαο πνπ έρεη ην 

ηέθλν λα εθηειέζεη απηή 

ηελ πξάμε θαη κε ηελ 

239. Άξζξν 950 

240.  

241.  3. Ζ πξψηε 

παξάγξαθνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδεηαη θαη επί 

επηθχξσζεο απφ ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν ηεο 

θαηά ην άξζξν 1441 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα 

ζπκθσλίαο ησλ 

ζπδχγσλ, κε ηελ νπνία 

ξπζκίδεηαη ε επηκέιεηα 

ησλ ηέθλσλ, θαη ε 

απφδνζε ή ε παξάδνζε 

ηνπ ηέθλνπ ζηνλ γνλέα 

243. «Άξζξν 950 

244. 1.Με ηελ απφθαζε 

κε ηελ νπνία δηαηάδεηαη ε 

απφδνζε ή παξάδνζε 

ηέθλνπ θαηαδηθάδεηαη ν 

γνλέαο πνπ έρεη ην ηέθλν 

λα εθηειέζεη απηή ηελ 

πξάμε θαη κε ηελ ίδηα 

απφθαζε, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ηελ 

εθηειέζεη, απαγγέιιεηαη 

απηεπαγγέιησο ρξεκαηηθή 

πνηλή έσο εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ ππέξ ηνπ 

αηηνχληνο ηελ απφδνζε ή 

παξάδνζε θαη ζε 



εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ ππέξ 

ηνπ αηηνχληνο ηελ 

απφδνζε ή παξάδνζε 

θαη ζε πξνζσπηθή 

θξάηεζε έσο έλα 

έηνο. Αλ ην ηέθλν δελ 

βξεζεί, εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 861 έσο 866. 

227.  
228.  2. Αλ 

παξεκπνδίδεηαη ην 

δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ 

γνλέα κε ην ηέθλν, ε 

απφθαζε πνπ 

ξπζκίδεη ηελ 

επηθνηλσλία κπνξεί 

λα απεηιήζεη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή θαη 

πξνζσπηθή θξάηεζε 

εθείλνλ πνπ εκπνδίδεη 

ηελ επηθνηλσλία θαη 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

947. 

229.  
230.  3. Καηά ηελ 

ίδηα απφθαζε, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ηελ 

εθηειέζεη, απαγγέιιεηαη 

απηεπαγγέιησο 

ρξεκαηηθή πνηλή έσο 

εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ ππέξ 

ηνπ αηηνχληνο ηελ απφδνζε ή παξάδνζε 

234. θ

αη ζε πξνζσπηθή 

θξάηεζε έσο έλα έηνο. Αλ ην ηέθλν δελ βξεζεί, 

235. εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

861 έσο 866. 

236. «2. Αλ 

παξεκπνδίδεηαη ην 

δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ γνλέα 

ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε 

επηκέιεηα. Ψο πξνο ηε 

ξπζκηδφκελε κε ηελ ίδηα 

ζπκθσλία επηθνηλσλία 

κε ην ηέθλν 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 

ε δεχηεξε παξάγξαθνο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

242.  

πξνζσπηθή θξάηεζε έσο 

έλα έηνο. Αλ ην ηέθλν δελ 

βξεζεί, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 861 

έσο 866. 

245. 2.Αλ 

παξεκπνδίδεηαη ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ γνλέα κε 

ην ηέθλν, ην δηθαζηήξην 

πνπ ξπζκίδεη ην δηθαίσκα 

ηεο πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ γνλέα κε 

ην ηέθλν θαζνξίδεη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα 

απηήο θαη απεηιεί, θαη 

απηεπάγγειηα, ζε βάξνο 

εθείλνπ πνπ εκπνδίδεη 

θάζε θνξά ηελ 

επηθνηλσλία, γηα θάζε 

παξάβαζε, ρξεκαηηθή 

πνηλή έσο δέθα ρηιηάδεο 

(10,000.00) επξψ θαη 

πξνζσξηλή θξάηεζε έσο 

έλα (1) έηνο. Ζ 

παξεκπφδηζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 

ηνπ γνλέα κε ην ηέθλν 

βεβαηψλεηαη κε έθζεζε 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, ν 

νπνίνο παξεπξίζθεηαη 



επηθχξσζε απφ ην 

δηθαζηήξην ηεο θαηά 

ην άξζξν 1441 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα 

ζπκθσλίαο ησλ 

ζπδχγσλ, κε ηελ 

νπνία ξπζκίδεηαη ε 

επηκέιεηα ησλ 

ηέθλσλ, δηαηάζζεηαη 

απηεπαγγέιησο θαη ε 

απφδνζε ή ε 

παξάδνζε ηνπ ηέθλνπ 

ζηνλ γνλέα ζηνλ 

νπνίν αλαηίζεηαη ε 

επηκέιεηα θαη 

εθαξκφδεηαη θαηά ηα 

ινηπά ε πξψηε 

παξάγξαθνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Ωο 

πξνο ηε ξπζκηδφκελε 

κε ηελ ίδηα ζπκθσλία 

επηθνηλσλία κε ην 

ηέθλν εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο ε δεχηεξε 

παξάγξαθνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

κε ην ηέθλν, ε απφθαζε 

πνπ ξπζκίδεη ην 

δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ γνλέα 

κε ην ηέθλν θαζνξίδεη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα 

απηήο θαη απεηιεί, θαη 

απηεπάγγειηα, κε εηδηθφ 

θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο 

θαη ηελ πξνζσπηθή 

θξάηεζε εθείλνπ πνπ 

εκπνδίδεη θάζε θνξά ηελ 

επηθνηλσλία, 

εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ 

εδ. γ θαη δ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 947». 

237.  

θαηά ηνλ νξηζζέληα ρξφλν 

έλαξμεο ηεο 

επηθνηλσλίαο.». 

246.  



238.  

247. Αξζξν 953 

248.  
249.  1. Καηάζρεζε 

κπνξεί λα γίλεη ζηα 

θηλεηά πξάγκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ρέξηα 

ηνπ νθεηιέηε, θαζψο 

θαη ζηα ρέξηα 

κεζεγγπνχρνπ θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 956 

παξάγξαθνο 1 σο 

ζπλέπεηα 

πξνεγνχκελεο 

θαηάζρεζεο. 

250.  
251.  2. Οη δηαηάμεηο γηα 

ηελ θαηάζρεζε ζηα 

ρέξηα ηνπ νθεηιέηε 

εθαξκφδνληαη θαη 

252.  
253.  α) φηαλ θηλεηά 

πξάγκαηα ηνπ 

νθεηιέηε βξίζθνληαη 

ζηα ρέξηα ηνπ 

δαλεηζηή ή ηξίηνπ 

πξφζπκνπ λα ηα 

απνδψζεη, 

263.  264.  265. «Άξζξν 953 

266. 1.Καηάζρεζε 

κπνξεί λα γίλεη ζηα θηλεηά 

πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε, 

θαζψο θαη ζηα ρέξηα 

κεζεγγπνχρνπ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 956 

παξάγξαθνο 1 σο 

ζπλέπεηα πξνεγνχκελεο 

θαηάζρεζεο. 

267. 2.Οη δηαηάμεηο γηα 

ηελ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα 

ηνπ νθεηιέηε 

εθαξκφδνληαη θαη 

268. α) φηαλ θηλεηά 

πξάγκαηα ηνπ νθεηιέηε 

βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ 

δαλεηζηή ή ηξίηνπ 

πξφζπκνπ λα ηα 

απνδψζεη, 

269. β) φηαλ 

θαηάζρεηαη εκπξάγκαην 

δηθαίσκα ηνπ νθεηιέηε 

επάλσ ζε μέλν θηλεηφ 

πξάγκα, 

270. γ) φηαλ πξφθεηηαη 



254.  
255.  β) φηαλ θαηάζρεηαη 

εκπξάγκαην δηθαίσκα 

ηνπ νθεηιέηε επάλσ 

ζε μέλν θηλεηφ 

πξάγκα, 

256.  
257.  γ) φηαλ πξφθεηηαη 

γηα θηλεηά πξάγκαηα 

πνπ είραλ 

κεηαβηβαζηεί απφ ηνλ 

νθεηιέηε ζε ηξίην, 

εθφζνλ ε θαηάζρεζε 

επηβάιιεηαη απφ 

δαλεηζηή πνπ πέηπρε 

ηε δηάξξεμε ηεο 

κεηαβίβαζεο σο 

θαηαδνιηεπηηθήο θαηά 

ηα άξζξα 939 επ. ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα. 

258.  
259.  3. Δμαηξνχληαη απφ 

ηελ θαηάζρεζε ηα 

πξάγκαηα πνπ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηα 

γηα ηηο ζηνηρεηψδεηο 

αλάγθεο δηαβίσζεο 

ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη, 

πξνθεηκέλνπ γηα 

γηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ 

είραλ κεηαβηβαζηεί απφ 

ηνλ νθεηιέηε ζε ηξίην, 

εθφζνλ ε θαηάζρεζε 

επηβάιιεηαη απφ δαλεηζηή 

πνπ πέηπρε ηε δηάξξεμε 

ηεο κεηαβίβαζεο σο 

θαηαδνιηεπηηθήο θαηά ηα 

άξζξα 939 επ. ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα. 

271. 3.Δμαηξνχληαη απφ 

ηελ θαηάζρεζε : α) ηα 

πξάγκαηα πνπ είλαη 

απνιχησο απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα ηηο 

ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο 

δηαβίσζεο ηνπ νθεηιέηε 

θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 

272. β) πξνθεηκέλνπ γηα 

πξφζσπα πνπ κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία 

απνθηνχλ φζα ηνπο 

ρξεηάδνληαη γηα λα 

δήζνπλ, ηα πξάγκαηα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο, 

273. γ)ηα πάζεο 

θχζεσο βηβιία πνπ δελ 

είλαη εκπφξεπκα, ηα 

νπνία, σο πνιηηηζηηθά 

αγαζά, ν δηθαζηηθφο 



πξφζσπα πνπ κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο 

εξγαζία απνθηνχλ 

φζα ηνπο ρξεηάδνληαη 

γηα λα δή-ζνπλ, ηα 

πξάγκαηα, ηα νπνία 

είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ εξγαζία ηνπο. 

260.  
261.  4. Αλ ηα 

θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα είλαη 

αζθαιηζκέλα ε 

θαηάζρεζε ηζρχεη θαη 

γηα ηελ απνδεκίσζε 

πνπ νθείιεηαη απφ ηελ 

αζθάιηζε. 

262.  

επηκειεηήο πνπ δηλεξγεί 

ηελ αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε ηα αθαηξεί θαη 

ηα παξαδίδεη κεηά απφ 

δεκφζηα πξφζθιεζε, ζε 

πνιηηηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο αληί 

ηηκήκαηνο πνπ 

ζπκθσλείηαη απφ ηνλ επη 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ππάιιειν θαη απηνχο. Ο 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο 

κπνξεί λα πξνβεί ζε θάζε 

θαηάιιειε ελέξγεηα γηα 

ηελ εμαζθάιηζε 

δεκνζηφηεηαο. Αλ 

δηαθσλήζεη εθείλνο ππέξ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ή 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε, 

απνθαζίδεη ην 

εηξελνδηθείν ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ.. 

274. 4.Αλ ηα 

θαηαζρεκέλα πξάγκαηα 

είλαη αζθαιηζκέλα ε 

θαηάζρεζε ηζρχεη θαη γηα 

ηελ απνδεκίσζε πνπ 

νθείιεηαη απφ ηελ 



αζθάιηζε.». 

275.  

276.  

277. Άξζξν 954 

278.  
279. 1. Ζ θαηάζρεζε, κε 

ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 956 

παξάγξαθνο 1 εδάθην 

γ`, γίλεηαη κε ηελ 

αθαίξεζε ηνπ 

πξάγκαηνο απφ ην 

δηθαζηηθφ επηκειεηή 

θαη ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθή έθζεζε 

κπξνζηά ζε ελήιηθν 

κάξηπξα. Σν 

θαηαζρεκέλν ην 

εθηηκά ν δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο ή ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο 

πνπ ν επηκειεηήο 

πξνζιακβάλεη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ γηα 

απηφ ην ζθνπφ. 

280.  
281. 2. Ζ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε πξέπεη λα 

πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα 

292. Άξζξν 954 

293. 1. Ζ θαηάζρεζε, 

κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 956 

παξάγξαθνο 1 εδάθην 

γ', γίλεηαη κε ηελ 

αθαίξεζε ηνπ 

πξάγκαηνο απφ ην 

δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

έθζεζε κπξνζηά ζε 

ελήιηθν κάξηπξα. Τν 

θαηαζρεκέλν ην εθηηκά 

ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο 

ή ν πξαγκαηνγλψκνλαο 

πνπ ν επηκειεηήο 

295. Άξζξν 954 

296.  

297. 2. Ζ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

πξέπεη λα πεξηέρεη, 

εθηφο απφ ηα νπζηψδε 

πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

άξζξν 117 θαη α) 

αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ 

πξάγκαηνο, ψζηε λα κε 

γελληέηαη ακθηβνιία γηα 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, β) 

αλαθνξά ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ θαηαζρεκέλνπ πνπ 

έθαλε ν δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο ή ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο, γ) 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

πνπ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα δχν 

ηξίηα ηεο αμίαο, ζηελ 

νπνία εθηηκήζεθε ην 

θαηαζρεκέλν θηλεηφ 

πξάγκα, δ) αλαθνξά ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ ζηνλ 

302. «Άξζξν 954 

303. 1.Ζ θαηάζρεζε, κε 

ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 956 παξάγξαθνο 

1 εδάθην γ`, γίλεηαη κε ηελ 

αθαίξεζε ηνπ πξάγκαηνο 

απφ ην δηθαζηηθφ 

επηκειεηή θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

έθζεζε κπξνζηά ζε 

ελήιηθν κάξηπξα. Τν 

θαηαζρεκέλν ην εθηηκά ν 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο ή ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ ν 

επηκειεηήο πξνζιακβάλεη 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα 

απηφ ην ζθνπφ. 

304. 2.Ζ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε πξέπεη λα 

πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα 

νπζηψδε πνπ απαηηνχληαη 

απφ ην άξζξν 117 θαη α) 

αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ πξάγκαηνο, 

ψζηε λα κε γελληέηαη 

ακθηβνιία γηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, β) 



νπζηψδε πνπ 

απαηηνχληαη απφ ην 

άξζξν 117 θαη α) 

αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ 

πξάγκαηνο, ψζηε λα 

κε γελληέηαη 

ακθηβνιία γηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, β) 

αλαθνξά ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ πνπ 

έθαλε ν δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο ή ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο, 

γ) ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο πνπ 

πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα δχν 

ηξίηα ηεο αμίαο, ζηελ 

νπνία εθηηκήζεθε ην 

θαηαζρεκέλν θηλεηφ 

πξάγκα, δ) αλαθνξά 

ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ 

ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη 

ε εθηέιεζε, ηεο 

επηηαγήο πνπ 

επηδφζεθε ζηνλ 

νθεηιέηε θαη ηνπ 

πνζνχ γηα ην νπνίν 

πξνζιακβάλεη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ γηα απηφ ην 

ζθνπφ. 

2. Ζ θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

πξέπεη λα πεξηέρεη, 

εθηφο απφ ηα νπζηψδε 

πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

άξζξν 117 θαη α) 

αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ 

πξάγκαηνο, ψζηε λα κε 

γελληέηαη ακθηβνιία γηα 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, β) 

αλαθνξά ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ θαηαζρεκέλνπ πνπ 

έθαλε ν δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο ή ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο, γ) 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

πνπ πξέπεη λα είλαη 

νπνίν βαζίδεηαη ε 

εθηέιεζε, ηεο επηηαγήο 

πνπ επηδφζεθε ζηνλ 

νθεηιέηε θαη ηνπ πνζνχ 

γηα ην νπνίν γίλεηαη ε 

θαηάζρεζε, ε) αλαθνξά 

ηεο εκέξαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε 

νπνία νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά ηξεηο (3) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα 

πεξάησζεο ηεο 

θαηάζρεζεο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεζζάξσλ 

(4) κελψλ απφ ηελ 

εκέξα απηή, ηνπ ηφπνπ 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαζψο θαη ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σηελ 

έθζεζε αλαθέξνληαη 

επίζεο νη φξνη πνπ 

ηπρφλ έζεζε, ζρεηηθά κε 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, ν 

ππέξ νπ ε εθηέιεζε κε 

ηελ θαηά ην άξζξν 927 

εληνιή, θαζψο επίζεο 

θαη ε ηπρφλ δηελέξγεηά 

ηνπ ελψπηνλ 

αλαθνξά ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ θαηαζρεκέλνπ πνπ 

έθαλε ν δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο ή ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο, γ) 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

πνπ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα 

ηεο αμίαο, ζηελ νπνία 

εθηηκήζεθε ην 

θαηαζρεκέλν θηλεηφ 

πξάγκα, δ) αλαθνξά ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ ζηνλ 

νπνίν βαζίδεηαη ε 

εθηέιεζε, ηεο επηηαγήο 

πνπ επηδφζεθε ζηνλ 

νθεηιέηε θαη ηνπ πνζνχ 

γηα ην νπνίν γίλεηαη ε 

θαηάζρεζε, ε) αλαθνξά 

ηεο εκέξαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε νπνία 

νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 

πέληε (5) κήλεο απφ ηελ 

εκέξα πεξάησζεο ηεο 

θαηάζρεζεο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία απηή, 

ηνπ ηφπνπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο 

θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 



γίλεηαη ε θαηάζρεζε, 

ε) αλαθνξά ηεο 

εκέξαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε 

νπνία νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά επηά (7) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα 

πεξάησζεο ηεο 

θαηάζρεζεο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε νθηψ (8) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα 

απηή, ηνπ ηφπνπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαζψο θαη ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. ηελ 

έθζεζε αλαθέξνληαη 

επίζεο νη φξνη πνπ 

ηπρφλ έζεζε, ζρεηηθά 

κε ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, 

ν ππέξ νπ ε εθηέιεζε 

κε ηελ θαηά ην άξζξν 

927 εληνιή, θαζψο 

επίζεο θαη ε ηπρφλ 

δηελέξγεηά ηνπ 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

ηνπιάρηζηνλ ηα δχν 

ηξίηα ηεο αμίαο, ζηελ 

νπνία εθηηκήζεθε ην 

θαηαζρεκέλν θηλεηφ 

πξάγκα, δ) αλαθνξά ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ ζηνλ 

νπνίν βαζίδεηαη ε 

εθηέιεζε, ηεο επηηαγήο 

πνπ επηδφζεθε ζηνλ 

νθεηιέηε θαη ηνπ πνζνχ 

γηα ην νπνίν γίλεηαη ε 

θαηάζρεζε, ε) αλαθνξά 

ηεο εκέξαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε 

νπνία νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά «εληφο 5 

κελψλ, θαη ην αξγφηεξν 

εληφο 6 κελψλ» απφ ηελ 

εκέξα πεξάησζεο ηεο 

θαηάζρεζεο, ηνπ ηφπνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο βεβαηψλεη 

ζηελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε ην ιφγν ηεο 

αδπλακίαο νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. 

298. 4. Ύζηεξα απφ 

αλαθνπή ηνπ 

επηζπεχδνληνο ή ηνπ 

θαζ` νπ ε εθηέιεζε ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, 

ην αξκφδην θαηά ην 

άξζξν 933 δηθαζηήξην, 

δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σηελ 

έθζεζε αλαθέξνληαη 

επίζεο νη φξνη πνπ ηπρφλ 

έζεζε, ζρεηηθά κε ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, ν ππέξ νπ 

ε εθηέιεζε κε ηελ θαηά ην 

άξζξν 927 εληνιή, θαζψο 

επίζεο θαη ε ηπρφλ 

δηελέξγεηά ηνπ ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο βεβαηψλεη 

ζηελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε ην ιφγν ηεο 

αδπλακίαο νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. 

305. 3.Τελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

ππνγξάθνπλ ν δηθαζηηθφο 



πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο 

δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο βεβαηψλεη 

ζηελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε ην ιφγν ηεο 

αδπλακίαο νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο.». 

282.  
283.    3. Σελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

ππνγξάθνπλ ν 

δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο θαη ν 

284. κάξηπξαο θαη αλ 

είλαη παξφληεο 

εθείλνο ππέξ ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη θαη 

285. εθείλνο θαηά ηνπ 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαζψο θαη ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σηελ 

έθζεζε αλαθέξνληαη 

επίζεο νη φξνη πνπ 

ηπρφλ έζεζε, ζρεηηθά κε 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, ν 

ππέξ νπ ε εθηέιεζε κε 

ηελ θαηά ην άξζξν 927 

εληνιή, θαζψο επίζεο 

θαη ε ηπρφλ δηελέξγεηά 

ηνπ ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

686 επ., κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηε δηφξζσζε 

ηεο έθζεζεο, ηδίσο σο 

πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεζέληνο, ηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο. Ζ 

αλαθνπή είλαη 

απαξάδεθηε αλ δελ 

θαηαηεζεί ην αξγφηεξν 

δεθαπέληε (15) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12:00 ην κεζεκέξη ηεο 

φγδνεο πξηλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ εκέξαο 

θαη αλαξηάηαη ηελ ίδηα 

εκέξα κε επηκέιεηα ηεο 

γξακκαηείαο ζηελ 

ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

επηκειεηήο θαη ν 

κάξηπξαο θαη αλ είλαη 

παξφληεο εθείλνο ππέξ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θαη 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε ηελ 

ππνγξάθνπλ θαη απηνί. Αλ 

θάπνηνο απφ απηνχο 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη, ε 

άξλεζή ηνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ έθζεζε. 

306. 4.Ύζηεξα απφ 

αλαθνπή ηνπ 

επηζπεχδνληνο ή ηνπ θαζ` 

νπ ε εθηέιεζε ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, ην 

αξκφδην θαηά ην άξζξν 

933 δηθαζηήξην, 

δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηε δηφξζσζε ηεο 

έθζεζεο, ηδίσο σο πξνο 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεζέληνο, ηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο. Ζ 

αλαθνπή είλαη 

απαξάδεθηε αλ δελ 

θαηαηεζεί ην αξγφηεξν 

δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο 



νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε ηελ 

ππνγξάθνπλ θαη 

απηνί. 

286. Αλ θάπνηνο απφ 

απηνχο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη, ε άξλεζή 

ηνπ αλαθέξεηαη 

287. ζηελ έθζεζε. 

288.  
289. 4. Ύζηεξα απφ 

αλαθνπή ηνπ 

επηζπεχδνληνο ή ηνπ 

θαζ` νπ ε εθηέιεζε ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ 

έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ην αξκφδην 

θαηά ην άξζξν 933 

δηθαζηήξην, 

δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., 

κπνξεί λα δηαηάμεη ηε 

δηφξζσζε ηεο 

έθζεζεο, ηδίσο σο 

πξνο ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ θαηαζρεζέληνο, 

ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο. Ζ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο βεβαηψλεη 

ζηελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε ην ιφγν ηεο 

αδπλακίαο νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. 

3. Τελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε ππνγξάθνπλ ν 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο 

θαη ν κάξηπξαο θαη αλ 

είλαη παξφληεο εθείλνο 

ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

Απαζρνινπκέλσλ. Ζ 

απφθαζε πνπ δέρεηαη 

ηελ αλαθνπή ζα πξέπεη 

λα θνηλνπνηείηαη ή λα 

θαηαηίζεηαη, κε 

επηκέιεηα ηνπ θαζ΄ νχ ε 

εθηέιεζε ην αξγφηεξν 

κέρξη ηελ επνκέλε 

εκέξα ηεο εθδφζεψο 

ηεο, ζηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν πνπ 

έρεη νξηζζεί ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο.  

299.  

300.  

301.  

εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12:00 ην κεζεκέξη ηεο 

φγδνεο πξηλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ εκέξαο 

θαη αλαξηάηαη ηελ ίδηα 

εκέξα κε επηκέιεηα ηεο 

γξακκαηείαο ζηελ 

ηζηνζειίδα δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ).». 

307.  



αλαθνπή είλαη 

απαξάδεθηε αλ δελ 

θαηαηεζεί ην 

αξγφηεξν δεθαπέληε 

(15) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

Ζ απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12:00 ην κεζεκέξη ηεο 

φγδνεο πξηλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ 

εκέξαο θαη αλαξηάηαη 

ηελ ίδηα εκέξα κε 

επηκέιεηα ηεο 

γξακκαηείαο ζηελ 

ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηε- ξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Σακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ.» 

290.  
291.  

θαη εθείλνο θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε ηελ 

ππνγξάθνπλ θαη απηνί. 

Αλ θάπνηνο απφ απηνχο 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη, 

ε άξλεζή ηνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ 

έθζεζε. 

4. Ύζηεξα απφ αλαθνπή 

ηνπ επηζπεχδνληνο ή 

ηνπ θαζ' νπ ε εθηέιεζε 

ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, 

ην αξκφδην θαηά ην 

άξζξν 933 δηθαζηήξην, 

δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., κπνξεί λα 



δηαηάμεη ηε δηφξζσζε 

ηεο έθζεζεο, ηδίσο σο 

πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θαηαζρεζέληνο, ηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο. Ζ 

αλαθνπή είλαη 

απαξάδεθηε αλ δελ 

θαηαηεζεί ην αξγφηεξν 

δεθαπέληε (15) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα 

δεκνζηεχεηαη έσο ηηο 

12:00 ην κεζεκέξη ηεο 

φγδνεο πξηλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ εκέξαο 

θαη αλαξηάηαη ηελ ίδηα 

εκέξα κε επηκέιεηα ηεο 



γξακκαηείαο ζηελ 

ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ». 

294.  

308. Άξζξν 959 

309.  
310.  1. Σα θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα 

πιεηζηεξηάδνληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ηφπνπ φπνπ έγηλε ε 

θαηάζρεζε. Δάλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

337. Άξζξν 959 

338.  

339. 1. Τα 

θαηαζρεκέλα πξάγκαηα 

πιεηζηεξηάδνληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα 

ελψπηνλ 

344. Άξζξν 959 

345.  

346.  5. Κάζε 

ππνςήθηνο πιεηνδφηεο 

δειψλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν 

πιεηζηεξηαζκφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

απηνχ, αθνχ έρεη 

θαηαβάιεη ηελ εγγχεζε 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 965 θαη έρεη 

350. «Άξζξν 959 

351. 1.Τα θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα 

πιεηζηεξηάδνληαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ 

φπνπ έγηλε ε θαηάζρεζε. 

Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, δελ είλαη δπλαηφ λα 

νξηζζεί ζπκβνιαηνγξάθνο 

ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο 



δελ είλαη δπλαηφ λα 

νξηζζεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο 

(θαηάζρεζεο), ηα 

θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα 

πιεηζηεξηάδνληαη 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη 

απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ, ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο ησλ 

θαηαζρεκέ- λσλ 

δηελεξγείηαη κέζσ 

ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ απφ 

ηνλ πηζηνπνηεκέλν, 

γηα ην ζθνπφ απηφλ, 

ππάιιειν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ 

φπνπ έγηλε ε 

θαηάζρεζε. Δάλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ 

είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο 

(θαηάζρεζεο), ηα 

θαηαζρεκέλα πξάγκαηα 

πιεηζηεξηάδνληαη 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ, 

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά 

ην πιεξεμνχζην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1003, κέρξη ψξα 

15:00, δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ νξηζζείζα εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Οη 

πξνζθνξέο, κε πνηλή 

αθπξφηεηαο, δελ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ 

αίξεζε ή φξν, θαη είλαη 

αλέθθιεηεο. Τν ηέινο 

ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή. Ζ 

θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, 

γίλεηαη κε θαηάζεζε 

κεηξεηψλ ή κε 

κεηαθνξά πίζησζεο  

ζηνλ εηδηθφ αθαηάζρεην 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα απφ 

ηνλ ππάιιειν ηνπ 

(θαηάζρεζεο), ηα 

θαηαζρεκέλα πξάγκαηα 

πιεηζηεξηάδνληαη ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο ησλ 

θαηαζρεκέλσλ 

δηελεξγείηαη κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηνλ 

πηζηνπνηεκέλν, γηα ην 

ζθνπφ απηφλ, ππάιιειν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηνπ 

ίδηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

πνπ νξίζηεθε αξρηθά θαη 

ζηελ πεξίπησζε 

πνιιαπιψλ θαηαζρέζεσλ. 

352. 2.Ζ θπξηφηεηα, 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ 



πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ 

ηνπ ίδηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

πνπ νξίζηεθε αξρηθά 

θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνιιαπιψλ 

θαηαζρέζεσλ. 

311.  
312.  2. Ζ θπξηφηεηα, 

δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

αλήθεη ζηνπο θαηά 

ηφπνλ αξκνδίνπο 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχο 

ζπιιφγνπο. 

313.  
314.  3. Σα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκνχ 

πεξηέρνπλ φια ηα 

πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο ησλ 

θαηαζρεκέλσλ 

δηελεξγείηαη κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ απφ 

ηνλ πηζηνπνηεκέλν, γηα 

ην ζθνπφ απηφλ, 

ππάιιειν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ 

ηνπ ίδηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ 

νξίζηεθε αξρηθά θαη 

ζηελ πεξίπησζε 

πνιιαπιψλ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηξάπεδαο, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

κήλα ή κε επηηαγή πνπ 

έρεη εθδνζεί απφ 

ηξάπεδα ή άιιν 

πηζησηηθφ ίδξπκα. Ζ 

θαηάζεζε ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηνλ άλσ εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ κε 

θαηάζεζε κεηξεηψλ ή 

κε κεηαθνξά πίζησζεο 

ή κε επηηαγή πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ ηξάπεδα ή 

άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Κάζε ππνςήθηνο 

πιεηνδφηεο δηνξίδεη κε 

ειεθηξνληθή δήισζε 

αληίθιεην πνπ θαηνηθεί 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο κέρξη 

ψξα 15:00 δχν (2) 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ αλήθεη 

ζηνπο θαηά ηφπνλ 

αξκνδίνπο 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχο 

ζπιιφγνπο. 

353. 3.Τα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκνχ 

πεξηέρνπλ φια ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη 

ζην απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο. 

354. 4.Σηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ιακβάλνπλ κέξνο 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο πνπ 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

πηζηνπνηεζεί ζηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκψλ. 

Πιεηνδνζία πεξηζζφηεξσλ 

απφ θνηλνχ είλαη εθηθηή, 

κφλν εάλ ρνξεγεζεί ζε 

νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ 

εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην απφ ηνπο 

ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο 

πιεηνδφηεο θαη απηφο 



έθζεζεο. 

315.  
316.  4. ηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ιακβάλνπλ κέξνο 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο 

πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο 

πηζηνπνηεζεί ζηα 

ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκψλ. 

Πιεηνδνζία 

πεξηζζφηεξσλ απφ 

θνηλνχ δελ είλαη 

δπλαηή. 

317.  
318.  5. Κάζε ππνςήθηνο 

πιεηνδφηεο δειψλεη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν 

πιεηζηεξηαζκφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο απηνχ, αθνχ 

έρεη θαηαβάιεη ηελ 

εγγχεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 965 θαη έρεη 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά 

θαηαζρέζεσλ. 

340. 2. Ζ θπξηφηεηα, 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ αλήθεη 

ζηνπο θαηά ηφπνλ 

αξκνδίνπο 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχο 

ζπιιφγνπο. 

1. Τα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκνχ 

πεξηέρνπλ φια ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ νξηζζείζα εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

δηαθνξεηηθά αληίθιεηνο 

ζεσξείηαη ν γξακκαηέαο 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο. 

Τν ηειεπηαίν εδάθην 

εθαξκφδεηαη, αθφκε θαη 

φηαλ ν πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. 

347.  

348.  8. Οη 

ειεθηξνληθνί 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγνχληαη κφλν 

εξγάζηκε εκέξα 

Τεηάξηε ή Πέκπηε ή 

Παξαζθεπή, απφ ηηο 

14:00 έσο ηηο 16:00. Σε 

πξνβεί ζηε ζρεηηθή 

δήισζε ζπκκεηνρήο θαη 

ππνβνιήο ηνπ 

πιεξεμνπζίνπ, πξηλ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 5. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, θαη 

εθφζνλ θαηαθπξσζεί 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

πιεηνδφηεο ην πξάγκα, 

απηνί ελέρνληαη εηο 

νιφθιεξνλ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο. 

355. 5.Κάζε ππνςήθηνο 

πιεηνδφηεο δειψλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν 

πιεηζηεξηαζκφ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο απηνχ, 

αθνχ έρεη θαηαβάιεη ηελ 

εγγχεζε ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 965 θαη έρεη 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά ην 

πιεξεμνχζην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1003, επί θνηλήο 

δε πιεηνδνζίαο ην θαηά 

ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο πιεξεμνχζην 

κέρξη ψξα 15:00, δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 



ην πιεξεμνχζην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1003, κέρξη 

ψξα 15:00, δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ νξηζζείζα εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

Οη πξνζθνξέο, κε 

πνηλή αθπξφηεηαο, 

δελ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ 

αίξεζε ή φξν, θαη 

είλαη αλέθθιεηεο. Σν 

ηέινο ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή. Ζ 

θαηάζεζε ηεο 

εγγχεζεο, ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

ζε εηδηθφ αθαηάζρεην 

επαγγεικαηηθφ 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο. 

2. Σηνλ ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ιακβάλνπλ κέξνο 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο 

πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο 

πηζηνπνηεζεί ζηα 

ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα. 

«Πιεηνδνζία 

πεξηζζφηεξσλ απφ 

θνηλνχ είλαη εθηθηή, 

κφλν εάλ ρνξεγεζεί ζε 

νπνηνλδήπνηε εμ απηψλ 

εηδηθφ 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην απφ ηνπο 

ινηπνχο 

πεξίπησζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ήηνη 

απφ ψξα 15:59:00 έσο 

15:59:59 δίδεηαη 

απηφκαηε παξάηαζε 

πέληε (5) ιεπηψλ. Γηα 

θάζε πξνζθνξά πνπ 

ππνβάιιεηαη θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηεο 

παξάηαζεο, δίδεηαη λέα 

απηφκαηε παξάηαζε 

πέληε (5) ιεπηψλ, 

εθφζνλ ππνβιεζεί 

κεγαιχηεξε πξνζθνξά. 

Οη παξαηάζεηο κπνξνχλ 

λα ζπλερηζζνχλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) 

σξψλ απφ ηελ 

νξηζζείζα ψξα ιήμεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, νπφηε 

νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Ζιεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

νξηζζείζα εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Οη 

πξνζθνξέο, κε πνηλή 

αθπξφηεηαο, δελ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ αίξεζε 

ή φξν, θαη είλαη 

αλέθθιεηεο. Τν ηέινο 

ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή. Ζ 

θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε εηδηθφ 

αθαηάζρεην 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα 

δηαηεξείηαη ζε ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σε 

πεξίπησζε πιεηνδνζίαο 

πεξηζζνηέξσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 4, ε θαηάζεζε 

ηεο εγγχεζεο θαη ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο κπνξεί λα 



ινγαξηαζκφ πνπ ζα 

δηαηεξείηαη ζε 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

Κάζε ππνςήθηνο 

πιεηνδφηεο δηνξίδεη 

κε ειεθηξνληθή 

δήισζε αληίθιεην 

πνπ θαηνηθεί ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο 

κέρξη ψξα 15:00 δχν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ νξηζζείζα 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

δηαθνξεηηθά 

αληίθιεηνο ζεσξείηαη 

ν γξακκαηέαο ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο. 

Σν ηειεπηαίν εδάθην 

εθαξκφδεηαη, αθφκε 

θαη φηαλ ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ελδηαθεξφκελνπο 

πιεηνδφηεο θαη απηφο 

πξνβεί ζηε ζρεηηθή 

δήισζε ζπκκεηνρήο θαη 

ππνβνιήο ηνπ 

πιεξεμνπζίνπ, πξηλ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 

ηνπ παξφληνο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, θαη 

εθφζνλ θαηαθπξσζεί 

ζηνπο 

341. πεξηζζφηεξνπο 

πιεηνδφηεο ην πξάγκα, 

απηνί ελέρνληαη εηο 

νιφθιεξνλ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο». 

3. Κάζε ππνςήθηνο 

κπνξεί λα γίλεη απφ 1ε 

Απγνχζηνπ έσο 31 

Απγνχζηνπ, θαζψο θαη 

ηελ πξνεγνχκελε θαη 

ηελ επνκέλε εβδνκάδα 

ηεο εκέξαο ησλ 

εθινγψλ γηα ηελ 

αλάδεημε βνπιεπηψλ, 

αληηπξνζψπσλ ζην 

Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη 

Οξγάλσλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

απαγφξεπζε απηή ηζρχεη 

θαη γηα ηηο 

επαλαιεπηηθέο εθινγέο 

θαη κφλν γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ηέηνηεο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

πινία, αεξνζθάθε θαη 

γηα πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

θζνξά. 

349.  

γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε 

πιεηνδφηε είηε απηφο 

ελεξγεί αηνκηθά είηε σο 

εθπξφζσπνο ησλ ινηπψλ. 

Κάζε ππνςήθηνο 

πιεηνδφηεο, επί θνηλήο δε 

πιεηνδνζίαο ν 

εθπξφζσπνο ησλ ινηπψλ, 

δηνξίδεη κε ειεθηξνληθή 

δήισζε αληίθιεην πνπ 

θαηνηθεί ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο 

κέρξη ψξα 15:00 δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

δηαθνξεηηθά αληίθιεηνο 

ζεσξείηαη ν γξακκαηέαο 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο. Τν 

ηειεπηαίν εδάθην 

εθαξκφδεηαη, αθφκε θαη 

φηαλ ν πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 



δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. 

319.  
320.  6. Ο ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ κεηά 

ην πέξαο ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ειέγρεη 

ηα ππνβαιιφκελα 

αξρεία δηαπηζηψλεη κε 

πξάμε ηνπ, κέρξη ψξα 

17:00 ηεο 

πξνεγνχκελεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

εκέξαο, ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηππψζεσλ 

πνπ νξίδνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη 

ππνβάιιεη ζηα 

πιεηνδφηεο δειψλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν 

πιεηζηεξηαζκφ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

απηνχ, αθνχ έρεη 

θαηαβάιεη ηελ εγγχεζε 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 965 θαη έρεη 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά 

ην πιεξεμνχζην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 

342. 1003, «επί

 θνηλήο δε πιεηνδνζίαο 

ην θαηά ηελ παξάγξαθν 

4 ηνπ 

343. παξφληνο 

πιεξεμνχζην» κέρξη ψξα 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. 

356. 6.Ο ππάιιεινο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ κεηά ην 

πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ειέγρεη ηα 

ππνβαιιφκελα αξρεία 

δηαπηζηψλεη κε πξάμε ηνπ, 

κέρξη ψξα 17:00 ηεο 

πξνεγνχκελεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ εκέξαο, 

ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη 

ππνβάιιεη ζηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκψλ 

(ΖΛ.ΣΥ.ΠΛΔΗΣ) 

θαηάινγν ησλ ππνςήθησλ 

πιεηνδνηψλ πνπ 

δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

κέξνο. 

357. 7.Αλ ηα 

θαηαζρεκέλα πξάγκαηα 

βξίζθνληαη ζηελ 



ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκνχ 

θαηάινγν ησλ 

ππνςήθησλ 

πιεηνδνηψλ πνπ 

δηθαηνχληαη λα 

ιάβνπλ κέξνο. 

321.  
322.  7. Αλ ηα 

θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα 

πεξηζζφηεξσλ 

εηξελνδηθείσλ, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη, θαη` 

επηινγή ηνπ 

επηζπεχδνληνο, ζηελ 

πεξηθέξεηα 

νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

άλσ εηξελνδηθείσλ. 

Δάλ ν πιεηζηεξηαζκφο 

κπνξεί λα γίλεη 

ειεθηξνληθά ζε κία 

κφλν απφ απηέο, 

επηιέγεηαη 

ππνρξεσηηθά ε 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ 

15:00, δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ νξηζζείζα εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Οη 

πξνζθνξέο, κε πνηλή 

αθπξφηεηαο, δελ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ 

αίξεζε ή φξν, θαη είλαη 

αλέθθιεηεο. Τν ηέινο 

ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή. Ζ 

θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο, 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πεξηθέξεηα πεξηζζφηεξσλ 

εηξελνδηθείσλ, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη, θαη` επηινγή 

ηνπ επηζπεχδνληνο, ζηελ 

πεξηθέξεηα νπνηνπδήπνηε 

εθ ησλ άλσ 

εηξελνδηθείσλ. Δάλ ν 

πιεηζηεξηαζκφο κπνξεί λα 

γίλεη ειεθηξνληθά ζε κία 

κφλν απφ απηέο, 

επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά ε 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ 

εηξελνδηθείνπ θαη αλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ 

κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζε 

θακία απφ απηέο, 

επηιέγεηαη ε πεξηθέξεηα 

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Αξκφδην γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

πνπ αλαθχνληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη ην 

δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. 

358. 8.Οη ειεθηξνληθνί 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγνχληαη κφλν 



εηξελνδηθείνπ θαη αλ, 

γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, δελ κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ζε θακία 

απφ απηέο, επηιέγεηαη 

ε πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Αξκφδην γηα 

ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ 

αλαθχνληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη 

ην δηθαζηήξην ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο. 

323.  
324.  8. Οη ειεθηξνληθνί 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγνχληαη κφλν 

εξγάζηκε εκέξα 

Σεηάξηε ή Πέκπηε ή 

Παξαζθεπή, απφ ηηο 

10:00 π.κ. έσο ηηο 

14:00 ή απφ ηηο 14:00 

έσο ηηο 18:00. ε 

πεξίπησζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

εηδηθφ αθαηάζρεην 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα 

δηαηεξείηαη ζε ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα απφ 

ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. «ε 

πεξίπησζε πιεηνδνζίαο 

πεξηζζνηέξσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 4 ηνπ 

παξφληνο, ε θαηάζεζε 

ηεο εγγχεζεο θαη ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο κπνξεί λα 

γίλεη αηνκηθά απφ 

νπνηνλδήπνηε απφ 

απηνχο ή θαη σο 

εθπξφζσπνο ησλ 

εξγάζηκε εκέξα Τεηάξηε 

ή Πέκπηε ή Παξαζθεπή, 

απφ ηηο 10:00 έσο ηηο 

12:00 θαη απφ ηηο 14:00 

έσο ηηο 16:00. Σε ππνβνιή 

πξνζθνξάο θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ήηνη απφ 

ψξα 11:59:00 έσο 

11:59:59 ή απφ ψξα 

15:59:00 έσο 15:59:59 

δίδεηαη απηφκαηε 

παξάηαζε πέληε (5) 

ιεπηψλ. Γηα θάζε 

πξνζθνξά πνπ 

ππνβάιιεηαη θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηεο 

παξάηαζεο, δίδεηαη λέα 

απηφκαηε παξάηαζε πέληε 

(5) ιεπηψλ, εθφζνλ 

ππνβιεζεί κεγαιχηεξε 

πξνζθνξά. Οη παξαηάζεηο 

κπνξνχλ λα ζπλερηζζνχλ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ηεο κίαο (1) 

ψξαο απφ ηελ νξηζζείζα 

ψξα ιήμεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, νπφηε 

νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο 



ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ήηνη 

απφ ψξα 13:59:00 

έσο 13:59:59 ή απφ 

ψξα 17:59:00 έσο 

17:59:59 δίδεηαη 

απηφκαηε παξάηαζε 

πέληε (5) ιεπηψλ. Γηα 

θάζε πξνζθνξά πνπ 

ππνβάιιεηαη θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηεο 

παξάηαζεο, δίδεηαη 

λέα απηφκαηε 

παξάηαζε πέληε (5) 

ιεπηψλ, εθφζνλ 

ππνβιεζεί κεγαιχηεξε 

πξνζθνξά. Οη 

παξαηάζεηο κπνξνχλ 

λα ζπλερηζζνχλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ησλ δχν 

(2) σξψλ απφ ηελ 

νξηζζείζα ψξα ιήμεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

νπφηε νινθιεξψλεηαη 

ε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Ζιεθηξνληθφο 

ινηπψλ. Κάζε 

ππνςήθηνο πιεηνδφηεο, 

επί θνηλήο δε 

πιεηνδνζίαο ν 

εθπξφζσπνο ησλ 

ινηπψλ, δηνξίδεη κε 

ειεθηξνληθή  δήισζε 

αληίθιεην πνπ θαηνηθεί 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο κέρξη ψξα 

15:00 δχν (2) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

δηαθνξεηηθά αληίθιεηνο 

ζεσξείηαη ν γξακκαηέαο 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο». 

Τν ηειεπηαίν εδάθην 

πξνζθνξψλ. 

Ζιεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ 

1ε Απγνχζηνπ έσο ηελ 

31ε Απγνχζηνπ, θαζψο 

θαη ηελ πξνεγνχκελε θαη 

ηελ επνκέλε εβδνκάδα 

ηεο εκέξαο ησλ εθινγψλ 

γηα ηελ αλάδεημε 

βνπιεπηψλ, 

αληηπξνζψπσλ ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη Οξγάλσλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

απαγφξεπζε απηή ηζρχεη 

θαη γηα ηηο επαλαιεπηηθέο 

εθινγέο θαη κφλν γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ηέηνηεο, εθηφο 

αλ πξφθεηηαη γηα πινία, 

αεξνζθάθε θαη γηα 

πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηνχλ θζνξά. 

359. 9.Ο ειεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο είλαη 

αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ 

ηχπνπ θαηά ηνλ νπνίν 

ππνβάιινληαη δηαδνρηθέο 

πξνζθνξέο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο 

ππνβάιινπλ ζπλερψο 



πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη απφ 

1ε Απγνχζηνπ έσο 31 

Απγνχζηνπ, θαζψο 

θαη ηελ πξνεγνχκελε 

θαη ηελ επνκέλε 

εβδνκάδα ηεο εκέξαο 

ησλ εθινγψλ γηα ηελ 

αλάδεημε βνπιεπηψλ, 

αληηπξνζψπσλ ζην 

Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη 

Οξγάλσλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

απαγφξεπζε απηή 

ηζρχεη θαη γηα ηηο 

επαλαιεπηηθέο 

εθινγέο θαη κφλν γηα 

ηηο πεξηθέξεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ηέηνηεο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη 

γηα πινία, αεξνζθάθε 

θαη γηα πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

θζνξά. 

325.  
326.  9. Ο ειεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο είλαη 

αλνηθηνχ 

πιεηνδνηηθνχ ηχπνπ 

εθαξκφδεηαη, αθφκε θαη 

φηαλ ν πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. 

4. Ο ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ κεηά ην 

πέξαο ηεο πξνζεζκίαο 

ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ειέγρεη ηα 

ππνβαιιφκελα αξρεία 

πξνζθνξά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ εθάζηνηε κέγηζηε 

έσο ην ρξφλν ιήμεο ηεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Σηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

ππνβιεζείζεο θαηά ηα 

αλσηέξσ πξνζθνξέο. 

360. 10.Με ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, 

νη ππνςήθηνη πιεηνδφηεο 

ελεκεξψλνληαη ακέζσο 

απφ ηα ζπζηήκαηα γηα ην 

πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

ηνλ αθξηβή ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο, θαζψο θαη 

φηη απηή έρεη θαηαγξαθεί. 

Ο ππνςήθηνο πιεηνδφηεο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

εθάζηνηε κέγηζηε 

ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

361. 11.Όινη νη 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ελεκεξψλνληαη ακέζσο 

απφ ηα ζπζηήκαηα γηα 

ηπρφλ αλαζηνιή, 

καηαίσζε ή δηαθνπή ηνπ 



θαηά ηνλ νπνίν 

ππνβάιινληαη 

δηαδνρηθέο 

πξνζθνξέο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο 

ππνβάιινπλ ζπλερψο 

πξνζθνξά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ εθάζηνηε 

κέγηζηε έσο ην ρξφλν 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. ηα 

ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

θαηαγξάθνληαη φιεο 

νη ππνβιεζείζεο θαηά 

ηα αλσηέξσ 

πξνζθνξέο. 

327.  
328.  10. Με ηελ 

ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, νη 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο 

ελεκεξψλνληαη 

ακέζσο απφ ηα 

ζπζηήκαηα γηα ην 

πνζφ ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο, ηνλ αθξηβή 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο, 

θαζψο θαη φηη απηή 

έρεη θαηαγξαθεί. Ο 

δηαπηζηψλεη κε πξάμε 

ηνπ, κέρξη ψξα 17:00 

ηεο πξνεγνχκελεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

εκέξαο, ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη 

ππνβάιιεη ζηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκνχ 

θαηάινγν ησλ 

ππνςήθησλ πιεηνδνηψλ 

πνπ δηθαηνχληαη λα 

ιάβνπλ κέξνο. 

5. Αλ ηα θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο 

θαη γηα ην ιφγν απηήο. 

362. 12.Μεηά ηε ιήμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

ησλ πιεηνδνηηθψλ 

πξνζθνξψλ, 

αλαθνηλψλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ. Όζνη έρνπλ 

ιάβεη κέξνο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ελεκεξψλνληαη ακειιεηί 

γηα ην απνηέιεζκά ηνπ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη ηελ έθζεζε ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 965, 

θαηαθπξψλνληαο ηα 

πξάγκαηα ζηνλ πιεηνδφηε. 

363. 13.Σηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ θηλεηψλ, ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη 

ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 



ππνςήθηνο 

πιεηνδφηεο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

εθάζηνηε κέγηζηε 

ππνβιεζείζα 

πξνζθνξά. 

329.  
330.  11. Όινη νη 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο 

πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηνλ ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ελεκεξψλνληαη 

ακέζσο απφ ηα 

ζπζηήκαηα γηα ηπρφλ 

αλαζηνιή, καηαίσζε 

ή δηαθνπή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαζψο θαη γηα ην 

ιφγν απηήο. 

331.  
332.  12. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο ησλ 

πιεηνδνηηθψλ 

πξνζθνξψλ, 

αλαθνηλψλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κέζσ 

ησλ ειεθηξνληθψλ 

πεξηζζφηεξσλ 

εηξελνδηθείσλ, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη, θαη' 

επηινγή ηνπ 

επηζπεχδνληνο, ζηελ 

πεξηθέξεηα 

νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

άλσ εηξελνδηθείσλ. Δάλ 

ν πιεηζηεξηαζκφο 

κπνξεί λα γίλεη 

ειεθηξνληθά ζε κία 

κφλν απφ απηέο, 

επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά 

ε πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ 

εηξελνδηθείνπ θαη αλ, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

δελ κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ζε θακία 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο ην αξγφηεξν 

ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ. 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο, ην 

θαηαθπξσκέλν πξάγκα 

παξαδίδεηαη ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή. Ζ 

παξάδνζε ηνπ πξάγκαηνο 

ζηνλ ππεξζεκαηηζηή δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη, 

ην αξγφηεξν ηελ πέκπηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, λα 

θαηαζέζεη ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Τακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ. Ζ θαηάζεζε 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

είλαη αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία θαη δελ 



ζπζηεκάησλ. Όζνη 

έρνπλ ιάβεη κέξνο 

ζηνλ ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ελεκεξψλνληαη 

ακειιεηί γηα ην 

απνηέιεζκά ηνπ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη ηελ έθζεζε 

ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 965, 

θαηαθπξψλνληαο ηα 

πξάγκαηα ζηνλ 

πιεηνδφηε. 

333.  
334.  13. ηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

θηλεηψλ, ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

απφ απηέο, επηιέγεηαη ε 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Αξκφδην γηα 

ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ 

αλαθχνληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη ην 

δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. 

6. Οη ειεθηξνληθνί 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγνχληαη κφλν 

εξγάζηκε εκέξα 

Τεηάξηε ή Πέκπηε ή 

Παξαζθεπή, απφ ηηο 

10:00 έσο «ηηο 12:00» 

ππφθεηηαη ζηηο δεζκεχζεηο 

πνπ επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. Δληφο 

ηεο επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο, ν ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

απνδίδεη ην ηέινο ρξήζεο 

ζηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ηνπ νπνίνπ απηφο 

είλαη κέινο. Δληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 

κέξνο ηνπ αλσηέξσ 

πνζνχ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 

14 ηνπ παξφληνο, 

απνδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ζην ΤΑ.Φ.ΓΗ.Κ. 

Οη εηδηθφηεξνη φξνη ηεο 

ηήξεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ησλ ππαιιήισλ ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ νξίδνληαη 

κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Γηθαηνζχλεο. 



ηέινο ρξήζεο ην 

αξγφηεξν ηελ ηξίηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ. 

Με ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο, ην 

θαηαθπξσκέλν 

πξάγκα παξαδίδεηαη 

ζηνλ ππεξζεκαηηζηή. 

Ζ παξάδνζε ηνπ 

πξάγκαηνο ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, ην αξγφηεξν 

ηελ πέκπηε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, λα 

θαηαζέζεη ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. Ζ θαηάζεζε 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

θαη απφ ηηο 14:00 έσο 

«ηηο 16:00». Σε 

ππνβνιή πξνζθνξάο 

θαηά ην ηειεπηαίν ιεπηφ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ήηνη 

απφ ψξα 11:59:00 έσο 

11:59:59 ή απφ ψξα 

15:59:00 έσο 15:59:59 

δίδεηαη απηφκαηε 

παξάηαζε πέληε (5) 

ιεπηψλ. Γηα θάζε 

πξνζθνξά πνπ 

ππνβάιιεηαη θαηά ην 

ηειεπηαίν ιεπηφ ηεο 

παξάηαζεο, δίδεηαη λέα 

απηφκαηε παξάηαζε 

πέληε (5) ιεπηψλ, 

εθφζνλ ππνβιεζεί 

κεγαιχηεξε πξνζθνξά. 

364. 14.Με απνθάζεηο 

ηνπ Υπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, 

θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξνη φξνη 

ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ, νη 

ιεπηνκέξεηεο ππνβνιήο 

ησλ πιεηνδνηηθψλ 

πξνζθνξψλ, ε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαη 

εγγξαθήο ρξεζηψλ ζηα 

ζπζηήκαηα, ην χςνο θαη ν 

ηξφπνο θαζνξηζκνχ, 

επηκεξηζκνχ, είζπξαμεο 

θαη απφδνζεο ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ, 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο θαη ηνπ 

κέξνπο απηνχ πνπ 

απνδίδεηαη ζην 

ΤΑ.Φ.ΓΗΚ., θαζψο θαη 

θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα.». 

365.  



είλαη αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία 

θαη δελ ππφθεηηαη ζηηο 

δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ. Δληφο ηεο 

επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο, 

ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

απνδίδεη ην ηέινο 

ρξήζεο ζηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ηνπ νπνίνπ 

απηφο είλαη κέινο. 

Δληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, 

κέξνο ηνπ αλσηέξσ 

πνζνχ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 14 ηνπ 

παξφληνο, απνδίδεηαη 

απφ ηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

Οη παξαηάζεηο κπνξνχλ 

λα ζπλερηζζνχλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν «ηεο κίαο 

(1) ψξαο» απφ ηελ 

νξηζζείζα ψξα ιήμεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, νπφηε 

νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Ζιεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη απφ 1ε 

Απγνχζηνπ έσο 31 

Απγνχζηνπ, θαζψο θαη 

ηελ πξνεγνχκελε θαη 

ηελ επνκέλε εβδνκάδα 

ηεο εκέξαο ησλ 

εθινγψλ γηα ηελ 



ζχιινγν ζην 

ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ. Οη 

εηδηθφηεξνη φξνη ηεο 

ηήξεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ 

ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ 

ππαιιήισλ ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ 

νξίδνληαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

335.  
336.  14. Με απνθάζεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξνη φξνη 

ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ, νη 

αλάδεημε βνπιεπηψλ, 

αληηπξνζψπσλ ζην 

Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη 

Οξγάλσλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

απαγφξεπζε απηή ηζρχεη 

θαη γηα ηηο 

επαλαιεπηηθέο εθινγέο 

θαη κφλν γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ηέηνηεο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

πινία, αεξνζθάθε θαη 

γηα πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

θζνξά. 

7. Ο ειεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο είλαη 

αλνηθηνχ πιεηνδνηηθνχ 



ιεπηνκέξεηεο 

ππνβνιήο ησλ 

πιεηνδνηηθψλ 

πξνζθνξψλ, ε 

δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαη 

εγγξαθήο ρξεζηψλ 

ζηα ζπζηήκαηα, ην 

χςνο θαη ν ηξφπνο 

θαζνξηζκνχ, 

επηκεξηζκνχ, 

είζπξαμεο θαη 

απφδνζεο ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ, 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο θαη ηνπ 

κέξνπο απηνχ πνπ 

απνδίδεηαη ζην 

ΣΑ.Υ.ΓΗΚ., θαζψο θαη 

θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα.». 

ηχπνπ θαηά ηνλ νπνίν 

ππνβάιινληαη 

δηαδνρηθέο πξνζθνξέο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο 

ππνβάιινπλ ζπλερψο 

πξνζθνξά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ εθάζηνηε 

κέγηζηε έσο ην ρξφλν 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. Σηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

ππνβιεζείζεο θαηά ηα 

αλσηέξσ πξνζθνξέο. 

8. Με ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, νη 

ππνςήθηνη πιεηνδφηεο 

ελεκεξψλνληαη ακέζσο 

απφ ηα ζπζηήκαηα γηα 

ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο 



ηνπο, ηνλ αθξηβή ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο, θαζψο 

θαη φηη απηή έρεη 

θαηαγξαθεί. Ο 

ππνςήθηνο πιεηνδφηεο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

εθάζηνηε κέγηζηε 

ππνβιεζείζα 

πξνζθνξά. 

9. Όινη νη ππνςήθηνη 

πιεηνδφηεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ελεκεξψλνληαη ακέζσο 

απφ ηα ζπζηήκαηα γηα 

ηπρφλ αλαζηνιή, 

καηαίσζε ή δηαθνπή 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαζψο θαη γηα ην ιφγν 



απηήο. 

10. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

ησλ πιεηνδνηηθψλ 

πξνζθνξψλ, 

αλαθνηλψλεηαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κέζσ 

ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ. Όζνη 

έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ 

ελεκεξψλνληαη 

ακειιεηί γηα ην 

απνηέιεζκά ηνπ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη ηελ έθζεζε 



ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

965, θαηαθπξψλνληαο 

ηα πξάγκαηα ζηνλ 

πιεηνδφηε. 

11. Σηνλ ειεθηξνληθφ 

πιεηζηεξηαζκφ θηλεηψλ, 

ν ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο ην 

αξγφηεξν ηελ ηξίηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Με 

ηελ θαηαβνιή ηνπ 



πιεηζηεξηάζκαηνο θαη 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο, ην 

θαηαθπξσκέλν πξάγκα 

παξαδίδεηαη ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή. Ζ 

παξάδνζε ηνπ 

πξάγκαηνο ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, ην αξγφηεξν 

ηελ πέκπηε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, λα 

θαηαζέζεη ην 



πιεηζηεξίαζκα ζην 

Τακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. Ζ θαηάζεζε 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

είλαη αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία 

θαη δελ ππφθεηηαη ζηηο 

δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

Δληφο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ 

ηελ παξέιεπζε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ν 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

απνδίδεη ην ηέινο 



ρξήζεο ζηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ηνπ νπνίνπ 

απηφο είλαη κέινο. 

Δληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, 

κέξνο ηνπ αλσηέξσ 

πνζνχ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 14 ηνπ 

παξφληνο, απνδίδεηαη 

απφ ηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ζην 

ΤΑ.Φ.ΓΗ.Κ. Οη 

εηδηθφηεξνη φξνη ηεο 

ηήξεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ 

ηξαπεδηθψλ 



ινγαξηαζκψλ ησλ 

ππαιιήισλ ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ 

νξίδνληαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ 

Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

12. Με απνθάζεηο ηνπ 

Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ 

θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεξνη φξνη 

ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 



ζπζηεκάησλ 

πιεηζηεξηαζκνχ, νη 

ιεπηνκέξεηεο ππνβνιήο 

ησλ πιεηνδνηηθψλ 

πξνζθνξψλ, ε 

δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαη 

εγγξαθήο ρξεζηψλ ζηα 

ζπζηήκαηα, ην χςνο θαη 

ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ, 

επηκεξηζκνχ, είζπξαμεο 

θαη απφδνζεο ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ, 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

ηέινπο ρξήζεο θαη ηνπ 

κέξνπο απηνχ πνπ 

απνδίδεηαη ζην 

ΤΑ.Φ.ΓΗΚ., θαζψο θαη 

θάζε ζρεηηθή 



ιεπηνκέξεηα.». 

366. Άξζξν 962 

367.  
368.  Αλ ηα θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα κπνξεί, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, λα 

ππνζηνχλ θζνξά, 

πιεηζηεξηάδνληαη 

ακέζσο. Ο ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

κπνξεί λα πξνβεί ζε 

θάζε θαηάιιειε 

ελέξγεηα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε 

δεκνζηφηεηαο. Αλ 

δηαθσλήζεη εθείλνο 

ππέξ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ή εθείλνο θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη 

ε εθηέιεζε, 

απνθαζίδεη ην 

εηξελνδηθείν ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο, 

πνπ δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ.. 

369.  

370. «Άξζξν 962 

1. Αλ ηα θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα κπνξεί, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, λα 

ππνζηνχλ θζνξά, 

πιεηζηεξηάδνληαη 

ακέζσο. Ο ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

κπνξεί λα πξνβεί ζε 

θάζε θαηάιιειε 

ελέξγεηα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε 

δεκνζηφηεηαο. Αλ 

δηαθσλήζεη εθείλνο 

ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη 

ή εθείλνο θαηά ηνπ 

374.  375. «Άξζξν 962 

376. 1.Αλ ηα 

θαηαζρεκέλα πξάγκαηα 

κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, λα 

ππνζηνχλ θζνξά, 

πιεηζηεξηάδνληαη ακέζσο. 

Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κπνξεί 

λα πξνβεί ζε θάζε 

θαηάιιειε ελέξγεηα γηα 

ηελ εμαζθάιηζε 

δεκνζηφηεηαο. Αλ 

δηαθσλήζεη εθείλνο ππέξ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ή 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε, 

απνθαζίδεη ην 

εηξελνδηθείν ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ.. 

377. 2.Τα ππνθείκελα 

ζε θζνξά εππαζή 

πξντφληα, 

πιεηζηεξηάδνληαη 

νπνηαδήπνηε κέξα, θαη ε 



νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε, απνθαζίδεη 

ην εηξελνδηθείν ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο, 

πνπ δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ.. 

371. «2. Σα ππνθείκελα 

ζε θζνξά, εππαζή 

πξντφληα, 

πιεηζηεξηάδνληαη 

νπνηαδήπνηε κέξα, θαη ε 

θαηά ην άξζξν 959 παξ. 

6 αλάξηεζε ζην ε Λ Λ ε Λ ? ? 

372. ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα 

πιεηζηεξηαζκψλ κπνξεί 

λα δηελεξγείηαη θαη 

απζεκεξφλ, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε δε 

θαηά ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 959 αλάξηεζε ζηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη 

απζεκεξφλ, πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε δε 

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 965 εγγπνδνζία 

δχλαηαη λα θαηαηεζεί θαη 

ζε κεηξεηά.». 

378.  



θαηά ην άξζξν 965 παξ. 

1 εγγπνδνζία δχλαηαη λα 

θαηαηεζεί θαη ζε 

κεηξεηά». 

373.  

379. Άξζξν 965 

380.  
381.  1. Ζ πιεηνδνζία 

αξρίδεη κε βάζε ηελ 

ηηκή ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο. Γελ 

κπνξνχλ λα 

πιεηνδνηήζνπλ ν 

νθεηιέηεο, ν 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη νη 

ππάιιεινί ηνπ θαη 

πεξηζζφηεξνη 

πιεηνδφηεο απφ 

θνηλνχ. Ο ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, αλ πξνβιεζεί 

εγγξάθσο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

αληίξξεζε απφ ηνλ 

399. «Άξζξν 965 

1. Ζ πιεηνδνζία αξρίδεη κε 
βάζε ηελ ηηκή πξψηεο 
πξνζθνξάο. Γελ 
κπνξνχλ λα 
πιεηνδνηήζνπλ ν 
νθεηιέηεο, ν ππάιιεινο 
ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 
νη ππάιιεινί ηνπ. «Γηα 
ηελ απφ θνηλνχ 
πιεηνδνζία 
πεξηζζφηεξσλ 
εθαξκφδεηαη ην άξζξν 
959 παξ. 4 θαη 5». Ο 
ππάιιεινο ηνπ 
πιεηζηεξηαζκνχ 
νθείιεη, αλ πξνβιεζεί 
εγγξάθσο πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
αληίξξεζε απφ ηνλ 
επηζπεχδνληα ή ηνλ 
θαζνχ ε εθηέιεζε ή απφ 
νπνηνλδήπνηε 
πιεηνδφηε λα 
απνθιείζεη απφ ηελ 
πιεηνδνζία θάζε 

401. Άξζξν 965 

402.  

403.  1. Ζ πιεηνδνζία 

αξρίδεη κε βάζε ηελ 

ηηκή ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο. Γελ 

κπνξνχλ λα 

πιεηνδνηήζνπλ ν 

νθεηιέηεο, ν ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

νη ππάιιεινί ηνπ θαη 

πεξηζζφηεξνη 

πιεηνδφηεο απφ θνηλνχ. 

Δπηηξέπεηαη ε απφ 

θνηλνχ πιεηνδνζία, 

εθφζνλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία ηεο πέκπηεο 

παξαγξάθνπ, εδάθην 

πξψην ηνπ άξζξνπ 959, 

θαηαηεζεί 

ζπκβνιαηνγξαθηθή 

406. «Άξζξν 965 

407. 1.Ζ πιεηνδνζία 

αξρίδεη κε βάζε ηελ ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο. Γελ 

κπνξνχλ λα 

πιεηνδνηήζνπλ ν 

νθεηιέηεο, ν ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

νη ππάιιεινί ηνπ. Γηα ηελ 

απφ θνηλνχ πιεηνδνζία 

πεξηζζφηεξσλ 

εθαξκφδεηαη νη παξ. 4 θαη 

5 ηνπ άξζξνπ 959. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη, 

αλ πξνβιεζεί εγγξάθσο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο αληίξξεζε 

απφ ηνλ επηζπεχδνληα ή 

ηνλ θαζ’ νχ ε εθηέιεζε ή 

απφ νπνηνλδήπνηε 

πιεηνδφηε λα απνθιείζεη 



επηζπεχδνληα ή ηνλ 

θαζ` νπ ε εθηέιεζε ή 

απφ νπνηνλδήπνηε 

πιεηνδφηε λα 

απνθιείζεη απφ ηελ 

πιεηνδνζία θάζε 

πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ 

επηζπεχδεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο, 

εθφζνλ ην γεγνλφο 

απηφ πξνθχπηεη απφ 

δεκφζην έγγξαθν ή 

νκνινγείηαη. Κάζε 

πιεηνδφηεο νθείιεη λα 

θαηαζέηεη, ζε κεηξεηά 

ή κε κεηαθνξά 

πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηξάπεδαο, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

κήλα ή κε επηηαγή 

πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

ηξάπεδα ή άιιν 

πηζησηηθφ ίδξπκα, 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 
νπνίνπ επηζπεχδεηαη 
αλαπιεηζηεξηαζκφο, 
εθφζνλ ην γεγνλφο απηφ 
πξνθχπηεη απφ δεκφζην 
έγγξαθν ή νκνινγείηαη. 
«Κάζε πιεηνδφηεο 
νθείιεη λα θαηαζέηεη κε
 κεηαθνξά 
πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ 
ηξαπεδηθφ επαγγεικαηηθφ 
ινγαξηαζκφ ηνπ 
ππαιιήινπ ηνπ 
πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 
εγγπεηηθή επηζηνιή 
ηξάπεδαο, δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ (1) κήλα, ή 
κε επηηαγή πνπ έρεη 
εθδνζεί απφ ηξάπεδα ή 
άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, 
εγγπνδνζία ίζε πξνο ην 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ 
(30%) ηεο ηηκήο ηεο 
πξψηεο πξνζθνξάο. Δπί 
πεξηζζφηεξσλ 
ππνςήθησλ πιεηνδνηψλ 
θαηά ην άξζξν 959 παξ. 
4, ε θαηάζεζε ή ε 
έθδνζε ηεο επηηαγήο 
κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά 
απφ νπνηνλδήπνηε απφ 
απηνχο ή θαη σο 
εθπξφζσπνο ησλ 
ινηπψλ». Αλ 
ππεξζεκαηηζηήο 
αλαδείρζεθε άιινο, ή 
αλ ε θαηαθχξσζε 
καηαηψζεθε απφ 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε 
εγγπνδνζία 

πξάμε, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη ε θνηλή 

ζπκκεηνρή θαη ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ηνπ θαζελφο. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, αλ πξνβιεζεί 

εγγξάθσο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

αληίξξεζε απφ ηνλ 

επηζπεχδνληα ή ηνλ 

θαζ` νπ ε εθηέιεζε ή 

απφ νπνηνλδήπνηε 

πιεηνδφηε λα 

απνθιείζεη απφ ηελ 

πιεηνδνζία θάζε 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ επηζπεχδεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο, 

εθφζνλ ην γεγνλφο απηφ 

πξνθχπηεη απφ δεκφζην 

έγγξαθν ή νκνινγείηαη. 

Κάζε πιεηνδφηεο 

νθείιεη λα θαηαζέηεη, ζε 

κεηξεηά ή κε κεηαθνξά 

πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

απφ ηελ πιεηνδνζία θάζε 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ επηζπεχδεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο, 

εθφζνλ ην γεγνλφο απηφ 

πξνθχπηεη απφ δεκφζην 

έγγξαθν ή νκνινγείηαη. 

Κάζε πιεηνδφηεο νθείιεη 

λα θαηαζέηεη κε κεηαθνξά 

πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηξάπεδαο, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ (1) κήλα, ή 

κε επηηαγή πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ ηξάπεδα ή 

άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, 

εγγπνδνζία ίζε πξνο ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 

ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο. Δπί 

πεξηζζφηεξσλ ππνςήθησλ 

πιεηνδνηψλ θαηά ηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 959, ε 

θαηάζεζε ή ε έθδνζε ηεο 

επηηαγήο κπνξεί λα γίλεη 

απφ νπνηνλδήπνηε 

πιεηνδφηε είηε απηφο 

ελεξγεί αηνκηθά είηε σο 



εγγπνδνζία ίζε πξνο 

ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο ηηκήο ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο. 

Αλ ππεξζεκαηηζηήο 

αλαδείρζεθε άιινο ή 

αλ ε θαηαθχξσζε 

καηαηψζεθε απφ 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε 

εγγπνδνζία 

επηζηξέθεηαη ζε 

εθείλνλ πνπ ηελ είρε 

θαηαζέζεη ακέζσο 

κεηά ην πέξαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

382.  
383.  2. Σα πξάγκαηα 

πνπ πιεηζηεξηάδνληαη 

θαηαθπξψλνληαη ζηνλ 

πιεηνδφηε πνπ 

πξνζθέξεη ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

πξέπεη λα 

θαηαρσξίδεη ζηελ 

έθζεζή ηνπ φιεο ηηο 

πξνζθνξέο πνπ 

έγηλαλ. 

384.  

επηζηξέθεηαη ζε εθείλνλ 
πνπ ηελ είρε θαηαζέζεη 
ακέζσο κεηά ην πέξαο 
ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

2. Τα πξάγκαηα πνπ 

πιεηζηεξηάδνληαη 

θαηαθπξψλνληαη ζηνλ 

πιεηνδφηε πνπ 

πξνζθέξεη ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη 

λα θαηαρσξίδεη ζηελ 

έθζεζή ηνπ φιεο ηηο 

πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ. 

3. Ο ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηξάπεδαο, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

κήλα ή κε επηηαγή πνπ 

έρεη εθδνζεί απφ 

ηξάπεδα ή άιιν 

πηζησηηθφ ίδξπκα, 

εγγπνδνζία ίζε πξνο ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ 

(30%) ηεο ηηκήο ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο. Αλ 

ππεξζεκαηηζηήο 

αλαδείρζεθε άιινο ή αλ 

ε θαηαθχξσζε 

καηαηψζεθε απφ 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε 

εγγπνδνζία 

επηζηξέθεηαη ζε εθείλνλ 

πνπ ηελ είρε θαηαζέζεη 

ακέζσο κεηά ην πέξαο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

404.  

405.  

εθπξφζσπνο ησλ ινηπψλ. 

Αλ ππεξζεκαηηζηήο 

αλαδείρζεθε άιινο, ή αλ ε 

θαηαθχξσζε καηαηψζεθε 

απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε 

εγγπνδνζία επηζηξέθεηαη 

ζε εθείλνλ πνπ ηελ είρε 

θαηαζέζεη ακέζσο κεηά ην 

πέξαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

408. 2.Τα πξάγκαηα 

πνπ πιεηζηεξηάδνληαη 

θαηαθπξψλνληαη ζηνλ 

πιεηνδφηε πνπ πξνζθέξεη 

ηε κεγαιχηεξε ηηκή. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ πξέπεη λα 

θαηαρσξίδεη ζηελ έθζεζή 

ηνπ φιεο ηηο πξνζθνξέο 

πνπ έγηλαλ. 

409. 3.Ο 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα ζε 

κεηξεηά ή κε κεηαθνξά 

πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 



385.  3. Ο 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα ζε 

κεηξεηά ή κε 

κεηαθνξά πίζησζεο 

ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

επηηαγή έθδνζεο 

ηξάπεδαο πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα 

ζηελ Διιάδα, ηελ 

ηξίηε εξγάζηκε κέξα 

απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαη 

ακέζσο κεηά ηνπ 

παξαδίδεηαη ην 

θαηαθπξσκέλν 

πξάγκα. Ζ παξάδνζε 

ηνπ πξάγκαηνο ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ 

απηφο θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

πιεηζηεξίαζκα ζε 

κεηξεηά ή κε κεηαθνξά 

πίζησζεο ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

επηηαγή έθδνζεο 

ηξάπεδαο πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ 

Διιάδα, ηελ ηξίηε 

εξγάζηκε κέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαη 

ακέζσο κεηά ηνπ 

παξαδίδεηαη ην 

θαηαθπξσκέλν πξάγκα. 

Ζ παξάδνζε ηνπ 

πξάγκαηνο ζηνλ 

ππεξζεκαηηζηή δελ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

επηηαγή έθδνζεο ηξάπεδαο 

πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα 

ζηελ Διιάδα, ηελ ηξίηε 

εξγάζηκε κέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαη 

ακέζσο κεηά ηνπ 

παξαδίδεηαη ην 

θαηαθπξσκέλν πξάγκα. Ζ 

παξάδνζε ηνπ πξάγκαηνο 

ζηνλ ππεξζεκαηηζηή δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ απηφο 

θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο. 

410. 4.Ο ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, ην αξγφηεξν ηε 

δέθαηε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, 

λα θαηαζέζεη εληφθσο ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Τακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ. Οη 

αλαινγνχληεο επί ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο ηφθνη 

ππνινγίδνληαη απφ ην 

Τακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ θαη 

απνδίδνληαη απφ θνηλνχ 

κε ην πιεηζηεξίαζκα κε 

εληνιή ηνπ επί ηνπ 



ηέινο ρξήζεο. 

386.  
387.  4. Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, ην αξγφηεξν 

ηελ πέκπηε εξγάζηκε 

εκέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, λα 

θαηαζέζεη εληφθσο ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. Οη 

αλαινγνχληεο επί ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο 

ηφθνη ππνινγίδνληαη 

απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ θαη 

απνδίδνληαη απφ 

θνηλνχ κε ην 

πιεηζηεξίαζκα κε 

εληνιή ηνπ επί ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ππαιιήινπ, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Με 

απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ 

απηφο θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο. 

4. Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, ην αξγφηεξν 

«ηε δέθαηε εξγάζηκε 

εκέξα» απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, λα 

θαηαζέζεη εληφθσο ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Τακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. Οη 

αλαινγνχληεο επί ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο ηφθνη 

ππνινγίδνληαη απφ ην 

Τακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Με απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Τακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε 

δηαδηθαζία θαη νη 

αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απφδνζε ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο ζηνπο 

δηθαηνχρνπο, θαζψο θαη 

άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. Ζ 

θαηάζεζε είλαη 

αθαηάζρεηε, δελ εκπίπηεη 

ζηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία θαη δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δεζκεχζεηο 

πνπ επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

411. 5.Αλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο δελ 

θαηαβάιεη εκπξνζέζκσο 

ην πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο, ν 



Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη 

θαη ε δηαδηθαζία θαη 

νη αλαγθαίεο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ 

απφδνζε ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο 

ζηνπο δηθαηνχρνο, 

θαζψο θαη άιιν 

ζρεηηθφ δήηεκα. Ζ 

θαηάζεζε είλαη 

αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία 

θαη δελ ππφθεηηαη ζηηο 

δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ. 

388.  
389.  5. Αλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο δελ 

θαηαβάιεη 

Γαλείσλ θαη 

απνδίδνληαη απφ θνηλνχ 

κε ην πιεηζηεξίαζκα κε 

εληνιή ηνπ επί ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ππαιιήινπ, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Με 

απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Τακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη 

θαη ε δηαδηθαζία θαη νη 

αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη 

κέζα ζηηο επφκελεο δχν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο λα 

ηνλ νριήζεη κε εμψδηθε 

πξφζθιεζε πνπ επηδίδεηαη 

κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. 

Αλ ν ππεξζεκαηηζηήο δελ 

θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα κέζα ζηηο 

επφκελεο απφ ηελ φριεζε 

πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο, ε θαηαθχξσζε ζε 

απηφλ αλαηξέπεηαη, ε 

εγγπνδνζία πνπ έρεη 

θαηαζέζεη θαηαπίπηεη, 

θαινχληαη δε νη επφκελνη 

πιεηνδφηεο, ε πξνζθνξά 

ησλ νπνίσλ, αζξνηδνκέλε 

κε ην πνζφ ηεο 

εγγπνδνζίαο πνπ 

θαηέπεζε, είλαη ίζε κε ην 

πιεηζηεξίαζκα, λα 

θαηαβάινπλ ζε ηαθηή 

εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε, ην πνζφ πνπ 

είραλ πξνζθέξεη. Ζ 

πξφζθιεζε επηδίδεηαη κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, επί 

δε θνηλήο πιεηνδνζίαο 

επηδίδεηαη ζηνλ 

εθπξφζσπν απηψλ. Αλ 



εκπξνζέζκσο ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο, ν 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη κέζα ζηηο 

επφκελεο δχν (2) 

εξγάζηκεο εκέξεο λα 

ηνλ νριήζεη κε 

εμψδηθε πξφζθιεζε 

πνπ επηδίδεηαη κε 

δηθαζηηθφ επηκειεηή. 

390.  
391.  Αλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο δελ 

θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα κέζα 

ζηηο επφκελεο απφ ηελ 

φριεζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο, ε 

θαηαθχξσζε ζε απηφλ 

αλαηξέπεηαη, ε 

εγγπνδνζία πνπ έρεη 

θαηαζέζεη θαηαπίπηεη, 

θαινχληαη δε νη 

επφκελνη πιεηνδφηεο, 

ε πξνζθνξά ησλ 

νπνίσλ, αζξνηδνκέλε 

κε ην πνζφ ηεο 

εγγπνδνζίαο πνπ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απφδνζε ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο 

ζηνπο δηθαηνχρνπο, 

θαζψο θαη άιιν ζρεηηθφ 

δήηεκα. Ζ θαηάζεζε 

είλαη αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία 

θαη δελ ππφθεηηαη ζηηο 

δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

5. Αλ ν ππεξζεκαηηζηήο 

δελ θαηαβάιεη 

εκπξνζέζκσο ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο, ν 

εκθαληζζνχλ 

πεξηζζφηεξνη 

ελδηαθεξφκελνη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

έθζεζε απφ ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε 

εθείλνλ πνπ είρε 

πξνζθέξεη θαηά ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ ην 

κεγαιχηεξν πνζφλ. Τν 

πιεηζηεξίαζκα ζπλίζηαηαη 

ζην άζξνηζκα ηνπ πνζνχ 

πνπ θαηαβιήζεθε θαη ηεο 

εγγπνδνζίαο ηνπ αξρηθνχ 

ππεξζεκαηηζηή πνπ 

θαηέπεζε. Αλ, θαηά ηελ 

ειεχζεξε θξίζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε θαηά 

ηα πξνεγνχκελα εδάθηα 

πξφζθιεζε ησλ επφκελσλ 

πιεηνδνηψλ είλαη αδχλαηε 

ή ηδηαίηεξα δπζρεξήο γηα 

ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη ζε 

ζρεηηθή έθζεζε, θαζψο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πνπ ε δηαδηθαζία απηή δελ 

ηειεζθφξεζε, γίλεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ησλ 

επφκελσλ εδαθίσλ. Ζ 



θαηέπεζε, είλαη ίζε κε 

ην πιεηζηεξίαζκα, λα 

θαηαβάινπλ ζε ηαθηή 

εκέξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ πξφζθιεζε, ην 

πνζφ πνπ είραλ 

πξνζθέξεη. Ζ 

πξφζθιεζε επηδίδεηαη 

κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή. Αλ 

εκθαληζζνχλ 

πεξηζζφηεξνη 

ελδηαθεξφκελνη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

έθζεζε απφ ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν θαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζε εθείλνλ πνπ είρε 

πξνζθέξεη θαηά ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ ην 

κεγαιχηεξν πνζφλ. Σν 

πιεηζηεξίαζκα 

ζπλίζηαηαη ζην 

άζξνηζκα ηνπ πνζνχ 

πνπ θαηαβιήζεθε θαη 

ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ 

αξρηθνχ 

ππεξζεκαηηζηή πνπ 

θαηέπεζε. Αλ, θαηά 

ηελ ειεχζεξε θξίζε 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη 

κέζα ζηηο επφκελεο δχν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο λα 

ηνλ νριήζεη κε εμψδηθε 

πξφζθιεζε πνπ 

επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή. Αλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο δελ 

θαηαβάιεη ην 

πιεηζηεξίαζκα κέζα 

ζηηο επφκελεο απφ ηελ 

φριεζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο, ε 

θαηαθχξσζε ζε απηφλ 

αλαηξέπεηαη, ε 

εγγπνδνζία πνπ έρεη 

θαηαζέζεη θαηαπίπηεη, 

θαινχληαη δε νη 

επφκελνη πιεηνδφηεο, ε 

επίζπεπζε ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

γίλεηαη είηε κε επηκέιεηα 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είηε απφ 

ηνλ ππέξ νπ ή απφ ηνλ 

θαζ` νπ ε εθηέιεζε ή απφ 

θάζε δαλεηζηή πνπ έρεη 

αλαγγειζεί κε ηίηιν 

εθηειεζηφ. Ο 

αλαπιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη κε πξάμε 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

δήισζε πξνο ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνπ ππέξ 

νπ ή ηνπ θαζ` νπ ή ηνπ 

δαλεηζηή, γηα ηελ νπνία 

ζπληάζζεηαη πξάμε. 

Πεξίιεςε ηεο πξάμεο, ε 

νπνία πεξηέρεη θαη φζα 

πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

δεκνζηεχεηαη κε επηκέιεηα 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζηελ 

Ηζηνζειίδα 

Γεκνζηεχζεσλ 

Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 



ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε 

θαηά ηα πξνεγνχκελα 

εδάθηα πξφζθιεζε 

ησλ επφκελσλ 

πιεηνδνηψλ είλαη 

αδχλαηε ή ηδηαίηεξα 

δπζρεξήο γηα ιφγνπο 

πνπ εθηίζεληαη ζε 

ζρεηηθή έθζεζε, 

θαζψο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ε 

δηαδηθαζία απηή δελ 

ηειεζθφξεζε, γίλεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ησλ επφκελσλ 

εδαθίσλ. Ζ 

επίζπεπζε ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

γίλεηαη είηε κε 

επηκέιεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είηε 

απφ ηνλ ππέξ νπ ή 

απφ ηνλ θαζ` νπ ε 

εθηέιεζε ή απφ θάζε 

δαλεηζηή πνπ έρεη 

αλαγγειζεί κε ηίηιν 

εθηειεζηφ. Ο 

πξνζθνξά ησλ νπνίσλ, 

αζξνηδνκέλε κε ην πνζφ 

ηεο εγγπνδνζίαο πνπ 

θαηέπεζε, είλαη ίζε κε 

ην πιεηζηεξίαζκα, λα 

θαηαβάινπλ ζε ηαθηή 

εκέξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ πξφζθιεζε, ην 

πνζφ πνπ είραλ 

πξνζθέξεη. Ζ 

πξφζθιεζε επηδίδεηαη 

κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, 

«επί δε θνηλήο 

πιεηνδνζίαο επηδίδεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπν 

απηψλ». Αλ 

εκθαληζζνχλ 

πεξηζζφηεξνη 

ελδηαθεξφκελνη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ). Ζ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 959 
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εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 

θαη ε ζρεηηθή πξνζεζκία 

ππνινγίδεηαη αθφηνπ 

ζπληαρζεί ε πξάμε. Ο 

αξρηθφο ππεξζεκαηηζηήο, 

πνπ δελ θαηέβαιε ην 

πιεηζηεξίαζκα, δελ 

κπνξεί λα πιεηνδνηήζεη, 

δηθαηνχηαη φκσο, έσο φηνπ 

αξρίζεη ε πιεηνδνζία, λα 

θαηαβάιεη ην νθεηιφκελν 

πιεηζηεξίαζκα, κε ηνλ 

ηφθν ππεξεκεξίαο, θαζψο 

θαη ηα έμνδα ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ θαη 

λα δεηήζεη λα ηνπ 

θαηαθπξσζεί ην πξάγκα. 

412. 6.Αλ θαηά ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ δελ 

επηηεπρζεί ην ίδην 

πιεηζηεξίαζκα, ν πξψηνο 

ππεξζεκαηηζηήο, πνπ δελ 

θαηέβαιε, επζχλεηαη γηα 

ηε δηαθνξά εληφθσο, κε 

ην επηηφθην ππεξεκεξίαο. 



αλαπιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη κε 

πξάμε ηνπ ππαιιήινπ 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή 

κε δήισζε πξνο ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνπ 

ππέξ νπ ή ηνπ θαζ` νπ 

ή ηνπ δαλεηζηή, γηα 

ηελ νπνία 

ζπληάζζεηαη πξάμε. 

Πεξίιεςε ηεο 

πξάμεο, ε νπνία 

πεξηέρεη θαη φζα 

πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, 

δεκνζηεχεηαη κε 

επηκέιεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζηελ 

Ηζηνζειίδα 

Γεκνζηεχζεσλ 

Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

έθζεζε απφ ηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθν θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε 

εθείλνλ πνπ είρε 

πξνζθέξεη θαηά ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ ην 

κεγαιχηεξν πνζφλ. Τν 

πιεηζηεξίαζκα 

ζπλίζηαηαη ζην 

άζξνηζκα ηνπ πνζνχ 

πνπ θαηαβιήζεθε θαη 

ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ 

αξρηθνχ ππεξζεκαηηζηή 

πνπ θαηέπεζε. Αλ, θαηά 

ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ε θαηά 

ηα πξνεγνχκελα εδάθηα 

πξφζθιεζε ησλ 

επφκελσλ πιεηνδνηψλ 

Ζ εγγπνδνζία πνπ είρε 

θαηαζέζεη, κε ηνπο ηπρφλ 

ηφθνπο ηεο, θαηαινγίδεηαη 

ζηε δηαθνξά γηα ηελ 

νπνία επζχλεηαη. Αλ 

απνκέλεη επηπιένλ 

δηαθνξά, ε έθζεζε ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

απνηειεί ελαληίνλ ηνπ 

ηίηιν εθηειεζηφ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε. Αλ έγηλαλ 

πεξηζζφηεξνη 

αλαπιεηζηεξηαζκνί, φινη 

νη πξνεγνχκελνη 

δηαδνρηθνί 

ππεξζεκαηηζηέο, πνπ δελ 

θαηέβαιαλ, εμαθνινπζνχλ 

λα επζχλνληαη εηο 

νιφθιεξνλ γηα ηελ ηπρφλ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αξρηθνχ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

ηειηθά επηηεχρζεθε θαη 

θαηαβιήζεθε, ρσξίο φκσο 

ε επζχλε ηνπ θαζελφο λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφλ ηεο 

δηαθνξάο απφ ηε δίθε ηνπ 

νθεηιή. Οη εγγπνδνζίεο 

πνπ είραλ θαηαηεζεί απφ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο 

δηαδνρηθνχο 



Σακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. Ζ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 
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εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο θαη ε 

ζρεηηθή πξνζεζκία 

ππνινγίδεηαη αθφηνπ 

ζπληαρζεί ε πξάμε. Ο 

αξρηθφο 

ππεξζεκαηηζηήο, πνπ 

δελ θαηέβαιε ην 

πιεηζηεξίαζκα, δελ 

κπνξεί λα 

πιεηνδνηήζεη, 

δηθαηνχηαη φκσο, έσο 

φηνπ αξρίζεη ε 

πιεηνδνζία, λα 

θαηαβάιεη ην 

νθεηιφκελν 

πιεηζηεξίαζκα, κε ηνλ 

ηφθν ππεξεκεξίαο, 

θαζψο θαη ηα έμνδα 

ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

θαη λα δεηήζεη λα ηνπ 

θαηαθπξσζεί ην 

πξάγκα. 

392.  
393.  6. Αλ θαηά ηνλ 

είλαη αδχλαηε ή 

ηδηαίηεξα δπζρεξήο γηα 

ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη 

ζε ζρεηηθή έθζεζε, 

θαζψο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ε 

δηαδηθαζία απηή δελ 

ηειεζθφξεζε, γίλεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

επφκελσλ εδαθίσλ. Ζ 

επίζπεπζε ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

γίλεηαη είηε κε επηκέιεηα 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είηε 

απφ ηνλ ππέξ νπ ή απφ 

ηνλ θαζ' νπ ε εθηέιεζε 

ή απφ θάζε δαλεηζηή 

πνπ έρεη αλαγγειζεί κε 

ππεξζεκαηηζηέο δελ 

επηζηξέθνληαη έσο φηνπ 

θαηαβιεζεί ην 

πιεηζηεξίαζκα απφ ηνλ 

ηειηθφ ππεξζεκαηηζηή, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν σο 

άλσ θαηαινγηζκφο ζηελ 

ηπρφλ δηαθνξά. Ο 

ππεξζεκαηηζηήο πνπ δελ 

θαηέβαιε δελ δηθαηνχηαη, 

αλ θαηά ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ 

επηηεχρζεθε κεγαιχηεξν 

πιεηζηεξίαζκα, λα 

απαηηήζεη ην επηπιένλ. 

413. 7.Ο ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

κπνξεί, αλ θξίλεη φηη 

ππάξρεη αλάγθε, λα δεηεί 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηελ 

επηβαιιφκελε απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο ζπλδξνκή θαη 

πξνζηαζία αζηπλνκηθνχ 

νξγάλνπ, ζην νπνίν 

παξέρεη ηηο αλαγθαίεο 

νδεγίεο θαη ππνβάιιεη 

αηηήκαηα γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο ηάμεο θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο 

νκαιήο δηελέξγεηαο θαη 

ζπλέρηζεο ηνπ 



αλαπιεηζηεξηαζκφ 

δελ επηηεπρζεί ην ίδην 

πιεηζηεξίαζκα, ν 

πξψηνο 

ππεξζεκαηηζηήο, πνπ 

δελ θαηέβαιε, 

επζχλεηαη γηα ηε 

δηαθνξά εληφθσο, κε 

ην επηηφθην 

ππεξεκεξίαο. Ζ 

εγγπνδνζία πνπ είρε 

θαηαζέζεη, κε ηνπο 

ηπρφλ ηφθνπο ηεο, 

θαηαινγίδεηαη ζηε 

δηαθνξά γηα ηελ 

νπνία επζχλεηαη. Αλ 

απνκέλεη επηπιένλ 

δηαθνξά, ε έθζεζε 

ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

απνηειεί ελαληίνλ ηνπ 

ηίηιν εθηειεζηφ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε. Αλ 

έγηλαλ πεξηζζφηεξνη 

αλαπιεηζηεξηαζκνί, 

φινη νη πξνεγνχκελνη 

δηαδνρηθνί 

ππεξζεκαηηζηέο, πνπ 

δελ θαηέβαιαλ, 

εμαθνινπζνχλ λα 

ηίηιν εθηειεζηφ. Ο 

αλαπιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη κε πξάμε 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή κε 

δήισζε πξνο ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνπ 

ππέξ νπ ή ηνπ θαζ' νπ ή 

ηνπ δαλεηζηή, γηα ηελ 

νπνία ζπληάζζεηαη 

πξάμε. Πεξίιεςε ηεο 

πξάμεο, ε νπνία 

πεξηέρεη θαη φζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

δεκνζηεχεηαη κε 

επηκέιεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ.». 

414.  



επζχλνληαη εηο 

νιφθιεξνλ γηα ηελ 

ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ αξρηθνχ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

πνπ ηειηθά 

επηηεχρζεθε θαη 

θαηαβιήζεθε, ρσξίο 

φκσο ε επζχλε ηνπ 

θαζελφο λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφλ 

ηεο δηαθνξάο απφ ηε 

δίθε ηνπ νθεηιή. Οη 

εγγπνδνζίεο πνπ είραλ 

θαηαηεζεί απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο 

δηαδνρηθνχο 

ππεξζεκαηηζηέο δελ 

επηζηξέθνληαη έσο 

φηνπ θαηαβιεζεί ην 

πιεηζηεξίαζκα απφ 

ηνλ ηειηθφ 

ππεξζεκαηηζηή, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ν σο άλσ 

θαηαινγηζκφο ζηελ 

ηπρφλ δηαθνξά. Ο 

ππεξζεκαηηζηήο πνπ 

δελ θαηέβαιε δελ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζηελ 

Ηζηνζειίδα 

Γεκνζηεχζεσλ 

Πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. Ζ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 959 

παξάγξαθνο 8 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο 

θαη ε ζρεηηθή 

πξνζεζκία ππνινγίδεηαη 

αθφηνπ ζπληαρζεί ε 

πξάμε. Ο αξρηθφο 

ππεξζεκαηηζηήο, πνπ 

δελ θαηέβαιε ην 

πιεηζηεξίαζκα, δελ 



δηθαηνχηαη, αλ θαηά 

ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ 

επηηεχρζεθε 

κεγαιχηεξν 

πιεηζηεξίαζκα, λα 

απαηηήζεη ην 

επηπιένλ. 

394.  
395.  7. Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

κπνξεί, αλ θξίλεη φηη 

ππάξρεη αλάγθε, λα 

δεηεί θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηελ 

επηβαιιφκελε απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο ζπλδξνκή 

θαη πξνζηαζία 

αζηπλνκηθνχ 

νξγάλνπ, ζην νπνίν 

παξέρεη ηηο αλαγθαίεο 

νδεγίεο θαη ππνβάιιεη 

αηηήκαηα γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο νκαιήο 

δηελέξγεηαο θαη 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ.». 

κπνξεί λα πιεηνδνηήζεη, 

δηθαηνχηαη φκσο, έσο 

φηνπ αξρίζεη ε 

πιεηνδνζία, λα 

θαηαβάιεη ην 

νθεηιφκελν 

πιεηζηεξίαζκα, κε ηνλ 

ηφθν ππεξεκεξίαο, 

θαζψο θαη ηα έμνδα ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ θαη 

λα δεηήζεη λα ηνπ 

θαηαθπξσζεί ην 

πξάγκα». 

6. Αλ θαηά ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ δελ 

επηηεπρζεί ην ίδην 

πιεηζηεξίαζκα, ν 

πξψηνο ππεξζεκαηηζηήο, 

πνπ δελ θαηέβαιε, 



396.  
397.  

398.  

επζχλεηαη γηα ηε 

δηαθνξά εληφθσο, κε ην 

επηηφθην ππεξεκεξίαο. 

Ζ εγγπνδνζία πνπ είρε 

θαηαζέζεη, κε ηνπο 

ηπρφλ ηφθνπο ηεο, 

θαηαινγίδεηαη ζηε 

δηαθνξά γηα ηελ νπνία 

επζχλεηαη. Αλ απνκέλεη 

επηπιένλ δηαθνξά, ε 

έθζεζε ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ 

απνηειεί ελαληίνλ ηνπ 

ηίηιν εθηειεζηφ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε. Αλ έγηλαλ 

πεξηζζφηεξνη 

αλαπιεηζηεξηαζκνί, 

φινη νη πξνεγνχκελνη 

δηαδνρηθνί 

ππεξζεκαηηζηέο, πνπ 



δελ θαηέβαιαλ, 

εμαθνινπζνχλ λα 

επζχλνληαη εηο 

νιφθιεξνλ γηα ηελ 

ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ αξρηθνχ 

πιεηζηεξηάζκαηνο θαη 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

πνπ ηειηθά επηηεχρζεθε 

θαη θαηαβιήζεθε, ρσξίο 

φκσο ε επζχλε ηνπ 

θαζελφο λα ππεξβαίλεη 

ην πνζφλ ηεο δηαθνξάο 

απφ ηε δίθε ηνπ νθεηιή. 

Οη εγγπνδνζίεο πνπ 

είραλ θαηαηεζεί απφ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο 

δηαδνρηθνχο 

ππεξζεκαηηζηέο δελ 

επηζηξέθνληαη έσο φηνπ 



θαηαβιεζεί ην 

πιεηζηεξίαζκα απφ ηνλ 

ηειηθφ ππεξζεκαηηζηή, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν 

σο άλσ θαηαινγηζκφο 

ζηελ ηπρφλ δηαθνξά. Ο 

ππεξζεκαηηζηήο πνπ δελ 

θαηέβαιε δελ 

δηθαηνχηαη, αλ θαηά ηνλ 

αλαπιεηζηεξηαζκφ 

επηηεχρζεθε κεγαιχηεξν 

πιεηζηεξίαζκα, λα 

απαηηήζεη ην επηπιένλ. 

7. Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κπνξεί, 

αλ θξίλεη φηη ππάξρεη 

αλάγθε, λα δεηεί θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηελ 



επηβαιιφκελε απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο ζπλδξνκή 

θαη πξνζηαζία 

αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ, 

ζην νπνίν παξέρεη ηηο 

αλαγθαίεο νδεγίεο θαη 

ππνβάιιεη αηηήκαηα γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο νκαιήο δηελέξγεηαο 

θαη ζπλέρηζεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ». 

400.  

415. Άξζξν 966 

416.  
417.  1. Αλ δελ 

παξνπζηαζηνχλ 

πιεηνδφηεο ή δελ 

ππνβιεζνχλ 

πξνζθνξέο, ην 

428. «Άξζξν 966. 

1. Αλ δελ παξνπζηαζηνχλ 

πιεηνδφηεο ή δελ 

ππνβιεζνχλ 

432. Άξζξν 966 

433.  

434.  1. Αλ δελ 

παξνπζηαζηνχλ 

πιεηνδφηεο ή δελ 

ππνβιεζνχλ 

πξνζθνξέο, ην πξάγκα 

436. «Άξζξν 966 

437. 1. Αλ δελ 

παξνπζηαζηνχλ 

πιεηνδφηεο ή δελ 

ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, 

ην πξάγκα πνπ 

πιεηζηεξηάδεηαη 



πξάγκα πνπ 

πιεηζηεξηάδεηαη 

θαηαθπξψλεηαη ζηελ 

ηηκή ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε, αλ ην 

δεηήζεη. Αλ δελ 

ππνβιεζεί αίηεζε, 

γίλεηαη λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κέζα 

ζε ζαξάληα εκέξεο. 

418.  
419.  2. Αλ ζην λέν 

πιεηζηεξηαζκφ δελ 

γίλεη θαηαθχξσζε, ην 

αξκφδην δηθαζηήξην 

ηνπ άξζξνπ 933 πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., 

χζηεξα απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, 

κπνξεί λα δηαηάμεη λα 

γίλεη λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κέζα 

ζε ηξηάληα εκέξεο, κε 

ηελ ίδηα ή θαηψηεξε 

πξνζθνξέο, ην πξάγκα 

πνπ πιεηζηεξηάδεηαη 

θαηαθπξψλεηαη ζηελ 

ηηκή ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο ζε εθείλνλ 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε, αλ ην 

δεηήζεη. 

429. «Ο 

επηζπεχδσλ δαλεηζηήο 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηε 

ζρεηηθή αίηεζε, αθνχ 

παξέιζεη ε πξνζεζκία 

ηνπ άξζξνπ 959 παξ. 6 

θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα απηφο ηελ 

αλαξηά ζην ειεθηξνληθφ 

πνπ πιεηζηεξηάδεηαη 

θαηαθπξψλεηαη ζηελ 

ηηκή ηεο πξψηεο 

πξνζθνξάο ζε εθείλνλ 

ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε, αλ ην δεηήζεη 

κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ, 

πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κέρξη 

ψξα 17:00 ηεο 

πξνεγνχκελεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

εκέξαο, ρσξίο παξνρή 

εγγχεζεο.  Αλ δελ 

ππνβιεζεί ε άλσ 

αίηεζε,  ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη πάιη κε 

δήισζε εθείλνπ ππέξ 

ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε, πνπ 

θαηαηίζεηαη ην 

αξγφηεξν εληφο δέθα 

εκεξψλ απφ ηελ 

αξρηθψο νξηζζείζα 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

θαηαθπξψλεηαη ζηελ ηηκή 

ηεο πξψηεο πξνζθνξάο ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε εθηέιεζε, αλ ην 

δεηήζεη. Ο επηζπεχδσλ 

δαλεηζηήο ππνβάιιεη 

ειεθηξνληθά ζρεηηθή 

αίηεζε, αθνχ παξέιζεη ε 

πξνζεζκία ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 959 θαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ν νπνίνο 

ζηε ζπλέρεηα ηελ αλαξηά 

ζηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα 

πιεηζηεξηαζκψλ. 

438. 2. Αλ δελ 

ππνβιεζεί ε αίηεζε ηεο 

παξ. 1, ν πιεηζηεξηαζκφο 

επαλαιακβάλεηαη κε ηελ 

ίδηα ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο θαη ζε 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, κέζα ζε 

ζαξάληα (40) εκέξεο, 

αλαξησκέλεο ηεο ζρεηηθήο 

δεκνζηεχζεσο ζηηο 

αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο 

δεκνζηεχζεσο 



ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο ή λα 

επηηξέςεη κέζα ζηελ 

ίδηα πξνζεζκία λα 

πσιεζεί ειεχζεξα ην 

πξάγκα απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε ή ζε ηξίηνλ, 

κε ηίκεκα πνπ 

νξίδεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην, ην νπνίν 

κπνξεί λα νξίζεη θαη 

λα πιεξσζεί κε 

δφζεηο κέξνο ηνπ 

ηηκήκαηνο. 

420.  
421. «Ζ δηθάζηκνο γηα ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο 

νξίδεηαη ππνρξεσηηθά 

θαη θαηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα εληφο 

νθηψ (8) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο θαη 

επηδίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

ζχζηεκα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ». Αλ 

δελ ππνβιεζεί αίηεζε, 

γίλεηαη λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κέζα 

ζε ζαξάληα εκέξεο. 

2. Αλ ζην λέν 

πιεηζηεξηαζκφ δελ γίλεη 

θαηαθχξσζε, ην 

αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ 

άξζξνπ 933 πνπ δηθάδεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., χζηεξα 

απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, 

κπνξεί λα δηαηάμεη λα 

γίλεη λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κέζα 

ζε ηξηάληα εκέξεο, κε 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

πξάμε, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ 

νθεηιέηε ην αξγφηεξν 

ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο 

ηεο ζχληαμήο ηεο. Ζ λέα 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νξίδεηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κέζα 

ζε ζαξάληα εκέξεο, ν 

νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ 

αλάξηεζε ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ηεο 

δήισζεο θαη ηεο εκέξαο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τακείνπ Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ, 

εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα ηεο δήισζεο 

ζπλέρηζεο. 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ) θαη 

ΖΛΣΥΠΛΔΗΣ (e-auction). 

439. 2Α. Αλ θαη ν 

πιεηζηεξηαζκφο ηεο παξ. 

2 απνβεί άγνλνο, 

δηεμάγεηαη λένο κε ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο ίζε 

πξνο ην νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) ηεο αξρηθψο 

νξηζζείζαο ηηκήο θαη ζε 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκέξεο, 

αλαξησκέλεο ηεο ζρεηηθήο 

δεκνζηεχζεσο ζηηο 

αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο 

δεκνζηεχζεσο 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ) θαη 

ΖΛΣΥΠΛΔΗΣ (e-auction). 

440. 2Β. Σε πεξίπησζε 



εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε. Ζ 

απφθαζε εθδίδεηαη 

ππνρξεσηηθά εληφο 

νθηψ (8) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο. Ο αηηψλ 

νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηε 

ζπδήηεζε έθζεζε 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο 

ηνπ πξάγκαηνο κε 

ρξφλν εθηίκεζεο 

κεηαγελέζηεξν ηεο 

εκεξνκελίαο νξηζκνχ 

δηελέξγεηαο ηνπ 

ηειεπηαίνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σν 

δηθαζηήξην 

πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζεη ηε λέα ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

θάζε πξφζθνξν 

απνδεηθηηθφ κέζν, 

ηδίσο ηπρφλ εθζέζεηο 

εθηίκεζεο 

πηζηνπνηεκέλσλ 

εθηηκεηψλ, θαη 

ηελ ίδηα ή θαηψηεξε 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

ή λα επηηξέςεη κέζα 

ζηελ ίδηα πξνζεζκία λα 

πσιεζεί ειεχζεξα ην 

πξάγκα απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε εθηέιεζε ή ζε 

ηξίηνλ, κε ηίκεκα πνπ 

νξίδεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην, ην νπνίν 

κπνξεί λα νξίζεη θαη λα 

πιεξσζεί κε δφζεηο 

κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο. 

430. Ζ δηθάζηκνο γηα 

ηε ζπδήηεζε ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο 

νξίδεηαη ππνρξεσηηθά 

435.  πνπ θαη ν πιεηζηεξηαζκφο 

ηεο παξ. 2Α απνβεί 

άγνλνο, ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνλ 

επαλαιακβάλεη κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκέξεο, κε 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

ίζε πξνο ην εμήληα πέληε 

ηνηο εθαηφ (65%) ηεο 

αξρηθψο νξηζζείζαο, κε 

αλάξηεζε ζηηο 

αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο 

δεκνζηεχζεσο 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ) θαη 

ΖΛΣΥΠΛΔΗΣ (e-auction). 

441. 3. Αλ θαη ν λένο 

πιεηζηεξηαζκφο έκεηλε 

ρσξίο απνηέιεζκα, ην 

αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ 

άξζξνπ 933, πνπ δηθάδεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., χζηεξα 

απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

κπνξεί λα άξεη ηελ 

θαηάζρεζε ή λα δηαηάμεη 

λα γίλεη αξγφηεξα λένο 



παξαζέηεη ηνπο 

ιφγνπο κε βάζε ηνπο 

νπνίνπο δηακφξθσζε 

ηε λέα ηηκή.» 

422.  
423.  
424.  3. Αλ θαη ν λένο 

πιεηζηεξηαζκφο 

έκεηλε ρσξίο 

απνηέιεζκα ή δελ 

θαηέζηε δπλαηή ε 

ειεχζεξε εθπνίεζε, 

ην αξκφδην 

δηθαζηήξην ηνπ 

άξζξνπ 933, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., 

χζηεξα απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ 

κπνξεί λα άξεη ηελ 

θαηάζρεζε ή λα 

δηαηάμεη λα γίλεη 

αξγφηεξα λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κε 

ηελ ίδηα ή θαηψηεξε 

ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο. 

425.  

θαη θαηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα εληφο 

νθηψ (8) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο θαη 

επηδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. Ζ απφθαζε 

εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά 

εληφο νθηψ (8) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο. Ο αηηψλ 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 

θαηά ηε ζπδήηεζε 

έθζεζε εθηίκεζεο ηεο 

αμίαο ηνπ πξάγκαηνο κε 

ρξφλν εθηίκεζεο 

κεηαγελέζηεξν ηεο 

πιεηζηεξηαζκφο κε ηελ 

ίδηα θαηά ηελ παξ. 2Β 

ηηκή ή θαη θαηψηεξε ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο. 

442. 4. Αλ θαηαζηεί 

αλέθηθηε ή δηαθνπεί ε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, γηα 

ιφγνπο ηερληθήο 

αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ δηελέξγεηαο 

απηνχ, ε δηαδηθαζία 

ζεσξείηαη φηη παξακέλεη 

ζε εθθξεκφηεηα θαη 

ζπλερίδεηαη κε εληνιή ηνπ 

επηζπεχδνληνο, θαηφπηλ 

αλάξηεζεο αλαγγειίαο 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπλέρηζεο. 

Τπρφλ πξνζθνξέο 

πιεηνδνηψλ πνπ είραλ 

ππνβιεζεί πξηλ ηε 

δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο 

παξακέλνπλ ηζρπξέο.». 

443.  



426.  4. Αλ θαηαζηεί 

αλέθηθηε ή δηαθνπεί ε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, γηα 

ιφγνπο ηερληθήο 

αδπλακίαο 

ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

δηελέξγεηαο απηνχ, ε 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη 

φηη παξακέλεη ζε 

εθθξεκφηεηα θαη 

ζπλερίδεηαη κε εληνιή 

ηνπ επηζπεχδνληνο, 

θαηφπηλ αλάξηεζεο 

αλαγγειίαο απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία 

ζπλέρηζεο. Σπρφλ 

πξνζθνξέο 

πιεηνδνηψλ πνπ είραλ 

ππνβιεζεί πξηλ ηε 

δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο 

παξακέλνπλ 

εκεξνκελίαο νξηζκνχ 

δηελέξγεηαο ηνπ 

ηειεπηαίνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Τν 

δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ 

λα θαζνξίζεη ηε λέα 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

θάζε πξφζθνξν 

απνδεηθηηθφ κέζν, ηδίσο 

ηπρφλ εθζέζεηο 

εθηίκεζεο 

πηζηνπνηεκέλσλ 

εθηηκεηψλ, θαη 

παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο 

κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

δηακφξθσζε ηε λέα 

ηηκή. 

3. Αλ θαη ν λένο 

πιεηζηεξηαζκφο έκεηλε 



ηζρπξέο.». 

427.  
ρσξίο απνηέιεζκα ή δελ 

θαηέζηε δπλαηή ε 

ειεχζεξε εθπνίεζε, ην 

αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ 

431. άξζξνπ 933, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., χζηεξα απφ 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 

κπνξεί λα άξεη ηελ 

θαηάζρεζε ή λα 

δηαηάμεη λα γίλεη 

αξγφηεξα λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κε ηελ 

ίδηα ή θαηψηεξε ηηκή 

πξψηεο πξνζθνξάο. 

4. Αλ θαηαζηεί αλέθηθηε ή 

δηαθνπεί ε δηελέξγεηα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, 



γηα ιφγνπο ηερληθήο 

αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ 

δηελέξγεηαο απηνχ, ε 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη 

φηη παξακέλεη ζε 

εθθξεκφηεηα θαη 

ζπλερίδεηαη κε εληνιή 

ηνπ επηζπεχδνληνο, 

θαηφπηλ αλάξηεζεο 

αλαγγειίαο απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπλέρηζεο. 

Τπρφλ πξνζθνξέο 

πιεηνδνηψλ πνπ είραλ 



ππνβιεζεί πξηλ ηε 

δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο 

παξακέλνπλ ηζρπξέο». 

444. Άξζξν 972 

445.  
446.  1. Οη δαλεηζηέο 

εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε έρνπλ 

δηθαίσκα λα 

αλαγγείινπλ ηελ 

απαίηεζή ηνπο. Ζ 

αλαγγειία επηδίδεηαη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη θαη ζε 

εθείλνλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε θαη πξέπεη 

λα πεξηέρεη: 

447.  
448.  (α) δηνξηζκφ 

αληηθιήηνπ ζηελ 

460. « Άξζξν 972 

1. Ο

η δαλεηζηέο εθείλνπ 

θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

εθηέιεζε έρνπλ 

δηθαίσκα λα 

αλαγγείινπλ ηελ 

απαίηεζή ηνπο. Ζ 

αλαγγειία επηδίδεηαη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη θαη ζε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε θαη πξέπεη λα 

465. Άξζξν 972 

466.  

467.  1. Οη δαλεηζηέο 

εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ έγηλε ε εθηέιεζε 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

αλαγγείινπλ ηελ 

απαίηεζή ηνπο. Ζ 

αλαγγειία επηδίδεηαη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη θαη ζε εθείλνλ 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε 

θαη πξέπεη λα πεξηέρεη: 

(α) δηνξηζκφ αληηθιήηνπ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο, ζηνλ 

νπνίνλ κπνξνχλ λα 

γίλνληαη φιεο νη 

469. «Άξζξν 972 

470. 1.Οη δαλεηζηέο 

εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε εθηέιεζε έρνπλ 

δηθαίσκα λα αλαγγείινπλ 

ηελ απαίηεζή ηνπο. Ζ 

αλαγγειία επηδίδεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη θαη ζε εθείλνλ 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε θαη 

πξέπεη λα πεξηέρεη:  

471. α)δηνξηζκφ 

αληηθιήηνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ, ηνπ ηφπνπ 

ηεο εθηέιεζεο, ζηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο 

νη επηδφζεηο θαη 

πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ 



πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο, 

ζηνλ νπνίνλ κπνξνχλ 

λα γίλνληαη φιεο νη 

επηδφζεηο θαη 

πξνζθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 

θαη αλ δελ νξηζηεί 

αληίθιεηνο, 

αληίθιεηνο είλαη ν 

δηθεγφξνο πνπ ηπρφλ 

ππέγξαςε ηελ 

αλαγγειία θαη 

449.  
450.  (β) πεξηγξαθή ηεο 

απαίηεζεο ηνπ 

δαλεηζηή πνπ 

αλαγγέιιεηαη. Ζ 

αλαγγειία πξέπεη λα 

επηδνζεί ην αξγφηεξν 

«δέθα πέληε (15) 

εκέξεο κεηά ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ» θαη 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ ηα 

έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ 

απαίηεζε. Σα έμνδα 

461. πεξηέρεη: 

462. (

α) Γηνξηζκφ αληηθιήηνπ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ, ηνπ 

ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο, 

ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

γίλνληαη φιεο νη 

επηδφζεηο θαη 

πξνζθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε. «Αλ δελ νξηζηεί αληίθιεηνο,αληίθιεηνο είλαη ν δηθεγφξνο πνπ ππνρξεσηηθά ππνγξάθεη ηελ αλαγγειία, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ αληίζεηεο εηδηθήο ξχζκηζεο». 

463. (β) πεξηγξαθή 

ηεο απαίηεζεο ηνπ 

δαλεηζηή πνπ 

αλαγγέιιεηαη. Ζ 

αλαγγειία πξέπεη λα 

επηδνζεί ην αξγφηεξν 

δέθα πέληε (15) εκέξεο 

κεηά ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

επηδφζεηο θαη 

πξνζθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 

θαη αλ δελ νξηζηεί 

αληίθιεηνο, αληίθιεηνο 

είλαη ν δηθεγφξνο πνπ 

ππέγξαςε ηελ 

αλαγγειία. 

468.  

ηελ εθηέιεζε. Αλ δελ 

νξηζηεί αληίθιεηνο, 

αληίθιεηνο είλαη ν 

δηθεγφξνο πνπ 

ππνρξεσηηθά ππνγξάθεη 

ηελ αλαγγειία, κε ηελ 

επηθχιαμε ηπρφλ 

αληίζεηεο εηδηθήο 

ξχζκηζεο.  

472. β) πεξηγξαθή ηεο 

απαίηεζεο ηνπ δαλεηζηή 

πνπ αλαγγέιιεηαη. Ζ 

αλαγγειία πξέπεη λα 

επηδνζεί ην αξγφηεξν δέθα 

πέληε (15) εκέξεο κεηά 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ θαη 

κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα 

έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ 

απαίηεζε. Τα έμνδα ηεο 

αλαγγειίαο βαξχλνπλ 

φπνηνλ αλαγγέιιεηαη. 

473. 2.Τν θχξνο ηεο 

αλαγγειίαο δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αλαζηνιή ή ηε καηαίσζε 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Αλ ε 

απαίηεζε ηνπ δαλεηζηή 

πνπ αλαγγέιιεηαη 

ζηεξίδεηαη ζε ηίηιν 



ηεο αλαγγειίαο 

βαξχλνπλ φπνηνλ 

αλαγγέιιεηαη. 

451.  
452.  
453.   2. Σν θχξνο ηεο 

αλαγγειίαο δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αλαζηνιή ή ηε 

454. καηαίσζε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ.Αλ ε 

απαίηεζε ηνπ 

δαλεηζηή πνπ 

αλαγγέιιεηαη 

455. ζηεξίδεηαη ζε ηίηιν 

εθηειεζηφ, ε 

αλαγγειία έρεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κε 

456. ηελ θαηάζρεζε.  

457.  
458.  
459.  

θαη κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ ηα έγγξαθα 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

απαίηεζε. Τα έμνδα ηεο 

αλαγγειίαο βαξχλνπλ 

φπνηνλ αλαγγέιιεηαη. 

2. Τν θχξνο ηεο αλαγγειίαο 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αλαζηνιή ή ηε καηαίσζε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Αλ ε 

απαίηεζε ηνπ δαλεηζηή πνπ 

αλαγγέιιεηαη ζηεξίδεηαη ζε 

ηίηιν εθηειεζηφ, ε αλαγγειία 

έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ θαηάζρεζε. 

464.  

εθηειεζηφ, ε αλαγγειία 

έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

κε ηελ θαηάζρεζε.». 

474.  



475. Άξζξν 973 

476.  
477.  1. Αλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ν 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

έγηλε θαηά ηελ εκέξα 

πνπ είρε νξηζηεί, 

επηζπεχδεηαη πάιη κε 

δήισζε πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

πξάμε. Ζ λέα εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

νξίδεηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ δπν 

(2) κήλεο απφ ηελ 

εκέξα ηεο δήισζεο 

θαη φρη πάλησο κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηελ 

εκέξα απηή. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ 

κεξηκλά ψζηε λα 

αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

488. Άξζξν 973 

489.  

490. Οη παξάγξαθνη 

1, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 

973 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

(Π.Γ. 503/1985 ΦΔΚ Α' 

182) ηξνπνπνηνχληαη 

θαη ην άξζξν 973 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

491. 1. Αλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ν 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

έγηλε θαηά ηελ εκέξα 

πνπ είρε νξηζηεί, 

επηζπεχδεηαη πάιη κε 

δήισζε πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

494. Άξζξν 973 

495.  

496.  1. Αλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ν 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

έγηλε θαηά ηελ εκέξα 

πνπ είρε νξηζηεί, 

επηζπεχδεηαη πάιη κε 

δήισζε πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

πξάμε. Αληίγξαθν ηεο 

πξάμεο θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ θαζ΄ νπ ε 

εθηέιεζε εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο ζχληαμήο 

ηεο. Ζ λέα εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νξίδεηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ δπν (2) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ηεο δήισζεο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα 

απηή. Ο ππάιιεινο ηνπ 

501. «Άξζξν 973 

502. 1.Αλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ν 

πιεηζηεξηαζκφο δελ έγηλε 

θαηά ηελ εκέξα πνπ είρε 

νξηζηεί, επηζπεχδεηαη πάιη 

κε δήισζε πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

πξάμε. Ζ λέα εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νξίδεηαη 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ δπν (2) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα ηεο 

δήισζεο θαη φρη πάλησο 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ 

(3) κελψλ απφ ηελ εκέξα 

απηή. Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ κεξηκλά 

ψζηε λα αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζηελ 

ηζηνζειίδα δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 



δήισζεο θαη ε εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηα-ζκνχ 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Σακείνπ Αλεμάξηεηα 

Α-παζρνινπκέλσλ. 

478.  
479.  2. Κάζε δαλεηζηήο, 

εθφζνλ έρεη απαίηεζε 

πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

εθηειεζηφ ηίηιν θαη 

θνηλνπνίεζε ζε 

εθείλνλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε επηηαγή 

πξνο εθηέιεζε, κπνξεί 

λα επηζπεχζεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. 

480.  
481.  3. Αλ έλαο 

δαλεηζηήο, άιινο απφ 

ηνλ επηζπεχδνληα, 

ζέιεη λα επηζπεχζεη 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

θαηά ηελ παξάγξαθν 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

πξάμε. Ζ λέα εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νξίδεηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ δπν (2) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ηεο δήισζεο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα 

απηή. Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ 

κεξηκλά ψζηε λα 

αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

επηά (7) εκεξψλ 

κεξηκλά ψζηε λα 

αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. 

497.  

498. 3. Αλ έλαο 

δαλεηζηήο, άιινο απφ 

ηνλ επηζπεχδνληα, ζέιεη 

λα επηζπεχζεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2, πξέπεη λα 

ην δειψζεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη λα 

ζπληαρζεί ζρεηηθή 

πξάμε, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε αθξηβήο 

εκέξα θαη ψξα 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ). 

503. 2.Κάζε δαλεηζηήο, 

εθφζνλ έρεη απαίηεζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε εθηειεζηφ 

ηίηιν θαη θνηλνπνίεζε ζε 

εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε 

επηηαγή πξνο εθηέιεζε, 

κπνξεί λα επηζπεχζεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. 

504. 3.Αλ έλαο 

δαλεηζηήο, άιινο απφ ηνλ 

επηζπεχδνληα, ζέιεη λα 

επηζπεχζεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαηά ηελ 

παξ. 2, πξέπεη λα ην 

δειψζεη ζηνλ ππάιιειν 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

λα ζπληαρζεί ζρεηηθή 

πξάμε. Αλ ν δαλεηζηήο 

απηφο έρεη θαη ν ίδηνο 

επηβάιεη θαηάζρεζε, ε 

δήισζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ επέρεη 

ζέζε αλάθιεζεο ηεο δηθήο 

ηνπ θαηάζρεζεο. 

Αληίγξαθν ηεο πξάμεο 

επηδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηε δήισζε 

ζηνλ αξρηθψο 



2, πξέπεη λα ην 

δειψζεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

λα ζπληαρζεί ζρεηηθή 

πξάμε. Αλ ν 

δαλεηζηήο απηφο έρεη 

θαη ν ίδηνο επηβάιεη 

θαηάζρεζε, ε δήισζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

επέρεη ζέζε 

αλάθιεζεο ηεο δηθήο 

ηνπ θαηάζρεζεο. 

Αληίγξαθν ηεο πξάμεο 

επηδίδεηαη κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ 

ηε δήισζε ζηνλ 

αξρηθψο 

επηζπεχδνληα. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ 

ίδηνπ ππαιιήινπ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ 

κεξηκλά ψζηε λα 

αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. 

492. 2. Κάζε 

δαλεηζηήο, εθφζνλ έρεη 

απαίηεζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε εθηειεζηφ 

ηίηιν θαη θνηλνπνίεζε 

ζε εθείλνλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε επηηαγή πξνο 

εθηέιεζε, κπνξεί λα 

επηζπεχζεη ηνλ 

ζπληάμεσο ηεο πξάμεο 

θαη ζπλνπηηθά ε κέρξη 

ηνπ ρξφλνπ ηεο 

δήισζεο εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ν 

εθηειεζηφο ηίηινο θαη ε 

έθζεζε επίδνζεο ηεο 

επηηαγήο θαη ε δήισζε 

ππνθαηαζηάζεσο ηνπ 

δεινχληα. Αλ ν 

δαλεηζηήο απηφο έρεη 

θαη ν ίδηνο επηβάιεη 

θαηάζρεζε, ε δήισζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ επέρεη 

ζέζε αλάθιεζεο ηεο 

δηθήο ηνπ θαηάζρεζεο. 

Αληίγξαθν ηεο πξάμεο 

επηδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηε 

δήισζε ζηνλ αξρηθψο 

επηζπεχδνληα θαη ζηνπο 

ελππφζεθνπο δαλεηζηέο. 

Ο πιεηζηεξηαζκφο 

γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ 

ίδηνπ ππαιιήινπ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ 

επηζπεχδνληα. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη 

ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ 

ππαιιήινπ. Ο ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ κεξηκλά 

ψζηε λα αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζηελ 

ηζηνζειίδα δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ). 

505. 4.Κάζε δαλεηζηήο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξεί 

λα δεηήζεη απφ ην 

αξκφδην θαηά ην άξζξν 

933 δηθαζηήξην, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., λα ηνπ επηηξέςεη 

λα επηζπεχζεη απηφο ηελ 

εθηέιεζε, αλ ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψζεθε γηα δεχηεξε 

θνξά ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, 

θαζψο θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ απφ ηε 



ηνπ πιεηζηε-ξηαζκνχ 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Σνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Σα κείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. 

482.  
483.  4. Κάζε δαλεηζηήο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 

κπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ην αξκφδην θαηά 

ην άξζξν 933 

δηθαζηήξην, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., λα 

ηνπ επηηξέςεη λα 

επηζπεχζεη απηφο ηελ 

εθηέιεζε, αλ ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψζεθε γηα 

δεχηεξε θνξά ρσξίο 

ζνβαξφ ιφγν, θαζψο 

θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ απφ 

ηε ζηάζε ηνπ 

πιεηζηεξηαζκφ. 

3. Αλ έλαο δαλεηζηήο, 

άιινο απφ ηνλ 

επηζπεχδνληα, ζέιεη λα 

επηζπεχζεη ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2, πξέπεη λα 

ην δειψζεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη λα 

ζπληαρζεί ζρεηηθή 

πξάμε. Αλ ν δαλεηζηήο 

απηφο έρεη θαη ν ίδηνο 

επηβάιεη θαηάζρεζε, ε 

δήισζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ επέρεη 

ζέζε αλάθιεζεο ηεο 

δηθήο ηνπ θαηάζρεζεο. 

Αληίγξαθν ηεο πξάμεο 

κεξηκλά ψζηε λα 

αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. 

499.  

500.  

ζηάζε ηνπ επηζπεχδνληνο 

πξνθχπηεη ζπκπαηγλία ή 

νιηγσξία. Ζ αλάζεζε ηεο 

επίζπεπζεο ζηνλ αηηνχληα 

κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ 

ηε καηαίσζε ηνπ ηπρφλ 

επηζπεπδφκελνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

δαλεηζηήο, ζηνλ νπνίν 

αλαηέζεθε ε επίζπεπζε, 

νθείιεη λα πξνβεί ζηελ 

θαηά ηελ παξάγξαθν 3 

δήισζε. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο. 

506. 5.Αλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 

εκθαλίζηεθαλ 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη 

δαλεηζηέο πνπ ζέινπλ λα 

επηζπεχζνπλ ηελ 

εθηέιεζε ή, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4, νη 

αηηνχληεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη, ην θαηά ην 

άξζξν 933 δηθαζηήξην, 

χζηεξα απφ απηνηειή ή 

παξεκπίπηνπζα αίηεζε 



επηζπεχδνληνο 

πξνθχπηεη ζπκπαηγλία 

ή νιηγσξία. Ζ 

αλάζεζε ηεο 

επίζπεπζεο ζηνλ 

αηηνχληα κπνξεί λα 

εμαξηεζεί απφ ηε 

καηαίσζε ηνπ ηπρφλ 

επηζπεπδφκελνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

δαλεηζηήο, ζηνλ νπνίν 

αλαηέζεθε ε 

επίζπεπζε, νθείιεη λα 

πξνβεί ζηελ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 3 

δήισζε. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 

484.  
485.  5. Αλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 

εκθαλίζηεθαλ 

ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξνη 

δαλεηζηέο πνπ ζέινπλ 

λα επηζπεχζνπλ ηελ 

εθηέιεζε ή, ζηελ 

επηδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηε 

δήισζε ζηνλ αξρηθψο 

επηζπεχδνληα. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη 

ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ 

ππαιιήινπ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ 

κεξηκλά ψζηε λα 

αλαξηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο 

δήισζεο θαη ε εκέξα 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, δηθάδνληαο κε 

ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., επηιέγεη ηνλ 

θαηαιιειφηεξν ζηνλ 

νπνίν θαη αλαζέηεη ηελ 

επίζπεπζε. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

3. 

507. 6.Αληηξξήζεηο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ 

αθνξά ην θχξνο ηεο 

δήισζεο ζπλέρηζεο, 

αζθνχληαη κε αλαθνπή 

κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα ηεο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1 αλάξηεζεο. 

Ζ ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο θαη 

γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 686 επ.. 

Καηά ηεο απφθαζεο πνπ 

εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) 

κήλα απφ ηε ζπδήηεζε 

ηεο αλαθνπήο δελ 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε 



πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4, νη 

αηηνχληεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη, ην θαηά 

ην άξζξν 933 

δηθαζηήξην, χζηεξα 

απφ απηνηειή ή 

παξεκπί-πηνπζα 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, δηθάδνληαο 

κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., 

επηιέγεη ηνλ 

θαηαιιειφηεξν ζηνλ 

νπνίν θαη αλαζέηεη 

ηελ επίζπεπζε. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3. 

486.  
487.  6. Αληηξξήζεηο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν 

πνπ αθνξά ην θχξνο 

ηεο δήισζεο 

ζπλέρηζεο, αζθνχληαη 

κε αλαθνπή κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ 

Τνκέα Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ. 

4. Κάζε δαλεηζηήο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 κπνξεί 

λα δεηήζεη απφ ην 

αξκφδην θαηά ην άξζξν 

933 δηθαζηήξην, πνπ 

δηθάδεη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., λα ηνπ 

επηηξέςεη λα επηζπεχζεη 

απηφο ηελ εθηέιεζε, αλ 

ν πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψζεθε γηα δεχηεξε 

θνξά ρσξίο ζνβαξφ 

ιφγν, θαζψο θαη ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε 

ελδίθσλ κέζσλ νχηε θαη 

αίηεζε αλάθιεζεο. 

Πξφζζεηνη ιφγνη 

αλαθνπήο κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ κφλν κε 

ηδηαίηεξν δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αλαθνπή, θάησ απφ ηελ 

νπνία ζπληάζζεηαη 

έθζεζε, θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αληίδηθν νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε.». 

508.  



εκέξα ηεο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1 

αλάξηεζεο. Ζ 

ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 

θαη γίλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ.. 

Καηά ηεο απφθαζεο 

πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε 

έλα (1) κήλα απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο δελ 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

έλδηθσλ κέζσλ. 

Πξφζζεηνη ιφγνη 

αλαθνπήο κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ κφλν κε 

ηδηαίηεξν δηθφγξαθν 

πνπ θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αλαθνπή, θάησ απφ 

ηελ νπνία 

ζπληάζζεηαη έθζεζε, 

πνπ απφ ηε ζηάζε ηνπ 

επηζπεχδνληνο 

πξνθχπηεη ζπκπαηγλία ή 

νιηγσξία. Ζ αλάζεζε 

ηεο επίζπεπζεο ζηνλ 

αηηνχληα κπνξεί λα 

εμαξηεζεί απφ ηε 

καηαίσζε ηνπ ηπρφλ 

επηζπεπδφκελνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Ο 

δαλεηζηήο, ζηνλ νπνίν 

αλαηέζεθε ε επίζπεπζε, 

νθείιεη λα πξνβεί ζηελ 

θαηά ηελ παξάγξαθν 3 

δήισζε. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 



θαη θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αληίδηθν νθηψ 

(8) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε. 

5. Αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 

εκθαλίζηεθαλ 

ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξνη δαλεηζηέο 

πνπ ζέινπλ λα 

επηζπεχζνπλ ηελ 

εθηέιεζε ή, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4, νη 

αηηνχληεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη, ην θαηά 

ην άξζξν 933 

δηθαζηήξην, χζηεξα απφ 

απηνηειή ή 

παξεκπίπηνπζα αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, 

δηθάδνληαο κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 



686 επ., επηιέγεη ηνλ 

θαηαιιειφηεξν ζηνλ 

νπνίν θαη αλαζέηεη ηελ 

επίζπεπζε. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

επηζπεχδεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3. 

6. Αληηξξήζεηο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν πνπ 

αθνξά ην θχξνο ηεο 

δήισζεο ζπλέρηζεο, 

αζθνχληαη κε αλαθνπή 

κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα ηεο θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 

αλάξηεζεο. Ζ ζπδήηεζε 

ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 



ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο θαη 

γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 686 επ.. 

Καηά ηεο απφθαζεο πνπ 

εθδίδεηαη κέζα ζε έλα 

(1) κήλα απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

δελ επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ 

«νχηε θαη αίηεζε 

αλάθιεζεο». Πξφζζεηνη 

ιφγνη αλαθνπήο 

κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

κφλν κε ηδηαίηεξν 

δηθφγξαθν πνπ 

θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξνο ην 



νπνίν απεπζχλεηαη ε 

αλαθνπή, θάησ απφ ηελ 

νπνία ζπληάζζεηαη 

έθζεζε, θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

αληίδηθν νθηψ (8) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε». 

493.  

509. Άξζξν 975 

510.  
511.  Ζ θαηάηαμε ησλ 

δαλεηζηψλ ζηνλ 

πίλαθα γίλεηαη κε ηελ 

εμήο ζεηξά. Αθνχ 

αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

ηεο εθηέιεζεο, πνπ 

νξίδνληαη 

αηηηνινγεκέλα απφ 

ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαηαηάζζνληαη: 

512.  
513.  1) Οη απαηηήζεηο 

526. Άξζξν 975 

527.  

528. Ζ θαηάηαμε ησλ 

δαλεηζηψλ ζηνλ πίλαθα 

γίλεηαη κε ηελ εμήο 

ζεηξά. Αθνχ 

αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

ηεο εθηέιεζεο, πνπ 

νξίδνληαη 

534. Άξζξν 975 

535.  

536.   3) Οη 

απαηηήζεηο, πνπ έρνπλ 

σο βάζε ηνπο ηελ 

παξνρή εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο απφ ακνηβέο, 

έμνδα θαη απνδεκηψζεηο 

ησλ δηθεγφξσλ, πνπ 

ακείβνληαη κε πάγηα 

πεξηνδηθή ακνηβή, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ 

κέζα ζηελ ηειεπηαία 

δηεηία πξηλ απφ ηελ 

539. «Άξζξν 975 

540. Ζ θαηάηαμε ησλ 

δαλεηζηψλ ζηνλ πίλαθα 

γίλεηαη κε ηελ εμήο ζεηξά. 

Αθνχ αθαηξεζνχλ ηα 

έμνδα ηεο εθηέιεζεο, πνπ 

νξίδνληαη αηηηνινγεκέλα 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαηαηάζζνληαη: 

541. 1) Οη απαηηήζεηο 

γηα ηελ θεδεία ή ηε 

λνζειεία εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε, ηνπ ζπδχγνπ 



γηα ηελ θεδεία ή ηε 

λνζειεία εθείλνπ 

θαηά ηνπ νπνίνπ είρε 

ζηξαθεί ε εθηέιεζε, 

ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ 

ηέθλσλ ηνπ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο δψδεθα 

(12) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο. ηελ ίδηα 

ηάμε ππάγνληαη θαη νη 

απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο 

δαλεηζηψλ, ιφγσ 

αλαπεξίαο πνζνζηνχ 

νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) θαη άλσ, κε 

εμαίξεζε ηελ 

ηθαλνπνίεζε γηα 

εζηθή βιάβε, εθφζνλ 

πξνέθπςαλ έσο ηελ 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο 

πηψρεπζεο. 

514.  
515.  2) Οη απαηηήζεηο 

αηηηνινγεκέλα απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαηαηάζζνληαη: 

1) Οη απαηηήζεηο γηα ηελ 

θεδεία ή ηε λνζειεία 

εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε, ηνπ ζπδχγνπ 

θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο δψδεθα 

(12) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

Σηελ ίδηα ηάμε 

ππάγνληαη θαη νη 

απαηηήζεηο 

εκεξνκελία νξηζκνχ 

ηνπ ηειηθά 

δηελεξγεζέληνο 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ 

θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ 

δηθεγφξσλ γηα 

απνδεκίσζε ιφγσ 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

έκκηζζεο εληνιήο 

θαηαηάζζνληαη ζηελ 

ηάμε απηή αλεμάξηεηα 

απφ ην ρξφλν πνπ 

πξνέθπςαλ. Σηελ ίδηα 

ηάμε θαηαηάζζνληαη 

απαηηήζεηο δηθεγφξσλ 

απφ δηθεγνξηθέο 

ππεξεζίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ θαη΄ 

απνθνπή ζηνλ νθεηιέηε, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ έλα 

έηνο πξηλ απφ ηνλ 

ηειηθά δηελεξγεζέληα 

πιεηζηεξηαζκφ. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

Σηελ ίδηα ηάμε ππάγνληαη 

θαη νη απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο δαλεηζηψλ, 

ιφγσ αλαπεξίαο 

πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) θαη άλσ, κε 

εμαίξεζε ηελ ηθαλνπνίεζε 

γηα εζηθή βιάβε, εθφζνλ 

πξνέθπςαλ έσο ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

542. 2) Οη απαηηήζεηο 

γηα ηελ παξνρή ηξνθίκσλ 

αλαγθαίσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε, ηνπ ζπδχγνπ 

θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο έμη (6) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 



γηα ηελ παξνρή 

ηξνθίκσλ αλαγθαίσλ 

γηα ηε ζπληήξεζε 

εθείλνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε, ηνπ ζπδχγνπ 

θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ, 

αλ πξνέθπςαλ θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

(6) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο. 

516.  
517.  3) Οη απαηηήζεηο, 

πνπ έρνπλ σο βάζε 

ηνπο ηελ παξνρή 

εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη 

νη απαηηήζεηο απφ 

ακνηβέο, έμνδα θαη 

απνδεκηψζεηο ησλ 

δηθεγφξσλ, πνπ 

ακείβνληαη κε πάγηα 

πεξηνδηθή ακνηβή, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ 

κέζα ζηελ ηειεπηαία 

δηεηία πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζκνχ 

απνδεκίσζεο 

δαλεηζηψλ, ιφγσ 

αλαπεξίαο πνζνζηνχ 

νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) θαη άλσ, κε 

εμαίξεζε ηελ 

529. ηθαλνπνίεζ

ε γηα εζηθή

 βιάβε,

 εθφζνλ 

πξνέθπςαλ έσο «ηελ 

εκέξα 

530. δηελέξγεηαο» ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

2) Οη απαηηήζεηο γηα ηελ 

παξνρή ηξνθίκσλ 

θαη παξαθξαηνχκελνπο 

θαη επηξξηπηφκελνπο 

θφξνπο κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο θάζε 

θχζεο θαη ηνπο ηφθνπο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απηέο. Σηελ 

ίδηα ηάμε ππάγνληαη θαη 

νη απαηηήζεηο ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο 

γεληθήο γξακκαηείαο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ, νη 

απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ 

ππφρξενπ πξνο 

δηαηξνθή, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο ιφγσ 

αλαπεξίαο πνζνζηνχ 

εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%) θαη άλσ, εθφζνλ 

πξνέθπςαλ έσο ηελ 

εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

537.  

543. 3) Οη απαηηήζεηο, 

πνπ έρνπλ σο βάζε ηνπο 

ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο απφ ακνηβέο, 

έμνδα θαη απνδεκηψζεηο 

ησλ δηθεγφξσλ, πνπ 

ακείβνληαη κε πάγηα 

πεξηνδηθή ακνηβή, εθφζνλ 

πξνέθπςαλ κέζα ζηελ 

ηειεπηαία δηεηία πξηλ απφ 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ 

θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ δηθεγφξσλ 

γηα απνδεκίσζε ιφγσ 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

έκκηζζεο εληνιήο 

θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε 

απηή αλεμάξηεηα απφ ην 

ρξφλν πνπ πξνέθπςαλ. 

Σηελ ίδηα ηάμε 

θαηαηάζζνληαη 

απαηηήζεηο δηθεγφξσλ 

απφ δηθεγνξηθέο 

ππεξεζίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ θαηά 

ππφζεζε ζηνλ νθεηιέηε, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ έλα 



ηνπ πξψηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο. Οη 

απνδεκηψζεηο ιφγσ 

θαηαγγειίαο ηεο 

ζρέζεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ 

δηθεγφξσλ γηα 

απνδεκίσζε ιφγσ 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

έκκηζζεο εληνιήο 

θαηαηάζζνληαη ζηελ 

ηάμε απηή αλεμάξηεηα 

απφ ην ρξφλν πνπ 

πξνέθπςαλ. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη παξαθξαηνχ- 

518. κελνπο θαη 

επηξξηπηφκελνπο 

θφξνπο κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο θάζε 

θχζεο θαη ηνπο 

ηφθνπο πνπ 

επηβαξχλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απηέο. 

ηελ ίδηα ηάμε 

αλαγθαίσλ γηα ηε 

ζπληήξεζε εθείλνπ 

θαηά ηνπ νπνίνπ είρε 

ζηξαθεί ε εθηέιεζε, ηνπ 

ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ 

ηνπ, αλ πξνέθπςαλ θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

3) Ο

η απαηηήζεηο, πνπ έρνπλ 

σο βάζε ηνπο ηελ 

παξνρή εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο απφ ακνηβέο, 

έμνδα θαη απνδεκηψζεηο 

ησλ δηθεγφξσλ, πνπ 

538.  έηνο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 

απφ θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη 

παξαθξαηνχκελνπο θαη 

επηξξηπηφκελνπο θφξνπο 

κε ηηο πξνζαπμήζεηο θάζε 

θχζεο θαη ηνπο ηφθνπο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απηέο. Σηελ 

ίδηα ηάμε ππάγνληαη θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο γεληθήο 

γξακκαηείαο θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ, νη 

απαηηήζεηο απνδεκίσζεο 

ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ηνπ ππφρξενπ πξνο 

δηαηξνθή, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο απνδεκίσζεο 

ιφγσ αλαπεξίαο 

πνζνζηνχ εμήληα επηά 

ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ έσο 

ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

544. 4) Οη απαηηήζεηο 

αγξνηψλ ή αγξνηηθψλ 



ππάγνληαη θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο 

γεληθήο γξακκαηείαο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ, νη 

απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ηνπ ππφρξενπ πξνο 

δηαηξνθή, θαζψο θαη 

νη απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο ιφγσ 

αλαπεξίαο πνζνζηνχ 

εμήληα επηά ηνηο 

εθαηφ (67%) θαη άλσ, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ 

έσο ηελ εκέξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο 

πηψρεπζεο. 

519.  
520.  4) Οη απαηηήζεηο 

αγξνηψλ ή αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ απφ 

πψιεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνλ 

ακείβνληαη κε πάγηα 

πεξηνδηθή ακνηβή, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ 

κέζα ζηελ ηειεπηαία 

δηεηία πξηλ απφ «ηελ εκέξα 

531. δηελέξγεηαο» ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ 

θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο ησλ 

δηθεγφξσλ γηα 

απνδεκίσζε ιφγσ 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

έκκηζζεο εληνιήο 

θαηαηάζζνληαη ζηελ 

ηάμε απηή αλεμάξηεηα 

απφ ην ρξφλν πνπ 

πξνέθπςαλ. «ηελ ίδηα 

ζπλεηαηξηζκψλ απφ 

πψιεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, αλ πξνέθπςαλ 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν 

πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

545. 5) Οη απαηηήζεηο 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο απφ θάζε 

αηηία, κε ηηο πξνζαπμήζεηο 

θάζε θχζεο θαη ηνπο 

ηφθνπο πνπ επηβαξχλνπλ 

ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

546. 6) Οη απαηηήζεηο 

ηνπ Σπλεγγπεηηθνχ θαηά 

ηνπ νθεηιέηε, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο έρεη ή είρε ζην 

παξειζφλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2396/1996 θαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

Σπλεγγπεηηθνχ έρνπλ 

πξνθχςεη εληφο δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 



ηειεπηαίν ρξφλν πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζκνχ ηνπ πξψηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο. 

521.  
522.  5) Οη απαηηήζεηο 

ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο απφ 

θάζε αηηία, κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο θάζε 

θχζεο θαη ηνπο 

ηφθνπο πνπ 

επηβαξχλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απηέο. 

523.  
524.  6) Οη απαηηήζεηο 

ηνπ πλεγγπεηηθνχ 

θαηά ηνπ νθεηιέηε, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

έρεη ή είρε ζην 

παξειζφλ ηελ 

ηδηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο παξνρήο 

επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 2396/1996 θαη 

ηάμε θαηαηάζζνληαη 

απαηηήζεηο 

532. δηθεγφξσλ απφ 

δηθεγνξηθέο ππεξεζίεο 

πνπ παξαζρέζεθαλ θαηά 

ππφζεζε ζηνλ νθεηιέηε, 

εθφζνλ πξνέθπςαλ έλα 

έηνο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ». Οη 

απαηηήζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη παξαθξαηνχκελνπο 

θαη επηξξηπηφκελνπο 

θφξνπο κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο θάζε 

θχζεο θαη ηνπο ηφθνπο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απηέο. Σηελ 

ίδηα ηάμε ππάγνληαη θαη 

νη απαηηήζεηο ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο 

γεληθήο γξακκαηείαο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ, νη 

απαηηήζεηο 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο.» 

547.  
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νη απαηηήζεηο ηνπ 

πλεγγπεηηθνχ έρνπλ 

πξνθχςεη εληφο δχν 

(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο. 

525.  

απνδεκίσζεο ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ 

ππφρξενπ πξνο 

δηαηξνθή, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο 

απνδεκίσζεο ιφγσ 

αλαπεξίαο πνζνζηνχ 

εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%) θαη άλσ, εθφζνλ 

πξνέθπςαλ έσο «ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο» ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή ηελ 

θήξπμε ηεο πηψρεπζεο. 

4) Οη απαηηήζεηο αγξνηψλ 

ή αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ απφ 

πψιεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, αλ 

πξνέθπςαλ θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν πξηλ 

απφ «ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο» ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 



θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο. 

5) Οη απαηηήζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο απφ 

θάζε αηηία, κε ηηο 

πξνζαπμήζεηο θάζε 

θχζεο θαη ηνπο ηφθνπο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηηο 

απαηηήζεηο απηέο. 

6) Οη απαηηήζεηο ηνπ 

Σπλεγγπεηηθνχ θαηά 

ηνπ νθεηιέηε, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο έρεη ή είρε 

ζην παξειζφλ ηελ 



ηδηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2396/1996 θαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

Σπλεγγπεηηθνχ έρνπλ 

πξνθχςεη εληφο δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ή 

θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο». 

533.  

548. Άξζξν 977 

549.  
550.  1. Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, αλ 

556. « Άξζξν 977 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

558.  

559.  

560.  

561. «Άξζξν 977 

562. 1.Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, αλ εθηφο 

απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 



εθηφο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 ππάξρνπλ 

θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 3, 

πξνηηκψληαη νη 

πξψηεο. Αλ ππάξρνπλ 

θαη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 1 

θαη 2, ηφηε νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 

ηθαλνπνηνχληαη έσο 

ην έλα ηξίην ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο θαη ηα 

δχν ηξίηα δηαηίζεληαη 

γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 

νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 1 

θαη 2. Απφ ηα 

ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ην 

έλα ηξίην ή ηα δχν 

ηξίηα, κεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ 

άξζξσλ 975 θαη 976 

αξηζκ. 1 θαη 2, θαηά 

άξζξνπ απηνχ, αλ εθηφο 

απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 ππάξρνπλ 

θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 3, 

πξνηηκψληαη νη πξψηεο. 

Αλ ππάξρνπλ θαη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 1 θαη 2, ηφηε 

νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 

ηθαλνπνηνχληαη έσο ην 

έλα ηξίην ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο θαη ηα 

δχν ηξίηα δηαηίζεληαη 

γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 1 θαη 2. Απφ 

άξζξνπ 975 ππάξρνπλ θαη 

νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 3, πξνηηκψληαη 

νη πξψηεο. Αλ ππάξρνπλ 

θαη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 1 θαη 

2, ηφηε νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 

ηθαλνπνηνχληαη έσο ην έλα 

ηξίην ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο θαη ηα δχν 

ηξίηα δηαηίζεληαη γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 1 θαη 2. Απφ 

ηα ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ην έλα 

ηξίην ή ηα δχν ηξίηα, κεηά 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 

975 θαη 976 αξηζκ. 1 θαη 

2, θαηά ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, θαηαηάζζνληαη, 

ψζπνπ λα θαιπθζνχλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο άιιεο απφ 

ηηο πξναλαθεξφκελεο δχν 

θαηεγνξίεο, πνπ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί. 

563. 2.Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο 



ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, 

θαηαηάζζνληαη, 

ψζπνπ λα θαιπθζνχλ, 

νη απαηηήζεηο ηεο 

άιιεο απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δχν 

θαηεγνξίεο, πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

551.  
552.  2. Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, αλ 

ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 975 ή 976, ε 

απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

απαίηεζε ηεο 

επφκελεο ηάμεο θαη 

αλ είλαη ηεο ίδηαο 

ηάμεο ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ 

ηα ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ην έλα 

ηξίην ή ηα δχν ηξίηα, 

κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

άξζξσλ 975 θαη 976 

αξηζκ. 1 θαη 2, θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην, 

θαηαηάζζνληαη, ψζπνπ 

λα θαιπθζνχλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο άιιεο 

απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο δχν 

θαηεγνξίεο, πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, αλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, αλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

975 ή 976, ε απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

απαίηεζε ηεο επφκελεο 

ηάμεο θαη αλ είλαη ηεο 

ίδηαο ηάμεο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά ην 

νπζηαζηηθφ δίθαην ζεηξά. 

564. 3.Αλ εθηφο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

975 ππάξρνπλ θαη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976, θαζψο θαη κε 

πξνλνκηνχρεο απαηηήζεηο, 

ηφηε νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 

ηθαλνπνηνχληαη έσο ην 

εμήληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(65%), νη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 έσο ην είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηφ (25%) 



εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά 

ην νπζηαζηηθφ δίθαην 

ζεηξά. 

553.  
554.  3. Αλ εθηφο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 ππάξρνπλ 

θαη απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976, θαζψο 

θαη κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο, ηφηε νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 

ηθαλνπνηνχληαη έσο 

ην εμήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (65%), νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 έσο ην 

είθνζη πέληε ηνηο 

εθαηφ (25%) θαη νη 

κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο έσο ην 

δέθα ηνηο εθαηφ 

(10%) ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο 

απαηηήζεηο απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 975 ή 976, ε 

απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

απαίηεζε ηεο επφκελεο 

ηάμεο θαη αλ είλαη ηεο 

ίδηαο ηάμεο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά ην 

νπζηαζηηθφ δίθαην 

ζεηξά. 

3. Αλ εθηφο απφ ηηο 

θαη νη κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο έσο ην δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο 

ζπκκέηξσο. Απφ ηα 

ππφινηπα πνπ απνκέλνπλ 

απφ ην εμήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (65%) ή απφ ην 

είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ 

(25%) θαηαηάζζνληαη, 

ψζπνπ λα θαιπθζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε 

άιιεο απφ ηηο δχν 

πξναλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο, πνπ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί. Απφ ηα 

ππφινηπα πνπ απνκέλνπλ 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εγρεηξφγξαθσλ δαλεηζηψλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 θαη ηνπ άξζξνπ 975 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 

1. Αλ ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 θαη κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο, νη πξψηεο 

ηθαλνπνηνχληαη έσο ην 



ζπκκέ-ηξσο. Απφ ηα 

ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ην 

εμήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (65%) ή απφ ην 

είθνζη πέληε ηνηο 

εθαηφ (25%) 

θαηαηάζζνληαη, 

ψζπνπ λα θαιπθζνχλ 

νη απαηηήζεηο ηεο 

εθάζηνηε άιιεο απφ 

ηηο δχν 

πξναλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο, πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

Απφ ηα ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

εγρεηξφγξαθσλ 

δαλεηζηψλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 θαη ηνπ 

άξζξνπ 975 θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην εδάθην 

2 ηεο παξαγξάθνπ 1. 

Αλ ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 θαη κε 

πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

975 ππάξρνπλ θαη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976, θαζψο θαη κε 

πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο, ηφηε νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 ηθαλνπνηνχληαη έσο 

ην εμήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (65%), νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

975 έσο ην είθνζη πέληε 

ηνηο εθαηφ (25%) θαη νη 

κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο έσο ην δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο 

ελελήληα ηνηο εθαηφ 

(90%) θαη νη δεχηεξεο έσο 

ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο 

ζπκκέηξσο. Αλ ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

975 θαη κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο, νη απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 975 

ηθαλνπνηνχληαη ζε 

πνζνζηφ έσο ην 

εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

(70%) ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο, ελψ νη κε 

πξνλνκηνχρνη 

ηθαλνπνηνχληαη ζην 

ππφινηπν πνζνζηφ 

ζπκκέηξσο. Δάλ 

ππάξρνπλ θαη 

εγρεηξφγξαθνη δαλεηζηέο 

νη πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 

975 θαη 976 δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) αθφκε 

θαη εάλ δελ 

ηθαλνπνηήζεθε ε 



απαηηήζεηο, νη πξψηεο 

ηθαλνπνηνχληαη έσο 

ην ελελήληα ηνηο 

εθαηφ (90%) θαη νη 

δεχηεξεο έσο ην δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, 

πνπ πξέπεη λα 

δηαλεκεζεί ζηνπο 

πηζησηέο ζπκκέηξσο. 

Αλ ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 θαη κε 

πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο, νη 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 

ηθαλνπνηνχληαη ζε 

πνζνζηφ έσο ην 

εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

(70%) ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, 

πνπ πξέπεη λα 

δηαλεκεζεί ζηνπο 

πηζησηέο, ελψ νη κε 

πξνλνκηνχρνη 

ηθαλνπνηνχληαη ζην 

ππφινηπν πνζνζηφ 

ζπκκέηξσο. 

ζπκκέηξσο. Απφ ηα 

ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ην 

εμήληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(65%) ή απφ ην είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηφ (25%) 

θαηαηάζζνληαη, ψζπνπ 

λα θαιπθζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηεο 

εθάζηνηε άιιεο απφ ηηο 

δχν πξναλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο, πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. 

Απφ ηα ππφινηπα πνπ 

απνκέλνπλ απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

εγρεηξφγξαθσλ 

δαλεηζηψλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

απαίηεζή ηνπο.». 

565.  



555.  976 θαη ηνπ άξζξνπ 975 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

εδάθην 2 ηεο 

παξαγξάθνπ 1. Αλ 

ππάξρνπλ απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 976 θαη κε 

πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο, νη πξψηεο 

ηθαλνπνηνχληαη έσο ην 

ελελήληα ηνηο εθαηφ 

(90%) θαη νη δεχηεξεο 

έσο ην δέθα ηνηο εθαηφ 

(10%) ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ππάξρνπλ απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 975 θαη κε 

πξνλνκηνχρεο 



απαηηήζεηο, νη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

975 ηθαλνπνηνχληαη ζε 

πνζνζηφ έσο ην 

εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

(70%) ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο, ελψ νη 

κε πξνλνκηνχρνη 

ηθαλνπνηνχληαη ζην 

ππφινηπν πνζνζηφ 

ζπκκέηξσο. «Δάλ 

ππάξρνπλ θαη 

εγρεηξφγξαθνη δαλεηζηέο 

νη πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 

975 θαη 976 δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζην 10% 

αθφκε θαη εάλ δελ 



ηθαλνπνηήζεθε ε 

απαίηεζή ηνπο». 

557.  

566. Άξζξν 977Α 

567.  
568.  εηξά θαηάηαμεο 

ππεξπξνλνκηνχρσλ, 

πξνλνκηνχρσλ θαη κε 

569.  
570.  1. Αλ κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ 

γελλεζνχλ εμ 

νινθιήξνπ 

απαηηήζεηο θαη 

ζπζηαζεί γηα ηελ 

εμαζθάιηζή ηνπο 

ελέρπξν επί κε 

βεβαξεκέλνπ θαηά 

ηελ αλσηέξσ 

εκεξνκελία 

πξάγκαηνο, απηέο 

θαηαηάζζνληαη, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο 

586. « Άξζξν 977Α 

1. Αλ κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ γελλεζνχλ εμ 

νινθιήξνπ απαηηήζεηο 

θαη ζπζηαζεί γηα ηελ 

εμαζθάιηζή ηνπο 

ελέρπξν επί κε 

βεβαξεκέλνπ θαηά ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία 

πξάγκαηνο, απηέο 

θαηαηάζζνληαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη αθνχ 

αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

ηεο εθηέιεζεο, κε ηελ 

εμήο ζεηξά: 

587. α) απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 976 αξηζκ. 

592. Άξζξν 977Α 

593.  
594. Σεηξά θαηάηαμεο 

ππεξπξνλνκηνχρσλ, 

πξνλνκηνχρσλ θαη κε 

595.  
596.  1. Αλ κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ 

γελλεζνχλ εμ 

νινθιήξνπ απαηηήζεηο 

θαη ζπζηαζεί γηα ηελ 

εμαζθάιηζή ηνπο 

ελέρπξν επί κε 

βεβαξεκέλνπ θαηά ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία 

πξάγκαηνο, απηέο 

θαηαηάζζνληαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη αθνχ 

613. «Άξζξν 977Α 

614. 1. Αλ κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ 

γελλεζνχλ εμ νινθιήξνπ 

απαηηήζεηο θαη ζπζηαζεί 

γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπο 

ελέρπξν επί κε 

βεβαξεκέλνπ θαηά ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία 

πξάγκαηνο, απηέο 

θαηαηάζζνληαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη αθνχ 

αθαηξεζνχλ ηα έμνδα ηεο 

εθηέιεζεο, κε ηελ εμήο 

ζεηξά: 

615. α) απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 1 θαη 2 

616. β) απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 θαη 



παξαγξάθνπ 2 θαη 

αθνχ αθαηξεζνχλ ηα 

έμνδα ηεο εθηέιεζεο, 

κε ηελ εμήο ζεηξά: 

571.  
572.  α) απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 1 

θαη 2 

573.  
574.  β) απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 θαη 

απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 3 

575.  
576.  γ) κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο. 

577.  
578.  2. Απαηηήζεηο νη 

νπνίεο πξνέθπςαλ 

πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζκνχ 

ηνπ πξψηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

αθνξνχλ κε 

θαηαβιεζέληεο 

κηζζνχο έσο έμη (6) 

κελψλ απφ παξνρή 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

θαη έσο ηνπ πνζνχ ην 

1 θαη 2 

588. β) απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 975 θαη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 3 

589. γ) κε 

πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο. 

590. 2. Απαηηήζεηο νη 

νπνίεο πξνέθπςαλ πξηλ 

απφ «ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ» θαη 

αθνξνχλ κε 

θαηαβιεζέληεο κηζζνχο 

έσο έμη (6) κελψλ απφ 

παξνρή εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο θαη έσο ηνπ 

πνζνχ ην νπνίν ηζνχηαη 

αλά κήλα νθεηιφκελνπ 

κηζζνχ θαη αλά 

εξγαδφκελν κε ην 

λφκηκν θαηψηαην κηζζφ 

ππαιιήινπ άλσ ησλ 

είθνζη πέληε (25) εηψλ 

αθαηξεζνχλ ηα έμνδα 

ηεο εθηέιεζεο, κε ηελ 

εμήο ζεηξά: 

597.  
598.  α) απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 976 αξηζκ. 1 θαη 

2 

599.  
600.  β) απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 975 θαη 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 3 

601.  
602.  γ) κε πξνλνκηνχρεο 

απαηηήζεηο. 

603.  
604.  2. Απαηηήζεηο νη 

νπνίεο πξνέθπςαλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζκνχ ηνπ πξψηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

αθνξνχλ κε 

θαηαβιεζέληεο κηζζνχο 

έσο έμη (6) κελψλ απφ 

παξνρή εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο θαη έσο ηνπ 

πνζνχ ην νπνίν ηζνχηαη 

αλά κήλα νθεηιφκελνπ 

κηζζνχ θαη αλά 

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

976 αξηζκ. 3 

617. γ) κε 

πξνλνκηνχρεο απαηηήζεηο. 

618. 2. Απαηηήζεηο νη 

νπνίεο πξνέθπςαλ πξηλ 

απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

αθνξνχλ ζε κε 

θαηαβιεζέληεο κηζζνχο 

έσο έμη (6) κελψλ απφ 

παξνρή εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο θαη έσο ηνπ 

πνζνχ ην νπνίν ηζνχηαη 

αλά κήλα νθεηιφκελνπ 

κηζζνχ θαη αλά 

εξγαδφκελν κε ην λφκηκν 

θαηψηαην κηζζφ 

ππαιιήινπ άλσ ησλ 

είθνζη πέληε (25) εηψλ επί 

δηαθφζηα εβδνκήληα πέληε 

ηνηο εθαηφ (275%) 

ηθαλνπνηνχληαη 

πξνλνκηαθά πξηλ απφ 

θάζε άιιε απαίηεζε 

(ππεξ-πξνλφκην) θαη κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ 

ηεο εθηέιεζεο. 

3. Σε πεξίπησζε χπαξμεο 

πεξηζζφηεξσλ 



νπνίν ηζνχηαη αλά 

κήλα νθεηιφκελνπ 

κηζζνχ θαη αλά 

εξγαδφκελν κε ην 

λφκηκν θαηψηαην 

κηζζφ ππαιιήινπ άλσ 

ησλ είθνζη πέληε (25) 

εηψλ επί 275% 

ηθαλνπνηνχληαη 

πξνλνκηαθά πξηλ απφ 

θάζε άιιε απαίηεζε 

(ππεξ-πξνλφκην) θαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ εμφδσλ ηεο 

εθηέιεζεο. 

579.  
580.  3. ε πεξίπησζε 

χπαξμεο 

πεξηζζφηεξσλ 

βεβαξεκέλσλ 

πξαγκάησλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, εθφζνλ 

έρνπλ αλαγγειζεί, 

ηθαλνπνηνχληαη απφ 

ην πνζφ ησλ 

πιεηζηεξηαζκάησλ 

πνπ πξέπεη λα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο 

επί 275% 

ηθαλνπνηνχληαη 

πξνλνκηαθά πξηλ απφ 

θάζε άιιε απαίηεζε 

(ππεξπξνλφκην) θαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ ηεο εθηέιεζεο. 

591. 3. Σε πεξίπησζε 

χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ 

βεβαξεκέλσλ 

πξαγκάησλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, εθφζνλ έρνπλ 

αλαγγειζεί, 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ην 

πνζφ ησλ 

πιεηζηεξηαζκάησλ πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ 

ζηνπο πηζησηέο σο εμήο: 

α) ζπκκέηξσο, εθφζνλ 

νη πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

ηαπηνρξφλσο ή β) θαηά 

ηε ζεηξά δηελέξγεηαο 

ησλ πιεηζηεξηαζκψλ 

θαη έσο ηελ νινζρεξή 

εμφθιεζή ηνπο, εθφζνλ 

εξγαδφκελν κε ην 

λφκηκν θαηψηαην κηζζφ 

ππαιιήινπ άλσ ησλ 

είθνζη πέληε (25) εηψλ 

επί 275% 

ηθαλνπνηνχληαη 

πξνλνκηαθά πξηλ απφ 

θάζε άιιε απαίηεζε 

(ππεξ-πξνλφκην) θαη 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

εμφδσλ ηεο εθηέιεζεο. 

605.  
606.  3. Σε πεξίπησζε 

χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ 

βεβαξεκέλσλ 

πξαγκάησλ, νη 

απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, εθφζνλ έρνπλ 

αλαγγειζεί, 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ην 

πνζφ ησλ 

πιεηζηεξηαζκάησλ πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ 

ζηνπο πηζησηέο σο εμήο: 

α) ζπκκέηξσο, εθφζνλ 

νη πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

ηαπηνρξφλσο ή β) θαηά 

ηε ζεηξά δηελέξγεηαο 

βεβαξεκέλσλ πξαγκάησλ, 

νη απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, εθφζνλ έρνπλ 

αλαγγειζεί, 

ηθαλνπνηνχληαη απφ ην 

πνζφ ησλ 

πιεηζηεξηαζκάησλ πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ 

ζηνπο πηζησηέο σο εμήο: 

α) ζπκκέηξσο, εθφζνλ νη 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

ηαπηνρξφλσο ή β) θαηά ηε 

ζεηξά δηελέξγεηαο ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη έσο 

ηελ νινζρεξή εμφθιεζή 

ηνπο, εθφζνλ νη 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

δηαδνρηθψο. Σηελ 

πεξίπησζε β` ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη 

εηδηθνί πξνλνκηνχρνη 

πηζησηέο ζε βάξνο ησλ 

νπνίσλ ηθαλνπνηήζεθαλ 

ελ φισ ή ελ κέξεη νη 

απαηηήζεηο απηέο, 

ππνθαζίζηαληαη γηα ην 

επηπιένλ ηεο αλαινγίαο 

ηνπο ζην πιεηζηεξίαζκα 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 



πηζησηέο σο εμήο: α) 

ζπκκέηξσο, εθφζνλ νη 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

ηαπηνρξφλσο ή β) 

θαηά ηε ζεηξά 

δηελέξγεηαο ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη 

έσο ηελ νινζρεξή 

εμφθιεζή ηνπο, 

εθφζνλ νη 

πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

δηαδνρηθψο. ηελ 

πεξίπησζε β` ηνπ 

πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, νη εηδηθνί 

πξνλνκηνχρνη 

πηζησηέο ζε βάξνο 

ησλ νπνίσλ 

ηθαλνπνηήζεθαλ ελ 

φισ ή ελ κέξεη νη 

απαηηήζεηο απηέο, 

ππνθαζίζηαληαη γηα 

ην επηπιένλ ηεο 

αλαινγίαο ηνπο ζην 

πιεηζηεξίαζκα απφ 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

ησλ ππφινηπσλ 

πξαγκάησλ. 

νη πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

δηαδνρηθψο. Σηελ 

πεξίπησζε β' ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

νη εηδηθνί πξνλνκηνχρνη 

πηζησηέο ζε βάξνο ησλ 

νπνίσλ ηθαλνπνηήζεθαλ 

ελ φισ ή ελ κέξεη νη 

απαηηήζεηο απηέο, 

ππνθαζίζηαληαη γηα ην 

επηπιένλ ηεο αλαινγίαο 

ηνπο ζην πιεηζηεξίαζκα 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

ησλ ππφινηπσλ 

πξαγκάησλ. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, αλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 975 ή 976, ε 

απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

απαίηεζε ηεο επφκελεο 

ηάμεο θαη αλ είλαη ηεο 

ησλ πιεηζηεξηαζκψλ 

θαη έσο ηελ νινζρεξή 

εμφθιεζή ηνπο, εθφζνλ 

νη πιεηζηεξηαζκνί 

δηελεξγήζεθαλ 

δηαδνρηθψο. Σηελ 

πεξίπησζε β` ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

νη εηδηθνί πξνλνκηνχρνη 

πηζησηέο ζε βάξνο ησλ 

νπνίσλ ηθαλνπνηήζεθαλ 

ελ φισ ή ελ κέξεη νη 

απαηηήζεηο απηέο, 

ππνθαζίζηαληαη γηα ην 

επηπιένλ ηεο αλαινγίαο 

ηνπο ζην πιεηζηεξίαζκα 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

ησλ ππφινηπσλ 

πξαγκάησλ. 

607.  
608.  4. Με ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, αλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 975 ή 976, ε 

απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

ησλ ππφινηπσλ 

πξαγκάησλ. 

619. 4. Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, αλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο 

απφ απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

975 ή 976, ε απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

απαίηεζε ηεο επφκελεο 

ηάμεο θαη αλ είλαη ηεο 

ίδηαο ηάμεο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά ην 

νπζηαζηηθφ δίθαην ζεηξά. 

620. 5. Μεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνλφκην, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, νη κε 

πξνλνκηνχρνη πηζησηέο 

ηθαλνπνηνχληαη 



581.  
582.  4. Με ηελ 

επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, αλ 

ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 975 ή 976, ε 

απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνηηκάηαη απφ ηελ 

απαίηεζε ηεο 

επφκελεο ηάμεο θαη 

αλ είλαη ηεο ίδηαο 

ηάμεο ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ 

εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά 

ην νπζηαζηηθφ δίθαην 

ζεηξά. 

583.  
584.  5. Μεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

ίδηαο ηάμεο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά ην 

νπζηαζηηθφ δίθαην 

ζεηξά. 

5. Μεηά ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ πξνλφκην, 

ζχκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, νη κε 

πξνλνκηνχρνη πηζησηέο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο απφ ην 

ππφινηπν ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο». 

απαίηεζε ηεο επφκελεο 

ηάμεο θαη αλ είλαη ηεο 

ίδηαο ηάμεο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο. Αλ 

ζπληξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 976 αξηζκ. 2, 

αθνινπζείηαη ε θαηά ην 

νπζηαζηηθφ δίθαην 

ζεηξά. 

609.  
610.  5. Μεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνλφκην, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, νη κε 

πξνλνκηνχρνη πηζησηέο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο απφ ην 

ππφινηπν ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο.» 

611.  

612.  

ζπκκέηξσο απφ ην 

ππφινηπν ηνπ πνζνχ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο πηζησηέο.». 

621.  



απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ πξνλφκην, 

ζχκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, νη κε 

πξνλνκηνχρνη 

πηζησηέο 

ηθαλνπνηνχληαη 

ζπκκέηξσο απφ ην 

ππφινηπν ηνπ πνζνχ 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

πνπ πξέπεη λα 

δηαλεκεζεί ζηνπο 

πηζησηέο.» 

585.  
622. Άξζξν 979 

623.  
624.   1. Μέζα ζε ηξείο 

εκέξεο αθφηνπ 

ζπληαρζεί ν πίλαθαο, 

ν ππάιιεινο ηνπ 

625. πιεηζηεξηαζκνχ 

θαιεί κε έγγξαθν 

εθείλνλ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ έγηλε θαη 

626. εθείλνλ θαηά ηνπ 

νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε θαη ηνπο 

δαλεηζηέο πνπ 

631. «Άξζξν 979 

1. Μέζα ζε ηξείο εκέξεο 

αθφηνπ ζπληαρζεί ν πίλαθαο, ν 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαιεί κε 

έγγξαθν εθείλνλ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ έγηλε θαη εθείλνλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε 

εθηέιεζε θαη ηνπο δαλεηζηέο 

πνπ αλαγγέιζεθαλ, γηα λα 

ιάβνπλ γλψζε ηνπ πίλαθα ηεο 

θαηάηαμεο. «Ο ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο πξφζθιεζεο 

λα επηδείμεη ή θαη λα ρνξεγήζεη 

633.  634. «Άξζξν 979 

635. 1.Μέζα ζε ηξείο 

εκέξεο αθφηνπ ζπληαρζεί 

ν πίλαθαο, ν ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ θαιεί 

κε έγγξαθν εθείλνλ ππέξ 

ηνπ νπνίνπ έγηλε θαη 

εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

είρε ζηξαθεί ε εθηέιεζε 

θαη ηνπο δαλεηζηέο πνπ 

αλαγγέιζεθαλ, γηα λα 

ιάβνπλ γλψζε ηνπ πίλαθα 

ηεο θαηάηαμεο. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη 



627. αλαγγέιζεθαλ, γηα 

λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ 

πίλαθα ηεο 

θαηάηαμεο. 

628.  
629.  2. Μέζα ζε δψδεθα 

(12) εξγάζηκεο εκέξεο 

αθφηνπ επηδνζεί ε 

πξφζθιεζε ηεο 

παξαγάθνπ 1 

νπνηνζδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ 

κπνξεί λα αλαθφςεη 

ηνλ πίλαθα ηεο 

θαηάηαμεο, νπφηε 

εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 933 επ.. 

Αληίγξαθν ηεο 

αλαθνπήο επηδίδεηαη, 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία, θαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

Καηά ηεο απφθαζεο 

πνπ εθδίδεηαη 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

φισλ ησλ έλδηθσλ 

κέζσλ πιελ ηεο 

αλαθνπήο 

εξεκνδηθίαο. Ζ 

ζηα άλσ πξφζσπα ηνλ πίλαθα 

θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα». 

2. Μέζα ζε δψδεθα (12) 

εξγάζηκεο εκέξεο 

αθφηνπ επηδνζεί ε 

πξφζθιεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 

νπνηνζδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ 

κπνξεί λα αλαθφςεη ηνλ 

πίλαθα ηεο θαηάηαμεο, 

νπφηε εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 933 επ. 

Αληίγξαθν ηεο 

αλαθνπήο επηδίδεηαη, 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία, θαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Καηά 

ηεο απφθαζεο πνπ 

εθδίδεηαη επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε φισλ ησλ 

έλδηθσλ κέζσλ πιελ ηεο 

αλαθνπήο εξεκνδηθίαο. 

Ζ αλαθνπή ζηξέθεηαη 

θαηά ησλ δαλεηζηψλ 

ησλ νπνίσλ 

πξνζβάιιεηαη ε 

θαηάηαμε. Ζ ζπδήηεζε 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

πξφζθιεζεο λα επηδείμεη 

ή θαη λα ρνξεγήζεη ζηα 

σο άλσ πξφζσπα ηνλ 

πίλαθα θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

636. 2.Μέζα ζε δψδεθα 

(12) εξγάζηκεο εκέξεο 

αθφηνπ επηδνζεί ε 

πξφζθιεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 

νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ κπνξεί λα 

αλαθφςεη ηνλ πίλαθα ηεο 

θαηάηαμεο, νπφηε 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 

933 επ. Αληίγξαθν ηεο 

αλαθνπήο επηδίδεηαη, 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία, θαη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Καηά 

ηεο απφθαζεο πνπ 

εθδίδεηαη επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε φισλ ησλ 

έλδηθσλ κέζσλ πιελ ηεο 

αλαθνπήο εξεκνδηθίαο. Ζ 

αλαθνπή ζηξέθεηαη θαηά 

ησλ δαλεηζηψλ ησλ 

νπνίσλ πξνζβάιιεηαη ε 

θαηάηαμε. Ζ ζπδήηεζε 

πξνζδηνξίδεηαη 



αλαθνπή ζηξέθεηαη 

θαηά ησλ δαλεηζηψλ 

ησλ νπνίσλ 

πξνζβάιιεηαη ε 

θαηάηαμε. Ζ 

ζπδήηεζε 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ θαηάζεζή 

ηεο, αλ ν δαλεηζηήο 

είλαη θάηνηθνο 

εκεδαπήο ή κέζα ζε 

εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο, αλ ν 

δαλεηζηήο είλαη 

θάηνηθνο αιινδαπήο. 

630.  

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο, αλ ν 

δαλεηζηήο είλαη 

θάηνηθνο εκεδαπήο ή 

κέζα ζε εθαηφλ είθνζη 

(120) εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο, αλ ν 

δαλεηζηήο είλαη 

θάηνηθνο αιινδαπήο». 

632.  

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εμήληα (60) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο, αλ ν 

δαλεηζηήο είλαη θάηνηθνο 

εκεδαπήο ή κέζα ζε 

εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή 

ηεο, αλ ν δαλεηζηήο είλαη 

θάηνηθνο αιινδαπήο.». 

637.  

638. Άξζξν 985 

639.  

640.  1. Μέζα ζε νθηψ 

(8) εκέξεο αθφηνπ 

ηνπ επηδνζεί ην 

θαηαζρεηήξην, ν 

ηξίηνο νθείιεη λα 

δειψζεη αλ ππάξρεη ε 

απαίηεζε πνπ 

θαηαζρέζεθε, αλ έρεη 

ζηα ρέξηα ηνπ ην 

653. «Άξζξν 985 

1. Μέζα ζε νθηψ (8) 

εκέξεο αθφηνπ ηνπ 

επηδνζεί ην 

θαηαζρεηήξην, ν ηξίηνο 

νθείιεη λα δειψζεη αλ 

655. Άξζξν 985 

656.  
657. Να πξνζηεζεί & 2.α 

κε ην εμήο πεξηερόκελν  

658.  
659. 2.α ε πεξίπησζε 

θαηάζρεζεο ζε 

πηζησηηθό ίδξπκα ε 

δήισζε πξέπεη λα 

γίλεηαη ζην 

Εηξελνδηθείν ηνπ 

661. «Άξζξν 985 

662. 1.Μέζα ζε νθηψ 

(8) εκέξεο αθφηνπ ηνπ 

επηδνζεί ην θαηαζρεηήξην, 

ν ηξίηνο νθείιεη λα 

δειψζεη αλ ππάξρεη ε 

απαίηεζε πνπ 

θαηαζρέζεθε, αλ έρεη ζηα 

ρέξηα ηνπ ην θαηαζρεκέλν 

πξάγκα θαη αλ επηβιήζεθε 

ζηα ρέξηα ηνπ άιιε 



θαηαζρεκέλν πξάγκα 

θαη αλ επηβιήζεθε 

ζηα ρέξηα ηνπ άιιε 

θαηάζρεζε θαη 

ζπλάκα λα αλαθέξεη 

πνηνο ηελ επέβαιε θαη 

γηα πνην πνζφ. Όηαλ 

ε θαηάζρεζε 

επηβάιιεηαη ζηα ρέξηα 

πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, απηφ ζα 

πξέπεη λα δειψζεη, αλ 

πθίζηαηαη ζηα ρέξηα 

ηνπ αθαηάζρεηε 

απαίηεζε θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

982 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρ. γ`θαη δ`. 

641.  
642.   2. Ζ δήισζε ηεο 

παξ.1 γίλεηαη 

πξνθνξηθά ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

643. εηξελνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο 

εθείλνπ πνπ δειψλεη 

θαη 

644. ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθή έθζεζε. 

645.  

ππάξρεη ε απαίηεζε πνπ 

θαηαζρέζεθε, αλ έρεη 

ζηα ρέξηα ηνπ ην 

θαηαζρεκέλν πξάγκα 

θαη αλ επηβιήζεθε ζηα 

ρέξηα ηνπ άιιε 

θαηάζρεζε θαη ζπλάκα 

λα αλαθέξεη πνηνο ηελ 

επέβαιε θαη γηα πνην 

πνζφ. Όηαλ ε 

θαηάζρεζε επηβάιιεηαη 

ζηα ρέξηα πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, απηφ ζα 

πξέπεη λα δειψζεη, αλ 

πθίζηαηαη ζηα ρέξηα ηνπ 

αθαηάζρεηε απαίηεζε 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 982 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρ. γ' 

θαη δ'. 

ηόπνπ ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο πνπ 

γίλεηαη ε θαηάζρεζε  

660.  

θαηάζρεζε θαη ζπλάκα λα 

αλαθέξεη πνηνο ηελ 

επέβαιε θαη γηα πνην 

πνζφ. Όηαλ ε θαηάζρεζε 

επηβάιιεηαη ζηα ρέξηα 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

απηφ ζα πξέπεη λα 

δειψζεη, αλ πθίζηαηαη 

ζηα ρέξηα ηνπ αθαηάζρεηε 

απαίηεζε θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 982 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρ. γ` 

θαη δ`. 

663. 2.Ζ δήισζε ηεο 

παξ. 1 θαηαηίζεηαη 

εγγξάθσο ζηε γξακκαηεία 

ηνπ εηξελνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο 

εθείλνπ πνπ δειψλεη θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

έθζεζε. Δίλαη δπλαηή ε 

ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη 

κε ειεθηξνληθά κέζα. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ε 

ζρεηηθή έθζεζε 

ζπληάζζεηαη επίζεο 

ειεθηξνληθά. 

664. 3.Ζ παξάιεηςε ηεο 

δήισζεο εμνκνηψλεηαη κε 

αξλεηηθή δήισζε. Αλ ε 

δήισζε παξαιεηθζεί ή 



646.   3. Ζ παξάιεηςε 

ηεο δήισζεο 

εμνκνηψλεηαη κε 

αξλεηηθή δήισζε. Αλ 

ε 

647. δήισζε 

παξαιεηθζεί ή είλαη 

αλαθξηβήο, ν ηξίηνο 

επζχλεηαη λα 

απνδεκηψζεη 

648. απηφλ πνπ επέβαιε 

ηελ θαηάζρεζε. 

649.  
650.   
651.   
652.  

2. Ζ δήισζε ηεο παξ.1 

γίλεηαη πξνθνξηθά ζηε 

γξακκαηεία ηνπ 

εηξελνδηθείνπ ηνπ 

ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο 

εθείλνπ πνπ δειψλεη 

θαη ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθή έθζεζε. «Δίλαη 

δπλαηή ε ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε 

ζρεηηθή έθζεζε 

ζπληάζζεηαη επίζεο 

ειεθηξνληθά». 

3. Ζ παξάιεηςε ηεο 

δήισζεο εμνκνηψλεηαη 

κε αξλεηηθή δήισζε. 

Αλ ε δήισζε 

παξαιεηθζεί ή είλαη 

είλαη αλαθξηβήο, ν ηξίηνο 

επζχλεηαη λα απνδεκηψζεη 

απηφλ πνπ επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε.». 

665.  



αλαθξηβήο, ν ηξίηνο 

επζχλεηαη λα 

απνδεκηψζεη απηφλ πνπ 

επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε». 

654.  

666. Άξζξν 986 

667.  
668. Μέζα ζε ηξηάληα 

εκέξεο απφ ηε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 

985 φπνηνο επέβαιε 

669. ηελ θαηάζρεζε έρεη 

δηθαίσκα λα ηελ 

αλαθφςεη ελψπηνλ 

ηνπ θαηά ηα άξζξα 

670. 12 επ. θαη 23 επ. 

δηθαζηεξίνπ. Με ηελ 

αλαθνπή κπνξεί λα 

δεηεζεί θαη 

671. Απνδεκίσζε θαηά 

ην άξζξν 985 παξ.3. 

672.  
673. «Ζ ζπδήηεζε ηεο 

αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

676. «Άξζξν 986 

677. αΜέζα ζε 

ηξηάληα εκέξεο απφ ηε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 985 

φπνηνο επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε έρεη 

δηθαίσκα λα ηελ 

αλαθφςεη ελψπηνλ ηνπ 

θαηά ηα άξζξα 12 επ. 

θαη 23 επ. δηθαζηεξίνπ. 

Με ηελ αλαθνπή κπνξεί 

λα δεηεζεί θαη 

679. Άξζξν 986 

680.  

681.  Μέζα ζε 

ηξηάληα εκέξεο απφ ηε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 985 

φπνηνο επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε έρεη 

δηθαίσκα λα ηελ 

αλαθφςεη ελψπηνλ ηνπ 

θαηά ηα άξζξα 12 επ. 

θαη 23 επ. δηθαζηεξίνπ. 

Με ηελ αλαθνπή κπνξεί 

λα δεηεζεί θαη 

απνδεκίσζε θαηά ην 

άξζξν 985 παξ.3. Ζ 

ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ 

683. «Άξζξν 986 

684. Μέζα ζε ηξηάληα 

εκέξεο απφ ηε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 985 φπνηνο 

επέβαιε ηελ θαηάζρεζε 

έρεη δηθαίσκα λα ηελ 

αλαθφςεη ελψπηνλ ηνπ 

θαηά ηα άξζξα 12 επ. θαη 

23 επ. δηθαζηεξίνπ. Με 

ηελ αλαθνπή κπνξεί λα 

δεηεζεί θαη απνδεκίσζε 

θαηά ην άξζξν 985 παξ. 3. 

Ζ ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε 

ηεο, κπνξεί δε λα επηδνζεί 

θαη ζηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν πνπ ππέγξαςε 

ηελ πξνζβαιιφκελε 



ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο, κπνξεί 

δε λα επηδνζεί θαη 

ζηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν πνπ 

ππέγξαςε ηελ 

πξνζβαιινκέλε 

δήισζε.» 

674.  
675.  

απνδεκίσζε θαηά ην 

άξζξν 985 παξ. 3. Ζ 

ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο 

πξνζδηνξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζε 

εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο, κπνξεί δε 

λα επηδνζεί θαη ζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν 

πνπ ππέγξαςε ηελ 

πξνζβαιιφκελε 

δήισζε. Ζ αλαθνπή 

εθδηθάδεηαη θαηά ηελ 

εηδηθή δηαδηθαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ 

ησλ άξζξσλ 614 επ. » 

678.  

θαηάζεζε ηεο, κπνξεί δε 

λα επηδνζεί θαη ζηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν 

πνπ ππέγξαςε ηελ 

πξνζβαιινκέλε 

δήισζε. Γηα ηελ 

εθδίθαζε ηεο αλαθνπήο 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

591 επ. 

682.  

δήισζε. Ζ αλαθνπή 

εθδηθάδεηαη θαηά ηελ 

εηδηθή δηαδηθαζία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ 

ησλ άξζξσλ 614 επ.». 

685.  



686. Άξζξν 993 

687.   1. Ζ θαηάζρεζε 

γίλεηαη κε ηε ζχληαμε 

έθζεζεο απφ ην 

δηθαζηηθφ 

688. επηκειεηή κπξνζηά 

ζ` έλαλ ελήιηθν 

κάξηπξα. Ζ 

θαηάζρεζε ηνπ 

ελππφζεθνπ 

689. θηήκαηνο κπνξεί λα 

γίλεη είηε θαηά ηνπ 

νθεηιέηε είηε θαηά 

ηνπ ηξίηνπ 

690. θπξίνπ είηε θαηά 

εθείλνπ πνπ λέκεηαη 

κε λφκηκν ηίηιν ην 

ελππφζεθν 

691. θηήκα, αθνχ 

θνηλνπνηεζεί ε 

επηηαγή ζηνλ νθεηιέηε 

θαη ζηνλ ηξίην. Ζ 

692. πξνζεζκία ηνπ 

άξζξνπ 926 αξρίδεη 

απφ ηελ ηειεπηαία 

θνηλνπνίεζε. 

693.  
694.    2. Οη δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 

696. «Άξζξν 993 

1. Ζ θαηάζρεζε γίλεηαη κε 

ηε ζχληαμε έθζεζεο απφ 

ην δηθαζηηθφ επηκειεηή 

κπξνζηά ζ' έλαλ 

ελήιηθν κάξηπξα. Ζ 

θαηάζρεζε ηνπ 

ελππφζεθνπ θηήκαηνο 

κπνξεί λα γίλεη είηε 

θαηά ηνπ νθεηιέηε είηε 

θαηά ηνπ ηξίηνπ θπξίνπ 

είηε θαηά εθείλνπ πνπ 

λέκεηαη κε λφκηκν ηίηιν 

ην ελππφζεθν θηήκα, 

αθνχ θνηλνπνηεζεί ε 

επηηαγή ζηνλ νθεηιέηε 

θαη ζηνλ ηξίην. Ζ 

πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 

926 αξρίδεη απφ ηελ 

698. Άξζξν 993 

699.  

700. 2. Οη δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 

εδάθην β` θαη 2 έσο 4 

ηνπ άξζξνπ 954 

εθαξκφδνληαη θαη εδψ, 

κε εμαίξεζε ηνλ ρξφλν 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ν 

νπνίνο νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά επηά (7) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα 

πεξάησζεο ηεο 

θαηαζρέζεσο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε νθηψ (8) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα 

απηή. Τν θαηαζρεκέλν 

αθίλεην πξέπεη, χζηεξα 

απφ επηηφπηα κεηάβαζε 

ηνπ δηθαζηηθνχ 

επηκειεηή, λα 

πεξηγξάθεηαη κε 

αθξίβεηα σο πξνο ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα φξηα 

θαη ηελ έθηαζή ηνπ, κε 

ηα ζπζηαηηθά θαη ηα 

παξαξηήκαηα πνπ 

θαηαζρέζεθαλ, ψζηε λα 

702. «Άξζξν 993 

703. 1.Ζ θαηάζρεζε 

γίλεηαη κε ηε ζχληαμε 

έθζεζεο απφ ην δηθαζηηθφ 

επηκειεηή κπξνζηά ζ` 

έλαλ ελήιηθν κάξηπξα. Ζ 

θαηάζρεζε ηνπ 

ελππφζεθνπ θηήκαηνο 

κπνξεί λα γίλεη είηε θαηά 

ηνπ νθεηιέηε είηε θαηά 

ηνπ ηξίηνπ θπξίνπ είηε 

θαηά εθείλνπ πνπ λέκεηαη 

κε λφκηκν ηίηιν ην 

ελππφζεθν θηήκα, αθνχ 

θνηλνπνηεζεί ε επηηαγή 

ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηνλ 

ηξίην. Ζ πξνζεζκία ηνπ 

άξζξνπ 926 αξρίδεη απφ 

ηελ ηειεπηαία 

θνηλνπνίεζε. 

704. 2. Οη δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 

εδάθην β` θαη 2 έσο 4 ηνπ 

άξζξνπ 954 εθαξκφδνληαη 

θαη εδψ, κε εμαίξεζε ηνλ 

ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ν νπνίνο 

νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 

επηά (7) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία πεξάησζεο 

ηεο θαηάζρεζεο θαη 



εδάθην β` θαη 2 έσο 4 

ηνπ άξζξνπ 954 

εθαξκφδνληαη θαη 

εδψ. Σν θαηαζρεκέλν 

αθίλεην πξέπεη, 

χζηεξα απφ επηηφπηα 

κεηάβαζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, 

λα πεξηγξάθεηαη κε 

αθξίβεηα σο πξνο ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα 

φξηα θαη ηελ έθηαζή 

ηνπ, κε ηα ζπζηαηηθά 

θαη ηα παξαξηήκαηα 

πνπ θαηαζρέζεθαλ, 

ψζηε λα κε ρσξεί 

ακθηβνιία γηα ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, 

πνπ θαηάζρεηαη, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε 

εκπνξηθή ηνπ αμία, 

φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ην ρξφλν ηεο 

θαηάζρεζεο. 

695.  

ηειεπηαία θνηλνπνίεζε. 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 εδάθην 

β' θαη 2 έσο 4 ηνπ 

άξζξνπ 954 

εθαξκφδνληαη θαη εδψ, 

«κε εμαίξεζε ην ρξφλν 

δηελέξγεηαο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ν 

νπνίνο νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά επηά (7) 

κήλεο απφ ηελ εκέξα 

πεξάησζεο ηεο 

θαηάζρεζεο θαη φρη 

πάλησο κεηά ηελ 

παξέιεπζε νθηψ (8) 

κελψλ απφ ηελ εκέξα 

απηή». Τν θαηαζρεκέλν 

αθίλεην πξέπεη, χζηεξα 

απφ επηηφπηα κεηάβαζε 

κε ρσξεί ακθηβνιία γηα 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ, πνπ 

θαηάζρεηαη, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε εκπνξηθή ηνπ 

αμία, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην 

ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο. 

701.  

πάλησο φρη κεηά ηελ 

παξέιεπζε νθηψ (8) 

κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απηή. Τν 

θαηαζρεκέλν αθίλεην 

πξέπεη, χζηεξα απφ 

επηηφπηα κεηάβαζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, λα 

πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα 

σο πξνο ην είδνο, ηε ζέζε, 

ηα φξηα θαη ηελ έθηαζή 

ηνπ, κε ηα ζπζηαηηθά θαη 

ηα παξαξηήκαηα πνπ 

θαηαζρέζεθαλ, ψζηε λα 

κε ρσξεί ακθηβνιία γηα 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ, πνπ 

θαηάζρεηαη, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε εκπνξηθή ηνπ 

αμία, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην 

ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο. 

705. 3.Γηα ηελ επηβνιή 

ηεο θαηάζρεζεο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ν 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο 

έρεη ην δηθαίσκα λα 

εηζέξρεηαη ζε απηφ έζησ 

θαη αλ θαηέρεηαη απφ 

ηξίην.». 



ηνπ δηθαζηηθνχ 

επηκειεηή, λα 

πεξηγξάθεηαη κε 

αθξίβεηα σο πξνο ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα φξηα 

θαη ηελ έθηαζή ηνπ, κε 

ηα ζπζηαηηθά θαη ηα 

παξαξηήκαηα πνπ 

θαηαζρέζεθαλ, ψζηε λα 

κε ρσξεί ακθηβνιία γηα 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ, πνπ 

θαηάζρεηαη, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε εκπνξηθή ηνπ 

αμία, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην 

ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο. 

697.  

706.  



707. Άξζξν 995 

708.  
709.  Δπηδφζεηο 

αληηγξάθνπ ή 

πεξίιεςεο έθζεζεο 

θαηάζεζεο 

710.  
711.  1. Αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο επηδίδεηαη 

κφιηο πεξαησζεί ε 

θαηάζρεζε ζηνλ θαζ` 

νπ ε εθηέιεζε, αλ 

ήηαλ παξψλ, θαη, αλ 

απηφο αξλεζεί λα 

παξαιάβεη ην 

έγγξαθν πνπ ηνπ 

επηδίδεηαη, ν 

επηκειεηήο ζπληάζζεη 

έθζεζε γηα ηελ 

άξλεζή ηνπ. Αλ είλαη 

απψλ ή δελ είλαη 

δπλαηή ε άκεζε 

θαηάξηηζε ηνπ 

αληηγξάθνπ, ε 

επίδνζε γίλεηαη ην 

αξγφηεξν ηελ επνκέλε 

ηεο εκέξαο πνπ έγηλε 

ε θαηάζρεζε, εθφζνλ 

εθείλνο θαηά ηνπ 

722. «Άξζξν 995 

723. 1. Αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο 

επηδίδεηαη κφιηο 

πεξαησζεί ε θαηάζρεζε 

ζηνλ θαζ' νπ ε 

εθηέιεζε, αλ ήηαλ 

παξψλ, θαη, αλ απηφο 

αξλεζεί λα παξαιάβεη 

ην έγγξαθν πνπ ηνπ 

επηδίδεηαη, ν επηκειεηήο 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα 

ηελ άξλεζή ηνπ. Αλ 

είλαη απψλ ή δελ είλαη 

δπλαηήε άκεζε 

θαηάξηηζε ηνπ 

αληηγξάθνπ, ε επίδνζε 

γίλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ 

727. Άξζξν 995 

728.  

729.  1. Αληίγξαθν 

ηεο θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο επηδίδεηαη 

κφιηο πεξαησζεί ε 

θαηάζρεζε ζηνλ θαζ` 

νπ ε εθηέιεζε, αλ ήηαλ 

παξψλ, θαη, αλ απηφο 

αξλεζεί λα παξαιάβεη 

ην έγγξαθν πνπ ηνπ 

επηδίδεηαη, ν επηκειεηήο 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα 

ηελ άξλεζή ηνπ. Αλ 

είλαη απψλ ή δελ είλαη 

δπλαηή ε άκεζε 

θαηάξηηζε ηνπ 

αληηγξάθνπ, ε επίδνζε 

γίλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ 

έγηλε ε θαηάζρεζε, 

εθφζνλ εθείλνο θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ 

φπνπ έγηλε ε 

θαηάζρεζε, 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε 

νθηψ (8) εκεξψλ απφ 

736. «Άξζξν 995 

737. 1.Αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο 

επηδίδεηαη κφιηο 

πεξαησζεί ε θαηάζρεζε 

ζηνλ θαζ` νπ ε εθηέιεζε, 

αλ ήηαλ παξψλ, θαη, αλ 

απηφο αξλεζεί λα 

παξαιάβεη ην έγγξαθν 

πνπ ηνπ επηδίδεηαη, ν 

επηκειεηήο ζπληάζζεη 

έθζεζε γηα ηελ άξλεζή 

ηνπ. Αλ είλαη απψλ ή δελ 

είλαη δπλαηή ε άκεζε 

θαηάξηηζε ηνπ 

αληηγξάθνπ, ε επίδνζε 

γίλεηαη ην αξγφηεξν ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ 

έγηλε ε θαηάζρεζε, 

εθφζνλ εθείλνο θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ 

φπνπ έγηλε ε θαηάζρεζε, 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε 

νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζρεζε. Ζ παξάιεηςε 

ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ 

επηθέξεη αθπξφηεηα. Ψο 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 



νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ 

φπνπ έγηλε ε 

θαηάζρεζε, 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζρεζε. Ζ 

παξάιεηςε ησλ 

δηαηππψζεσλ απηψλ 

επηθέξεη αθπξφηεηα. 

Ωο ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο γηα ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήηνπ νξίδεηαη ε 

εκπνξηθή ηνπ αμία, 

φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ην ρξφλν ηεο 

θαηάζρεζεο. 

712.  
713.  2. Με πνηλή 

αθπξφηεηαο, 

αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο επηδίδεηαη 

ζηνλ ππνζεθνθχιαθα 

(θηεκαηνιφγην) ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ 

έγηλε ε θαηάζρεζε, 

εθφζνλ εθείλνο θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 

εθηέιεζε έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ 

φπνπ έγηλε ε 

θαηάζρεζε, 

δηαθνξεηηθά «κέζα ζε 

νθηψ (8) εκέξεο» απφ 

ηελ θαηάζρεζε. Ζ 

παξάιεηςε ησλ 

δηαηππψζεσλ απηψλ 

επηθέξεη αθπξφηεηα. Ψο 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήηνπ νξίΕεηαη ε 

εκπνξηθή ηνπ αμία, 

φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην 

ηελ θαηάζρεζε. Ζ 

παξάιεηςε ησλ 

δηαηππψζεσλ απηψλ 

επηθέξεη αθπξφηεηα. Ψο 

ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο 

γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήηνπ νξίδεηαη ε 

εκπνξηθή ηνπ αμία, 

φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην 

ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο. 

730.  

731.  4. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο νθείιεη, 

κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζρεζε, λα 

θαηαζέζεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν, ηελ 

έθζεζε επίδνζεο ηεο 

επηηαγήο ηεο εθηέιεζεο, 

ηελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε θαη ηηο εθζέζεηο 

επίδνζήο ηεο ζηνλ 

νθεηιέηε, ηνλ ηξίην 

θχξην ή λνκέα θαη ηνλ 

ππνζεθνθχιαθα ή 

φπνηνλ ηεξεί ην 

γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήηνπ νξίδεηαη ε 

εκπνξηθή ηνπ αμία, φπσο 

απηή πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ην ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο 

θαηά ην π.δ. 59/2016 (Α’ 

95). 

738. 2.Με πνηλή 

αθπξφηεηαο, αληίγξαθν 

ηεο θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο επηδίδεηαη ζηνλ 

ππνζεθνθχιαθα 

(θηεκαηνιφγην) ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ 

βξίζθεηαη ην θαηαζρεκέλν 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θαηάζρεζε. Αλ 

πξφθεηηαη γηα πινία 

λενινγεκέλα ζηελ 

Διιάδα, ε επίδνζε γίλεηαη 

ζε εθείλνλ πνπ ηεξεί ην 

λενιφγην, φπνπ είλαη 

γξακκέλν ην πινίν, θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα αεξνζθάθε 

γξακκέλα ζε κεηξψν πνπ 

ηεξείηαη ζηελ Διιάδα, ε 

επίδνζε γίλεηαη ζε 

εθείλνλ πνπ ην ηεξεί. Ο 

ππνζεθνθχιαθαο ή φπνηνο 

ηεξεί ην λενιφγην ή ην 

κεηξψν νθείιεη λα 

εγγξάθεη ηελ ίδηα εκέξα 



βξίζθεηαη ην 

θαηαζρεκέλν κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζρεζε. Αλ 

πξφθεηηαη γηα πινία 

λενινγεκέλα ζηελ 

Διιάδα, ε επίδνζε 

γίλεηαη ζε εθείλνλ πνπ 

ηεξεί ην λενιφγην, 

φπνπ είλαη γξακκέλν 

ην πινίν, θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα 

αεξνζθάθε γξακκέλα 

ζε κεηξψν πνπ 

ηεξείηαη ζηελ Διιάδα, 

ε επίδνζε γίλεηαη ζε 

εθείλνλ πνπ ην ηεξεί. 

Ο ππνζεθνθχιαθαο ή 

φπνηνο ηεξεί ην 

λενιφγην ή ην κεηξψν 

νθείιεη λα εγγξάθεη 

ηελ ίδηα εκέξα ηελ 

θαηάζρεζε ζε εηδηθφ 

βηβιίν θαηαζρέζεσλ 

πνπ ηεξείηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη λα 

παξαδψζεη κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) 

εκεξψλ, αθφηνπ θαηά 

ηα πξναλαθεξφκελα 

ρξφλν ηεο θαηάζρεζεο. 

2. Με πνηλή αθπξφηεηαο, 

αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο 

επηδίδεηαη ζηνλ 

ππνζεθνθχιαθα 

(θηεκαηνιφγην) ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ 

βξίζθεηαη ην 

θαηαζρεκέλν κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζρεζε. Αλ 

πξφθεηηαη γηα πινία 

λενινγεκέλα ζηελ 

Διιάδα, ε επίδνζε 

γίλεηαη ζε εθείλνλ πνπ 

ηεξεί ην λενιφγην, φπνπ 

είλαη γξακκέλν ην 

πινίν, θαη αλ πξφθεηηαη 

λενιφγην ή ην κεηξψν, 

ην πηζηνπνηεηηθφ 

βαξψλ, θαζψο θαη, ζε 

έληππε θαη ςεθηαθή 

κνξθή, ηελ έθζεζε 

εθηίκεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ 

εθηηκεηή ηνπ π.δ. 

59/2016 (Α` 95). Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα 

φια απηά. Απφζπαζκα 

ηεο θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ηνπ 

ππέξ νπ θαη ηνπ θαζ` νπ 

ε εθηέιεζε, θαζψο θαη 

ηνλ αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

απηψλ θαη, αλ πξφθεηηαη 

γηα λνκηθά πξφζσπα, 

ηελ επσλπκία θαη ηνλ 

αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

ηνπο κεηξψνπ, 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

θαηαζρέζεθε θαηά ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα φξηα 

ηελ θαηάζρεζε ζε εηδηθφ 

βηβιίν θαηαζρέζεσλ πνπ 

ηεξείηαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη λα παξαδψζεη 

κέζα ζε πξνζεζκία πέληε 

(5) εκεξψλ, αθφηνπ θαηά 

ηα πξναλαθεξφκελα ηνπ 

έγηλε ε επίδνζε, ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

βαξψλ ζηνλ αξκφδην γηα 

ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, ελψ ν 

γξακκαηέαο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ νθείιεη 

απζεκεξφλ λα 

θαηαρσξίζεη ηελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε ζε 

εηδηθφ βηβιίν κε 

αιθαβεηηθφ επξεηήξην, κε 

βάζε ηα νλνκαηεπψλπκα 

ησλ θαζ` σλ ε θαηάζρεζε. 

739. 3.Αλ πξφθεηηαη γηα 

θαηάζρεζε ελππφζεθνπ 

θηήκαηνο θαη ε 

θαηάζρεζε έγηλε θαηά ηνπ 

ηξίηνπ, θπξίνπ ή λνκέα, 

πξέπεη λα επηδνζεί ζ` 

απηφλ θαη ζηνλ νθεηιέηε 

αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

αιιηψο επέξρεηαη 

αθπξφηεηα. Αλ ε 



ηνπ έγηλε ε επίδνζε, 

ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ 

ζηνλ αξκφδην γηα ηελ 

εθηέιεζε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, ελψ ν 

γξακκαηέαο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ νθείιεη 

απζεκεξφλ λα 

θαηαρσξίζεη ηελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

ζε εηδηθφ βηβιίν κε 

αιθαβεηηθφ 

επξεηήξην, κε βάζε ηα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ 

θαζ` σλ ε θαηάζρεζε. 

714.  
715.  3. Αλ πξφθεηηαη γηα 

θαηάζρεζε 

ελππφζεθνπ θηήκαηνο 

θαη ε θαηάζρεζε έγηλε 

θαηά ηνπ ηξίηνπ, 

θπξίνπ ή λνκέα, 

πξέπεη λα επηδνζεί ζ` 

απηφλ θαη ζηνλ 

νθεηιέηε αληίγξαθν 

ηεο θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, αιιηψο 

επέξρεηαη αθπξφηεηα. 

Αλ ε θαηάζρεζε έγηλε 

γηα αεξνζθάθε 

γξακκέλα ζε κεηξψν 

πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Διιάδα, ε επίδνζε 

γίλεηαη ζε εθείλνλ πνπ 

ην ηεξεί. Ο 

ππνζεθνθχιαθαο ή 

φπνηνο ηεξεί ην 

λενιφγην ή ην κεηξψν 

νθείιεη λα εγγξάθεη ηελ 

ίδηα εκέξα ηελ 

θαηάζρεζε ζε εηδηθφ 

βηβιίν θαηαζρέζεσλ 

πνπ ηεξείηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη λα 

παξαδψζεη κέζα ζε 

πξνζεζκία «πέληε (5) 

εκεξψλ», αθφηνπ θαηά 

ηα πξναλαθεξφκελα ηνπ 

έγηλε ε επίδνζε, ην 

θαη ηελ έθηαζή ηνπ, κε 

ηα ζπζηαηηθά θαη φζα 

παξαξηήκαηα 

ζπγθαηάζρνληαη, θαζψο 

θαη κλεία ησλ 

ππνζεθψλ ή 

πξνζεκεηψζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ επάλσ ζην 

αθίλεην, ηελ ηηκή ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο, ηνπ 

πνζνχ γηα ην νπνίν 

γίλεηαη ε θαηάζρεζε, 

ηνπο φξνπο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ 

ζέηεη ν ππέξ νπ ε 

εθηέιεζε θαη πνπ 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή κε 

ηελ εληνιή γηα εθηέιεζε 

ηνπ άξζξνπ 927 θαη ην 

φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα 

θαη ηελ ψξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

εθδίδεηαη απφ ηνλ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη 

δεκνζηεχεηαη κε 

επηκέιεηα απηνχ κέρξη 

θαηάζρεζε έγηλε θαηά ηνπ 

νθεηιέηε, πξέπεη λα 

επηδνζεί ζηνλ ηξίην, θχξην 

ή λνκέα, αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

αιιηψο επέξρεηαη 

αθπξφηεηα. 

740. 4.Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο νθείιεη, κέζα 

ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 

ηελ θαηάζρεζε, λα 

θαηαζέζεη ζηνλ ππάιιειν 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν, ηελ 

έθζεζε επίδνζεο ηεο 

επηηαγήο ηεο εθηέιεζεο, 

ηελ θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

θαη ηηο εθζέζεηο επίδνζήο 

ηεο ζηνλ νθεηιέηε, ηνλ 

ηξίην θχξην ή λνκέα θαη 

ηνλ ππνζεθνθχιαθα ή 

φπνηνλ ηεξεί ην λενιφγην 

ή ην κεηξψν, ην 

πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ, 

θαζψο θαη, ζε έληππε θαη 

ςεθηαθή κνξθή, ηελ 

έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή 

ηνπ π.δ. 59/2016. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα φια 



θαηά ηνπ νθεηιέηε, 

πξέπεη λα επηδνζεί 

ζηνλ ηξίην, θχξην ή 

λνκέα, αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, αιιηψο 

επέξρεηαη αθπξφηεηα. 

716.  
717.  4. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο νθείιεη, 

κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζρεζε, λα 

θαηαζέζεη ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν, ηελ 

έθζεζε επίδνζεο ηεο 

επηηαγήο ηεο 

εθηέιεζεο, ηελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

θαη ηηο εθζέζεηο 

επίδνζήο ηεο ζηνλ 

νθεηιέηε, ηνλ ηξίην 

θχξην ή λνκέα θαη ηνλ 

ππνζεθνθχιαθα ή 

φπνηνλ ηεξεί ην 

λενιφγην ή ην 

κεηξψν, ην 

πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ, 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

βαξψλ ζηνλ αξκφδην γηα 

ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, ελψ ν 

γξακκαηέαο ηνπ 

εηξελνδηθείνπ νθείιεη 

απζεκεξφλ λα 

θαηαρσξίζεη ηελ 

θαηαζρεηήξηα έθζεζε 

ζε εηδηθφ βηβιίν κε 

αιθαβεηηθφ επξεηήξην, 

κε βάζε ηα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ 

θαζ' σλ ε θαηάζρεζε. 

3. Αλ πξφθεηηαη γηα 

θαηάζρεζε ελππφζεθνπ 

θηήκαηνο θαη ε 

θαηάζρεζε έγηλε θαηά 

ηνπ ηξίηνπ, θπξίνπ ή 

λνκέα, πξέπεη λα 

ηελ δέθαηε πέκπηε 

εκέξα απφ ηελ 

θαηάζρεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ). 

Σην απφζπαζκα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

βεβαίσζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, 

ζρεηηθά κε ηελ 

αδπλακία νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. Τν 

απφζπαζκα επηδίδεηαη 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία ζηνλ ηξίην 

θχξην ή λνκέα θαη ζηνπο 

ελππφζεθνπο δαλεηζηέο. 

Ο πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα 

απηά. Απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ηνπ ππέξ 

νπ θαη ηνπ θαζ` νπ ε 

εθηέιεζε, θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ απηψλ θαη, αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθά 

πξφζσπα, ηελ επσλπκία 

θαη ηνλ αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ ηνπο 

κεηξψνπ, ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ 

πνπ θαηαζρέζεθε θαηά ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα φξηα 

θαη ηελ έθηαζή ηνπ, κε ηα 

ζπζηαηηθά θαη φζα 

παξαξηήκαηα 

ζπγθαηάζρνληαη, θαζψο 

θαη κλεία ησλ ππνζεθψλ ή 

πξνζεκεηψζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ επάλσ ζην 

αθίλεην, ηελ ηηκή ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο, ηνπ 

πνζνχ γηα ην νπνίν 

γίλεηαη ε θαηάζρεζε, ηνπο 

φξνπο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ 

ζέηεη ν ππέξ νπ ε 

εθηέιεζε θαη πνπ 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ 



θαζψο θαη, ζε έληππε 

θαη ςεθηαθή κνξθή, 

ηελ έθζεζε εθηίκεζεο 

ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

εθηηκεηή ηνπ π.δ. 

59/2016 (Α` 95). Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα 

φια απηά. Απφζπαζκα 

ηεο θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ηνπ 

ππέξ νπ θαη ηνπ θαζ` 

νπ ε εθηέιεζε, θαζψο 

θαη ηνλ αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ απηψλ θαη, 

αλ πξφθεηηαη γηα 

λνκηθά πξφζσπα, ηελ 

επσλπκία θαη ηνλ 

αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

ηνπο κεηξψνπ, 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

θαηαζρέζεθε θαηά ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα 

φξηα θαη ηελ έθηαζή 

ηνπ, κε ηα ζπζηαηηθά 

επηδνζεί ζ' απηφλ θαη 

ζηνλ νθεηιέηε 

αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

αιιηψο επέξρεηαη 

αθπξφηεηα. Αλ ε 

θαηάζρεζε έγηλε θαηά 

ηνπ νθεηιέηε, πξέπεη λα 

επηδνζείζηνλ ηξίην, 

θχξην ή λνκέα, 

αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

αιιηψο επέξρεηαη 

αθπξφηεηα. 

724. 4. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο νθείιεη, 

κέζα «ζε είθνζη (20) 

εκέξεο» απφ ηελ 

θαηάζρεζε, λα 

θαηαζέζεη ζηνλ 

ηεξεζνχλ νη 

δηαηππψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, 

δηαθνξεηηθά είλαη 

άθπξνο. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο παξαδίδεη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, 

θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαηαζρεζέληνο 

αθηλήηνπ, ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη θαηά ηελ 

επηηφπηα κεηάβαζή ηνπ 

ζ` απηφ. Ζ ιήςε ηνπο 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαπάλσ έθζεζε. Τα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

θαζψο θαη ε έθζεζε ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ 

εθηηκεηή θαη νη 

θσηνγξαθίεο 

αλαξηψληαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή κε 

ηελ εληνιή γηα εθηέιεζε 

ηνπ άξζξνπ 927 θαη ην 

φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα 

θαη ηελ ψξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

εθδίδεηαη απφ ηνλ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη 

δεκνζηεχεηαη κε επηκέιεηα 

απηνχ κέρξη ηελ δέθαηε 

πέκπηε εκέξα απφ ηελ 

θαηάζρεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ). 

Σην απφζπαζκα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

βεβαίσζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

επηκειεηή, ζρεηηθά κε ηελ 

αδπλακία νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 
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θαη φζα παξαξηήκαηα 

ζπγθαηάζρνληαη, 

θαζψο θαη κλεία ησλ 

ππνζεθψλ ή 

πξνζεκεηψζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ επάλσ ζην 

αθίλεην, ηελ ηηκή ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο, 

ηνπ πνζνχ γηα ην 

νπνίν γίλεηαη ε 

θαηάζρεζε, ηνπο 

φξνπο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ 

ζέηεη ν ππέξ νπ ε 

εθηέιεζε θαη πνπ 

γλσζηνπνηήζεθαλ 

ζηνλ δηθαζηηθφ 

επηκειεηή κε ηελ 

εληνιή γηα εθηέιεζε 

ηνπ άξζξνπ 927 θαη 

ην φλνκα θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν, 

ηελ εκέξα θαη ηελ 

ψξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

εθδίδεηαη απφ ηνλ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν, ηελ 

έθζεζε επίδνζεο ηεο 

επηηαγήο ηεο εθηέιεζεο, 

ηελ θαηαζρεηήξηα 

έθζεζε θαη ηηο εθζέζεηο 

επίδνζήο ηεο ζηνλ 

νθεηιέηε, ηνλ ηξίην 

θχξην ή λνκέα θαη ηνλ 

ππνζεθνθχιαθα ή 

φπνηνλ ηεξεί ην 

λενιφγην ή ην κεηξψν, 

ην πηζηνπνηεηηθφ 

βαξψλ, θαζψο θαη, ζε 

έληππε θαη ςεθηαθή 

κνξθή, ηελ έθζεζε 

εθηίκεζεο ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ 

εθηηκεηή ηνπ π.δ. 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

732.  

733.  (Δπηζεκαίλεηαη, 

φηη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

995 εθαξκφδεηαη επί 

θαηαζρέζεσλ αθηλήησλ, 

πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηελ 1ε.12.2020) 

734.  

735.  

εθηέιεζεο. Τν απφζπαζκα 

επηδίδεηαη κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία ζηνλ ηξίην 

θχξην ή λνκέα θαη ζηνπο 

ελππφζεθνπο δαλεηζηέο. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα 

ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, δηαθνξεηηθά 

είλαη άθπξνο. Ο 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο 

παξαδίδεη ζηνλ ππάιιειν 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, 

θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαηαζρεζέληνο αθηλήηνπ, 

ηηο νπνίεο ιακβάλεη θαηά 

ηελ επηηφπηα κεηάβαζή 

ηνπ ζ` απηφ. Ζ ιήςε ηνπο 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαπάλσ έθζεζε. Τα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

ζην απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

θαζψο θαη ε έθζεζε ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή 

θαη νη θσηνγξαθίεο 

αλαξηψληαη απφ ηνλ 



θαη δεκνζηεχεηαη κε 

επηκέιεηα απηνχ κέρξη 

ηελ δέθαηε πέκπηε 

εκέξα απφ ηελ 

θαηάζρεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ 

Δζληθνχ Φνξέα 

Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (e-

ΔΦΚΑ). ην 

απφζπαζκα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

βεβαίσζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, 

ζρεηηθά κε ηελ 

αδπλακία νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. Σν 

απφζπαζκα επηδίδεηαη 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία ζηνλ ηξίην 

59/2016 (Α' 95). Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα 

φια απηά. Απφζπαζκα 

ηεο θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα 

νλνκαηεπψλπκα ηνπ 

ππέξ νπ θαη ηνπ θαζ' νπ 

ε εθηέιεζε, θαζψο θαη 

ηνλ αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

απηψλ θαη, αλ πξφθεηηαη 

γηα λνκηθά πξφζσπα, 

ηελ επσλπκία θαη ηνλ 

αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

ηνπο κεηξψνπ, 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

741. 5.Δθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 972 

θαη 973 εθαξκφδνληαη θαη 

εδψ.». 

742.  



θχξην ή λνκέα θαη 

ζηνπο ελππφζεθνπο 

δαλεηζηέο. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο 

λα ηεξεζνχλ νη 

δηαηππψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, δηαθνξεηηθά 

είλαη άθπξνο. Ο 

δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο παξαδίδεη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, 

θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαηαζρεζέληνο 

αθηλήηνπ, ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη θαηά ηελ 

επηηφπηα κεηάβαζή 

ηνπ ζ` απηφ. Ζ ιήςε 

ηνπο απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαπάλσ έθζεζε. 

Σα πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρέζεθε θαηά ην 

είδνο, ηε ζέζε, ηα φξηα 

θαη ηελ έθηαζή ηνπ, κε 

ηα ζπζηαηηθά θαη φζα 

παξαξηήκαηα 

ζπγθαηάζρνληαη, θαζψο 

θαη κλεία ησλ 

ππνζεθψλ ή 

πξνζεκεηψζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ επάλσ ζην 

αθίλεην, ηελ ηηκή ηεο 

πξψηεο πξνζθνξάο, ηνπ 

πνζνχ γηα ην νπνίν 

γίλεηαη ε θαηάζρεζε, 

ηνπο φξνπο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ 

ζέηεη ν ππέξ νπ ε 

εθηέιεζε θαη πνπ 

γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνλ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή κε 



θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο, θαζψο θαη ε 

έθζεζε ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ 

εθηηκεηή θαη νη 

θσηνγξαθίεο 

αλαξηψληαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

718.  
719.  5. Δθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 972 θαη 973 

εθαξκφδνληαη θαη 

εδψ.». 

720.  
721.  

ηελ εληνιή γηα εθηέιεζε 

ηνπ άξζξνπ 927 θαη ην 

φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα 

θαη ηελ ψξα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, 

εθδίδεηαη απφ ηνλ 

δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη 

δεκνζηεχεηαη κε 

επηκέιεηα απηνχ κέρξη 

ηελ δέθαηε πέκπηε 

εκέξα απφ ηελ 

θαηάζρεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 



Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ 

Φνξέα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (β-ΔΦΚΑ). 

Σην απφζπαζκα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

βεβαίσζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, 

ζρεηηθά κε ηελ 

αδπλακία νξηζκνχ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. Τν 

απφζπαζκα επηδίδεηαη 

κέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία ζηνλ ηξίην 

θχξην ή λνκέα θαη ζηνπο 

ελππφζεθνπο δαλεηζηέο. 



Ο πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα 

ηεξεζνχλ νη 

δηαηππψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ, 

δηαθνξεηηθά είλαη 

άθπξνο. Ο δηθαζηηθφο 

επηκειεηήο παξαδίδεη 

ζηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, 

θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαηαζρεζέληνο 

αθηλήηνπ, ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη θαηά ηελ 

επηηφπηα κεηάβαζή ηνπ 

ζ' απηφ. Ζ ιήςε ηνπο 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ 



παξαπάλσ έθζεζε. Τα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

απφζπαζκα ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο, 

θαζψο θαη ε έθζεζε ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ 

εθηηκεηή θαη νη 

θσηνγξαθίεο 

αλαξηψληαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

725. 5. Δθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

972 θαη 973 



εθαξκφδνληαη θαη εδψ». 

726.  

743. Άξζξν 997 

744.  
745.  1. Απαγνξεχεηαη 

θαη είλαη άθπξε ππέξ 

εθείλνπ πνπ επέβαιε 

ηελ θαηάζρεζε θαη 

ππέξ ησλ δαλεηζηψλ 

πνπ αλαγγέιζεθαλ ε 

δηάζεζε ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ απφ 

ηνλ νθεηιέηε· αλ 

πξφθεηηαη γηα 

ελππφζεθν αθίλεην 

είλαη άθπξε ε δηάζεζή 

ηνπ θαη απφ ηνλ ηξίην, 

θχξην ή λνκέα. Μεηά 

ηελ θαηάζρεζε ηνπ 

αθηλήηνπ ε 

εθκίζζσζή ηνπ απφ 

ηνλ νθεηιέηε ή ηνλ 

ηξίην θχξην ή λνκέα ή 

ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο ή θαηνρήο ηνπ 

κε βάζε άιιε έλλνκε 

755. «Άξζξν 997 

1. Απαγνξεχεηαη θαη είλαη 

άθπξε ππέξ εθείλνπ πνπ 

επέβαιε ηελ θαηάζρεζε 

θαη ππέξ ησλ δαλεηζηψλ 

πνπ αλαγγέιζεθαλ ε 

δηάζεζε ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ απφ ηνλ 

νθεηιέηε· αλ πξφθεηηαη 

γηα ελππφζεθν αθίλεην 

είλαη άθπξε ε δηάζεζή 

ηνπ θαη απφ ηνλ ηξίην, 

θχξην ή λνκέα. Μεηά 

ηελ θαηάζρεζε ηνπ 

αθηλήηνπ ε εθκίζζσζή 

757.  758. «Άξζξν 997 

759. 1.Απαγνξεχεηαη 

θαη είλαη άθπξε ππέξ 

εθείλνπ πνπ επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε θαη ππέξ ησλ 

δαλεηζηψλ πνπ 

αλαγγέιζεθαλ ε δηάζεζε 

ηνπ θαηαζρεκέλνπ απφ 

ηνλ νθεηιέηε· αλ 

πξφθεηηαη γηα ελππφζεθν 

αθίλεην είλαη άθπξε ε 

δηάζεζή ηνπ θαη απφ ηνλ 

ηξίην, θχξην ή λνκέα. 

Μεηά ηελ θαηάζρεζε ηνπ 

αθηλήηνπ ε εθκίζζσζή 

ηνπ απφ ηνλ νθεηιέηε ή 

ηνλ ηξίην θχξην ή λνκέα ή 

ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο ή θαηνρήο ηνπ κε 

βάζε άιιε έλλνκε ζρέζε 

κπνξεί λα θαηαγγειζεί 

απφ ηνλ ππεξζεκαηηζηή 

κέζα ζε πξνζεζκία δχν 

(2) κελψλ απφ ηε 

κεηαγξαθή ηεο πεξίιεςεο 



ζρέζε κπνξεί λα 

θαηαγγειζεί απφ ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή κέζα 

ζε πξνζεζκία ελφο (1) 

κελφο απφ ηε 

κεηαγξαθή ηεο 

πεξίιεςεο ηεο 

θαηαθπξσηηθήο 

έθζεζεο. Με ηελ 

θαηαγγειία απηή ε 

κίζζσζε ή άιιε 

έλλνκε ζρέζε ιχεηαη 

κεηά απφ δχν (2) 

κήλεο θαη ρσξεί ε 

θαηά ην άξζξν 1005 

παξάγξαθνο 2 

εθηέιεζε. Γηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο 

κίζζσζεο θαηά ην 

άξζξν 615 ΑΚ δελ 

ζίγεηαη θαη ε 

πεξίιεςε εθηειείηαη 

θαηά ηνπ κηζζσηή 

αθνχ πεξάζνπλ νη 

πξνζεζκίεο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ πνπ 

αξρίδνπλ αθφηνπ ε 

πεξίιεςε επηδνζεί 

ζην κηζζσηή. 

746.  

ηνπ απφ ηνλ νθεηιέηε ή 

ηνλ ηξίην θχξην ή λνκέα 

ή ε παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο ή θαηνρήο ηνπ 

κε βάζε άιιε έλλνκε 

ζρέζε κπνξεί λα 

θαηαγγειζεί απφ ηνλ 

ππεξζεκαηηζηή κέζα ζε 

πξνζεζκία δχν κελψλ 

απφ ηε κεηαγξαθή ηεο 

πεξίιεςεο ηεο 

θαηαθπξσηηθήο 

έθζεζεο. Με ηελ 

θαηαγγειία απηή ε 

κίζζσζε ή άιιε έλλνκε 

ζρέζε ιχεηαη κεηά απφ 

δχν (2) κήλεο θαη ρσξεί 

ε θαηά ην άξζξν 1005 

παξάγξαθνο 2 

εθηέιεζε. Γηθαίσκα 

ηεο θαηαθπξσηηθήο 

έθζεζεο. Με ηελ 

θαηαγγειία απηή ε 

κίζζσζε ή άιιε έλλνκε 

ζρέζε ιχεηαη κεηά απφ 

δχν (2) κήλεο θαη ρσξεί ε 

θαηά ην άξζξν 1005 

παξάγξαθνο 2 εθηέιεζε. 

Γηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο 

κίζζσζεο θαηά ην άξζξν 

615 ΑΚ δελ ζίγεηαη θαη ε 

πεξίιεςε εθηειείηαη θαηά 

ηνπ κηζζσηή αθνχ 

πεξάζνπλ νη πξνζεζκίεο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ πνπ 

αξρίδνπλ αθφηνπ ε 

πεξίιεςε επηδνζεί ζην 

κηζζσηή. 

760. 2.Τα 

απνηειέζκαηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 αξρίδνπλ 

αλαδξνκηθά, α) γηα ηνλ 

νθεηιέηε, αθφηνπ ηνπ 

επηδνζεί ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 995 αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο ή 

ζπληαρζεί ε έθζεζε, πνπ 

πηζηνπνηεί ηελ άξλεζή 

ηνπ λα παξαιάβεη ην 

αληίγξαθν θαηά ην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 995, κε ηελ 



747.  2. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 

αξρίδνπλ αλαδξνκηθά, 

α) γηα ηνλ νθεηιέηε, 

αθφηνπ ηνπ επηδνζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 

995 αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο ή ζπληαρζεί 

ε έθζεζε, πνπ 

πηζηνπνηεί ηελ 

άξλεζή ηνπ λα 

παξαιάβεη ην 

αληίγξαθν θαηά ην 

πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 995, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα 

αθνινπζήζεη ε 

επίδνζε ηνπ 

αληηγξάθνπ ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε (5) 

εκεξψλ, β) γηα ηνλ 

ηξίην, θχξην ή λνκέα, 

αθφηνπ ηνπ επηδνζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 

995 αληίγξαθν ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο 

κίζζσζεο θαηά ην 

άξζξν 615 ΑΚ δελ 

ζίγεηαη θαη ε πεξίιεςε 

εθηειείηαη θαηά ηνπ 

κηζζσηή αθνχ 

πεξάζνπλ νη πξνζεζκίεο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ πνπ 

αξρίδνπλ αθφηνπ ε 

πεξίιεςε επηδνζεί ζην 

κηζζσηή. 

756.  

πξνυπφζεζε φηη ζα 

αθνινπζήζεη ε επίδνζε 

ηνπ αληηγξάθνπ ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο 

κέζα ζε πξνζεζκία πέληε 

(5) εκεξψλ, β) γηα ηνλ 

ηξίην, θχξην ή λνκέα, 

αθφηνπ ηνπ επηδνζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 995 

αληίγξαθν ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο ή 

ζπληαρζεί ε έθζεζε, πνπ 

πηζηνπνηεί ηελ άξλεζή 

ηνπ λα παξαιάβεη ην 

αληίγξαθν θαηά ην άξζξν 

995 παξάγξαθνη 1 θαη 4, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

αθνινπζήζεη ε επίδνζε 

ηνπ αληηγξάθνπ ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο 

εληφο πξνζεζκίαο πέληε 

(5) εκεξψλ, γ) γηα ηνπο 

ηξίηνπο, κφλν αθφηνπ ε 

θαηάζρεζε εγγξαθεί θαηά 

ην άξζξν 995 ζην βηβιίν 

θαηαζρέζεσλ θαη εθφζνλ 

έγηλαλ νη, θαηά ηηο 

πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, 

επηδφζεηο ζηνλ νθεηιέηε 

θαη ηνλ ηξίην, θχξην ή 

λνκέα. 



θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο ή ζπληαρζεί 

ε έθζεζε, πνπ 

πηζηνπνηεί ηελ 

άξλεζή ηνπ λα 

παξαιάβεη ην 

αληίγξαθν θαηά ην 

άξζξν 995 

παξάγξαθνη 1 θαη 4, 

κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα αθνινπζήζεη ε 

επίδνζε ηνπ 

αληηγξάθνπ ηεο 

θαηαζρεηήξηαο 

έθζεζεο εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εκεξψλ, γ) γηα ηνπο 

ηξίηνπο, κφλν αθφηνπ 

ε θαηάζρεζε εγγξάθεη 

θαηά ην άξζξν 995 

ζην βηβιίν 

θαηαζρέζεσλ θαη 

εθφζνλ έγηλαλ νη, 

θαηά ηηο πεξηπηψζεηο 

α` θαη β` ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, 

επηδφζεηο ζηνλ 

νθεηιέηε θαη ηνλ 

ηξίην, θχξην ή λνκέα. 

748.  

761. 3.Σε φπνηνλ 

επέβαιε ηελ θαηάζρεζε 

θαη ζηνπο δαλεηζηέο πνπ 

αλαγγέιζεθαλ δελ 

αληηηάζζεηαη ε 

κεηαγξαθή ή ε εγγξαθή 

ππνζήθεο πνπ έγηλε κεηά 

ηελ εγγξαθή ηεο 

θαηάζρεζεο ζην βηβιίν 

θαηαζρέζεσλ ζε 

νπνηνλδήπνηε ηίηιν θαη αλ 

ζηεξίδεηαη ε ππνζήθε. Ζ 

ηξνπή ηεο πξνζεκείσζεο 

ζε ππνζήθε, πνπ έγηλε 

κεηά ηελ εγγξαθή ηεο 

θαηάζρεζεο, είλαη έγθπξε 

θαη γηα ην δαλεηζηή πνπ 

επέβαιε ηελ θαηάζρεζε 

θαη γηα ηνπο δαλεηζηέο 

πνπ έρνπλ αλαγγειζεί. 

762. 4.Αλ ζπκπέζεη ηελ 

ίδηα εκέξα εγγξαθή 

θαηάζρεζεο θαη 

κεηαγξαθή ή εγγξαθή 

ππνζήθεο ζην ίδην 

αθίλεην, πξνηηκάηαη απηή 

πνπ θαηαρσξίζηεθε έζησ 

θαη ειάρηζην ρξφλν 

λσξίηεξα. 

763. 5.Μεηά ηελ 

εγγξαθή ηεο 



749.  3. ε φπνηνλ 

επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε θαη ζηνπο 

δαλεηζηέο πνπ 

αλαγγέιζεθαλ δελ 

αληηηάζζεηαη ε 

κεηαγξαθή ή ε 

εγγξαθή ππνζήθεο 

πνπ έγηλε κεηά ηελ 

εγγξαθή ηεο 

θαηάζρεζεο ζην 

βηβιίν θαηαζρέζεσλ 

ζε νπνηνλδήπνηε ηίηιν 

θαη αλ ζηεξίδεηαη ε 

ππνζήθε. Ζ ηξνπή ηεο 

πξνζεκείσζεο ζε 

ππνζήθε, πνπ έγηλε 

κεηά ηελ εγγξαθή ηεο 

θαηάζρεζεο, είλαη 

έγθπξε θαη γηα ην 

δαλεηζηή πνπ επέβαιε 

ηελ θαηάζρεζε θαη γηα 

ηνπο δαλεηζηέο πνπ 

έρνπλ αλαγγειζεί. 

750.  
751.  4. Αλ ζπκπέζεη ηελ 

ίδηα εκέξα εγγξαθή 

θαηάζρεζεο θαη 

κεηαγξαθή ή εγγξαθή 

ππνζήθεο ζην ίδην 

αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο 

ζην βηβιίν θαηαζρέζεσλ 

επηηξέπεηαη λα επηβιεζεί 

θαη άιιε αλαγθαζηηθή 

θαηάζρεζε επάλσ ζην ίδην 

αθίλεην απφ άιιν 

δαλεηζηή ηνπ νθεηιέηε. Οη 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

δηελεξγνχληαη μερσξηζηά, 

ρσξίο λα επεξεάδεη ε κηα 

ηελ άιιε. Γελ επηηξέπεηαη 

ε αλαδήηεζε ησλ εμφδσλ 

ηεο εθηέιεζεο πνπ 

πξνθαηέβαιε εθείλνο ν 

δαλεηζηήο, ε εθηέιεζε ηνπ 

νπνίνπ δελ πεξαηψζεθε. 

764. 6.Ο θαηαζρψλ ή ν 

δηθαζηηθφο επηκειεηήο 

πνπ επέβαιε ηελ 

θαηάζρεζε κπνξεί κε ηελ 

επίδεημε αληηγξάθνπ ηεο 

θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο 

λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη 

απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Υ. 

αληίγξαθα ησλ πξν ηεο 

θαηαζρέζεσο 

κηζζσηεξίσλ θαη απφ ηηο 

αξκφδηεο πνιενδνκίεο ηνλ 

θάθειν ηνπ αθηλήηνπ.». 

765.  



αθίλεην, πξνηηκάηαη 

απηή πνπ 

θαηαρσξίζηεθε έζησ 

θαη ειάρηζην ρξφλν 

λσξίηεξα. 

752.  
753.  5. Μεηά ηελ 

εγγξαθή ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

θαηάζρεζεο ζην 

βηβιίν θαηαζρέζεσλ 

επηηξέπεηαη λα 

επηβιεζεί θαη άιιε 

αλαγθαζηηθή 

θαηάζρεζε επάλσ ζην 

ίδην αθίλεην απφ 

άιιν δαλεηζηή ηνπ 

νθεηιέηε. Οη 

δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο 

δηελεξγνχληαη 

μερσξηζηά, ρσξίο λα 

επεξεάδεη ε κηα ηελ 

άιιε. Γελ επηηξέπεηαη 

ε αλαδήηεζε ησλ 

εμφδσλ ηεο εθηέιεζεο 

πνπ πξνθαηέβαιε 

εθείλνο ν δαλεηζηήο, ε 



εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 

δελ πεξαηψζεθε. 

754.  
766. Άξζξν 998 

767.  
768.  1. Σν θαηαζρεκέλν 

αθίλεην 

πιεηζηεξηάδεηαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα 

ελψπηνλ ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ 

βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

Δάλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

δελ είλαη δπλαηφ λα 

νξηζζεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο 

(θαηάζρεζεο), ην 

θαηαζρεκέλν αθίλεην 

πιεηζηεξηάδεηαη 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη 

απηφ δελ είλαη 

781. «Άξζξν 998 

1. Τν θαηαζρεκέλν 

αθίλεην 

πιεηζηεξηάδεηαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα 

ελψπηνλ ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ 

βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

Δάλ, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, δελ είλαη δπλαηφ 

λα νξηζζεί 

ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο 

(θαηάζρεζεο), ην 

θαηαζρεκέλν αθίλεην 

πιεηζηεξηάδεηαη 

783. Άξζξν 998 

784.  

785.  6. Μεηά απφ 

αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ην 

δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 

933, ην νπνίν δηθάδεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., κπνξεί 

λα επηηξέςεη λα 

πσιεζεί ειεχζεξα ην 

αθίλεην κε ηίκεκα ην 

νπνίν νξίδεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην. Με 

επηκέιεηα ηνπ νθεηιέηε, 

θαη εληφο δχν εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 

ζηε γξακκαηεία ηνπ 

άλσ δηθαζηεξίνπ, 

αλαξηάηαη ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο αίηεζεο 

ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζηεχζεσλ 

πιεηζηεξηαζκψλ ηνπ 

Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηνπ 

Τακείνπ Αζθάιηζεο 

Ννκηθψλ ηνπ Δληαίνπ 

788.  



δπλαηφ, ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Σν άξζξν 

959 εθαξκφδεηαη θαη 

ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήησλ. 

769.  
770.  2. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη απφ 

ηελ 1ε έσο θαη ηηο 31 

Απγνχζηνπ, θαζψο 

θαη ηελ πξνεγνπκέλε 

θαη ηελ επνκέλε 

εβδνκάδα ηεο εκέξαο 

ησλ εθινγψλ γηα ηελ 

αλάδεημε βνπιεπηψλ, 

αληηπξνζψπσλ ζην 

Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη 

Οξγάλσλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

απαγφξεπζε απηή 

ηζρχεη θαη γηα ηηο 

επαλαιεπηηθέο 

εθινγέο θαη κφλν γηα 

ηηο πεξηθέξεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ηέηνηεο. 

ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ 

δηνξηζκέλνπ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ή, αλ θαη 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ, 

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Τν άξζξν 959 

εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήησλ. 

2. Ο πιεηζηεξηαζκφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ 

1ε έσο θαη ηηο 31 

Τακείνπ Αλεμάξηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ, 

άιισο ε αίηεζε 

απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Ζ 

δηθάζηκνο γηα ηε 

ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο νξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη θαηά 

απφιπηε πξνηεξαηφηεηα 

εληφο νθηψ (8) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ θαηάζεζή ηεο θαη 

επηδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε, ζηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ, ζε 

εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε εθηέιεζε, ζηνπο 

κέρξη ηφηε 

αλαγγειζέληεο 

δαλεηζηέο θαη ζηνπο 

ελππφζεθνπο δαλεηζηέο. 

Ζ απφθαζε εθδίδεηαη 

ππνρξεσηηθά εληφο 

νθηψ (8) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο. 



771.  
772.  3. Ζ δηάηαμε ηεο 

πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ζρεηηθά 

κε ηελ απαγφξεπζε 

πιεηζηεξηαζκνχ απφ 

ηελ 1ε έσο θαη ηηο 31 

Απγνχζηνπ δελ 

εθαξκφδεηαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πινία 

θαη αεξνζθάθε. 

773.  
774.  4. Αλ ηα 

θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα 

πεξηζζφηεξσλ 

εηξελνδηθείσλ, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη, θαη` 

επηινγή ηνπ 

επηζπεχδνληνο, ζηελ 

πεξηθέξεηα 

νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

άλσ εηξελνδηθείσλ. 

Δάλ ν πιεηζηεξηαζκφο 

κπνξεί λα γίλεη 

ειεθηξνληθά ζε κία 

κφλν απφ απηέο, 

επηιέγεηαη 

Απγνχζηνπ, θαζψο θαη 

ηελ πξνεγνπκέλε θαη 

ηελ επνκέλε εβδνκάδα 

ηεο εκέξαο ησλ 

εθινγψλ γηα ηελ 

αλάδεημε βνπιεπηψλ, 

αληηπξνζψπσλ ζην 

Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη 

Οξγάλσλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

απαγφξεπζε απηή ηζρχεη 

θαη γηα ηηο 

επαλαιεπηηθέο εθινγέο 

θαη κφλν γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ηέηνηεο. 

3. Ζ δηάηαμε ηεο 

πξνεγνχκελεο 

Ο αηηψλ νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηε 

ζπδήηεζε έθζεζε 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ 

πξάγκαηνο κε ρξφλν 

εθηίκεζεο 

κεηαγελέζηεξν ηεο 

εκεξνκελίαο 

θαηαζρέζεσο. Τν 

δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ 

λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή 

πψιεζεο,  ε νπνία  δελ 

κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξε απφ ηελ 

πξνζδηνξηζζείζα αμία 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 

993 παξ. 2, ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ θάζε 

πξφζθνξν απνδεηθηηθφ 

κέζν, ηδίσο ηπρφλ 

εθζέζεηο εθηίκεζεο 

πηζηνπνηεκέλσλ 

εθηηκεηψλ, θαη 

παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο 

κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

δηακφξθσζε ηε λέα 

ηηκή. Ζ πψιεζε απηή 

γίλεηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 



ππνρξεσηηθά ε 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ 

εηξελνδηθείνπ, θαη, αλ 

γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, δελ κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ζε θακία 

απφ απηέο, ηφηε 

επηιέγεηαη ε 

πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Αξκφδην γηα 

ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ 

αλαθχνληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη 

ην δηθαζηήξην ηνπ 

ηφπνπ εθηέιεζεο. 

775.  
776.  5. Ύζηεξα απφ 

αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ην 

δηθαζηήξην ηνπ 

άξζξνπ 933, 

δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

παξαγξάθνπ ζρεηηθά κε 

ηελ απαγφξεπζε 

πιεηζηεξηαζκνχ απφ 

ηελ 1ε έσο θαη ηηο 31 

Απγνχζηνπ δελ 

εθαξκφδεηαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πινία θαη 

αεξνζθάθε. 

4. Αλ ηα θαηαζρεκέλα 

πξάγκαηα βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα 

πεξηζζφηεξσλ 

εηξελνδηθείσλ, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηελεξγείηαη, 

θαη'επηινγή ηνπ 

επηζπεχδνληνο, ζηελ 

πεξηθέξεηα 

νπνηνπδήπνηε εθ ησλ 

αξγφηεξν δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ κε 

ηαπηφρξνλε εμφθιεζε 

ηνπ ηηκήκαηνο. Ο 

αγνξαζηήο ππνρξενχηαη 

λα θαηαβάιεη ην ηίκεκα 

ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. Γηα 

ηελ δηαλνκή ηνπ 

ηηκήκαηνο 

εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

972 επ. Ζ 

ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε κεηαβίβαζεο ηνπ 

αθηλήηνπ επέρεη ζέζε 

πεξίιεςεο 

θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

1005 επ.  

786. Αλ ε πψιεζε δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

ηα παξαπάλσ, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηεμάγεηαη θαηά ηελ 



άξζξσλ 686 επ., 

κπνξεί λα δηαηάμεη λα 

γίλεη ηαπηφρξνλα ε 

πψιεζε ηνπ 

θαηαζρεκέλνπ 

αθηλήηνπ, νιφθιεξνπ 

ή ηκεκαηηθά, κε βάζε 

ζρεδηάγξακκα ή 

ζρέδην κεραληθνχ ή 

γεσκέηξεζε, πνπ 

ππνβάιιεηαη καδί κε 

ηελ αίηεζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε 

θαηαθχξσζε ηφηε 

κφλν γίλεηαη 

ηκεκαηηθά ζε φπνηνπο 

πιεηνδνηνχλ 

ηκεκαηηθά, φηαλ ην 

ζχλνιν ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο 

είλαη κεγαιχηεξν απφ 

ηελ ηηκή πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα λα 

πσιεζεί ζπλνιηθά. 

777.  
778.  6. Μεηά απφ 

αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, 

ην δηθαζηήξην ηνπ 

άξζξνπ 933, ην νπνίν 

δηθάδεη θαηά ηε 

άλσ εηξελνδηθείσλ. Δάλ 

ν πιεηζηεξηαζκφο 

κπνξεί λα γίλεη 

ειεθηξνληθά ζε κία 

κφλν απφ απηέο, 

επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά 

ε πεξηθέξεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ 

εηξελνδηθείνπ, θαη, αλ 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

δελ κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ζε θακία 

απφ απηέο, ηφηε 

επηιέγεηαη ε πεξηθέξεηα 

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

ζπιιφγνπ ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ 

θξάηνπο. Αξκφδην γηα 

ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ 

νξηζζείζα εκεξνκελία.  

787.  



δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ., 

κπνξεί λα επηηξέςεη 

λα πσιεζεί ειεχζεξα 

ην αθίλεην κε ηίκεκα 

ην νπνίν νξίδεηαη απφ 

ην δηθαζηήξην. Ζ 

πψιεζε απηή γίλεηαη 

απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

αξγφηεξν δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ κε 

ηαπηφρξνλε εμφθιεζε 

ηνπ ηηκήκαηνο. Αλ ε 

πψιεζε δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηά ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

δηεμάγεηαη θαηά ηελ 

νξηζζείζα 

εκεξνκελία.». 

779.  
780.  

αλαθχνληαη απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ είλαη ην 

δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο. 

5. Ύζηεξα απφ αίηεζε 

νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, ην 

δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 

933, δηθάδνληαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

686 επ., κπνξεί λα 

δηαηάμεη λα γίλεη 

ηαπηφρξνλα ε πψιεζε 

ηνπ θαηαζρεκέλνπ 

αθηλήηνπ, νιφθιεξνπ ή 

ηκεκαηηθά, κε βάζε 

ζρεδηάγξακκα ή ζρέδην 

κεραληθνχ ή 



γεσκέηξεζε, πνπ 

ππνβάιιεηαη καδί κε 

ηελ αίηεζε. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε 

θαηαθχξσζε ηφηε κφλν 

γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε 

φπνηνπο πιεηνδνηνχλ 

ηκεκαηηθά, φηαλ ην 

ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ηελ ηηκή πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα λα 

πσιεζεί ζπλνιηθά». 

782.  

789. Άξζξν 1002 

790.  
791.   1. Ο 

Πιεηζηεξηαζκφο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

Καηαθχξσζε. Ο 

Τπεξζεκαηηζηήο 

792. δεζκεχεηαη ψζπνπ 

802. Άξζξν 1002 

803.  

1. Ο πιεηζηεξηαζκφο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

θαηαθχξσζε. Ο 

806. Άξζξν 1002 

807.  

808. 2. έσο ηελ 

θαηαθχξσζε, εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε 

έρεη δηθαίσκα λα 

εμνθιήζεη ηηο 

811. «Άξζξν 1002 

812. 1. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

θαηαθχξσζε. Ο 

ππεξζεκαηηζηήο 

δεζκεχεηαη ψζπνπ λα 

γίλεη θαιχηεξε πξνζθνξά 



λα γίλεη θαιχηεξε 

πξνζθνξά ή ψζπνπ 

λα καηαησζεί ε 

793. Καηαθχξσζε. 

794.  
795.  2. Δσο ηελ 

Καηαθχξσζε εθείλνο 

θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε 

796. έρεη δηθαίσκα λα 

εμνθιήζεη ηηο 

απαηηήζεηο εθείλνπ 

ππέξ ηνπ νπνίνπ 

797. γίλεηαη ε εθηέιεζε 

θαη ησλ δαλεηζηψλ 

πνπ αλαγγέιζεθαλ, 

θαζψο θαη ηα 

798. έμνδα «θαη ην ηέινο 

ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο 

πιεηζηεξηαζκνχ.» 

799. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν 

Πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψλεηαη θαη 

αίξεηαη ε 

800. θαηάζρεζε. 

801.  

ππεξζεκαηηζηήο 

δεζκεχεηαη ψζπνπ λα 

γίλεη θαιχηεξε 

πξνζθνξά ή ψζπνπ λα 

καηαησζεί ε 

θαηαθχξσζε. 

2. Έσο ηελ θαηαθχξσζε 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε 

έρεη δηθαίσκα λα 

εμνθιήζεη ηηο 

απαηηήζεηο εθείλνπ ππέξ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε θαη ησλ 

δαλεηζηψλ πνπ «έρνπλ 

ηίηιν εθηειεζηφ» θαη 

αλαγγέιζεθαλ, θαζψο 

θαη ηα έμνδα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

απαηηήζεηο εθείλνπ ππέξ 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε θαη ησλ 

άιισλ δαλεηζηψλ πνπ 

έρνπλ ηίηιν εθηειεζηφ 

θαη αλαγγέιζεθαλ, 

θαζψο θαη ηα έμνδα θαη 

ην ηέινο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

809. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν Πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψλεηαη θαη αίξεηαη 

ε θαηάζρεζε. 

810.  

ή ψζπνπ λα καηαησζεί ε 

θαηαθχξσζε. 

2. Έσο ηελ θαηαθχξσζε 

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε έρεη 

δηθαίσκα λα εμνθιήζεη 

ηηο απαηηήζεηο εθείλνπ 

ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

εθηέιεζε θαη ησλ 

δαλεηζηψλ πνπ έρνπλ 

ηίηιν εθηειεζηφ θαη 

αλαγγέιζεθαλ, θαζψο θαη 

ηα έμνδα θαη ην ηέινο 

ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψλεηαη θαη αίξεηαη ε 

θαηάζρεζε. 

3. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

969 εθαξκφδεηαη θαη 

εδψ.». 

813.  



ζπζηήκαηνο 

πιεηζηεξηαζκνχ. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ν 

Πιεηζηεξηαζκφο 

καηαηψλεηαη θαη αίξεηαη 

ε θαηάζρεζε. 

3. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

969 εθαξκφδεηαη θαη 

εδψ. 

804.  

805.  

814. Άξζξν 1004 

815.  
816.       «1. ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήησλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ζηνλ εηδηθφ 

ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

820. «Άξζξν 1004 

821.  

1. Σηνλ πιεηζηεξηαζκφ 

αθηλήησλ ν ππεξζεκαηηζηήο 

έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη 

ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ 

823.  824. «Άξζξν 1004 

825. 1.Σηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ αθηλήησλ 

ν ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη 

ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

επαγγεικαηηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο ην αξγφηεξν 

ηε δέθαηε εξγάζηκε 



πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην 

ηέινο ρξήζεο ην 

αξγφηεξν ηε δέθαηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νθείιεη, ην αξγφηεξν 

ηε δσδέθαηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ 

ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, λα 

θαηαζέζεη ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. Ζ θαηάζεζε 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

είλαη αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία 

θαη δελ ππφθεηηαη ζηηο 

δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ. Δληφο ηεο 

επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ην 

πιεηζηεξίαζκα θαη ην ηέινο 

ρξήζεο ην αξγφηεξν ηε δέθαηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. Ο ππάιιεινο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη, ην 

αξγφηεξν «ηε δέθαηε πέκπηε 

εξγάζηκε εκέξα» απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ, λα θαηαζέζεη 

ην πιεηζηεξίαζκα ζην Τακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ θαηάζεζε ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο είλαη 

αθαηάζρεηε, δελ εκπίπηεη ζηελ 

πησρεπηηθή πεξηνπζία θαη δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην Γεκφζην γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

εκέξα απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. Ο 

ππάιιεινο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ νθείιεη, 

ην αξγφηεξν ηε δέθαηε 

πέκπηε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, 

λα θαηαζέζεη ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην 

Τακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ. Ζ θαηάζεζε 

ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο 

είλαη αθαηάζρεηε, δελ 

εκπίπηεη ζηελ πησρεπηηθή 

πεξηνπζία θαη δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δεζκεχζεηο 

πνπ επηβάιιεη ην Γεκφζην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ. Δληφο 

ηεο επφκελεο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο, ν ππάιιεινο 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

απνδίδεη ην ηέινο ρξήζεο 

ζηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ηνπ νπνίνπ απηφο 

είλαη κέινο. Δληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 

κέξνο ηνπ αλσηέξσ 



παξέιεπζε ηεο 

αλσηέξσ πξνζεζκίαο, 

ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

απνδίδεη ην ηέινο 

ρξήζεο ζηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

ζχιινγν ηνπ νπνίνπ 

απηφο είλαη κέινο. 

Δληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, 

κέξνο ηνπ αλσηέξσ 

πνζνχ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 14 ηνπ 

άξζξνπ 959, 

απνδίδεηαη απφ ηνλ 

πκβνιαηνγξαθηθφ 

χιινγν ζην 

ΣΑ.Υ.ΓΗ.Κ. 

817.  
818.  2. Αλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο είλαη 

ελππφζεθνο 

δαλεηζηήο, ν 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ 

κπνξεί λα επηηξέςεη 

λα κελ θαηαβάιεη ην 

ηνπ. Δληφο ηεο επφκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ 

παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο, ν ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ απνδίδεη ην 

ηέινο ρξήζεο ζηνλ νηθείν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ ζχιινγν 

ηνπ νπνίνπ απηφο είλαη κέινο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, κέξνο ηνπ αλσηέξσ 

πνζνχ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη 

κε ηελ απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 

959, απνδίδεηαη απφ ηνλ 

Σπκβνιαηνγξαθηθφ Σχιινγν 

ζην ΤΑ.Φ.ΓΗ.Κ». 

822.  

πνζνχ, ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 

14 ηνπ άξζξνπ 959, 

απνδίδεηαη απφ ηνλ 

Σπκβνιαηνγξαθηθφ 

Σχιινγν ζην ΤΑ.Φ.ΓΗ.Κ. 

826. 2.Αλ ν 

ππεξζεκαηηζηήο είλαη 

ελππφζεθνο δαλεηζηήο, ν 

ππάιιεινο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κπνξεί 

λα επηηξέςεη λα κελ 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

αλαινγεί ζηελ ελππφζεθε 

απαίηεζή ηνπ ή κέξνο ηνπ 

πνζνχ απηνχ, ψζπνπ λα 

γίλεη ε νξηζηηθή 

θαηάηαμε, κε εγγχεζε ή 

θαη ρσξίο εγγχεζε. Καηά 

ηα ινηπά θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ θαηάζεζε ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο ζην 

Τακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ηνθνδνζίαο εθαξκφδεηαη 

αλαινγηθά ην άξζξν 965 

παξάγξαθνο 4, κε 

εμαίξεζε φζα ξπζκίδνληαη 

εηδηθά ζηελ παξνχζα 



πνζφ ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο πνπ 

αλαινγεί ζηελ 

ελππφζεθε απαίηεζή 

ηνπ ή κέξνο ηνπ 

πνζνχ απηνχ, ψζπνπ 

λα γίλεη ε νξηζηηθή 

θαηάηαμε, κε εγγχεζε 

ή θαη ρσξίο εγγχεζε. 

Καηά ηα ινηπά θαη ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ 

θαηάζεζε ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο ζην 

Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο 

ηνθνδνζίαο 

εθαξκφδεηαη 

αλαινγηθά ην άξζξν 

965 παξάγξαθνο 4, 

κε εμαίξεζε φζα 

ξπζκίδνληαη εηδηθά 

ζηελ παξνχζα 

δηάηαμε.». 

819.  

δηάηαμε.». 

827.  

828. Άξζξν 1007 

829.  
830. 1. Γηα ηελ θαηάηαμε 

ησλ δαλεηζηψλ 

838.  839. Άξζξν 1007 

840.  

841.  

842. 1. Γηα ηελ 

844.  



εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 975 έσο 978, 

εθηφο απφ ηελ 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

976 αξ. 3. Σε ζέζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 976 αξ. 2 θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 977Α, 

παίξλνπλ νη 

ελππφζεθεο 

απαηηήζεηο. Ζ 

απαίηεζε ππέξ ηεο 

νπνίαο έρεη εγγξαθεί 

πξνζεκείσζε 

θαηαηάζζεηαη 

ηπραίσο.» 

831.  
832.   2. Αλ γίλεη 

ρσξηζηφο 

Πιεηζηεξηαζκφο ησλ 

παξαξηεκάησλ 

ελππφζεθνπ 

833. θηήκαηνο ζηα νπνία 

εθηείλεηαη ε ππνζήθε, 

ε απαίηεζε ηνπ 

ελππφζεθνπ 

834. δαλεηζηή 

θαηαηάζζεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο 

θαηάηαμε ησλ 

δαλεηζηψλ 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 

975 έσο 978, εθηφο απφ 

ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

976 αξ. 3. Τε ζέζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 

976 αξ. 2, παίξλνπλ νη 

ελππφζεθεο απαηηήζεηο. 

Ζ απαίηεζε ππέξ ηεο 

νπνίαο έρεη εγγξαθεί 

πξνζεκείσζε 

θαηαηάζζεηαη ηπραίσο. 

843.  



δηαηάμεηο ηεο παξ. 1.  

835.  
836.  
837.  

845. Άξζξν 1009 

846.  
847.  Αλ ην αθίλεην πνπ 

πιεηζηεξηάζηεθε ήηαλ 

κηζζσκέλν γηα ηελ 

άζθεζε ζε απηφ 

επηρείξεζεο, ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηε 

κίζζσζε, νπφηε απηή 

ιχεηαη κεηά ηελ 

πάξνδν δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ 

θαηαγγειία. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε 

πεξίιεςε ηεο 

θαηαθπξσηη-θήο 

έθζεζεο εθηειείηαη 

θαηά ηνπ κηζζσηή θαη 

ηνπ ππνκηζζσηή, 

θαζψο θαη θαηά 

νπνηνπδήπνηε αληιεί 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

απφ απηνχο ή θαηέρεη 

849. «Άξζξν 1009 

850. Αλ ην αθίλεην 

πνπ πιεηζηεξηάζηεθε 

ήηαλ κηζζσκέλν γηα ηελ 

άζθεζε ζε απηφ 

επηρείξεζεο, ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηε 

κίζζσζε, νπφηε απηή 

ιχεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

«έμη (6) κελψλ» απφ ηελ 

θαηαγγειία. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε 

πεξίιεςε ηεο 

θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο 

852.  853. «Άξζξν 1009 

854. Αλ ην αθίλεην πνπ 

πιεηζηεξηάζηεθε ήηαλ 

κηζζσκέλν γηα ηελ 

άζθεζε ζε απηφ 

επηρείξεζεο, ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη 

ηε κίζζσζε, νπφηε απηή 

ιχεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

θαηαγγειία. Αλ ην 

αθίλεην πνπ 

πιεηζηεξηάζηεθε ήηαλ 

κηζζσκέλν σο θαηνηθία, ν 

ππεξζεκαηηζηήο έρεη 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη 

ηε κίζζσζε νπφηε ε 

κίζζσζε ιχεηαη κεηά ηελ 

πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ 

ηελ θαηαγγειία. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε 

θαηαγγειία δελ είλαη 

δπλαηή πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 



ην κίζζην γη’ απηνχο. 

848.  
εθηειείηαη θαηά ηνπ 

κηζζσηή θαη ηνπ 

ππνκηζζσηή, θαζψο θαη 

θαηά νπνηνπδήπνηε 

αληιεί ηα δηθαηψκαηά 

ηνπ απφ απηνχο ή 

θαηέρεη ην κίζζην γη' 

απηνχο». 

851.  

πξνβιεπφκελνπ ζην 

άξζξν 2 ηνπ λ. 1703/1987 

(Α’ 78) ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ε 

πεξίιεςε ηεο 

θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο 

εθηειείηαη θαηά ηνπ 

κηζζσηή θαη ηνπ 

ππνκηζζσηή, θαζψο θαη 

θαηά νπνηνπδήπνηε αληιεί 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ απφ 

απηνχο ή θαηέρεη ην 

κίζζην γη’ απηνχο.». 

855.  

856. Άξζξν 1011A 

857.  
858.  1. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο 

πινίνπ νξίδεηαη ηελ 

πξψηε εξγάζηκε 

Σεηάξηε κεηά ηελ 

πάξνδν ζαξάληα (40) 

εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζρεζε. 

859.  
860.  2. Οη πξνζεζκίεο 

ηνπ άξζξνπ 934 

παξάγξαθνο 1 

πεξίπησζε α` θαη β` 

867.  868. Άξζξν 1011A 

869.  

870. 1. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο πινίνπ 

νξίδεηαη ηελ πξψηε 

εξγάζηκε Τεηάξηε ή 

Πέκπηε ή Παξαζθεπή 

κεηά ηελ πάξνδν 

ζαξάληα (40) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηάζρεζε. 

871.  

872.  



είλαη ηξηάληα (30) 

εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζρεζε ηνπ πινίνπ 

θαη ζαξάληα (40) 

εκέξεο απφ ηε 

ζχληαμε ηεο έθζεζεο 

πιεηζηεξηαζκνχ 

αληηζηνίρσο. Ζ 

αλαθνπή ηνπ άξζξνπ 

954 παξάγξαθνο 4, 

θαη ε αίηεζε 

αλαζηνιήο ηνπ 

άξζξνπ 1000 

αζθνχληαη κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζρεζε, 

δηθάδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ 

άξζξσλ 686 επ. θαη ε 

απφθαζε 

δεκνζηεχεηαη κέρξη 

ηηο 12.00 ην κεζεκέξη 

ηεο Γεπηέξαο πξηλ 

απφ ηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ. Μέζα 

ζηελ ίδηα πξνζεζκία 

θαη κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κπνξεί κε 



αίηεζε ηνπ 

αλαθφπηνληνο λα 

δηαηαρζεί απφ ην 

αξκφδην θαηά ην 

άξζξν 933 

δηθαζηήξην ε 

αλαζηνιή ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο κε εγγχεζε 

ή θαη ρσξίο εγγχεζε 

αλ θξίλεηαη φηη ε 

ελέξγεηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο ζα 

πξνμελήζεη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε 

ζηνλ αηηνχληα θαη 

πηζαλνινγείηαη ε 

επδνθίκεζε ηεο 

αλαθνπήο. 

861.  
862.  Δπίζεο, κπνξεί λα 

δηαηαρζεί λα 

πξνρσξήζεη ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

αθνχ δνζεί εγγχεζε. 

863.  
864.  3. Με ηελ απφθαζε 

επί ηεο αλαθνπήο ηνπ 

άξζξνπ 954 



παξαγξάθνπ 4 θαη επί 

ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο ηνπ 

άξζξνπ 1000 νξίδεηαη 

αληίζηνηρα σο λέα 

εκέξα 

πιεηζηεξηαζκνχ ε 

πξψηε εξγάζηκε 

Σεηάξηε κεηά ηελ 

πάξνδν ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο 

αλαθνπήο θαη ε 

πξψηε εξγάζηκε 

Σεηάξηε κεηά ηε ιήμε 

ηεο ρνξεγεζείζεο 

αλαζηνιήο. Καηά ηα 

ινηπά ηεξνχληαη νη 

πξνβιεπφκελεο 

δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο. 

865.  
866.  4. Αλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ν 

πιεηζηεξηαζκφο 

πινίνπ δελ έγηλε θαηά 

ηελ εκέξα πνπ είρε 

νξηζηεί, επηζπεχδεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 



973 θαη λέα εκέξα 

πιεηζηεξηαζκνχ 

νξίδεηαη ε πξψηε 

εξγάζηκε Σεηάξηε 

κεηά ηελ πάξνδν 

είθνζη (20) εκεξψλ 

κεηά ηε δήισζε 

ζπλερίζεσο.» 

873. Άξζξν 1018 

874.  
875. «ε πεξίπησζε πνπ 

ν πιεηζηεξηαζκφο 

αθπξψζεθε θαη 

δηελεξγεζεί λένο, ε 

απαίηεζε ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ πνπ 

αθπξψζεθε λα 

αλαιάβεη ην 

πιεηζηεξίαζκα πνπ 

δηαλεκήζεθε 

θαηαηάζζεηαη κεηά ηα 

έμνδα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ λένπ 

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

πξηλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ 

άξζξσλ 975, 976, 

977Α, 1007, 1012 

παξάγξαθνο 3 θαη 

877. «Άξζξν 1018 

878. Σε πεξίπησζε 

πνπ ν πιεηζηεξηαζκφο 

αθπξψζεθε θαη 

δηελεξγεζεί λένο, ε 

απαίηεζε ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ πνπ 

αθπξψζεθε λα αλαιάβεη 

ην πιεηζηεξίαζκα πνπ 

δηαλεκήζεθε 

θαηαηάζζεηαη κεηά ηα 

έμνδα ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ λένπ 

880.  881. «Άξζξν 1018 

882. Σε πεξίπησζε πνπ 

ν πιεηζηεξηαζκφο 

αθπξψζεθε θαη 

δηελεξγεζεί λένο, ε 

απαίηεζε ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ πνπ 

αθπξψζεθε λα αλαιάβεη 

ην πιεηζηεξίαζκα πνπ 

δηαλεκήζεθε 

θαηαηάζζεηαη κεηά ηα 

έμνδα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

λένπ πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

πξηλ απφ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ άξζξσλ 975, 976, 

977Α, 1007, 1012 

παξάγξαθνο 3 θαη 1015 

παξάγξαθνο 3. Σηελ ίδηα 

ηάμε θαηαηάζζεηαη θαη ε 

αμίσζε ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή γηα ηελ 

θαηαβνιή ηφθσλ, πνπ 



1015 παξάγξαθνο 3. 

Γηα λα ηθαλνπνηεζεί 

απηή ε απαίηεζε, ν 

ππεξζεκαηηζηήο 

κπνξεί λα επηζπεχζεη 

πιεηζηεξηαζκφ κε 

βάζε ηελ απφθαζε 

πνπ αθχξσζε ηελ 

εθηέιεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ φηη ην 

πιεηζηεξίαζκα έρεη 

θαηαβιεζεί θαη 

δηαλεκεζεί.» 

876.  

πιεηζηεξηαζκνχ θαη 

πξηλ απφ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ άξζξσλ 975, 976, 

977Α, 1007, 1012 

παξάγξαθνο 3 θαη 1015 

παξάγξαθνο 3. «ηελ 

ίδηα ηάμε θαηαηάζζεηαη 

θαη ε αμίσζε ηνπ 

ππεξζεκαηηζηή γηα ηελ 

θαηαβνιή ηφθσλ, πνπ 

νθείινληαη απφ ηελ 

εκέξα θαηαβνιήο ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, 

κφλνλ εάλ 

πξναπνδεηθλχεηαη φηη 

δελ έρεη εθηειεζηεί απφ 

απηφλ ε πεξίιεςε 

θαηαθπξσηηθήο 

έθζεζεο». Γηα λα 

ηθαλνπνηεζεί απηή ε 

νθείινληαη απφ ηελ εκέξα 

θαηαβνιήο ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο, κφλνλ 

εάλ πξναπνδεηθλχεηαη φηη 

δελ έρεη εθηειεζηεί απφ 

απηφλ ε πεξίιεςε 

θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο. 

Γηα λα ηθαλνπνηεζεί απηή 

ε απαίηεζε, ν 

ππεξζεκαηηζηήο κπνξεί λα 

επηζπεχζεη πιεηζηεξηαζκφ 

κε βάζε ηελ απφθαζε πνπ 

αθχξσζε ηελ εθηέιεζε 

θαη πηζηνπνίεζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ φηη ην 

πιεηζηεξίαζκα έρεη 

θαηαβιεζεί θαη 

δηαλεκεζεί.». 

883.  



απαίηεζε, ν 

ππεξζεκαηηζηήο κπνξεί 

λα επηζπεχζεη 

πιεηζηεξηαζκφ κε βάζε 

ηελ απφθαζε πνπ 

αθχξσζε ηελ εθηέιεζε 

θαη πηζηνπνίεζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ φηη ην 

πιεηζηεξίαζκα έρεη 

θαηαβιεζεί θαη 

δηαλεκεζεί.» 

879.  

884.  

885.  

886.  

887.  

888.  

889.  



890.  

891.  

892.  

893.  

894.  

895.  

896.  

897. ΑΡΘΡΟ 86 

898.  ΜΔΤΑΒΑΤΙΚΔΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΔΝΔΣ ΔΙΑΤΑΞΔΙΣ – ΔΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

899. α) Τν άξζξν 20Α, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 115, ε πεξ. 5 ηνπ άξζξνπ 118, ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 119, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

122Α, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 226, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 237, ην άξζξν 238, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 242, ε πεξ. 1 ηνπ άξζξνπ 400, ε πεξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 401, ηα άξζξα 468 θαη 469 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα έλδηθα βνεζήκαηα θαη δηθφγξαθα, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαηεζνχλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

900. β) Τν άξζξν 17Α, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 155, ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 179, ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 227, ην άξζξν 232, νη παξ. 3, 4, 5, 7, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 237, νη παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 254, νη παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

260, ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 308,ην άξζξν 421, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 422, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 424 θαη ε παξ. 2 ηνπ 



άξζξνπ 764 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο 

εθθξεκείο ππνζέζεηο. 

2. α) Τα άξζξα 516 θαη 527, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 542, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 556 θαη νη πεξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 560 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα έλδηθα κέζα, πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

901. β) Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 509, ην πξψην εδάθην ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 524, ε πεξ. 7 ηνπ άξζξνπ 544, ε παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 546, ην άξζξν 548, ε πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 θαη ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 562, ην πξψην θαη ηέηαξην 

εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 569 θαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 570 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ εθθξεκψλ ελδίθσλ κέζσλ. 

3. α) Τν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 591, ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2, ε παξ. 4, ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξ. 7 θαη ε παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 633, θαζψο θαη ην άξζξν 636Α ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο. 

902. β) Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 633 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 41 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο δηαηαγέο πιεξσκήο πνπ αθπξψλνληαη ηειεζίδηθα κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ρξφλν έθδνζήο ηνπο. 

4. α) Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 683 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 44 ηνπ παξφληνο, θαη ην 

άξζξν 732Α ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 54 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη γηα ηηο 

αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαηεζνχλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 



903. β) Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 683, ην άξζξν 684, νη παξ. 5 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 686, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 690, ε παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 691, ην εδάθην ηξίην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 691Α, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 693 θαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 711 ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

904. γ) Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 690 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 47 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εθαξκφδεηαη επί αηηήζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, νη νπνίεο ζπδεηνχληαη κεηά απφ ηελ 1ε.6.2022. 

905. δ) Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 724 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ην άξζξν 53 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ νξηζηηθψλ θαηαςεθηζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε εθδνζεί θαηά ηνλ ρξφλν 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

906. ε) Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 734 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 55 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ηζρχεη απφ ηελ 1ε.6.2022. 

5. Τα άξζξα γηα ηε δηαηηεζία ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηα άξζξα 57, 58 θαη 59 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εθαξκφδνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

6. α) Τν ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 933, φπσο πξνζηίζεληαη κε ην άξζξν 60 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ην 

ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 936 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 61 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εθαξκφδνληαη γηα φζεο αλαθνπέο αζθεζνχλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

907. β) Τν άξζξν 937 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 62 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ζα δεκνζηεπζνχλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 



908. γ) Τν άξζξν 938 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 63 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθαξκφδεηαη φηαλ ε επίδνζε ηεο επηηαγήο πξνο εθηέιεζε δηελεξγείηαη κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

909. δ) Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 950 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 64 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο εθθξεκείο αγσγέο. 

910. ε) Ζ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 954 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 66 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ε πεξ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 953 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 65 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε φζεο θαηαζρέζεηο θηλεηψλ επηβιεζνχλ, κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

911. ζη) Οη παξ. 4, 5 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 959, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 962, ην ηξίην θαη έθην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 965, 

ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 965, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 966, ε πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 972, νη παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 973, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 997, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1004, ην άξζξν 1009 θαη ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 1018 ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη γηα φζνπο 

πιεηζηεξηαζκνχο πξνζδηνξηζηνχλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

912. δ) Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 973, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 72 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδεηαη θαη ζηηο εθθξεκείο 

αλαθνπέο. 

913. ε) Τν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. 1 ηνπ άξζξνπ 975, ην πξψην, ηξίην θαη πέκπην εδάθην ηεο πεξ. 3, ε πεξ. 4, ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 977, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 977Α ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη, φηαλ ν πίλαθαο θαηάηαμεο αθνξά ζε πιεηζηεξηαζκφ, πνπ δηελεξγήζεθε κεηά απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 



914. ζ) ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 979 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 76 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 985 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο 

πξνζηίζεληαη κε ην άξζξν 77 ηνπ παξφληνο λφκνπ ππφ ηνλ φξν φηη ππάξρνπλ νη ππνδνκέο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

915. η) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 986 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηίζεηαη κε ην άξζξν 78 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδεηαη ζε φζεο αλαθνπέο αζθεζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζε φζεο αλαθνπέο 

εθθξεκνχλ θαη έρνπλ εηζαρζεί θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ. 

916. ηα) Οη παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 995 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ην άξζξν 80 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη γηα επηδφζεηο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

1.1   ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη εμήο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο: 

917. α) ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 122, 

918. β) ην άξζξν 571, 

919. γ) ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 998. Ζ θαηάξγεζε ηεο παξ. 6 δελ ζίγεη ην θχξνο εθθξεκψλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δηαδηθαζηψλ. 

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 87 θαη 88 ηνπ λ.δ 17.7/13.8.1923 πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α’ 224), πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 



1.1 ΈΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ 

920. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 86, ε ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 


