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Εισαγωγή

 Με το παρόν ενημερωτικό επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση στις τροποποιήσεις που έχει επιφέρει
η ψήφιση του Νόμου 4335/2015 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και που θα τεθεί σε εφαρμογή
από 1-1-2016.

 Σκοπός του νομοθέτη είναι η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης.

 Με την εισαγωγή του νέου Νόμου τροποποιείται πλήρως η διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων
Δικαστηρίων, ειδικά για υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία, ενώ
προβλέπονται αρκετές αλλαγές και στις Ειδικές Διαδικασίες.

 Αντικείμενο της παρουσίασης είναι η συνοπτική ενημέρωση της εταιρίας σας για θέματα και
διαδικασίες που επηρεάζουν τον χειρισμό υποθέσεων και δη κοινοποιούμενων προς εσάς
δικογράφων, εν όψει του ότι οι τροποποιήσεις αυτές επιφέρουν πλήρη διαφοροποίηση στον τρόπο
αντιμετώπισης των προθεσμιών διενέργειας συγκεκριμένων διαδικαστικών πράξεων.

 Τροποποιήσεις προβλέπονται και σε άλλα τμήμα του ΚΠολΔικ, στις οποίες θα αναφερθούμε
επιγραμματικά και στο πλαίσιο που επηρεάζουν τις ακολουθούμενες από την εταιρία σας
διαδικασίες.

 Η δομή της παρουσίασης έχει ως ακολούθως:
 Συνοπτική παρουσίαση τροποποιήσεων (σελ3-14)

 Παρουσίαση κατ’ επιλογή των διατάξεων που τροποποιήθηκαν και εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα της
ασφαλιστικής σας εταιρίας, με αναφορά στο κείμενο των σχετικών διατάξεων (σελ 15-29)

 Μικρό σχεδιάγραμμα των χρονικών σημείων της δίκης για καλύτερη κατανόηση των προθεσμιών (Σελ. 6)

 Με τον Νέο ΚΠολΔ σκοπείται η επίσπευση της διάρκειας της δίκης, αλλά ταυτόχρονα επιφορτίζει
τον διάδικο με σειρά από προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να είναι δυνατή η
προβολή ισχυρισμών
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Συνοπτική 
παρουσίαση

 Πρόβλεψη για ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

 ΑΦΜ διαδίκων και email πληρεξουσίων δικηγόρων καθίστανται υποχρεωτικά στοιχεία των
δικογράφων

 Περιορισμός της παράστασης του διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο:

 Στις μικροδιαφορές ενώπιον του Ειρηνοδικείου

 Προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου (με έμφαση στα ασφαλιστικά μέτρα και δη στην
έκδοση προσωρινής διαταγής)

 Η διατήρηση της ιδιότητας του πληρεξουσίου δικηγόρου & αντικλήτου έως την έκδοση
αμετάκλητης απόφασης

 Η υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων σε όλες τις διαδικασίες πλην μικροδιαφορών

 Η κατάργηση της δημοσίευσης εισήγησης σε αναιρέσεις ενώπιον Αρείου Πάγου

 Επαναφορά της αρμοδιότητας ορισμού Διαιτητή από το Ειρηνοδικείο στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

 Προβολή αίτησης εξαίρεσης με την κατάθεση εγγράφου στην Γραμματεία του αρμοδίου
Δικαστηρίου.

 Επιτάχυνση διαδικασίας στα ασφαλιστικά μέτρα

 Τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση προς επιτάχυνση της ολοκλήρωσης αυτής εντός 8
μηνών.
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Συνοπτική
Παρουσίαση
Ειδικότερα

 Οι τροποποιήσεις που συναντούμε με την εισαγωγή του Ν.4355/2015 εστιάζονται στα εξής
θέματα:

 Τροποποιήσεις στο Γενικό Μέρος του ΚΠολΔ (1-334) με ιδιαίτερη έμφαση στην
τροποποίηση της τακτικής διαδικασίας όπου αντικαθίσταται σε μεγάλο βαθμό η
προφορική διαδικασία από έγγραφο τύπο.

 Περιορισμός αιτήματος αγωγής: με τις προτάσεις ή με δήλωση στα πρακτικά έως

 την περάτωση δίκης στον πρώτο βαθμό.

 Παραίτηση από την αγωγή: Με δικόγραφο, δήλωση στις προτάσεις ή στα πρακτικά

 Τακτική διαδικασία: Πριν την κατάθεση των προτάσεων από τον εναγόμενο.

 Ειδικές διαδικασίες: Πριν την έναρξη συζήτησης της ουσίας της υπόθεσης.

 Ανταγωγή/Πρόσθετη Παρέμβαση: Ασκείται μόνο με χωριστό δικόγραφο στις ειδικές
διαδικασίες.

 Ανταγωγή στις Ειδικές διαδικασίες: Θα πρέπει να συνεκδικάζεται με την αγωγή.

 Ανταγωγή στην Τακτική διαδικασία: Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη

 Η βίαιη διακοπή δίκης γνωστοποιείται πλέον και με τις προτάσεις.

 Η αγωγή για μικροδιαφορές ενώπιον του Ειρηνοδικείου ασκείται μόνο εγγράφως.

 Κατόπιν διάταξης του Δικαστηρίου, οι τρίτοι υποχρεούνται, να προσάγουν, εντός ορισμένης
προθεσμίας, έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή τους, εκτός εάν :

 δεν έχουν υποχρέωση μαρτυρίας

 έχουν δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας

 η προσαγωγή θα συνιστούσε ιδιαίτερη επιβάρυνση για αυτούς
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Συνοπτική 
Παρουσίαση
(Συμμετοχή Τρίτων)

Διαδικασία συμμετοχής των τρίτων στην δίκη:

 Κύρια παρέμβαση : Ασκείται μόνο στον πρώτο βαθμό

 Προσεπίκληση, παρέμβαση, ανακοίνωση :
 Τακτική διαδικασία : κατάθεση & επίδοση εντός 60 ημερών από κατάθεση αγωγής.

 Ειδικές διαδικασίες : κατάθεση & επίδοση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την συζήτηση.

 Πρόσθετη παρέμβαση (μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση):
 Τακτική διαδικασία: κατάθεση & επίδοση εντός 90 ημερών από την κατάθεση αγωγής,

 Ειδικές διαδικασίες : κατάθεση & επίδοση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την συζήτηση.
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Συνοπτική 
Παρουσίαση
(Η άσκηση της αγωγής-
Τακτική Διαδικασία
Προθεσμίες)
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D-Day
• Κατάθεση αγωγής

+30
• Επίδοση

+100

• Κατάθεση Προτάσεων

• Αποδείξεις

+160?

•Προσθήκη 

+130
•Ορισμός εισηγητή

•Ορισμός δικασίμου

+115

•Συζήτηση αγωγής (με ή χωρίς 
παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων)

+60

• Κατάθεση Προτάσεων

• Αποδείξεις

+90
• Πρόσθετη Παρέμβαση

+100

• Προσεπίκληση

• Ανακοίνωση της δίκης

Αναστολή
Προθεσμιών

1-31/08



Συνοπτική 
Παρουσίαση
(Αποδείξεις)

Τροποποιήσεις στην Αποδεικτική Διαδικασία (340, 393, 421-424)

 Λαμβάνονται υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

 Ένσταση πλαστογραφίας: Προτείνεται μόνο εγγράφως.

 Εισάγεται για πρώτη φορά ρητή διάταξη που προβλέπει και ρυθμίζει τις ένορκες βεβαιώσεις
χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις με αυτά που ίσχυαν έως σήμερα:

 Μάρτυρες:
 Εξετάζονται και αυτοί που μπορεί να έχουν συμφέρον από τη δίκη

 Απαγορεύεται εμμάρτυρη απόδειξη εγγράφων συμβάσεων κτλ., αξίας άνω των 30.00 ευρώ

 Προβλέπεται εξέταση μαρτύρων με τηλεδιάσκεψη, όταν αυτό καταστεί εφικτό

 Ένορκες Βεβαιώσεις:
 Κλήτευση προς 2 εργασίμων ημερών πριν την λήψη

 Έως 5 ένορκες για κάθε διάδικο και 3 για αντίκρουση ισχυρισμών

 Ενστάσεις για τους μάρτυρες οφείλουν να καταγράφονται από τον λαμβάνοντα αυτήν, αλλά θα
εξετασθούν από το εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο
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Συνοπτική 
Παρουσίαση
(Τακτική Διαδικασία)

 Δεν προβλέπεται ούτε επιτρέπεται αναβολή

 Δεν απαιτείται παρουσία διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την
συζήτηση της υπόθεσης

 Δεν προβλέπεται εξέταση μαρτύρων, εκτός αν κρίνει άλλως ο Εισηγητής
Δικαστής

 Ο Δικαστής με διάταξή του ορίζει την εξέταση μαρτύρων από αυτούς που θα
εξετασθούν με ένορκη βεβαίωση ή θα προταθούν από τα διάδικα μέρη, όπου ορίσει.

 Ο Δικαστής μπορεί να ορίζει με διάταξή του διενέργεια αυτοψίας ή
πραγματογνωμοσύνης

 Μετά την εξέταση μαρτύρων/διεξαγωγή αποδείξεων που θα έχει διατάξει
προβλέπεται σχολιασμός και αξιολόγηση των αποδείξεων από τους διαδίκους -
Απαγορεύεται κατάθεση προτάσεων ή νέων πραγματικών ισχυρισμών στο στάδιο
αυτό.
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Συνοπτική 
Παρουσίαση
Η συζήτηση της υπόθεσης

Περιπτώσεις 

 Συζήτηση της υπόθεσης

 Ματαίωση

 Απόφαση ερήμην εναγομένου

 Ματαίωση

 Απόρριψη παρέμβασης

 Απόρριψη πρόσθετης 
παρέμβασης

 Συνέχιση διαδικασίας με 
ισχυρισμούς προσθέτως 
παρεμβαίνοντα

Αποτέλεσμα
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Ενέργειες Διαδίκων Αποτέλεσμα

Κατάθεση προτάσεων από όλους τους 
διαδίκους

Συζήτηση

Μη παράσταση εναγόμενου αν και 
κλητεύθηκε

Ερήμην εναγομένου

Μη παράσταση εναγόμενου λόγω μη 
νόμιμου κλήτευσης

Ματαίωση – Υποχρέωση προσδιορισμού 
εντός 60 ημέρων άλλως αγωγή νοείται ως μη 
ασκηθείσα

Μη παράσταση όλων των διαδίκων Ματαίωση– Υποχρέωση προσδιορισμού 
εντός 60 ημέρων άλλως αγωγή νοείται ως μη 
ασκηθείσα

Μη παράσταση παρεμβαίνοντα Απόρριψη παρέμβασης

Μη παράσταση διαδίκου υπέρ ου η 
πρόσθετη 

Συνέχιση ως προς προσθέτως 
παρεμβαίνοντα



Συνοπτική 
Παρουσίαση
Ειδικές Διαδικασίες

 Επιμέρους τροποποιήσεις στις Ειδικές Διαδικασίες (591) με ομαδοποίηση των
διαδικασιών και διάκριση:

 Διαφορές που αφορούν την οικογένεια (592-602)

 Περιουσιακές διαφορές (614 επ.)

 Διαταγές πληρωμές και Απόδοσης Μισθίου (623-645) Κατάθεση προτάσεων
υποχρεωτική σε όλα τα Δικαστήρια

 Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων η συζήτηση είναι προφορική

_________________________________________________________
 Παρέμβαση/Προσεπίκληση/Ανακοίνωση μόνο με δικόγραφο 10 ημέρες πριν την

συζήτηση.

 Πρόσθετη παρέμβαση μετά από ανακοίνωση ή προσεπίκληση με δικόγραφο
τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την συζήτηση

 Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων κατά την συζήτηση (επί της έδρας)

 Προφορική διεξαγωγή συζήτησης

 Η άσκηση ανταγωγής, αντέφεσης, προσθέτων λόγων έφεσης μόνο με δικόγραφο 8
ημέρες πριν από την συζήτηση
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Συνοπτική 
Παρουσίαση
Ειδικές Διαδικασίες

 Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους
εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του σύμφωνα με τα άρθρα 415επ..

 Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη με προφορική
ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή προσδιορίζονται ο
τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης,
η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

 Αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί, το δικαστήριο
αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη
διαδικασία σύμφωνα με την οποία δικάζεται.

 Κατά την εκδίκαση της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης και της αναψηλάφησης
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την εκδίκαση της υπόθεσης, επί της οποίας
εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται με το ένδικο μέσο. Η αναίρεση εκδικάζεται
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις των
άρθρων 591 έως 645.
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Συνοπτική 
Παρουσίαση 
Ένδικα Μέσα

 Τροποποιήσεις στα Ένδικα Μέσα (498, 518,564, 524, 527, 559 περ.10
& 19, 571)

 Προθεσμία άσκησης έφεσης σε περίπτωση μη επίδοσης
πρωτόδικης απόφασης = 2 έτη από την δημοσίευση

 ΄Κατάθεση προτάσεων επί της έδρας

 Αναίρεση :
 Κατάργηση δημοσίευσης Εισήγησης Εισηγητή Αεροπαγίτη

 Αντικατάσταση από την εξής διαδικασία:

 Εισηγητής εισηγείται σε 3μελές συμβούλιο απόρριψη της αναίρεσης

 Με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης του συμβουλίου:

 Ματαίωση συζήτησης.

 Επίδοση της διάταξης του συμβουλίου στους διαδίκους με υποχρέωση
καταβολής δικαστικών δαπανών, όπως ορίζεται στο οικείο άρθρο.

 Στην περίπτωση αυτή ηττηθείς διάδικος έχει δυνατότητα υποβολής αίτησης
συζήτησης της αναίρεσης εντός 60 ημερών από την επίδοσή της διάταξης.

 Πρόσθεση λόγων αναίρεσης για αποφάσεις Ειρηνοδικείου

 Προθεσμία άσκησης αναίρεσης σε περίπτωση μη επίδοσης
τελεσιδίκου απόφασης = 2 έτη από την δημοσίευση
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Συνοπτική
Παρουσίαση
Ασφαλιστικά Μέτρα

 Έγγραφη διαδικασία η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

 Μόνο η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης δικαιολογείται προφορικά

 Έκδοση απόφασης επί ασφαλιστικών = 48 ώρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
σημειωμάτων

 (κατ εξαίρεση επιτρέπεται έκδοση απόφασης 30 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
σημειωμάτων)

 Προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση απόφασης λήψης ασφαλιστικών μέτρων
(προσωρινή επιδίκαση) έγερση αγωγής, άλλως αίρεται ασφαλιστικό μέτρο

 Προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ασφαλιστικών μέτρων και για μέλλουσες απαιτήσεις

 Επιτρεπτή η μεταρρύθμιση ή ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων υπό προϋποθέσεις

 Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης
 Με διαταγή πληρωμής (ήδη προβλέπετο και με τον παλαιό ΚΠολΔ)

 Με οριστική απόφαση (νέα ρύθμιση)
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Συνοπτική 
Παρουσίαση
Αναγκαστική 
Εκτέλεση

 Ολοκλήρωση διαδικασιών εντός χρονικής προθεσμίας 8 μηνών 
από την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης

 Δυνατή η πολλαπλή κατάσχεση ακινήτου (προς αποφυγή 
μεθοδεύσεων στην διαδικασία των πλειστηριασμών)

 Πρόβλεψη δυνατότητας πλειοδοτών να επισκέπτονται 
κατασχεμένο ακίνητο.

 Οι προσφορές για το πλειοδοτούμενο αντικείμενο γίνονται με 
κλειστές προσφορές που κατατίθενται στον συμβολαιογράφο.
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Οι νέες Διατάξεις

Γενικό Μέρος

 Αποκλεισμός ενδίκου Μέσου σε παραπεμπτικές αποφάσεις - Άρθρο 47: Αποκλείεται η άσκηση ενδίκου
μέσου κατά παραπεμπτικών αποφάσεων από κατώτερο δικαστήριο σε ανώτερο.

 Αίτημα Εξαίρεσης - Άρθρο 58: Αίτημα εξαίρεσης υποβάλλεται μόνο εγγράφως με αίτηση στην γραμματεία
του αρμοδίου δικαστηρίου

 Κύρια Παρέμβαση – Άρθρο 79 : Η κύρια παρέμβαση ασκείται πλέον μόνο στον πρώτο βαθμό και όχι μέχρι
την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας διαδικασίας όπως με τον ισχύον σύστημα.

 Παράσταση Δικηγόρου – Άρθρο 94 : Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου σε όλες τις διαδικασίες με
δυνατότητα παράστασης διαδίκου μόνο στις μικροδιαφορές και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος
(πρωτίστως για προσωρινή διαταγή στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων)

 Αρχή Έγγραφης και Προφορικής Διεξαγωγής Δίκης - Άρθρο 115: Η κατάθεση προτάσεων είναι
υποχρεωτική με την επιφύλαξη των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας.

 Ενθάρρυνση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 116Α : Το δικαστήριο ενθαρρύνει σε κάθε
στάση της δίκης την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ή την επιλογή της διαμεσολάβησης

 Νέα προαπαιτούμενα για κάθε Έκθεση – Άρθρο 117: Συμπλήρωση ΑΦΜ κάθε προσώπου που είναι παρόν
στην σύνταξη έκθεσης

 Στοιχεία δικογράφου – Άρθρο 118 : Συμπλήρωση ΑΦΜ του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το
δικόγραφο, συμπλήρωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξουσίων δικηγόρων. Πρόβλεψη
ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και αποδεικτικών μέσων (* Όταν αυτό καταστεί εφικτό με βάση τις
μεταβατικές διατάξεις του νόμου)

 Δικαστικός πληρεξούσιος ως Αντίκλητος – Άρθρο 143 : Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίσθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔικ είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται
στην δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με
δικόγραφο γνωστοποιηθεί στους λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του. (* Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά
φαίνεται να επιτρέπεται η κοινοποίηση εισαγωγικού της δίκης δικογράφου μετά την κοινοποίηση του
πρώτου δικογράφου – προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο ήτοι εφέσεων, αναιρετηρίων,
ανακοπών)
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Τακτική 
διαδικασία
(237-238 
ΚΠολΔ)

 Προθεσμία κλήτευσης : κανόνας= 30 ημέρες (60 ημέρες πριν από την συζήτηση αν είναι κάτοικος εξωτερικού)
(αρ.228) για όλες τις διαδικασίες εκτός αν κάπου ειδικά ορίζεται κάτι άλλο

 Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και
να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην
ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους
δικηγόρους κατά το άρθρο 96.(237 παρ1)

 Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης. (237 παρ.1)

 Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες δεκαπέντε
(15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, με την παρέλευση των οποίων κλείνει ο φάκελος της
δικογραφίας. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν
μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις των διαδίκων. Εκπρόθεσμες προτάσεις και
προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. (237 παρ2)

 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με πράξη του προέδρου του τριμελούς
συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή, ορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαστηρίου, ο δικαστής και για τις
υποθέσεις αρμοδιότητας του πολυμελούς πρωτοδικείου η σύνθεση του δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου ορίζει τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται η
δικάσιμος της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της
αμέσως πιο πάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται ότι ο δικαστής δύναται να προσδιορίζει
τον χρόνο συζήτησης στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. (237 παρ.4)

 Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία
του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Η τήρηση του ηλεκτρονικού πινακίου δεν θα τεθεί άμεσα
σε εφαρμογή, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου. (237 παρ4.) [Η κατάρτιση του ηλεκτρονικού πινακίου
θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερο διάστημα σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις]

 Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν
εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων
δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 δεν επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι των διαδίκων πρέπει να επιμελούνται της έγκαιρης ενημέρωσής τους για την ορισθείσα από την
γραμματεία δικάσιμο. (ο.π.)

 Μετά τη συζήτηση αυτή εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας. (237
παρ.5)
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Τακτική 
διαδικασία
(237-238 
ΚΠολΔ)

 Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων
στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε
περίπτωση ανυπαρξίας αυτών από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά, με απλή διάταξη του
προέδρου επί πολυμελούς πρωτοδικείου ή του δικαστή της υπόθεσης επί μονομελούς
πρωτοδικείου και ειρηνοδικείου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε
χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, για την εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του
ήδη ορισμένου δικαστή, στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα
στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Η καταχώριση της διάταξης στο
οικείο βιβλίο του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει θέση κλήτευσης
όλων των διαδίκων. Η καταχώριση της διάταξης μπορεί επίσης να γνωστοποιείται με πρωτοβουλία
του γραμματέα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
των διαδίκων. Ο δικαστής αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα.
Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και
ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και
επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται. Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της
συζήτησης. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο επόμενο
δικαστικό έτος και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η
υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριμένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για
την εξέταση των μαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης
στον εισηγητή ή στο δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη
υπόθεση. (237 παρ.6)

 Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων οι διάδικοι δικαιούνται με
προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισμοί και νέα
αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις. (237 παρ.7)

 Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους. Ο
γραμματέας βεβαιώνει στις προτάσεις κάθε διαδίκου ότι ανέλαβε τα έγγραφά του. Αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου επιτρέπει στο διάδικο να αναλάβει ορισμένο
έγγραφο και πριν από την περάτωση της δίκης. Αν το έγγραφο αυτό είναι αναγκαίο, η ανάληψη
επιτρέπεται μόνο αφού κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο. Οι προτάσεις παραμένουν στο αρχείο
του δικαστηρίου. (237 παρ.8)
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Τακτική 
διαδικασία
(237-238 
ΚΠολΔ) και 
συναφείς 
διατάξεις

 Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές στην περίπτωση του άρθρου 237 κατατίθενται
και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.
Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους
διαδίκους, μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Οι παραπάνω προθεσμίες
παρατείνονται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διάδικους αν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από
τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Η κατάθεση των προτάσεων και της
προσθήκης σε αυτές, γίνεται και στην τελευταία περίπτωση μέσα στις προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 237. (αρ.238)

Ματαίωση συζήτησης 260 ΚΠολΔ.

 Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν
κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται.

 Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 αν οι διάδικοι δεν λάβουν κανονικά μέρος στη δίκη η συζήτηση της
υπόθεσης ματαιώνεται. Αν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από τη ματαίωση χωρίς να ζητηθεί ο
προσδιορισμός νέας συζήτησης, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο και η αγωγή θεωρείται ως μη
ασκηθείσα. Για τη νέα συζήτηση εφαρμόζονται αναλόγως οι προθεσμίες των άρθρων 215 παράγραφος 2 και
237 παράγραφοι 1 και 2. (* επομένως μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής και αφού η αγωγή
θεωρείται ως μη ασκηθείσα, αίρονται και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν)

 Η με οποιονδήποτε τρόπο ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη του
δικαστηρίου.
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Τακτική 
διαδικασία
(237-238 
ΚΠολΔ) και 
συναφείς 
διατάξεις

 Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός 
προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 (*τακτική 
διαδικασία) πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο. Η παραίτηση που γίνεται αργότερα 
είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η 
δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης.

PD Law Offices - 2015 19



Αποδείξεις

Άρθρο 340 ΚΠολΔ

 Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμου, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη αποδεικτική δύναμη του καθενός. Λαμβάνει επίσης υπόψη και εκτιμά ελεύθερα και αποδεικτικά
μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, με την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394.

(*επομένως και αποδεικτικά μέσα μη πληρούντα τους όρους του νόμου λαμβάνονται επίσης υπόψη)

 Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα και
αποφασίζει κατά συνείδηση αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που
οδήγησαν το δικαστή να σχηματίσει την πεποίθηση του.

(*επομένως θα εξετάζεται η δικανική πεποίθηση του δικαστή ακόμη και για τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε ή δεν έλαβε υπόψη
και τα οποία δεν πληρούσαν τους όρους του νόμου)

Άρθρο 421επ ΚΠολΔ

(*νομοθετική πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης για πρώτη φορά ρητώς και όχι εμμέσως όπως μέχρι σήμερα)

 Οι διάδικοι μπορούν να προσάγουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαμβάνονται ενώπιον του
ειρηνοδίκη ή συμβολαιoγράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον
του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα.

 Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, επιδίδει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την
βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση,
τόπο, ημέρα και ώρα που θα δοθεί,το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα.

 Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι διάδικοι.

 Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από πέντε (5) για κάθε διάδικο και τρεις (3) για την αντίκρουση.
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Αποδείξεις

 Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης εκείνου, που δίδει τη βεβαίωση, καταχωρίζονται στο προοίμιο της 
ένορκης βεβαίωσης κρίνονται όμως από το Δικαστήριο. Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση 
των προηγούμενων διατάξεων, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο πλαίσιο της δίκης για την οποία 
δόθηκε, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων.
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Ένδικα Μέσα
(Η έφεση)

Άρθρο 498

Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από 
τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Κατά τα 
λοιπά για τον προσδιορισμό δικασίμου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 226.

Άρθρο 524

Στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, 237 παρ. 8 έως 11, 240 έως 312, 591 παράγραφος 
1 εδάφιο α' έως γ' και 591 παράγραφος 4.

Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη 
δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση

Άρθρο 527 (Προβολή Νέων Πραγματικών Ισχυρισμών πότε επιτρέπεται

Είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ’ έφεση δίκη πραγματικών ισχυρισμών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη 
δίκη, εκτός αν: 

1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόμενο ή εκείνον που είχε παρέμβει, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης 
και δεν μεταβάλλεται με τους ισχυρισμούς αυτούς η βάση της αγωγής ή της παρέμβασης, ή προτείνονται από εκείνον 
που παρεμβαίνει για πρώτη φορά στην κατ’ έφεση δίκη με πρόσθετη παρέμβαση, θεωρείται όμως αναγκαίος ομόδικος 
του αρχικού διαδίκου,

2) γεννήθηκαν μετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων,

3) λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή μπορεί να προταθούν σε κάθε στάση της δίκης,

4) το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως με τις προτάσεις από δικαιολογημένη αιτία' αυτό ισχύει και για 
την ένσταση κατάχρησης δικαιώματος,

5) Προέκυψαν για πρώτη φορά μεταγενέστερα

6) Αποδεικνύονται εγγράφων ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου.
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Αναίρεση
Η κατάργηση της 
Είσήγησης
Νέα διάταξη

Άρθρο 571 ΚΠολΔ

1. Αν ο εισηγητής κρίνει ότι η αναίρεση είναι απαράδεκτη ή ότι όλοι οι λόγοι της, αρχικοί και πρόσθετοι, είναι
απαράδεκτοι ή προδήλως αβάσιμοι, εισηγείται προφορικώς σε τριμελές συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από δύο Αρεοπαγίτες, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, την απόρριψη της
αναίρεσης. Αν το συμβούλιο αποδεχθεί ομόφωνα την πρόταση του εισηγητή, εκδίδει διάταξη με την οποία ματαιώνεται
η συζήτηση της υπόθεσης. Με την ίδια διάταξη επιδικάζεται στον αναιρεσίβλητο δικαστική δαπάνη, αν αυτός είχε
καταθέσει προτάσεις, ενώ η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του υπολογίζεται στο μισό του ελάχιστου ορίου και
ορίζεται παράβολο τριακοσίων (300) έως εννιακόσια (900) ευρώ. Επί εργατικών υποθέσεων το παράβολο μπορεί να
μειωθεί έως το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Τα ποσά των δύο προηγούμενων εδαφίων μπορούν να αυξομειώνονται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με
επιμέλεια του γραμματέα σημειώνεται ο αριθμός της διάταξης του συμβουλίου στο πινάκιο και στο φάκελο της
υπόθεσης και επιδίδεται κυρωμένο αντίγραφό της στον αναιρεσείοντα ή στο δι κηγόρο που υπογράφει την αναίρεση ή
τους πρόσθετους λόγους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή της.

2. Αν εκδοθεί διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ματαιώνεται η συζήτηση της υπόθεσης, μπορεί ο
αναιρεσείων να ζητήσει με αίτηση του να συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε
προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της διάταξης και κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, η
οποία συντάσσει σχετική έκθεση στο βιβλίο της παραγράφου 3. Στην αίτηση επισυνάπτεται με ποινή απαραδέκτου
διπλότυπο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει η κατάθεση του παράβολου που έχει
ορισθεί με τη διάταξη. Ο αριθμός και η χρονολογία της έκθεσης σημειώνονται στο πρωτότυπο της αίτησης από τον
συντάσσοντα την έκθεση, ο οποίος υπογράφει τη σχετική σημείωση. Η υπόθεση συζητείται κατά την ορισθείσα
δικάσιμο. Στη σύνθεση του δικαστηρίου δεν μετέχουν τα μέλη του συμβουλίου της παραγράφου 1. Αν το δικαστήριο
κρίνει παραδεκτή την αίτηση, ακυρώνει τη διάταξη του συμβουλίου και δικάζει την αναίρεση. Αν το δικαστήριο
απορρίψει την αίτηση για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ως απαράδεκτη ή κρίνει μεν παραδεκτή την αίτηση,
απορρίψει όμως στο σύνολό της την αναίρεση, διατάσσει συγχρόνως την εισαγωγή του παράβολου στο δημόσιο ταμείο
ως δημόσιο έσοδο. Αλλιώς το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέσαντα. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για
συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ή η υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης
θεωρείται πως δεν ασκήθηκε.

3. Αν ο εισηγητής δεν εισηγηθεί την απόρριψη της αναίρεσης ή δεν εκδοθεί απορριπτική διάταξη του συμβουλίου
σύμφωνα με την παρ. 1 ή αν ο αναιρεσείων υποβάλει αίτηση να συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο, σύμφωνα με την
παρ. 2,η υπόθεση συζητείται κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

4. Οι διατάξεις του συμβουλίου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό και οι αιτήσεις για συζήτηση της υπόθεσης
στο ακροατήριο καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία που τηρούνται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου.

PD Law Offices - 2015 23



Ειδικές 
Διαδικασίες
(Γενικά – άρθρο 591)

Το σύνολο των Ειδικών διαδικασιών ρυθμίζεται από το άρθρο 591 ΚΠολΔ, εκτός αν άλλως ορίζεται σε
συγκεκριμένες διατάξεις των Ειδικών Διαδικασιών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις αυτές,
εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του γενικού μέρους που προαναφέρθηκαν

 Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές
διατάξεις των διαδικασιών αυτών. Αν στις ειδικές αυτές διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά: α) Η προθεσμία
για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους
ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση. β)
Η παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση ασκούνται, με ποινή απαραδέκτου, με δικόγραφο που
κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και επιδίδεται στους διαδίκους
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία
συζήτησης της κύριας υπόθεσης. Παρέμβαση μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθεται και
επιδίδεται στους διαδίκους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση. γ) Οι προτάσεις
κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση. δ) Τα περιεχόμενα στις προτάσεις μέσα επίθεσης και άμυνας
προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα πρακτικά συζητήσεως, διαφορετικά είναι
απαράδεκτα. ε) Οι διάδικοι το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά
τους μέσα. στ) Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση να
καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία αξιολογούνται οι αποδείξεις, προτείνονται
ισχυρισμοί και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 μόνο
για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν. ζ) Ανταγωγή, αντέφεση και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη
συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης.
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Ειδικές 
Διαδικασίες
(Νέο Άρθρο για Περιουσιακές 
Διαφορές 614 )

Καταργείται το σύνολο των άρθρων που ρύθμιζε επιμέρους τις διαδικασίες και προβλέπεται πλέον νέο άρθρο το 614 που ρυθμίζει το σύνολο των
Περιουσιακών Ειδικών Διαδικασιών

Κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών δικάζονται οι μισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, οι
εργατικές διαφορές, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές από αμοιβές, οι διαφορές για ζημιές από
αυτοκίνητα, οι διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους:

1) Μισθωτικές διαφορές είναι οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου
ή από επίμορτη αγροληψία.

2) Διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία είναι οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών από τη σχέση της
ιδιοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και στους ιδιοκτήτες.

3) Εργατικές διαφορές είναι: α) οι διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την παροχή της
εργασίας αυτής μεταξύ των εργαζομένων ή των διαδόχων τους ή εκείνων που κατά το νόμο έχουν δικαίωμα από την παροχή εργασίας τους
και των εργοδοτών ή των διαδόχων τους, β) οι διαφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με
αφορμή την παροχή της εργασίας αυτής μεταξύ εκείνων που εργάζονται μαζί στον ίδιο εργοδότη, γ) οι διαφορές από συλλογική σύμβαση
εργασίας ή από διατάξεις που εξομοιώνονται προς διατάξεις συλλογικής σύμβασης μεταξύ εκείνων που υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή
μεταξύ αυτών και τρίτων, δ) οι παρεμπίπτουσες αγωγές κατά δικονομικών εγγυητών στις δίκες που αφορούν τις διαφορές των περιπτώσεων
α' και β' της παρούσας παραγράφου, καθώς και ε) οι αγωγές κατά ομοδίκων των εναγομένων στις δίκες που αφορούν τις διαφορές των
περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου, εφόσον εναχθούν από κοινού ή προσεπικληθούν.

4) Διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης είναι: α) οι διαφορές μεταξύ επαγγελματιών ή βιοτεχνών μεταξύ τους ή μεταξύ
αυτών και των πελατών τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που αυτοί κατασκεύασαν και β) οι διαφορές μεταξύ οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης και των ασφαλισμένων στους οργανισμούς αυτούς ή των διαδόχων τους ή εκείνων που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από την
ασφαλιστική σχέση.

5) Διαφορές από αμοιβές είναι: α) οι διαφορές για τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστικών
επιμελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, κτηνιάτρων, διπλωματούχων μαιών, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτατων και ανώτερων
σχολών, νόμιμα διορισμένων μεσιτών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών και των πελατών τους ή των καθολικών διαδόχων τους, όπως και αν
χαρακτηρίζεται η μεταξύ τους σχέση και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή τον τρόπο της καταβολής
της, β) οι διαφορές για τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα διαιτητών, διαμεσολαβητών, εκτελεστών διαθήκης, κηδεμόνων σχολάζουσας
κληρονομιάς, διαχειριστών σε ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους ή διαχειριστών που διορίζονται από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών
προσώπων ή κληρονομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών και των προσώπων που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ή των
καθολικών διαδόχων τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή τον τρόπο καταβολής της και γ) οι
διαφορές για τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μαρτύρων που εξετάσθηκαν ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή διαιτητών, όπως
και των πραγματογνωμόνων, διαιτητών πραγματογνωμόνων, εκτιμητών, διερμηνέων, μεσεγγυούχων και φυλάκων, όπως και αν διορίσθηκαν ή
των καθολικών διαδόχων όλων αυτών και των προσώπων που έχουν την υποχρέωση καταβολής ή των καθολικών διαδόχων τους
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Ειδικές 
Διαδικασίες
(Νέο Άρθρο για Περιουσιακές 
Διαφορές 614 )

6) Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα είναι οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιοσδήποτε
μορφής για ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο μεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους και εκείνων
που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν αποζημίωση ή των διαδόχων τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση
ασφάλισης αυτοκινήτου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισμένων ή των διαδόχων τους.

7) Διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές είναι οι κάθε φύσεως διαφορές που αφορούν σε
αποζημιώσεις οποιοσδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου ή με
ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ή μέσω διαδικτύου και γενικά κάθε άλλο σύγχρονο μέσο διάδοσης πληροφοριών
και ειδήσεων όπως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων.

8) Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους είναι οι διαφορές από συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές,
ανώνυμες ομολογίες και τοκομερίδια ομολογιακών δανείων, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα και πιστωτικούς γενικά τίτλους
για πληρωμή υποχρεώσεων, οι οποίες προκύπτουν άμεσα από τον τίτλο και αφορούν τους δικαιούχους και τους
υποχρέους ή τους καθολικούς διαδόχους τους.

PD Law Offices - 2015 26



Ασφαλιστικά
Μέτρα

Ως προς την διαδικασία δεν υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις, αλλά κυρίως βελτιώσεις. Συνοπτικά θα
αναφερθούμε στο άρθρο 690-691.

 Στα ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών. (δεν υφίσταται κάποια τροποποίηση ως
προς αυτό)

 Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης δικάζει την αίτηση χωρίς τη σύμπραξη
γραμματέα, εκτός αν κρίνει αναγκαία την τήρηση πρακτικών. Αν δεν συμπράττει γραμματέας, ο δικάζων
μπορεί να επιτρέψει τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, μετά το πέρας της οποίας η μαγνητοταινία
παραλαμβάνεται από αυτόν και, αφού εκδοθεί η απόφαση, φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.

 Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το
σχηματισμό της κρίσης του. Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να ορίζει το ασφαλιστικό
μέτρο, καθώς και το δικαίωμα, στην εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου αποβλέπει ή την κατάσταση την
οποία ρυθμίζει.

 Η απόφαση του δικαστηρίου περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του
επικαλούμενου δικαιώματος και τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης και
δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας και το
αργότερο μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά τη συζήτηση, εκτός αν το δικαστήριο έχει τάξει
προθεσμία για την υποβολή σημειωμάτων από τους διαδίκους, οπότε το διάστημα των σαράντα οκτώ
(48) ωρών υπολογίζεται από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας. Το διατακτικό της απόφασης
καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν για ειδικούς
λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε μεταγενέστερο
χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την ημέρα και ώρα που
θα δημοσιευθεί η απόφαση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση
της αίτησης ή από το τέλος της προθεσμίας που έχει τυχόν τάξει το δικαστήριο για την υποβολή
σημειωμάτων από τους διαδίκους. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση
οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που
συζητήθηκαν.
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Διαδικασία 
ασφαλιστικών 
μέτρων

 Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου εκδοθεί
η απόφασή του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την
αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης του για
την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης.

 Για την έκδοση της προσωρινής διαταγής καλείται με οποιονδήποτε τρόπο ο καθ’ ου η αίτηση, αν ο δικαστής
κρίνει αναγκαία την εμφάνισή του. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Αναβολή της
συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν
αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο καθ’ ου η αίτηση διατηρεί
το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.

 Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την
απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου ή πλοίου ή αεροσκάφους
επιδίδεται, στην αρμόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
713 και 714, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

 Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο
δικαστής που το διατάσσει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως
μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες.

 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν
ο αϊτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.
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Παρατηρήσεις

 Εν όψει των αυστηρών προθεσμιών που προβλέπονται από τον συγκεκριμένο νόμο 
απαιτείται :

 Άμεση ενημέρωση και παράδοση του δικογράφου προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο για την
προετοιμασία του φακέλου. Ειδικά επί προσεπικλήσεως η προθεσμία μειώνεται δραματικά
στις περίπου 40 ημέρες εντός των οποίων θα πρέπει ν’ ασκηθεί τυχόν πρόσθετη παρέμβαση
και να συγκεντρωθεί το αποδεικτικό υλικό για την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων και
προβολή ισχυρισμών

 Η συγκέντρωση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού πρέπει να λαμβάνει χώρα ήδη κατά
τη διάρκεια της εξέτασης της ζημίας, διότι οι χρόνοι για την ανεύρεση αποδεικτικών μέσων
μετά την έγερση της αγωγής είναι περιορισμένοι και πολλές φορές απαγορευτική

 Οι παρούσες κρίσεις και εκτιμήσεις μας γίνονται σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα νόμο, του
οποίου η εφαρμογή θα ξεκινήσει την 1-1-2016. Δεν υφίσταται ακόμη εμπειρία σχετικά με τα
προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, με
τα οποία θα ασχοληθούμε σε μελλοντική ενημέρωσή σας. Θεωρούμε πιθανή την τυχόν
τροποποίηση ή διευκρίνιση συγκεκριμένων «γκρίζων» σημείων των προαναφερθέντων
διατάξεων.

 Πολλά επιμέρους σημεία του ίδιου του νόμου, με βάση τις μεταβατικές διατάξεις, φέρονται
να μετατίθενται σε επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα ολοκληρωθεί η υλικοτεχνική
υποδομή υποστήριξης αυτών, όπως ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων προτάσεων,
αποδεικτικών μέσων, εξέταση μαρτύρων μέσω τηλεδιάσκεψης κτλ.

 Επισημαίνεται ότι τμήματα του νέου Νόμου που δεν αφορούν την καθημερινότητα
υποθέσεων που χειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα
παρουσίαση.

PD Law Offices - 2015 29



PD Law offices

Σκουφά 77 – Αθήνα

Τηλ. 210-3622841, 3611376

Fax. 2103642817

Email:info@pdlawoffices.gr

www.pdlawoffices.gr

PD Law Offices - 2015 30

mailto:info@pdlawoffices.gr
http://www.pdlawoffices.gr/

