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 Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 

 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 – 72. Είχε 

δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση 

επιταγή εκδόσεως του καθ' ου η διαταγή πληρωμής. 

 Α) Εδέχθη 

 1) Στην μείζονα σκέψη (σελ. 70 ΙΙ) δέχεται ότι συνδυάζονται τα άρθρα του 

ΚΠολΔ 626 παρ. 2 (σημειώνω ότι η διάταξη ορίζει τι πρέπει να περιέχει η 

αίτηση), 627  εδ. γ' (σημειώνω ότι ο δικαστής μπορεί να ζητήσει βεβαίωση της 

υπογραφής), 630 στοιχ. γ'  (σημειώνω ότι αναφέρεται στην αιτία στην διαταγή 

πληρωμής), 631  (σημειώνω ότι ορίζει ότι η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο 

εκτελεστό), για να δεχθεί ότι η διαταγή πληρωμής δεν είναι δικαστική απόφαση, 

ώστε δεν έχε ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό και ακολούθως ότι απαιτείται να 

αναφέρει (η διαταγή πληρωμής) την αιτία της πληρωμής έστω συνοπτικά, αρκεί 

να μην δημιουργείται καμία αμφιβολία κλπ. 

 2) Η άνω απόφαση ακολούθως δέχεται (σελ. 72 ΙΙ) ότι η διαταγή 

πληρωμής μπορεί να ακυρωθεί μόνον αν ο ανακόπτων έχει υποστεί 

δικονομική βλάβη, που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνον 

με την κήρυξη της ακυρότητος, θα πρέπει δε ο ανακόπτων να έχει επικαλεσθεί 

βλάβη, ως άνω, και να αποδεικνύει την ανεπανόρθωτη γι' αυτόν βλάβη.  

 3) Η άνω απόφαση δε δέχεται (σελ. 72 Ι)  ότι οι ακακόπτοντες με τους 

πρώτο και δεύτερο λόγους της ανακοπής των αμφισβητούν το δικαίωμα της καθ' 

ης η ανακοπή να ζητήσει την έκδοση της διαταγής πληρωμής, επειδή στην 

αίτηση δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η αιτούσα κατέστη κομίστρια,  

στην διαταγή πληρωμής αναφέρεται ότι κατέχει ως λήπτρια, όμως στο σώμα της 

επιταγής εμφανίζεται οπισθογράφηση της αιτούσης προς την τράπεζα. 

 4) Δέχεται δε η άνω απόφαση (σελ. 72 ΙΙ) ότι η διαταγή πληρωμής 

αναφέρει ότι η αιτούσα είναι νόμιμη κομίστρια ως λήπτρια, αλλά εσφαλμένα δεν 

αναφέρει η διαταγή πληρωμής ότι η αιτούσα είναι κομίστρια εξ αναγωγής. 

 5) Εδέχθη (σελ. 72 ΙΙ) έτσι ότι η καθ' ης η ανακοπή είναι κομίστρια εξ 

αναγωγής. 

 6) Όμως η άνω απόφαση (σελ. 72 ΙΙ) απέρριψε τους άνω λόγους που 
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αφορούν στην νομιμοποίηση της αιτούσης, ως μη νομίμους και απέρριψε την 

ανακοπή. Και έτσι παρ' όλον ότι είχε αρχικώς προσεγγίσει ορθώς το θέμα,  

τελικά έκρινε εσφαλμένως. 

 Β) Σχόλια επ ' αυτών 

 Τα μερικότερα θέματα, τα οποία κρίνομε αναγκαία να αναπτύξομε 

συνοπτικώς είναι τα ακόλουθα. 

α) Επιταγής οπισθογράφηση – Συνέπειες – Ερμηνεία. 

β) Επιταγής ενεργητική νομιμοποίηση. 

γ) Επιταγής δικαίωμα αναγωγής. 

δ) Επιταγή και συμψηφιστικό γραφείο. 

ε) Η διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής γενικώς – Το ορθό – Το λάθος. 

στ) Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή. 

ζ) Αυτοτελής εξέταση αιτήσεως – Άρθρο 628.  

η) Ο δικαστής στην ανακοπή. 

θ) Ακυρότης – Απαράδεκτο διαδικαστικών πράξεων. 

ι) Ορθό συμπέρασμα. 

 α) Επιταγής οπισθογράφηση – Συνέπειες - Ερμηνεία  

 1) Η οπισθογράφηση είναι τεχνικός τρόπος μεταβιβάσεως των 

αξιογράφων, που έχουν εκδοθεί εις διαταγήν. 

 2) Στον ν. 5960/1933 το θέμα αυτό της οπισθογραφήσεως ρυθμίζεται 

από τα άρθρα 14 επ.1 

 3) Κατά το άρθρο 16 η οπισθογράφηση γράφεται επί της επιταγής ή 

προσθέματος. Μπορεί να είναι δε λευκή, που είναι η οπισθογράφηση στην 

οποία δεν αναγράφεται προς ποιον μεταβιβάζεται, οπότε θα πρέπει να γράφεται 

στο όπισθεν της επιταγής. 

 4) Κατά το άρθρο 14 § 1 ν. 5960/1933 με την οπισθογράφηση γίνεται η 

μεταβίβαση της επιταγής ως χαρτιού, ενώ κατά το άρθρο 17 § 5 ν. 5960/1933 

με την οπισθογράφηση μεταβιβάζονται πάντα τα απορρέοντα από την επιταγή 

δικαιώματα.  

                                                 
1  Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς  Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. 

Αθανασάς Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 2012, §§ 14 – 17. 
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 5) Όμως αποφάσεις δικαστηρίων, παρ' όλον ότι υπάρχει σε επιταγή 

οπισθογράφηση, κρίνουν ότι δεν είχε ο οπισθογράφος πρόθεση μεταβιβάσεώς 

της. 

 6) Η άποψη αυτή, προκειμένου για επιταγή, είναι εσφαλμένη. Διότι όπως 

είναι γνωστό οι διατάξεις αυτές είναι μεταφορά στην Ελληνική έννομη τάξη 

διεθνών συμβάσεων, που είχαν καταρτισθεί από επιφανείς ειδικούς 

επιστήμονες. Στις περιπτώσεις δε που απλώς ερμηνεύει κλπ κάποιες ενέργειες 

σε επιταγή, οπότε υπάρχει πιθανότης τα πράγματα να είναι διαφορετικά, 

χρησιμοποιεί το ρήμα θεωρείται, όπως στο άρθρο 26 ν. 5960/1933. Στην 

περίπτωση όμως της οπισθογραφήσεως οι δύο διατάξεις είναι σαφείς και 

κατηγορηματικές, ότι με την οπισθογράφηση επέρχεται αποξένωση. Γι' αυτό 

σωστά λέγεται ότι το δίκαιο της επιταγής είναι τυπικό και ερμηνεύεται στενώς2. 

Ότι ο τίτλος της επιταγής δέον να είναι αυτάρκης, χωρίς να επιτρέπεται η 

συμπλήρωσή του με βάση βεβαίωση εκτός της επιταγής3 . Το περιεχόμενο δε 

του τίτλου της επιταγής ερμηνεύεται με ίση αυστηρότητα. 

 7) Εξ άλλου η τυχόν αναγκαία ερμηνεία των δηλώσεων στην επιταγή 

γίνεται με βάση το άρθρο 200 ΑΚ, και την αντικειμενική καλή πίστη χωρίς να 

λαμβάνεται υπ' όψη τι ήθελε ο δηλώσας, αλλά τι αντικειμενικώς γίνεται 

αντιληπτό4. 

 8) Γενικώς για την ερμηνεία, όταν γίνεται με το άρθρο 200 ΑΚ, 

υποστηρίζεται ότι δεν λαμβάνεται υπ' όψη τι ήθελε ο δηλώσας και ότι η αντίθετη 

ερμηνεία είναι contra legem  ερμηνεία και απαγορεύεται κατά το άρθρο 87 § 2 

Σ5. 

 9) Ώστε η ορθή ερμηνεία του νόμου και της δηλώσεως της 

                                                 
2  Ηλ. Αναστασιάδης, Πιστωτικοί Τίτλοι, τόμος 2ος, σελ. 59, Ιωαν. Μάρκου, Δίκαιο Επιταγής, 

έκδοση Δ, σελ. 7. 

3  Ηλ. Αναστασιάδης, Πιστωτικοί Τίτλοι, τόμος 2ος, σελ. 59 – 60. 

4  Ηλ. Αναστασιάδης, Πιστωτικοί Τίτλοι, Τόμος Α, Τραπεζική Επιταγή, έκδοση Α, σελ. 285, Ν. 

Ρόκας, Αξιόγραφα, έκδοση Β, 2012, σελ. 124 επ. για συναλλαγματική, ΟλΑΠ 16/2001 ΕλλΔικ 2002/73 

= ΔΕΕ 2001/68, ΑΠ 1403/2007 ΕΕμπΔ 2008/92, ΑΠ 1314/1991 ΕλλΔικ 1991/553, ΑΠ 1312/1991 

ΕΕμπΔ 1993/68, ΑΠ 896/1990 ΕλλΔικ 1991/553, ΕφΑθ 10395/1998 ΔΕΕ 1999/310 = ΕλλΔικ 1999/196, 

Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς  Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 2012, § 26 

αρ. 20 επ, όπου οι άνω παραπομπές. 

5  Κ. Τσάτσος Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου, Β έκδοση, σελ. 96, 170, Παν. 

Παπανικολάου Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, σελ. 77, 288 – 292, 293, 329, Γ. Μπαλής Γ. 

Αρχαί, Έκδοση Η, § 88. 
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οπισθογραφήσεως είναι ότι ο οπισθογραφήσας αποξενώνεται της επιταγής, 

όπως ορθώς εδέχθη η ΕφΑθ 5253/2012. 

 β) Επιταγής ενεργητική νομιμοποίηση 

 1) Η ενεργητική νομιμοποίηση στην επιταγή ρυθμίζεται στο άρθρο 19 ν. 

5960/1993, κατά το οποίο «Ο κάτοχος οπισθογραφησίμου επιταγής θεωρείται 

νόμιμος κομιστής εάν στηρίζη το δικαίωμά του επί αδιακόπου σειράς 

οπισθογραφήσεων και εάν έτι η τελευταία οπισθογράφησις είναι εν λευκώ. Αι 

διαγεγραμμέναι οπισθογραφήσεις θεωρούνται από της απόψεως ταύτης ως μη 

γεγραμμέναι. Όταν οπισθογράφησις εν λευκώ ακολουθήται υπ' άλλης 

οπισθογραφήσεως, ο υπογραφεύς ταύτης θεωρείται ότι απέκτησε την επιταγήν 

διά της εν λευκώ οπισθογραφήσεως.»6.  

 γ) Επιταγής δικαίωμα αναγωγής 

 1) Αναγωγή είναι το δικαίωμα του οφειλέτη στην παθητική ενοχή εις 

ολόκληρο να απαιτήσει από τον συνοφειλέτη του την καταβολή  της οφειλόμενης 

προς τον δανειστή παροχής7.  

 2) Είναι δε η αναγωγή επικουρική, δευτερογενής και γεννάται εφ' όσον 

υπάρξουν ορισμένες προβλεπόμενες στον νόμο προϋποθέσεις8.   

 3) Στην επιταγή ειδικώς είναι το δικαίωμα του κομιστή της επιταγής να 

επιδιώξει την είσπραξή της από αυτούς που κατά το άρθρο 44 ν. 5960/1933 

ευθύνονται έναντί του.  

 4) Στην δε επιταγή γίνεται διάκριση σε αναγωγή προς πληρωμή, που έχει 

μόνον ο τελευταίος κομιστής κατά τα άρθρα 40, 44, 45 ν. 5960/19339. Και 

αναγωγή προς απόδοση που έχει οποιοσδήποτε κομιστής, πλην του 

τελευταίου, κατά τα άρθρα 40, 44, 46 ν. 5960/193310. Είναι δε διαφορετικές οι 

                                                 
6  ΟλΑΠ 23, 24, 25, 27, του 2007, Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς Επιταγή και 

σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 2012, § 19. 

7  Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, 1999, σελ. 388, Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. 

Αθανασάς Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 2012, § 45 αρ. 1. 

8  Ηλ. Αναστασιάδης Πιστωτικοί Τϊτλοι Επιταγή, σελ. 376, Ν. Δελούκας Αξιόγραφα, έκδοση 2η, 

σελ. 31, 206, Αλ. Κιάντου – Παμπούκη δίκαιο Αξιογράφων, έκδοση 5η, σελ. 16, 206, Ιωαν. Μάρκου 

Δίκαιο Επιταγής, έκδοση Δ, σελ. 20, Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς, Επιταγή και σε 

συσχέτιση Συναλλαγματική, 2012, § 45 αρ. 2 επ. 

9  Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς , Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 

2012, § 45 αρ. 28 επ. 

10  Ηλ. Αναστασιάδης Πιστωτικοί Τϊτλοι Επιταγή, σελ. 379, Αλ. Κιάντου – Παμπούκη Δίκαιο 
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προϋποθέσεις και τα κονδύλια που δικαιούται ο κομιστής σε κάθε μία από τις 

δύο αναγωγές, που η παράλειψή των ίσως καθιστά την αγωγή ή την αίτηση 

αόριστες11. 

 δ) Επιταγή και συμψηφιστικό γραφείο 

 1) Διότι δεν υπάρχει συμψηφιστικό γραφείο κατά το άρθρο 31 ν. 

5960/1933 ορθώς έκρινε η ΕφΑθ 5253/2012 ότι είχε η επιταγή μεταβιβασθεί 

στην Eurobank.  

 2) Τα υπάρχοντα και ονομαζόμενα συμψηφιστικά γραφεία έχουν συσταθεί 

κατόπιν συμφωνίας των τραπεζών, προβλέπεται δε ότι σ' αυτά προσέρχονται 

μόνον τράπεζες, οι οποίες προσκομίζουν μόνον επιταγές ιδιοκτησίας των, γι' 

αυτό οι κομιστές των επιταγών οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν την επιταγή 

στην ορισμένη τράπεζα12.  

 ε) Η διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής. Το ορθό – Το λάθος 

 1) Κατά το άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ « Η αίτηση ή η έκθεση πρέπει να 

περιέχει α) όσα ορίζουν τα άρθρα 118 και 117 καιτο άρθρο 119 παρ. 1, β) αίτηση 

για την έκδοση διαταγής πληρωμής και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των 

χρημάτων ή των χρεογράφων με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων 

ζητείται η καταβολή.». 

 2) Η διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής είναι μεν ο ταχύς τρόπος 

επιδιώξεως εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων, αλλά δεν είναι ο εύκολος 

τρόπος, όπως αρκετοί πιστεύουν και αποδέχεται εσφαλμένως μέρος της 

νομολογίας μας.  

 3) Αντίθετα μάλιστα είναι αυστηρός, ως προς  τις προϋποθέσεις τρόπος. 

Διότι επιβάλλεται η απαίτηση13 και το οφειλόμενο ποσόν να αποδεικνύονται 

εγγράφως, όπερ σημαίνει ότι κατά τον συνδυασμό των άρθρων 623, 394 § 2, 

395, 339, 336 § 3 ΚΠολΔ, απαγορεύεται η απόδειξη με μάρτυρες και με 

δικαστικά τεκμήρια.  

                                                                                                                                               
Αξιογράφων, έκδοση 5η, σελ. 259, 390,  Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς , Επιταγή και 

σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 2012, §  45 αρ. 28 επ., § 46 αρ. 1 επ. 

11  Εφ. Αθ. 3601/2004 ΕλλΔικ 2005/220, εδίκασε περίπτωση για αναγωγή και έκρινε ορθά. 

12   Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς   Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 

2012, § 31. 

13  ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641 για την έννοια της απαιτήσεως, ως άνω. 



  6 

 4) Ώστε αν δεν αποδεικνύεται η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν με τα 

επισυναπτόμενα και επικαλούμενα στην αίτηση έγγραφα δεν θα έπρεπε να 

εκδοθεί η διαταγή πληρωμής.  

 5) Ενώ τα στοιχεία στην αίτηση κατά το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ θα 

πρέπει να είναι σαφή και ορισμένα.  

 6) Ενώ αποτελεί ειδική διαδικασία, και κατά το άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 1 – 590 ΚΠολΔ, μεταξύ των οποίων οι διαδικαστικές 

προϋποθέσεις των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ, και ειδικότερα εδώ οι διατάξεις για 

ενεργητική νομιμοποίηση14, που προσδιορίζονται με βάση τους ισχυρισμούς του 

αιτούντος που περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως15. Με βάση δε όσα 

εδέχθη η ΕφΑθ 5253/2012 ότι περιείχοντο στην αίτηση για έκδοση διαταγής 

πληρωμής δεν υφίστατο ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος και θα έπρεπε 

να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου16. 

 στ) Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή 

 1) Προσθέτως για απαίτηση από επιταγή θα πρέπει στην αίτηση να 

παρατίθεται όλα τα στοιχεία της έγκυρης επιταγής, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 

1 ν. 5960/1933.  

 2) Διότι σε έλλειψη παραθέσεως στην αίτηση κάποιου από τα αναγκαία 

στοιχεία, θα πρόκειται για άκυρη επιταγή17, οπότε κατά το άρθρο 628 ΚΠολΔ, ο 

δικαστής θα πρέπει να απορρίψει την αίτηση18. Ενώ δεν δικαιούται ο δικαστής 

                                                 
14  Κ. Κεραμεύς ΑστΔικΔικ., σελ. 113, Καλ. Μακρίδου Η αόριστη αγωγή, σελ. 52, ΑΠ 355/1999 

ΕλλΔικ 1999/1535, ΑΠ 1399/1997 ΕλλΔικ 1998/339 και 344, ΑΠ 782/1994 ΕλλΔικ 1995/838 ότι «από 

τα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα του δικαιούχου και του οφειλέτη», (δηλαδή ενεργητική 

και παθητική νομιμοποίηση) Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς Διαταγή πληρωμής, 

έκδοση Γ, § 4 αρ. 21,  όπου και οι άνω παραπομπές. 

15  Γ. Ράμμος ΕγχΑστΔικΔικαίου, Τόμος Α, σελ. 72, Κ. Κεραμεύς ΑστΔικΔικ σελ. 108, ΑΠ 

2102/2007 ΕλλΔικ 2008/392, ο ισχυρισμός εναγομένου είναι άρνηση, Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, 

Ιωαν. Αθανασάς Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 4 αρ. 1επ.. 

16  ΟλΑΠ 10/1997. 

17  Αθ. Αθανασάς, Η επιταγή είναι άκυρη χωρίς τη λέξη επιταγή, έννομες συνέπειες σε ακυρότητα, 

έκπτωση, ΕΕμπΔ 2001/164. 

18  Γ. Νικολόπουλος Φύση, σκοπός διαταγής πληρωμής, σελ. 28, 75, 76, Στεφ. Πανταζόπουλος Η 

ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής σελ. 30, Ε. Ποδηματά σε Κεραμεύς – Κονδύλης – Νίκας ΚΠολΔ 

633 αρ. 1, Ολ ΑΠ 10/1997, ΑΠ 1114/2002 ΕλλΔικ 2004/115, ΕφΑθ 547/2008 ΕλλΔικ 2008/842, ΠΠρΑθ 

14589/1996 Αρμ. 1997/1131, Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς Διαταγή πληρωμής, 

έκδοση Γ, § 1 αρ. 4., όπου οι άνω παραπομπές. 
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να εξετάσει άλλη βάση πχ από άκυρη επιταγή19, εκτός αν είχε υπάρξει στην 

αίτηση βάση από άκυρη επιταγή και αίτημα για μετατροπή της επιταγής σε 

άλλου είδους δικαιοπραξία (αναγνώριση χρέους κλπ), διότι διαφορετικά υπάρχει  

κατά το άρθρο 224 § 1 ΚΠολΔ, απαγορευμένη μεταβολή της βάσεως της 

αιτήσεως20. 

 3) Διευκρινίζεται ότι είναι διαφορετικά τα στοιχεία που θα πρέπει να 

περιέχονται στην αίτηση και διαφορετικά, ολιγότερα στην διαταγή πληρωμής, 

όπως εξ άλλου συμβαίνει και σε αγωγή σε σχέση με την απόφαση.  

 4) Αλλά με αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται για την επιταγή να 

περιέχονται στην αίτηση ολιγότερα στοιχεία από όσα ορίζονται στο άρθρο 1 ν. 

5960/1933. 

 ζ) Αυτοτελής εξέταση αιτήσεως – Το άρθρο 628 

 1) Είναι παγία η άποψη που υποστηρίζεται και αντίστοιχα γίνεται δεκτή 

στην θεωρία και τη νομολογία ότι εξετάζεται αυτοτελώς, όπως και κατωτέρω 

αναπτύσσεται αν η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής περιέχει τα στοιχεία 

που πρέπει κατά το άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ. Αυτό δε ορίζεται ρητώς και σαφώς 

στο άρθρο 628 ΚΠολΔ, κατά το οποίο « 1. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση α) 

αν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής 

πληρωμής, β) αν ο αιτών δεν δίνει τις εξηγήσεις που του ζήτησε ή αρνείται να 

συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις για τη συμπλήρωση ή διόρθωση της αίτησής 

του ή για τη βεβαίωση των υπογραφών ιδιωτικών εγγράφων ...». 

 2) Έτσι σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται στην αίτηση 

είναι όσα ορίζονται στο άρθρο 118 ΚΠολΔ, μεταξύ των οποίων κατά το άρθρο 

118 αρ. 4  ΚΠολΔ «πρέπει να αναφέρουν ... το αντικείμενο του δικογράφου κατά 

τρόπο σαφή και ορισμένο ..». 

 3) Ακόμη θα πρέπει να περιέχει την απαίτηση, που όπως γίνεται δεκτό 

νοείται όχι μόνο το οφειλόμενο ποσό, αλλά και η ιστορική και νομική βάση 

στις οποίες θεμελιώνεται η αξίωση προς παροχή του ποσού αυτού χρημάτων21.  

                                                 
19  Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς Επιταγή και σε συσχέτιση Συναλλαγματική, 

2012, § 2 αρ. 48. 

20  ΟλΑΠ 10/1997, ΑΠ 334/2006. 

21  ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/ 641 (643 ΙΙ). 
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 4) Αν υπάρχει δε έλλειψη στην αίτηση, η αίτηση θεωρείται αόριστη και η 

διαταγή πληρωμής είναι ακυρωτέα, εφ' όσον ασκηθεί ανακοπή του άρθρου 632 

ή 633 ΚΠολΔ, με τέτοιο σαφή και ορισμένο λόγο. Αόριστη δε μπορεί να είναι η 

αίτηση, διότι λείπουν στοιχεία που αφορούν την ενεργητική νομιμοποίηση του 

αιτούντος22. 

 5) Εξ άλλου δεν ισχύει στην Ελληνική έννομη τάξη η θεωρία της 

εξατομικεύσεως γενικώς23, αλλά ούτε για την αίτηση για έκδοση διαταγής 

πληρωμής24. Συνέπεια δε αυτού είναι ότι η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 118 

αρ 4 ΚΠολΔ, θα πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο το 

αντικείμενο του δικογράφου που αντικείμενο του δικογράφου είναι το αίτημα και 

οι λόγοι που το στηρίζουν25. Ορισμένος δε είναι ο ευρισκόμενος εντός ορίου. 

Είναι δε κάτι πιο αυστηρό, πιο συγκεκριμένο από το εξατομικευμένο, ώστε δεν 

αρκεί το εξατομικευμένο. 

 η) Ο δικαστής στην ανακοπή  

 1) Κατά τα αμέσως πιο πάνω αναφερθέντα η αίτηση για έκδοση διαταγής 

πληρωμής ρυθμίζεται από το άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ. 

 2) Ο δικαστής δε που πρόκειται να εκδώσει διαταγή πληρωμής έχει 

ενώπιόν του μόνον την αίτηση και τα επισυναφθέντα στην αίτηση έγγραφα, ενώ 

ακόμη δεν έχει την διαταγή πληρωμής. 

 3) Με βάση δε μόνη την αίτηση, με μόνους τους περιεχόμενους στην 

αίτηση ισχυρισμούς και με μόνα τα επισυναφθέντα και επικληθέντα στην αίτηση 

έγγραφα26 αποφαίνεται και κατά το άρθρο 628 § 1 εδ α ΚΠολΔ, απορρίπτει την 

αίτηση, αν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της 

                                                 
22  ΑΠ 497/1993 ΕλλΔικ 1994/1290. 

23  Ότι δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, Γεωργ. Μητσόπουλος, Σκέψεις ως προς 

την «αοριστίαν» της βάσεως της αγωγής, Ελλ.Δικ. 1995/1 επ., Γεωργ. Ράμμος, Εγχ.Αστ.Δικ.Δικαίου, 

Τόμος Α, σελ. 418 (436), Κ. Κεραμεύς, Αστ.Δικ.Δίκαιο, 1986, σελ. 116, 204, 206, 327, Καλ. Μακρίδου 

ΕλλΔικ 2008/321 (327 Ι),  Ν. Κλαμαρής – Σ. Κουσουλής – Σ. Πανταζόπουλος Πολιτική Δικονομία, 

2012 σελ. 458 – 459, Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία άρθρο 216, σελ. 960, λειτουργία για τον κανόνα 

δικαίου, Αθ. Αθανασάς, Χρ. Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 2 αρ. 267. 

24  ΟλΑΠ 10/1997, ΑΠ 334/2006. 

25  Αντικείμενο δικογράφου στο άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ είναι το αίτημα και οι λόγοι που το 

στηρίζουν, που θα πρέπει  να είναι σαφείς και ορισμένοι. Κ. Κεραμεύς ΑστΔικΔικ, σελ. 327, Σ. 

Σαμουήλ Η έφεση, έκδοση Δ, αρ. 99. 

26  ΑΠ 497/1993 ΕλλΔικ 1994/1290 δεν ανεφέροντο στην αίτηση τα επισυναφθέντα έγγραφα, δεν 

εγίνετο δηλαδή επίκλησή των. 
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διαταγής πληρωμής. 

 4) Στην ίδια θέση ως προς την αίτηση  τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα 

ευρίσκεται και ο δικαστής που δικάζει την ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 

ΚΠολΔ και την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, για του λόγους που αφορούν 

την απαίτηση, αν λείπει δε κάποια προβλεπόμενη στον νόμο προϋπόθεση, 

όπως απόδειξη με έγγραφα, και εφ' όσον περιέχεται στην ανακοπή σχετικός 

λόγος, ακυρώνει την διαταγή πληρωμής, λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου27. 

 5) Επί πλέον και άσχετα προς το αμέσως πιο πάνω ο δικαστής που 

δικάζει την ανακοπή, ως άνω, εξετάζει και τους λόγους ανακοπής που αφορούν 

την διαταγή πληρωμής. 

 6) Όμως θα εξετάσει χωριστά τους λόγους που αφορούν στην αίτηση και 

θα αποφανθεί επ' αυτών και ακολούθως τους λόγους που αφορούν στην 

διαταγή πληρωμής.  

 7)  Τόσο ο δικαστής που δικάζει την αίτηση, όσο και ο δικαστής που 

δικάζει την ανακοπή δεν έχουν την εξουσία να διαπιστώσουν γενικώς αν έχει ο 

δανειστής την ορισμένη απαίτηση.  

 8) Αλλά  περιορίζονται να εξετάσουν αν αποδεικνύεται με μόνα τα 

επισυναφθέντα και επικαλούμενα στην αίτηση έγγραφα ότι έχει την ορισμένη 

απαίτηση. Έστω και αν θα μπορούσε ο αιτών να αποδείξει την απαίτηση με 

άλλα έγγραφα, που όμως δεν είχε επισυνάψει και επικαλεσθεί στην αίτηση, μη 

εφαρμοζόμενων των άρθρων 269, 527, 529 ΚΠολΔ.  

 9) Και στο θέμα αυτό για απόδειξη εσφαλμένως γίνεται από τα 

δικαστήρια, παρά τον νόμο, χρήση δικαστικών τεκμηρίων, που όπως 

ανεφέρθη απαγορεύονται. 

 θ) Ακυρότης – Απαράδεκτο διαδικαστικών πράξεων 

 1) Το απαράδεκτο αποτελεί μορφή ανίσχυρου των επιτευκτικών 

διαδικαστικών πράξεων (αγωγής κλπ) των διαδίκων28, συντρέχει όταν ελλείπει 

στην διαδικαστική πράξη ορισμένη προϋπόθεση, με συνέπεια να μην 

επιτρέπεται να εξετασθεί από το δικαστήριο η διαδικαστική αυτή πράξη ως προς 

                                                 
27  ΟλΑΠ 10/1997,  ΕφΠειρ. 670/2012 ΔΕΕ 2013/75,  ΕφΘεσ 201/2011 ΕΕμπΔ 2011/514. 

28 Κ.Κεραμεύς ΑστΔικΔικ, σελ. 289, ότι όχι του δικαστηρίου. 
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το  περιεχόμενό της και κατ' ακολουθίαν αυτού είναι ακατάλληλη να 

προκαλέσει διαδικαστική ενέργεια, προς παροχή της επιδιωκόμενης εννόμου 

προστασίας29. 

 2) Αυτό δε συμβαίνει, όταν υπάρχουν ελλείψεις ή ασάφειες στην 

διαδικαστική πράξη αυτή. Η αοριστία δε και γι' αυτό το απαράδεκτο μπορεί να 

υπάρχει και ως προς τα στοιχεία της ενεργητικής νομιμοποιήσεως30.  

 3) Δεν εξαρτάται δε το απαράδεκτο από τις λοιπές προϋποθέσεις της 

υποστάσεως, του κύρους, της νομιμότητας, ή της βασιμότητος της διαδικαστικής 

πράξεως. Διακρίνεται δε και δεν είναι δικονομική ακυρότης. 

 4) Άκυρη δε είναι η διαδικαστική πράξη όταν στερείται ουσιώδους κατά το 

δίκαιο στοιχείου, για να υπάρχει ως ορισμένου είδους διαδικαστική πράξη31. 

Ενώ απαράδεκτη που ήτο η αίτηση, λόγω της αοριστίας της, είναι όπως 

ανεφέρθη η έγκυρη ως άνω, διαδικαστική πράξη, όταν το περιεχόμενό της δεν 

πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις για να μπορεί να ελεγχθεί ή να εξετασθεί32.  

 5) Ώστε ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος ότι η αίτηση είναι αόριστη, δεν 

επάγεται ως έννομη συνέπειά την ακυρότητα της αιτήσεως, αλλά το απαράδεκτο 

της αιτήσεως και έτσι δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 159 επ. 

ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται μόνον στις άκυρες διαδικαστικές πράξεις33. 

 6) Για το ακόλουθο συμπέρασμα είναι δεδομένο το αναφερθέν πιο πάνω 

ότι ο δικαστής που δικάζει την ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ 

ευρίσκεται στην θέση του δικαστή που εξέδωσε την ανακοπτόμενη διαταγή 

πληρωμής, επανεκτιμά δε την υπόθεση μέσα στα όρια των λόγων της 

ανακοπής, λαμβάνει υπ' όψη του, ως προς τον υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, 

μόνον τους ισχυρισμούς που είχε προτείνει και τα έγγραφα που είχε επισυνάψει 

στην αίτηση του34. 

                                                 
29 Γ. Ράμμος ΕχγΑστΔικΔικ, σελ. 409, 435, Κ. Μπέης Η ανίσχυρη διαδικαστική πράξη, 1968, 

σελ. 225 – 226. 

30  Καλ. Μακρίδου Η αόριστη αγωγή, έκδοση Δ, σελ. 95, γενικώς και σελ 68 για νομιμοποίηση. 

31  Αγησ. Μπακόπουλος Δ 26/733 (741). 

32  Εμ. Μιχελάκης, Περί της άκυρης διαδικαστικής πράξεως, 1944, επανεκτύπωση Αντ. 

Σάκκουλας 1987, σελ. 45. 

33  Γ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, 1983, σελ. 171 και εκεί περαιτέρω παραπομπές. 

34  ΑΠ 782/1994 ΕλλΔικ 1995/838, Εφ.Πειρ 793/1999 ΕλλΔικ 2000/493, Αθ. Αθανασας, Χρ. 

Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς Διαταγή πληρωμής έκδοση Γ, § 14 αρ. 349 επ. 
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 ι) Ορθό συμπέρασμα 

 1) Η διερεύνηση του κυρίως θέματος έδωσε τη δυνατότητα να 

εξετασθούν και άλλα μερικότερα θέματα για την επιταγή και τη διαταγή 

πληρωμής, που τα μερικότερα συμπεράσματα έχουν παρατεθεί στη θέση που 

έγινε η εξέταση των θεμάτων αυτών. 

 2) Αυτό που θέλομε να τονίσομε εδώ και ήτο ο κύριος λόγος γραφής της 

παρούσης είναι ότι για την έκδοση διαταγής πληρωμής υπάρχουν κανόνες και 

προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρούνται. Μεταξύ αυτών ότι στην αίτηση θα 

πρέπει να παρατίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα στοιχεία του 

εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. Ενώ δεν εφαρμόζεται ούτε στην αίτηση για 

έκδοση διαταγής πληρωμής η θεωρία της εξατομικεύσεως. Κατά δε το άρθρο 

591 § 1 ΚΠολΔ εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως τα άρθρα 106 

και 335 ΚΠολΔ, για την λογική σχέση και λειτουργία της προτάσεως των 

πραγματικών ισχυρισμών, κατά το άρθρο 106 ΚΠολΔ, και της αποδείξεως, κατά 

το άρθρο 335 ΚΠολΔ, ώστε για να υπάρξει παραδεκτή απόδειξη θα πρέπει να 

έχουν προταθεί τα πραγματικά γεγονότα με παραδεκτό πραγματικό ισχυρισμό. 

 3) Προσθέτομε την ουσιώδη παρατήρηση, που προφανώς δεν 

λαμβάνεται υπ' όψη, ενώ θα έπρεπε, ότι κατά τον Ελληνικό ΚΠολΔ, άρθρο 631, 

και αυτό κατ' εξαίρεση  από άλλες έννομες τάξεις, όπως πχ της Γερμανίας και 

τουλάχιστον άλλων 13 Ευρωπαϊκών χωρών, όπου η διαταγή πληρωμής ή 

οχλήσεως δεν είναι τίτλος εκτελεστός από την έκδοσή της, ενώ δεν 

αναστέλλεται η εκτελεστότης  μόνον με την άσκηση της ανακοπής του 

άρθρου 632 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε κατά την αρχική εφαρμογή, κατά το άρθρο 653 

§ 2 ΚΠολΔ.  

 4) Εξ άλλου προστατεύεται ο οφειλέτης και σε διαταγή πληρωμής με 

εφαρμογή των άρθρων  20 § 1 Σ, του άρθου 6 § 1 ΕΣΔΑ, και του άρθρου 1 του 

Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ35,36. 

                                                 
35  Γ. Μητσόπουλος Το Σ. 1987/218, Αποφ. Ευρ.Δικ.Δικ.Ανθρώπου της 22/5/2008 ΕΕμπΔ 

2008/513 με παρατ. Α. Δημόπουλου για τόκο υπερημερίας 6 %. 

36  Ότι προστατεύονται και ενοχικά δικαιώματα ΟλΑΠ 40/1998 ΕΕμπΔ 1999/28, Γ. Κασιμάτης 

ΕΕμπΔ 1999/189 με αφορμή ΟλΑΠ 40/1998,  ΟλΑΠ 542/1999 Αρμ. 1999/435, Αθ. Αθανασάς, Χρ. 

Αθανασά, Ιωαν. Αθανασάς, Διαταγή πληρωμής ,έκδοση Γ,  § 11 αρ. 68, όπου και οι άνω παραμπομπές. 
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  5) Ώστε κατ' ακολουθίαν των αναφερομένων η ΕφΑθ 5253/2012, κατ' 

ορθό νόμιμο χαρακτηρισμό, θα έπρεπε να δεχθεί ότι η αίτηση, λόγω της 

αοριστίας της ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος, ήτο 

απαράδεκτη, για τον λόγο δε αυτόν, που είχε νομίμως προταθεί, όπως δέχεται 

η Εφ 5253/2012, έπρεπε να κάνει δεκτή την ανακοπή και να ακυρώσει την 

διαταγή πληρωμής. 

 

 

Θ.Ε. 44/3       Αθήναι, 10/5/2013 

        Αθαν. Ι. Αθανασάς 

        Χριστ. Αθ. Αθανασά 

        Ιωαν. Αθ. Αθανασάς 

        Δικηγόροι Αθηνών 
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