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 Διότι από τα περιοδικά οι μελέτες δημοσιεύονται σχεδόν ένα (1) έτος από την 

αποστολή τους σ' αυτά, αποφασίσαμε την παρούσα να αποστείλομε ταχυδρομικώς σε 

ορισμένους παραλήπτες και να την καταχωρήσουμε στο site μας που είναι:  

www.athanasaslaw.gr. 

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΑ 

ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 118 αρ. 4 ΚΑΙ 629 ΚΠολΔ-ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ. 

-------*------- 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α) Το θέμα-Δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως-Χρόνος εξετάσεως 

Β) Σε σχέση με ισχύοντα στη Γερμανία και 12 άλλες χώρες 

Γ) Σκέψεις της ΑΠ 370/2012 

Δ) Ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων 

Ε)  Εξουσία του δικαστή 

ΣΤ) Εφαρμοστέες νομικές διατάξεις-Όλα βασίζονται στην αίτηση-Δεδικασμένο-

Αίτηση και αγωγή-Δεν είναι ο εύκολος τρόπος 

Ζ) Η αίτηση να είναι σαφής και ορισμένη-Έννοια ορισμένος-Τα άρθρα 626 § 2, 118 

αρ 4. 

Η) Για να γίνει δεκτή η αίτηση-Πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη-Τα άρθρα 629 

και 628 ΚΠολΔ 

Θ) Η απόδειξη-Τα άρθρα 591 § 1, 106, 335, 626 § 2 ΚΠολΔ 

Ι) Συνέχεια η απόδειξη-Έγγραφα-Τα άρθρα 623, 626 § 3, 629 

ΙΑ) Τα κονδύλια χρεώσεων-πιστώσεων 

ΙΒ) Εφαρμοζόμενη θεωρία 

ΙΓ) Ακυρωτική η διαδικασία ως προς τη βάση της αιτήσεως 

ΙΔ) Δικονομική σύμβαση και η 5η σκέψη της ΑΠ 370/2012 

ΙΕ) Διόρθωση και συμπλήρωση της αιτήσεως-Μέχρι πότε επιτρέπεται 

ΙΣΤ) Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 

ΙΖ)  Άλλως-Δύο ερωτήματα 
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 Α) ΤΟ ΘΕΜΑ-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 

 1) Αποφάσεις δικαστηρίων, με διαφορετικές μεταξύ των ίσως αιτιολογίες, για το 

αναγκαίο περιεχόμενο της βάσεως της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, 

δέχονται τις ακόλουθες δύο (2) απόψεις, και κατ' ακολουθίαν αυτών εκδίδουν άκυρες ή 

επικυρώνουν ακυρωτέες διαταγές πληρωμής, ήτοι 

 2) (α) Πρώτη άποψη, ότι για την βάση της αιτήσεως και ιδίως τα κονδύλια 

χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού, παραλείπουν την εφαρμογή του άρθρου 

629 ΚΠολΔ, με αιτιολογία, γιατί εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως και όχι η 

θεωρία του ουσιαστικού κανόνα δικαίου, που εφαρμόζεται σε αγωγή. 

 3) (β) Δεύτερη άποψη, (όπως η 5η σκέψη της ΑΠ 370/2012) ότι  «Δεν είναι δε 

απαραίτητο να αναφέρονται στην αίτηση και τα επιμέρους κονδύλια πιστώσεων και 

χρεώσεων αφού τα κονδύλια περιλαμβάνονται στο σχετικό απόσπασμα από το οποίο κατά 

τη συμφωνία των διαδίκων αποδεικνύεται η απαίτηση της πιστοδότριας τράπεζας». 

 4) Όπως αναφέρεται, υπό ΙΒ, κατά τη θεωρία της εξατομικεύσεως η αγωγή, 

κατά μεν την κατάθεση αρκεί να περιέχει το βιοτικό συμβάν, όμως κατά την συζήτηση 

θα πρέπει να είναι νομικά βάσιμη. 

 5) Στην ΑΠ 370/2012 δεν αναφέρεται, οπουδήποτε σ' αυτή, ότι εφαρμόζεται το 

άρθρο 629 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι η αίτηση γίνεται δεκτή, όταν είναι και νομικά 

βάσιμη. 

 α) Χρόνος εξετάσεως της αιτήσεως 

 6) H εξέταση, όπως αναφέρομε υπό ΙΕ, για το αν η αίτηση έχει το αναγκαίο, 

κατά τον νόμο, περιεχόμενο, δεν γίνεται κατά την κατάθεσή της, ούτε οποιαδήποτε 

άλλη χρονική στιγμή, αλλά γίνεται, αφού έχουν γίνει οι αναγκαίες συμπληρώσεις ή 

διορθώσεις, κατά το άρθρο 627 εδ. β ΚΠολΔ, και ακόμη κυρίως όταν, κατά το άρθρο 

629 ΚΠολΔ, ο δικαστής έχει εκδώσει τη διαταγή πληρωμής. 

 7) Για να έχει γίνει δε δεκτή η αίτηση και να έχει εκδοθεί, με βάση αυτή διαταγή 

πληρωμής, η αίτηση θα πρέπει να ήτο σαφής και ορισμένη, κατά το άρθρο 118 ΚΠολΔ, 

και νομικά και πραγματικά βάσιμη κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, άλλως η αίτηση, κατά 

το άρθρο 628 § 1 ΚΠολΔ, θα έπρεπε να είχε απορριφθεί.   

 8) Ο νόμος δε, το άρθρο 629 ΚΠολΔ, ρητώς ορίζει ότι ο δικαστής δέχεται την 

αίτηση, όταν είναι νομικά και πραγματικά βάσιμη, ενώ δεν υπάρχει άλλη διάταξη 

νόμου, που να ορίζει οτιδήποτε διαφορετικό, ο δε δικαστής, όπως υπό Δ και Ε 

αναφέρεται, υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο, και το άρθρο 629 ΚΠολΔ είναι νόμος, 

ώστε υποχρεούται ο δικαστής να εφαρμόσει το άρθρο 629 ΚΠολΔ. 

 Β) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΚΑΙ 12 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 α) Γερμανική θεωρία 

 1) Είναι βέβαιο ότι η Γερμανική θεωρία και πράξη έχουν προσφέρει γόνιμες 

απόψεις στην Ελληνική θεωρία και πράξη.  
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 2) Έχει όμως υποστηριχθεί1 ότι ''Ο προσανατολισμός [Στην Ελλάδα] προς την 

γερμανική θεωρία και πράξη υπήρξε όχι μόνο κυρίαρχος αλλά αποκλειστικός και 

απόλυτος'', ότι '' Το μονόπλευρο προσανατολισμό που διαπιστώσαμε εξηγούν ιδίως... β)  

η ευρεία διάδοση που γνωρίζει στη χώρα μας η γερμανική νομική επιστήμη, ιδιαίτερα 

του δικονομικού αλλά και του συνταγματικού δικαίου''. 

 3) Ακόμη έχει υποστηριχθεί2 '' Όμως τόσο για τα άνω θέματα [της διαταγής 

πληρωμής], όσο και για άλλα, εσφαλμένως, κατά παράβαση των νόμων, μεταφέρονται 

και εφαρμόζονται στην Ελληνική έννομη τάξη θεσμοί κλπ, που ισχύουν στην Γερμανία, 

χωρίς προσαρμογή των, στα ισχύοντα στην Ελλάδα''. 

 4) Ενισχυτικά προς τα άνω έχει υποστηριχθεί ότι ''Οπωσδήποτε το ελληνικό 

θετικό δίκαιο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την αυτούσια μεταφορά στους κόλπους 

του  της θεωρητικής διαμάχης, έτσι όπως αυτή αναπτύχθηκε στη γερμανική επιστήμη''3. 

 β) Νομοθεσία στη Γερμανία για τη διαταγή οχλήσεως 

 4) Στη Γερμανία δε, για τη διαταγή οχλήσεως, που είναι η αντίστοιχη εκεί προς 

την διαταγή πληρωμής του άρθρου 623 επ ΚΠολΔ, αρκεί σύντομη τυπική αναφορά της 

αξιώσεως, δεν εξετάζεται αν ο αιτών είναι δικαιούχος της αξιώσεως, δεν είναι ανάγκη 

να αποδεικνύεται η αξίωση με έγγραφα, δεν είναι εκτελεστή με την έκδοση της η 

διαταγή οχλήσεως, στην ανακοπή δεν χρειάζεται να αναφέρονται λόγοι, με την άσκηση 

της ανακοπής η υπόθεση μεταφέρεται στην τακτική διαδικασία, όπου ο αιτών 

υποχρεούται να θεμελιώσει την αξίωση του με μορφή αγωγής, ενώ στην Γερμανία 

εφαρμόζεται γενικώς η θεωρία της εξατομικεύσεως4. Καταφαίνεται η αντίληψη που 

υπάρχει στη Γερμανία για την αποτελεσματικότητα της διαταγής οχλήσεως από την 

χαρακτηριστική φράση ότι δύναται ο δανειστής να προβεί σε ''μία ελεύθερη βολή'' σε 

''μία μπλόφα'' με δικαστική συνδρομή5. 

 5) Ώστε δεν είναι επιτρεπτό, όσα ισχύουν, ως άνω, στην Γερμανία, όλα ή μερικά 

από αυτά, να μεταφέρονται για να εφαρμοσθούν αυτούσια στην Ελληνική έννομη τάξη. 

Αλλά αυτό παρανόμως έχει συμβεί και έχουν γίνει δεκτά και εφαρμόζονται στην 

Ελλάδα, για την διαταγή πληρωμής, κατά παράβαση των Ελληνικών νόμων, από 

άλλους  μεν όλα και από άλλους δε μερικά από αυτά, από όσα, ως άνω, ισχύουν στην 

                                                 
1  Γεωργ. Παπαδημητρίου Δ 1982/561 (601), όπου τα πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων που διεξήχθη στο Ναύπλιο στις 7-9 Μαΐου 1982 με 

θέμα το άρθρο 20 § 1 Σ, με εισηγητές Ιωαν. Ψωμά και Γεωργ. Παπαδημητρίου. 

2   Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής-Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με δικαστικά 

τεκμήρια  ΝοΒ 2015/1625 (1627Ι) 

3  Κ. Μπέης Δ 1989/401 (423)  Η ακτινοβολία της γερμανικής δικονομικής σκέψης στο ελληνικό 

δίκαιο των ιδιωτικών διαφορών, Ν. Νίκας Πολιτική Δικονομία, Τόμος Ι, 2003, σελ 429, ότι κινητήριος 

μοχλός στην προσπάθεια αυτή για το Ελληνικό δίκαιο δεν μπορεί, επομένως, παρά να αποτελέσει η 

ρύθμιση του άρθρ. 216 Ι ΚΠολΔ. 

4   Μελέτη Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών, για εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα 

σε 14 τότε χώρες της ΕΕ, προς έκδοση από τις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα. Σχετικώς Ν. Κλαμαρής, ΕλλΔικ 

2005/562, Σπ. Τσαντίνης, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002. σελ. 254 επ. και πίναξ σελ. 167, 

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής-Περιεχόμενο της για υπόλοιπο 

λογαριασμού, ΔΕΕ 2014/562, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής-Περιεχόμενο της 

αιτήσεως ιδίως για υπόλοιπο λογαριασμού ΔΕΕ 2016/..... 

5  Σπ. Τσαντίνης, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002, σελ 252,  
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Γερμανία για τη διαταγή  οχλήσεως, προκαλώντας σύγχυση και αβεβαιότητα, αλλά και 

ζημία, συνήθως στους οφειλέτες. 

 6) Εφαρμόζονται δε μερικά από αυτά ή όλα συγκεκριμένα από μάλλον πρώτη 

την ΑΠ 54/19906 που έχει δεχθεί ότι δεν απαιτείται η αναφορά της αιτίας στην αίτηση 

και ότι, για το περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, εφαρμόζεται 

η θεωρία της εξατομικεύσεως, ενώ το περιεχόμενο της ανακοπής θα πρέπει να είναι 

σαφές, ορισμένο και νομικά βάσιμο, δηλαδή εδέχθη ότι για το θεσμό της διαταγής 

πληρωμής εφαρμόζονται δύο θεωρίες, η επιεικέστερη για τον δανειστή και η 

δυσμενέστερη για τον οφειλέτη. 

 7) Εξ άλλου  η αβεβαιότης και η σύγχυση επιτείνονται από όσα γίνονται δεκτά 

από όλη τη νομολογία και τη θεωρία, ακόμη και από βιβλία που πραγματεύονται  

ειδικώς την διαταγή πληρωμής. Έτσι όμως δεν υπάρχει η επιβαλλόμενη ενότητα 

δικαίου, αλλά η απονομή της δικαιοσύνης εναπόκειται στην τύχη,  ήτοι ποια είναι η 

άποψη του εκφέροντος την ορισμένη γνώμη, δικηγόρου κλπ και κυρίως ποια είναι η 

γνώμη του δικάζοντος δικαστή. 

 γ) Η ΑΠ 54/1990 

 8) Η ΑΠ 54/19907 μάλλον είναι η πρώτη απόφαση του Αρείου Πάγου, που 

εδέχθη ότι, ως προς το περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, 

εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως. Όμως μεταγεστέρως εξεδόθη η ΟλΑΠ 

10/1997, που εδέχθη αφ' ενός ότι δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, αφ' 

ετέρου ότι εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 224 ΚΠοΛΔ, κατά το οποίο 

απαγορεύεται η αλλαγή της βάσεως της αιτήσεως, ενώ κατά τη θεωρία της 

εξατομικεύσεως, επιτρέπονται συγχρόνως δύο βάσεις, επίσης η αλλαγή της βάσεως8. 

 9) Είναι φανερό, από το όλο περιεχόμενο της, ότι η ΑΠ 54/1990 οδηγείτο σε 

εφαρμογή της θεωρίας της εξατομικεύσεως, και συγκεκριμένα. 

 10) (α) Δεν αναφέρει το ουσιώδες, σε ποια χρονική στιγμή κρίνει, ήτοι αν κρίνει 

κατά την κατάθεση της αιτήσεως ή πριν ή μετά την διόρθωση κλπ κατά το άρθρο 627 

ΚΠολΔ, ή γενικώς, αν κρίνει πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ή μετά την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής, διότι μετά θα έπρεπε ο δικαστής να έχει εφαρμόσει το 

άρθρο 629 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι η αίτηση θα πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη.  

 11) (β) Για να αποφανθεί, ότι εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως  

αναφέρει μόνον το άρθρο 626 ΚΠολΔ και ότι στις διατάξεις του άρθρου 626  ΚΠολΔ 

δεν γίνεται παραπομπή στο άρθρο 216 § 1 στοιχ α ΚΠολΔ. Όμως σε όλα τα ένδικα 

μέσα και ένδικα  βοηθήματα και στην αίτηση γίνεται παραπομπή μόνο στο άρθρο  118 

ΚΠολΔ, και για όλα (έφεση, αναίρεση, αναψηλάφηση, ανακοπή) γίνεται δεκτό ότι 

πρέπει  να είναι σαφή, ορισμένα και νομικά βάσιμα. Ουδόλως δε εφαρμόζει το άρθρο 

629 ΚΠολΔ,  σαν να δέχεται ότι δεν υπάρχει νομική διάταξη άρθρου 629 ΚΠολΔ, όπερ 

ο δικαστής δεν δικαιούται να παραλείψει, όπως αναπτύσσομε στο κεφάλαιο για την 

εξουσία του δικαστή. Είναι δηλαδή,  όπως σε αγωγή, να λαμβάνεται υπ' όψη μόνον το 

                                                 
6  ΑΠ 54/1990 ΕλλΔικ 32/62 

7  ΑΠ 54/1990 ΕλλΔικ 1991/62 

8  Κ. Μπέης Δ 1981/402 (408) 
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πρώτο τμήμα του άρθρου 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ ότι ''Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που 

ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων'' 

χωρίς δηλαδή το δεύτερο τμήμα ''που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή...'', 

στο οποίο παραλειπόμενο τμήμα ορίζεται η νομική βασιμότης της αγωγής, και από 

αυτό να συνάγεται το εσφαλμένο συμπέρασμα, ότι δεν απαιτείται η αγωγή να είναι 

νομικά βάσιμη. 

 12) (γ) Δέχεται ότι δεν περιελήφθη στο άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ ''η αναφορά της 

αιτίας της απαιτήσεως'' και ακολούθως δέχεται ότι '' δεν είναι αναγκαίος ο νομικός 

χαρακτηρισμός της απαιτήσεως (ο οποίος αποτελεί συμπέρασμα νομικής υπαγωγής).  

 13) Όμως έτσι εσφαλμένως παραλείπει να ερμηνεύσει την νομική έννοια 

απαίτηση, που ορίζεται στα άρθρα 623, 626 ΚΠολΔ και  αποτελεί το συμπέρασμα 

νομικής υπαγωγής9, που αυτή εμπεριέχει την αιτία. 

 14) Διότι απαίτηση είναι η νομική έννοια και ονομασία της ενοχής, 

εξεταζόμενη από την πλευρά του δανειστή10. Με τον όρο δε απαίτηση νοείται όχι μόνο 

το οφειλόμενο ποσό, αλλά και η ιστορική και νομική βάση, στις οποίες θεμελιώνεται η 

αξίωση11. 

 15) Όμως ορθώς δέχεται ότι είναι απαιτούμενο στοιχείο της διαταγής πληρωμής 

η αιτία. Οπότε τίθεται το ερώτημα από ποια στοιχεία της αιτήσεως ο δικαστής θα 

προσδιορίσει το στοιχείο της αιτίας, αφού ο δικαστής οτιδήποτε για την υπόθεση 

γνωρίσει με βάση τους ισχυρισμούς του αιτούντος οι οποίο περιέχονται στην αίτηση. 

 16) (δ) Ακολούθως (σελ. 64ΙΙ)  η ΑΠ 54/1990 δέχεται ότι δεν ήτο αναγκαία η 

παράθεση των χρεωπιστώσεων της κινήσεως του αλληλόχρεου λογαριασμού, δηλαδή 

δέχεται ότι η ΑΠ 370/2012 στην 5η σκέψη της, για την οποία αναπτύσσομε σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 17) Για τους αναφερόμενους λόγους έχει εσφλαμένως κρίνει η ΑΠ 54/1990, εφ' 

όσον, έχουν προταθεί οι άνω ελλείψεις με παραδεκτούς, αρχικώς λόγους ανακοπής, και 

ακολούθως λόγους αναιρέσεως. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ορθές οι κρίσεις για το 

περιεχόμενο της αιτήσεως, για να αποτελέσουν καθοδήγηση για άλλες υποθέσεις. 

 18) Ακόμη η ΑΠ 54/1990 είναι αντίθετη τόσο στα άρθρα 4 § 1 Σ και 110 

ΚΠολΔ, κατά τα οποία, με βάση την αρχή της ισότητος, οι διάδικοι έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Διότι  κατά την ΑΠ 54/1990 ο μεν δανειστής, ο 

οποίος μάλιστα έχει απεριόριστο ίσως χρόνο και οργάνωση, υποχρεούται να περιλάβει 

στο δικόγραφο του, στην αίτηση, μειωμένα στοιχεία, ο δε οφειλέτης μέσα σε χρονικό 

διάστημα 15 εργασίμων ημερών, ίσως και σε χρόνο 3 εργασίμων ημερών, κατά την 

ελεύθερη απόφαση του δανειστή, με επικρεμάμενη την εκτέλεση, υποχρεούται να 

περιλάβει στο δικό του δικόγραφο, στην ανακοπή, περισσότερα, αφού η ΑΠ 54/1990 

δέχεται ότι η ανακοπή θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και νομικά βάσιμη. 

 19) Η ΑΠ 54/1990 επίσης είναι αντίθετη, όπως και όλες οι αποφάσεις, που 

                                                 
9  Πρβλ. Γεωργ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ 22, . 39 ότι '' πάσα κρίσις είναι συνεπτυγμένος 

συλλογισμός και πας συλλογισμός αναλελυμένη κρίσις'' 

10  Γεωργ. Μπαλής, Γεν. Αρχαί, έκδοση Η, σελ 74 

11  ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641 
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δέχονται τα ίδια με αυτή, στο άρθρο 20 § 1 Σ, αφ' ενός γιατί η διαταγή πληρωμής 

εκτελείται χωρίς να έχει προεπιδοθεί στον οφειλέτη άλλο, εισαγωγικό δικόγραφο12, αφ' 

ετέρου ότι ο οφειλέτης-ανακόπτων, χωρίς δική του επιλογή και οπωσδήποτε χωρίς 

υπαιτιότητα του, περιέρχεται, ως προς την παρεχόμενη σ' αυτόν, κατά το άρθρο 20 § 1 

Σ έννομη προστασία, σε δυσμενέστερη θέση από ότι θα ήτο, αν είχε ασκηθεί κατ' 

αυτού αγωγή, αφού έχει να αντιμετωπίσει ένα ελλιπές, σε σχέση με την αγωγή, 

δικόγραφο, και αφού ακόμη, πχ δεν δικαιούται σε επίκληση στο Εφετείο λόγων, με 

εφαρμογή των άρθρων 269 και 527 ΚΠολΔ13, όπως είναι η κρατούσα άποψη. 

 δ) Έλληνες θεωρητικοί 

 20) Η θεωρία του δικαίου συνδέεται αρρήκτως με την πράξη εφαρμογής του 

δικαίου. Για την ακρίβεια η θεωρία του δικαίου καθοδηγεί την πράξη εφαρμογής του 

δικαίου, αλλά και καθοδηγείται από την πράξη, μάλιστα ενδείκνυται η συμπλήρωση ή 

αναδιάρθρωση της θεωρίας, όταν αυτό τελολογικώς ενδείκνυται14. 

 21) Πάντως, χωρίς να αναιρείται η αναφερόμενη ορθή διαπίστωση, η θεωρία 

του δικαίου προηγείται της πράξεως, με την συλλογή και ένταξη γνώσεων και απόψεων 

εις σύστημα,  που είναι ένα λογικώς συναρτώμενο όλων αυτών, και με βάση το 

σύστημα καθοδηγεί την πράξη εφαρμογής του δικαίου. 

 22) Όμως, όσον αφορά την διαδικασία της διαταγής πληρωμής, και ιδίως το 

αναγκαίο περιεχόμενο της αιτήσεως, με επίδραση της Γερμανικής θεωρίας ως προς τα 

θέματα αυτά, η Ελληνική θεωρία έχει περιορισθεί να αναπτύσσει ότι δέχεται η 

νομολογία, η οποία δέχεται, όσα ως άνω, δέχεται η ΑΠ 54/1990.  

 23) Αλλά έτσι η θεωρία έχει σχεδόν παραλύσει, ως προς τον σπουδαίο ρόλο της, 

της καθοδηγήσεως της πράξεως. Διότι περιορίζεται να δέχεται και να μεταφέρει στην 

Ελλάδα, όσα ισχύουν στην Γερμανία, όπως ακριβώς γίνεται και από τη νομολογία. Έτσι 

εσφαλμένως ερμηνεύεται και εφαρμόζεται η ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία. 

 24) Δεν μπορεί δε να εφαρμοσθούν στην Ελληνική έννομη τάξη, όσα ισχύουν 

στην Γερμανία, εκτός άλλων, διότι είναι ουσιώδεις οι διαφορές της νομοθεσίας μας, 

από την ισχύουσα στην Γερμανία, όπως πιο πάνω ανεφέρθη, μεταξύ πολλών άλλων, ότι 

κατ' εξαίρεση όσων ισχύουν σε άλλες 14 χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα η διαταγή 

πληρωμής με την έκδοση της, κατά το άρθρο 631 ΚΠολΔ,  είναι αμέσως εκτελεστή, 

ενώ στην Γερμανία και τις άλλες 14 χώρες  της ΕΕ δεν είναι αμέσως εκτελεστή, ώστε 

στην Ελλάδα ο δικαστής που εκδίδει την διαταγή πληρωμής, θα πρέπει να έχει 

σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση  και μάλιστα πληρέστερη από ότι σε αγωγή. 

 ε) Οι θεωρητικοί ειδικώς ασχοληθέντες με διαταγή πληρωμής 

                                                 
12  Όπως έχει δεχθεί Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικώς σε Αθανασά 

(Αθαν.,Χριστ., Ιωαν.) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής-Περιεχόμενο της για υπόλοιπο 

λογαριασμού, ΔΕΕ  2014/562, σε σελ. 568 παραπομπές για το θέμα αυτό. Γι' αυτό στο άρθρο 631 εδ β 

ΚΠολΔ ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση αναστέλλεται η εκτελεστότητα διαταγής πληρωμής κατά προσώπου με 

διαμονή  ή έδρα στο εξωτερικό,-αλλά αυτό δεν είναι αρκετό διότι θα πρέπει να ισχύει για τις διαταγές 

πληρωμής κατά κατοίκων με διαμονή ή έδρα την Ελλάδα με βάση την αρχή της ισότητος άρθρο 4 Σ.   

13  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 14 αρ. 296 επ. 

14  Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 158 
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 25) Οι Έλληνες θεωρητικοί που έχουν ασχοληθεί και γράψει βιβλία ή μελέτες, 

για την έκδοση διαταγής πληρωμής, δεν έχουν βοηθήσει στην διευκρίνιση, όσων 

ισχύουν για  τη διαταγή πληρωμής, όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρεται. 

 26) Διότι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, έχουν επηρεασθεί 

από όσα ισχύουν στην Γερμανία. Και επίσης από όσα δέχεται η νομολογία μας, με 

πρώτη την ΑΠ 54/1990. 

 27) Εξ αιτίας αυτών, μετέχουν και επιτείνουν την αβεβαιότητα και τη σύγχυση, 

που υπάρχει για τα πράγματι δύσκολα αυτά νομικά θέματα. Συνήθως υποστηρίζουν 

απόψεις, που δεν είναι όλες της μίας από τις δύο θεωρίες. Αλλά αναφέρουν ότι είναι 

εφαρμοστέα η θεωρία της εξατομικεύσεως, χωρίς να προβαίνουν σε ερμηνεία των 

εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, όπως θα έπρεπε. Ακολούθως δε υποστηρίζονται 

διάφορες απόψεις, εκ των οποίων κάποιες είναι της θεωρίας της εξατομικεύσεως. 

Παραμένει όμως η αναφορά των ότι εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως και 

έτσι η ζημία στην ορθή απόδοση δικαιοσύνης έχει γίνει, που η ζημία είναι πάντοτε εις 

βάρος των οφειλετών. 

 28) Είναι λοιπόν αναγκαίο να αποκαθαρθεί η υπάρχουσα  σύγχυση και 

αβεβαιότης, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι χρήσιμο να γίνει προσπάθεια, εκτός 

ίσως άλλων, να προσδιορισθεί ποιο είναι το οριζόμενο από τα άρθρα 623 επ ΚΠολΔ, 

και τα άλλα εφαρμοστέα άρθρα του ΚΠολΔ, περιεχόμενο της αιτήσεως, η σχέση της με 

την διαταγή πληρωμής, επίσης η σχέση της με την ανακοπή, ακόμη η σχέση της 

αιτήσεως με την απόφαση επί της ανακοπής, με την έφεση και αυτών μεταξύ των.  

 29) Ίσως οι αποκλείνουσες απόψεις από την ορθή άποψη, ότι εφαρμόζεται η 

θεωρία του ουσιαστικού κανόνα δικαίου, χωρίς εξαιρέσεις, να οφείλεται και στη 

συζήτηση για την φύση της διαταγής πληρωμής, αν είναι απόφαση δικαστηρίου ή 

διοικητική πράξη κλπ. Αλλά αυτό είναι τελείως αδιάφορο, διότι αυτό που πράγματι 

συμβαίνει σε διαταγή πληρωμής, και είναι το σπουδαίο για το οφειλέτη, την οικονομία, 

την κοινωνία και την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή νόμων, είναι ότι την εκδίδει 

δικαστής, και ότι εκδίδοντας την διαταγή πληρωμής δικαιοδοτεί, οριστικά, και 

επομένως ο οφειλέτης θα πρέπει να τυγχάνει προστασίας, όπως όταν ασκείται κατ' 

αυτού αγωγή, πρέπει δε να εφαρμόζονται, εκτός άλλων, τα άρθρα 5 § 1, 20 § 1, άρθρο 6 

ΕΣΔΑ, χωρίς διαφοροποιήσεις και επιφυλάξεις. 

 30) Κατωτέρω δε θα αναφερθούμε σε όσα υποστηρίζουν, για τα θέματα αυτά, οι 

Ευαγγ. Ποδηματά, Χαρ. Παπαδάκης και Στεφ. Πανταζόπουλος.   

 δ) Ευαγγ. Ποδηματά 

 31) Η Ευαγγ. Ποδηματά15 έχει διεξοδικώς και επιτυχώς αναπτύξει, σε μόλις 49 

σελίδες, όλα τα θέματα, δικονομικά και ουσιαστικά, που αφορούν την διαταγή 

πληρωμής, μάλιστα με πολλές παραπομπές σε συγγραφείς και νομολογία, κατ' 

ακολουθίαν δε  της μικρής εκτάσεως των κειμένων, είναι περιληπτική η αναφορά για 

πολλά θέματα. Όμως επηρέασε την θεωρία και κυρίως την πράξη. Έτσι, είναι αναγκαία 

η αναφορά μας στις απόψεις που υποστηρίζει. 

                                                 
15  Ευαγγ. Ποδηματά, σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας ΚΠολΔ 623-634 
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 32) Όμως, όπως και άλλοι θεωρητικοί, για το θέμα της εφαρμοστέας θεωρίας, 

επήρε ως δεδομένο, κατά κάποιο τρόπο, ότι εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, 

ακολουθώντας κυρίως την ΑΠ 54/1990, για την οποία σχολιασμός αμέσως πιο πάνω.  

 33) Θα πρέπει δε να τονισθεί ότι αναπτύσσει (ΚΠολΔ 626 αρ. 8, 9) σε μόλις  8 

στίχους για τα άρθρα 118 και 119 ΚΠολΔ16 και σε μόλις 7 στίχους αναφέρει  ότι 

εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, χωρίς την ελάχιστη εξήγηση ή θεμελίωση.  

 34) Όμως ευλόγως ανεμένετο η κριτική της ΑΠ 54/1990, που δέχεται  ότι  δεν 

εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως και επίσης της ΟλΑΠ 10/1997, που δέχεται 

ότι δεν εφαρμόζεται η θεωρία εξατομικεύσεως, και ότι εφαρμόζεται το άρθρο 224 

ΚΠολΔ. Ήτο ακόμη αναμενόμενη κάποια περαιτέρω εξήγηση για την άποψη 

εφαρμογής της θεωρίας της εξατομικεύσεως, κατ' εξαίρεση στην αίτηση, όταν είναι 

καθολική η άποψη της θεωρίας και της νομολογίας, ότι για την αγωγή, κατά το άρθρο 

216 § 1 εδ β ΚΠολΔ, εφαρμόζεται η θεωρία του ουσιαστικού κανόνα δικαίου, όπως 

αυτό δέχεται για την αγωγή και η ΑΠ 370/2012. 

 35) Αναφέρει κατά λέξη σε ΚΠολΔ 626 αρ 9 ότι:  ''Περαιτέρω κατά την παρ ΙΙ γ 

[του άρθρου 626] η αίτηση πρέπει να αναφέρεται στην απαίτηση και στο ακριβές ύψος 

του οφειλόμενου ποσού περιλαμβανομένων και των τόκων. Η διάταξη 

διαφοροποιούμενη από το άρθρο 216 Ι, το οποίο επιβάλλει τον ουσιαστικό ή 

συγκεκριμένο προσδιορισμό της ιστορικής βάσεως της αγωγής (ανωτ. αρθρ. 216 αριθ 

2), αρκείται στην εξατομίκευση της αξιώσεως (Μητσόπουλος, Παρέμβαση, σ 324)17. 

Για την ορισμένη αναφορά της απαιτήσεως δεν απαιτείται έκθεση του συνόλου των 

δικαιογόνων περιστατικών, αλλά αρκεί η έκθεση εκείνων μόνον που εξατομικεύουν την 

απαίτηση από άποψη αντικειμένου και τρόπου γενέσεως της και δικαιολογούν το 

συμπέρασμα για την ύπαρξη της (ΑΠ 54/1990)...'' 

 36) Παρατηρούμε επί των αμέσως πιο πάνω, για το περιεχόμενο της αιτήσεως, 

ότι  

 37) (α) Πρώτον. Η σύγκριση δεν θα πρέπει να περιορισθεί μεταξύ του άρθρου 

216 Ι ΚΠολΔ και του άρθρου 626 § 2 εδ γ ΚΠολΔ. Διότι στο άρθρο 216 § 1 εδ α 

ΚΠολΔ ορίζεται ότι '' Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 

117 πρέπει να  περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με 

το νόμο την αγωγή .... Ήτοι ότι η αγωγή θα πρέπει να είναι ορισμένη [από το άρθρο 

118] σαφής και νομικά βάσιμη. Το άρθρο δε 626 § 2 ΚΠολΔ-, είτε τμήμα του, είτε 

ολόκληρο αναφέρεται μόνον στο άρθρο 118 ΚΠολΔ και την απαίτηση, όπερ δεν αρκεί, 

αλλά θα πρέπει να συνδυασθεί με το άρθρο 629 ΚΠολΔ, οπότε μόνον τότε γίνεται 

αναφορά σε όλο το περιεχόμενο της αιτήσεως, το αντίστοιχο στο άνω περιεχόμενο του 

άρθρου 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ. 

                                                 
16  Ευαγγ. Ποδηματά, σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας ΚΠολΔ 626  αρ 8 αναφέρει ότι '' η αίτηση 

πρέπει κατ' αρχήν να περιλαμβάνει τα κατ' άρθρο 118 και 119 Ι στοιχεία κάθε δικογράφου..'', που το 

άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ ορίζει ότι το αντικείμενο του δικογράφου πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο 

και όχι εξατομικευμένο, οι λέξεις δε στους νόμους έχουν τη σημασία των, δεν μπορούν να ερμηνεύονται 

αυθαιρέτως. 

17  Γεωργ. Μητσόπουλος, παρέμβαση του ευρισκόμενη στα πρακτικά του 18ου Πανελληνίου 

συνεδρίου της ΕΕΔ , του 1994, σελ 324 
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 38) (β) Έτσι παρατηρούμε δεύτερο ως προς την περιγραφή, δεν ενδιαφέρει 

κυρίως, αν θα είναι ευρεία, ευρύτερη, συνοπτική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι η 

περιγραφή να είναι κατά τα αναφερθέντα άρθρα 626 § 2, 629 ΚΠολΔ, σαφής,  

ορισμένη και νομικά βάσιμη. Οπωσδήποτε να περιέχει περιγραφή, ως προς τους 

εφαρμοστέους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, που να καθιστά την αίτηση, κατά το  

άρθρο 629 ΚΠολΔ, νομικά βάσιμη, οπότε, μόνον τότε, όπως ορίζεται στο άρθρο 629 

ΚΠολΔ, θα γίνει δεκτή η αίτηση και θα εκδοθεί διαταγή πληρωμής, που αυτό 

ενδιαφέρει την έννομη τάξη. Χωρίς να αρκεί η αίτηση να είναι μόνον ορισμένη, αφού 

έτσι δεν εφαρμόζεται το άρθρο 629 ΚΠολΔ και δεν εκδίδεται διαταγή πληρωμής. 

 39) Δηλαδή παραλείπει να αναφέρει τα άρθρα άρθρα 118 αρ. 4 και 629 ΚΠολΔ 

που αυτά,  (άρθρα 118 αρ. 4, 629) όλα μαζί, όχι μόνον το 118 αρ 4, είναι συγκρίσιμα με 

το άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, για την αγωγή, που ορίζει ότι θα πρέπει να είναι σαφής, 

ορισμένη και νομικά βάσιμη και ομοίως ορίζεται για την αίτηση. 

 40) Εξ άλλου, ο πρώτος από εμάς, έχοντας για αρκετές ώρες ακούσει ομιλούντα 

τον καθηγητή Γεωργ. Μητσόπουλο και έχοντας διαβάσει τους δύο (2) τόμους μελετών 

του και την μελέτη του σε ΕλλΔικ 1995/1, όπου χαρακτηριστικά υποστηρίζει ότι ''Αι εν 

Γερμανία  διδόμεναι λύσεις είναι ξέναι προς το ημέτερον δίκαιον'', χωρίς αναφορά 

εξαιρέσεως για διαταγή πληρωμής, θεωρώ βέβαιο ότι δεν είχε ισχυρισθεί ότι 

εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως για την αίτηση για έκδοση διαταγής 

πληρωμής, αλλά αυτό κατεγράφη,  στα πρακτικά από κάποια παραδρομή, από λάθος, 

αλλά επ' ουδενί ήτο δήλωση του ίδιου. 

 41) Αλλά, έτσι δεν είναι ορθές, ή έστω πειστικές τόσο η κύρια παραδοχή της, ότι 

εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, όσο και οι άλλες κύριες ή μερικότερες 

παραδοχές της, σχετικά με το θέμα αυτό, όπως πιο πάνω αναφέρομε.   

 42) Κατ' ακολουθίαν δε της παραδοχής της αυτής, ότι εφαρμόζεται η θεωρία της 

εξατομικεύσεως, υποστηρικτικά  προς αυτήν ετοποθετήθη σε όλα τα άλλα κύρια ή 

μερικότερα θέματα.  

 43) Ακολούθως υποστηρίζει η Ευαγγ. Ποδηματά  ότι ''Η θεωρία της 

εξατομικεύσεως έχει εδώ ως αναγκαία παραπληρώματα της αφ' ενός την κατά την παρ 

ΙΙΙ [άρθρον 626] υποχρεωτική επισύναψη στην αίτηση των αποδεικτικών της 

απαιτήσεως εγγράφων και αφ' ετέρου την παρεχόμενη κατ' άρθρο 627 α,β στον δικαστή 

εξουσία να ζητήσει διασαφηνίσεις από τον αιτούντα ή να του υποδείξει συμπληρώσεις 

ή διορθώσεις της αιτήσεως''. 

 44) Αλλά αυτά δεν είναι ξεχωριστά, πρωτότυπα, που συμβαίνουν μόνον στην 

αίτηση, αλλά τα ίδια ακριβώς ισχύουν και σε αγωγή. Έτσι η επισύναψη των εγγράφων 

είναι αναγκαία, διότι δεν προβλέπεται στην διαδικασία αυτή η κατάθεση προτάσεων, 

ακόμη σε αγωγή θα κατατίθεντο  κατά την συζήτηση, ενώ σημαντικό θα ήτο μόνον, αν 

σε αγωγή, δεν θα ήτο αναγκαία η κατάθεση των εγγράφων. Οι διασαφηνίσεις και 

συμπληρώσεις δε ισχύουν ακριβώς, και περισσότερο εξειδικευμένα σε αγωγή. 

 45) Προσθέτομε ότι στο άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, όπως και στο άρθρο 216 § 1 

εδ α ΚΠολΔ, η αίτηση και η αγωγή, θα πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες, που όπως 

αναφέρομε υπό Στ, επιβάλλουν να είναι η περιγραφή σαφής και συγκεκριμένη, που σε 
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συνδυασμό με ότι θα πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη, οριοθετούν πλήρως την 

μοναδικότητα της περιπτώσεως, που η μοναδικότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

το δεδικασμένο, κατά τα άρθρα 633 § 2 εδ γ και 324 ΚΠολΔ. Ενώ στην θεωρία της 

εξατομικεύσεως αρκεί η παράθεση στην αγωγή του βιοτικού συμβάντος, χωρίς να είναι 

αναγκαίο για το παραδεκτό και το δεδικασμένο να είναι σαφές, ορισμένο, όπως 

αναφέρομε στο κεφάλαιο ΙΒ.  

 46) Ακόμη υποστηρίζει (υπό 629 αρ 1) ότι  ο δικαστής δέχεται την αίτηση όταν 

είναι νομικά βάσιμη, χωρίς να εξηγεί σε τι ανάγεται αυτό. Διότι, δεδομένου ότι η 

διαδικασία της διαταγής πληρωμής είναι ενταγμένη στο σύστημα του ΚΠολΔ, η 

ερμηνεία που ταιριάζει είναι ότι θα πρέπει να περιέχεται στην αίτηση και να γίνεται 

δεκτή μόνον μία νομική βάση, με συγκεκριμένη, όπως ανεφέρθη, ιστορική βάση και 

όχι βιωτικό συμβάν, για το οποίο βιωτικό συμβάν ίσως υπάρχουν περισσότερες βάσεις. 

Αφού πιο πάνω ορθώς δέχεται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή όταν είναι νομικά βάσιμη, 

στο άρθρο 628 αρ 1 δεν αναφέρει ότι απορρίπτεται η αίτηση, όταν δεν είναι νομικά 

βάσιμη.  

 47) Εξ άλλου δέχεται  (626 αρ 9) ότι η θεωρία της εξατομικεύσεως είναι 

επιεικέστερη για τον αιτούντα, όπερ είναι αντίθετο προς την αρχή της ευνοίας του 

οφειλέτη, ενώ δεν είναι ορθή και η αιτιολογία ότι αυτό δικαιολογείται από το ότι η 

άμυνα του οφειλέτη μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο18. Όμως το αντίθετο θα ήτο 

το ορθό, όπως προτείνει ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΚ19. Θα ήτο αυτό έστω ανεκτό, 

αν αυτά ανεφέροντο για τη Γερμανία, όπου  η διαταγή οχλήσεως δεν είναι αμέσως με 

την έκδοση της εκτελεστή. Αλλά είναι αντίθετη στον Ελληνικό νόμο, όπου η διαταγή 

πληρωμής είναι εκτελεστή αμέσως με την έκδοση της. 

 48) Υποστηρίζει (626 αρ 4) ότι, όταν έχει υπάρξει δικονομική σύμβαση 

αποδείξεως, μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, δεν είναι απαραίτητο να παρατίθενται στην 

αίτηση τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού, χωρίς να εξηγεί με 

ποια διάταξη, πως συμβαίνει η σύμβαση αυτή που είναι αποδείξεως, να αναπληρώνει τα 

αναγκαία στοιχεία της βάσεως της αιτήσεως, όπερ δεν εξηγεί ούτε στο άρθρο 623 αρ 

31-32, στο οποίο παραπέμπει. Αλλά επαναλαμβάνομε και εδώ, όπως υπό Ε, ότι οι νόμοι 

είναι νόμοι, και θα πρέπει να εφαρμόζονται, και τέτοιος νόμος, για το αναγκαίο 

περιεχόμενο της αιτήσεως, είναι τα άρθρα 118 αρ 4 και 629 ΚΠολΔ, που ορίζουν ότι η 

αίτηση, όπως αναφέρομε υπό Ζ, θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και νομικά 

βάσιμη, ενώ αναγκαία στοιχεία της βάσεως της αιτήσεως είναι και τα κονδύλια 

χρεώσεων και πιστώσεων, όπως αναφέρομαι υπό ΙΑ.   

 49) Γενικώς οι θεωρητικοί και η νομολογία, και η Ευαγγ. Ποδηματά, που 

δέχονται ότι εφαρμόζεται η  θεωρία  της εξατομικεύσεως, για να ήσαν πειστικοί ή έστω 

για να εφαίνοντο ότι πράγματι προσεπάθησαν να ανεύρουν την αλήθεια, θα  έπρεπε, 

όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρεται, να συγκρίνουν τα άρθρα 118 αρ. 4 ΚΠολΔ και 629 

                                                 
18  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 202, σελ 

19  Γεωργ. Διαμαντόπουλος Δ 2001/605-606 σημ 3 αναφέρει ότι κατά τη γνώμη του Γενικού 

Εισαγγελέα του ΔΕΚ Marc Darmon ότι ''Λόγω της ελλείψεως καθού, ο δικαστής έχει κατ' ανάγκη ως 

αποστολή να ελέγξει, ακόμη  αυστηρότερα το βάσιμο των αξιώσεων του αιτούντος για να καλύψει την 

έλλειψη της κατ' αντιδικία διαδικασίας''. 
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ΚΠολΔ για την αίτηση, προς τα άρθρα 216 §1 εδ α ΚΠολΔ και 118 αρ. 4 για την αγωγή. 

Από την σύγκριση αυτή, θα είχαν δεχθεί, επαναλαμβάνομε ο νομοθέτης έχει ορίσει ότι  

τόσο η αγωγή, όσο και η αίτηση, θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και νομικά 

βάσιμη, χωρίς ουδεμία μεταξύ των διαφορά. Αντί για το ορθό αυτό, συγκρίνουν ως προς 

την αίτηση μόνον το άρθρο 118 αρ 4 ΚΠολΔ όπως έκανε η ΑΠ 370/2012 ή μόνο το 

άρθρο 626 § 2 εδ γ ΚΠολΔ, όπως έκανε η Ευαγγ. Ποδηματά, αμφότεροι δε να 

ερμηνεύουν και χωρίς να εφαρμόζουν το άρθρο 629 ΚΠολΔ. 

 50) Ενισχύεται,  ως προς την αίτηση η άνω άποψη, από την αναφορά στο άρθρο 

623 ΚΠολΔ και στα άρθρα 626 § 2, 626 § 3, 625 ΚΠολΔ και ίσως και αλλού, της 

νομικής έννοιας απαίτηση, που, όπως αναφέρομε πιο πάνω, είναι κατά Μπαλή η 

νομική έννοια που χρησιμοποιείται για την ενοχή από την πλευρά του δανειστή, ενώ θα 

πρέπει να αναφέρεται η ιστορική και νομική βάση της απαιτήσεως20. 

 51) Ένα άλλο λάθος μερικών από τους υποστηρικτές της θεωρίας της 

εξατομικεύσεως, και της ΑΠ 54/1990, είναι ότι θεωρούν ότι δεν ορίζεται ως αναγκαίο 

περιεχόμενο της αιτήσεως η αιτία, για την οποία οφείλεται το αιτούμενο ποσόν. Διότι 

αιτία προβλέπεται να περιέχεται στην αίτηση και είναι η αναφερόμενη νομική έννοια 

απαίτηση. 

 52) Ακόμη, ότι θα πρέπει να περιέχεται η αιτία, επιβάλλεται από το ότι η 

απαίτηση πρέπει, κατά το άρθρο 624 ΚΠολΔ, να μην εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, 

όρο ή αντιπαροχή και ακόμη να είναι ορισμένη, ήτοι να είναι βεβαία και 

εκκαθαρισμένη21. Για να διαπιστωθεί δε ότι δεν υφίσταται κάποια από τις αρνητικές 

αυτές προϋποθέσεις, είναι αναγκαίο να παρατίθεται στην αίτηση η αιτία, που είναι ή 

περιέχεται στην νομική έννοια απαίτηση. 

 ζ) Χαρ. Παπαδάκης 

 53) Ο Χαρ. Παπαδάκης, στο βιβλίο του22,  υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

 54) (α) Υποστηρίζει (σελ. 83) ότι «Πρέπει  να παρατηρηθεί ότι η άνω διάταξη 

(ΚΠολΔ 626 § 2 εδ γ) διαφοροποιείται από τη γενική της ΚΠολΔ 216 § 1 εδ α, δηλ. 

είναι ελαστικότερη με την έννοια ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απαραίτητη 

η έκθεση του συνόλου των γενεσιουργών περιστατικών της απαιτήσεως, ούτε είναι 

αναγκαίος ο νομικός χαρακτηρισμός αυτής23, αλλά αρκεί η έκθεση των πραγματικών 

εκείνων περιστατικών που εξατομικεύουν την απαίτηση...». Όμως  δεν αναφέρει ο Χ. 

Παπαδάκης ότι εφαρμόζεται και το άρθρο 118 ΚΠολΔ24, στο οποίο παραπέμπει το 

άρθρο 626 § 2 εδ α ΚΠολΔ. Εξ άλλου υποστηρίζει ότι δεν είναι αναγκαίος ο νομικός 

χαρακτηρισμός της απαιτήσεως, ενώ ως ακολούθως υποστηρίζει εφαρμογή του άρθρου 

                                                 
20  ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641. 

21   Ευαγγ. Ποδηματά, σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας ΚΠολΔ 624 

22  Χαρ. Παπαδάκης Διαταγή πληρωμής, 2011 

23  Όπως δέχεται, ότι δεν είναι αναγκαίος ο νομικός χαρακτηρισμός, όμως η ΑΠ 54/1990 ΕλλΔικ 

1991/62(63ΙΙ), η οποία ορθώς αναφέρει ότι ο νομικός χαρακτηρισμός είναι συμπέρασμα νομικής 

υπαγωγής, Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι σελ. 22 

24  Όπως δέχεται η ΑΠ 370/2012. Σημειώνεται ότι το άρθρο 118 ΚΠολΔ ορίζεται ως εφαρμοστέο 

σε όλα τα ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα, την αγωγή, την έφεση, την αναίρεση την, αναψηλάφηση, 

την ανακοπή, ώστε δεν μπορεί να έχει άλλη έννοια στην αίτηση από πχ την έφεση 
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629 ΚΠολΔ. Αλλά με εφαρμογή του άρθρου 629 ΚΠολΔ και του άρθρου 118 αρ 4  

πρόκειται για θεωρία του ουσιαστικού κανόνα δικαίου, υπάρχει δηλαδή ορισμένη, 

σαφής και πλήρης αναφορά του αντικειμένου του δικογράφου, άρα πλήρης έκθεση των 

γεγονότων και όχι απλώς παράθεση του βιοτικού συμβάντος. 

 55) (β) Υποστηρίζει (σελ 84) ορθώς ότι «η αίτηση δεν μπορεί να συμπληρωθεί 

με παραπομπή σε έγγραφα εκτός του κειμένου της, ούτε από την εκτίμηση των 

αποδείξεων.». Παρατηρούμε ότι η άποψη αυτή είναι αντίθετη, από ότι δέχεται η ΑΠ 

370/2012, στην 5η σκέψη της. 

 56) (γ) Υποστηρίζει (σελ 84) ορθώς ότι «ο δικαστής δεν μπορεί να εκδώσει 

διαταγή πληρωμής δεχόμενος άλλη βάση, διότι αυτό αποτελεί έλλειψη προδικασίας». 

Παρατηρούμε ότι η άποψη αυτή είναι αντίθετη προς την θεωρία της εξατομικεύσεως, 

κατά την οποία, όπως υπό ΙΒ αναφέρεται, επιτρέπεται να υπάρχουν συγχρόνως 

περισσότερες βάσεις και ότι ο δικαστής υποχρεούται να διερευνήσει τις πιθανές άλλες 

βάσεις, στις οποίες μπορεί να υπαχθεί το βιωτικό συμβάν, ώστε η άποψη του αυτή είναι 

αντίθετη στην θεωρία της εξατομικεύσεως, και στην 1η σκέψη της ΑΠ 370/2012. 

 57) (δ) Υποστηρίζει (σελ 105) ότι «Σε πρώτο στάδιο ο δικαστής πρέπει να 

ερευνήσει τη νομική βασιμότητα της αγωγής εδώ της αίτησης (ΚΠολΔ 629)». 

Δεχόμενος έτσι ορθώς, εμμέσως πλην σαφώς, αφ' ενός ότι είναι το ίδιο η αίτηση και η 

αγωγή, αφ' ετέρου ότι στην αίτηση είναι εφαρμοστέο το άρθρο 629 ΚΠολΔ και τρίτο, 

από τον συνδυασμό των δύο, ως άνω, παραδοχών, συμπέρασμα ότι η νομική βασιμότης 

είναι κοινή έννοια και η ίδια, στην αγωγή και στην αίτηση. 

 η) Στεφ. Πανταζόπουλος 

 58) Ο Στεφ. Πανταζόπουλος25, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του βιβλίου 

του πραγματεύεται κυρίως την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. 

 59) Πραγματεύεται δε και το περιεχόμενο της αιτήσεως για να προσδιορίσει 

τους λόγους ανακοπής οι οποίοι αφορούν στη βάση της αιτήσεως. 

 60) Έτσι (σελ 44, σημ 62) υποστηρίζει, χωρίς να παραθέτει οποιαδήποτε σκέψη 

για αιτιολογία, ότι ''αρκεί η έκθεση των πραγματικών περιστατικών που να 

εξατομικεύουν την απαίτηση...'' και εκεί παραπέμπει σε νομολογία και συγγραφείς με 

πρώτη την ΑΠ 54/1990. Αλλά ποια θεωρία εφαρμόζεται για την αίτηση, το οποίο 

συνάγεται από τους εφαρμοστέους νομικούς κανόνες, είναι ουσιώδες, διότι αυτό 

καθορίζει το αναγκαίο περιεχόμενο της αιτήσεως και έτσι και για τα θέματα ανακοπής, 

ώστε εύλογα ανεμένετο η θεωρητική του άποψη. 

 61) Ακόμη υποστηρίζει (σελ 42), αντίθετα από ότι δέχεται η ΑΠ 54/1990, ως 

άνω, ότι θα πρέπει στην αίτηση να γίνεται αναφορά ''της αιτίας της πληρωμής, δηλαδή 

της έννομης σχέσης από την οποία απορρέει  η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε...έστω 

συνοπτικά''. Εφαρμόζοντας προφανώς-με το συνοπτικά-την τρίτη έννοια του άρθρου 

118 αρ. 4 ΚΠολΔ-που είναι εφαρμοστέο κατά το άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ. Χωρίς όμως 

να αναφέρει το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν η περιγραφή θα πρέπει να είναι και ορισμένη, 

                                                 
25  Στεφ. Πανταζόπουλος, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (άρθρα 632-633). 2001 
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όπως ορίζει το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, που ορισμένη σημαίνει συγκεκριμένη26, όχι 

εξατομικευμένη. 

 62) Υποστηρίζει (σελ 43 σημ 61) ότι σε απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό 

δεν είναι ''αναγκαία η αναφορά και της κίνησης των χρεοπιστωτικών κονδυλίων του 

λογαριασμού αυτού, διότι αποδεικνύεται από το επισυναπτόμενο απόσπασμα των 

εμπορικών βιβλίων''. Όμως εδώ δεν πρόκειται μόνον για απόδειξη, αλλά για έλλειψη 

των κονδυλίων του λογαριασμού που είναι ουσιώδη στοιχεία της βάσεως της αιτήσεως, 

όπως αναφέρομε πιο πάνω για την Ευαγγ. Ποδηματά, επίσης υπό ΙΑ. 

 63) Αναφέρεται (σελ. 38 επ) σε μερικές διαδικαστικές προϋποθέσεις από τα 

άρθρα 106 ΚΠολΔ κλπ ότι εφαρμόζονται στην αίτηση και την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής. Έτσι εμμέσως ορθώς υποστηρίζει ότι εφαρμόζονται για το περιεχόμενο της 

αιτήσεως και  οι λοιπές διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ορίζεται στο άρθρο 591 § 1 

ΚΠολΔ. 

 Γ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠ 370/2012 

 1) Τις άνω δύο (2), υπό Α απόψεις έχει δεχθεί και η ΑΠ 370/201227, που έχει 

δεχθεί κατά λέξη: 

 2) (1η σκέψη) «Σύμφωνα με το άρθρο 626 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., το δικόγραφο 

της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να περιέχει: α) όσα ορίζουν τα 

άρθρα 118 και 117, ως και το άρθρο 119 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., 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. Η 

διάταξη αυτή, διαφοροποιείται από τη σχετική για το περιεχόμενο της αγωγής διάταξη 

του άρθρου 216 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., και δεν απαιτεί, όπως εκείνη, τον ουσιαστικό ή 

συγκεκριμένο προσδιορισμό της ιστορικής βάσης, αλλ' αρκείται στην έκθεση εκείνων 

μόνον των περιστατικών που εξατομικεύουν την απαίτηση από άποψη του 

αντικειμένου της, του είδους και του τρόπου της γέννησης της και δικαιολογούν την 

ύπαρξη αντίστοιχης συγκεκριμένης οφειλής εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η 

αίτηση, προς τον αιτούντα.».  

 3) (2η σκέψη) «Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 

και 624 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., συνάγεται ότι μπορεί να ζητηθεί, κατά την ειδική διαδικασία 

των άρθρων 624 επ. Κ.Πολ,Δ., η έκδοση διαταγής πληρωμής για το οφειλόμενο 

κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού (άρθρο 112 ΕισΝΑΚ), εφόσον 

τούτο είναι ορισμένο κατά ποσό και δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία και υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται εγγράφως: α) η σύμβαση ανοίγματος του 

λογαριασμού, β) το κλείσιμο του και γ) το υπόλοιπο που προέκυψε από το κλείσιμο 

του λογαριασμού αυτού.» 

 4) (3η σκέψη) «Εξάλλου, η συμφωνία μεταξύ του πιστούχου και της 

πιστοδότριας Τράπεζας, ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου προς τη δεύτερη θα 

αποδεικνύεται από απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας, δεν 

προσκρούει στη δημόσια τάξη και για αυτό είναι έγκυρη. Το απόσπασμα αυτό, στο 

                                                 
26  Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, έκδοση Δ, σελ 1617 

27  ΑΠ 370/2012 ΕΕμπΔ 2012/661, ολόκληρη σε ΤΝΠ ΔΣΑ 



  14 

οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιμο του λογαριασμού και το κατάλοιπο, επέχει 

θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει 

αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από 

αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολΔ, 52 ΝΔ 3026/1954, 14 Ν 

1599/1986).». 

 5) (4η σκέψη) «Από τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 626 

παρ. 1 και  2 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής 

για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ της αιτούσας 

πιστοδότριας Τράπεζες και του καθού η αίτηση πιστούχου αρκεί να αναφέρεται ότι 

μεταξύ των διαδίκων συμφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το 

απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της αιτούσας και ότι ο σχετικός λογαριασμός 

έκλεισε με ορισμένο υπόλοιπο υπέρ αυτής, το οποίο αποδεικνύεται από το πλήρες 

απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της, στο οποίο εμφαίνεται η όλη κίνηση του 

λογαριασμού, από την υπογραφή της συμβάσεως πιστώσεως μέχρι το κλείσιμο της». 

 6) (5η σκέψη) «Δεν είναι δε απαραίτητο να αναφέρονται στην αίτηση και τα 

επιμέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων αφού τα κονδύλια περιλαμβάνονται 

στο σχετικό απόσπασμα από το οποίο κατά τη συμφωνία των διαδίκων αποδεικνύεται η 

απαίτηση της πιστοδότριας τράπεζας». 

 7) Για την άνω 1η άποψη έχουν δημοσιευθεί δύο (2) μελέτες μας ήτοι : 

 8) (α) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής-Περιεχόμενο της για υπόλοιπο 

λογαριασμού σε ΔΕΕ 2014/562. 

 9) (β) Διαταγή Πληρωμής-Περιεχόμενο της αιτήσεως ιδίως για υπόλοιπο 

λογαριασμού (Μία άλλη προσέγγιση) σε ΔΕΕ 2016/.... 

 Δ) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 1) Για να διαπιστωθεί, ανακαλυφθεί, το νόημα ενός κανόνα δικαίου, 

χρησιμοποιείται η ερμηνεία του κανόνα αυτού28, με πρώτη την γραμματική ερμηνεία, 

που γίνεται με βάση το νόημα των λέξεων, τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει ο νομοθέτης. 

Αυτό είναι λογικό, αφού ο νομοθέτης, ως το μόνο πολιτειακό όργανο που είναι αρμόδιο 

για να εκφράσει τη ρυθμιστική βούληση της Πολιτείας  το πράττει με το σύνολο των 

λέξεων, με τις οποίες εκφράζει τη βούληση του προς τους κοινωνούς του δικαίου, έτσι 

αυτοί να μπορούν να κατανοούν τους κανόνες δικαίου και ακολούθως να 

συμμορφώνονται προς αυτούς29. 

 2) Εξ άλλου οι κανόνες δικαίου αποτελούν μέρος μιας γενικότερης ρυθμίσεως 

(συστήματος). Το οποίο σύστημα παρουσιάζει αλληλουχία και συνοχή των διαφόρων 

στοιχείων του συστήματος. Τα στοιχεία δε ενός συστήματος τελούν σε συστηματική 

σχέση τόσο μεταξύ τους, όσο και με το συνολικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο 

κανόνας δικαίου, θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο, ώστε να βρίσκεται σε αρμονία 

με τους λοιπούς κανόνες του συστήματος και με το συνολικό σύστημα. Συνεπώς σε 

                                                 
28  K. Σημαντήρας, Γ. Αρχαί, έκδοση Γ', αναθεωρημένη, σελ. 112, αρ. 157 και εκεί παραπομπές. 

29  Απ. Γεωργιάδης, Γεν. Αρχαί, έκδοση Γ' σελ 56 επ, Παν. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του 

Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, σελ. 131 επ. 
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περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να επιλέγεται η ερμηνεία με την οποία επιτυγχάνεται 

η αρμονική ένταξη του ερμηνευόμενου κανόνα στο ορισμένο σύστημα, στο οποίο έχει 

εντάξει ο νομοθέτης τον ερμηνευόμενο κανόνα30. 

 3) Ο θεσπίζων δηλαδή τους νομικούς κανόνες νομοθέτης, είναι το αρμόδιο 

όργανο για να εκφράζει την ρυθμιστική βούληση της Πολιτείας. Προβαίνει δε, ιδίως ο 

δημοκρατικά νομιμοποιούμενος νομοθέτης, στις ρυθμίσεις με χρήση της 

καθομιλουμένης γλώσσας, για να γίνονται  κατανοητοί από όλους, για να υπάρχει έτσι 

ασφαλής επικοινωνία και να επιτυγχάνεται ασφάλεια  δικαίου, ισότητα στη δικαστική 

μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων και υπακοή του δικαστή στις αξιολογικές 

αποφάνσεις του νομοθέτη31. 

 4)  Οι αποφάσεις δε των Δικαστηρίων θα πρέπει να έχουν ορθά ερμηνεύσει τους 

νόμους και να γίνονται κατανοητές από τους κοινωνούς κλπ, όπως αμέσως πιο πάνω 

ανεφέρθη. 

 5) Όμως, η άνω απόφαση ΑΠ 370/2012, δεν έχει προβεί, με την αναφερόμενη 

έννοια, στην ερμηνεία των νομικών εννοιών, που έχει κρίνει ότι είναι εφαρμοστέες. 

 6) Έτσι, όσα εδέχθη, ως άνω, η απόφαση αυτή δεν εξυπηρετούν τις 

αναφερθείσες αμέσως πιο πάνω επιδιώξεις, της κατανοήσεως από όλους τους 

κοινωνούς, της ασφαλούς επικοινωνίας, της ασφάλειας δικαίου και της ισότητος. 

 7) Κάνει δε εντύπωση ότι δεν γίνεται γραμματική τουλάχιστον ερμηνεία των 

αναφερομένων στην απόφαση νομικών διατάξεων, για να γίνει η άποψη αυτή 

κατανοητή, έτσι να πείσει και να καθοδηγήσει τα Δικαστήρια, αλλά σε μία 

Δημοκρατική Πολιτεία και τους πολίτες γενικώς32. 

 8) Όταν μάλιστα έχει προεκδοθεί η ΟλΑΠ 10/199733, που έχει δεχθεί, με 

μειοψηφία μόνον δύο (2) μελών, ότι στην διαδικασία της διαταγής πληρωμής, δεν 

εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, και ότι εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 

224 ΚΠολΔ. 

 9) Εξ άλλου η 1η σκέψη της ΑΠ 370/2012 είναι αντίθετη στην αρχή της 

ισότητας, που ορίζεται από τα άρθρα 4 § 1 Σ και 110 § 1  ΚΠολΔ, τα οποία ορίζουν το 

μεν άρθρο 4 § 1 Σ ότι '' Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου'', το δε άρθρο 110 § 1 

ΚΠολΔ ότι '' Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και είναι 

ίσοι ενώπιον του δικαστηρίου''. 

 10) Διότι δέχεται η ΑΠ 370/2012 ότι η ασκούμενη από τον δανειστή αίτηση για 

έκδοση διαταγής πληρωμής, αρκεί να είναι μόνον σαφής και ορισμένη, χωρίς να είναι 

και νομικά βάσιμη. Αλλά, όπως είναι η καθολικώς κρατούσα άποψη, η ασκουμένη από 

τον οφειλέτη ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 § 1 ΚΠολΔ, θα πρέπει να είναι αφ' ενός 

σαφής και ορισμένη, όπως η αίτηση, αφ' ετέρου και επί πλέον και νομικά βάσιμη.  

                                                 
30  Απ. Γεωργιάδης, Γεν. Αρχαί, έκδοση Γ' σελ 68. 

31  Π. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, σελ. 132, Π. Σούρλας, 

Θεμελιώδη ζητήματα της μεθοδολογίας του Δικαίου, μέρος Α, 1986,  σελ. 89, 29, 116. 

32   Π. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, αρ. 52, σελ. 175-176.  

33  ΟλΑΠ 10/1997. 
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 11) Ακόμη, άσχετα με τις υποστηριζόμενες απόψεις για την σχέση αιτήσεως και 

ανακοπής34, ουδείς υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχουν μεταξύ των, ενώ, όπως 

αναφέρομε υπό ΣΤ, όλα βασίζονται στην αίτηση. 

 Ε)  ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ 

 1) Κατά  το άρθρο 26 Σ, υφίστανται τρεις (3) λειτουργίες του Κράτους, ήτοι η 

νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. 

 2) Ώστε από το Σύνταγμα οριοθετείται η εξουσία του δικαστή σε σχέση με την 

νομοθετική λειτουργία. Έτσι οι νόμοι είναι νόμοι και θα πρέπει να εφαρμόζονται από 

τα Δικαστήρια μέχρι να καταργηθούν, αφού «μπορούμε φυσικά να ζητούμε την 

κατάργηση τους, αλλά όσο ισχύουν τους εφαρμόζομε»35. 

 3) Εξ άλλου ο δικαστής, όπως γίνεται καθολικά δεκτό από την Επιστήμη και την 

Νομολογία, δεν έχει απεριόριστη εξουσία να κρίνει ελευθέρως, να εφαρμόσει ή όχι τον 

νόμο, ή να τον εφαρμόσει, όπως αυτός θέλει, διότι «ο δικαστής δεν νομοθετεί, αλλά 

τελολογικώς εξειδικεύει το αντικειμενικώς ισχύον»36. 

 4) Ακόμη δε υποστηρίζεται ορθά ότι «ο νόμος στο δίκαιο μας δεσμεύει τον 

δικαστή»37. 

 5) Μεταξύ πλειόνων δε εναλλακτικών ερμηνευτικών ερμηνευτικών εκδοχών, θα 

πρέπει να δίνεται το προβάδισμα σε εκείνη που εναρμονίζεται πληρέστερα με τις άλλες 

διατάξεις, ώστε να διαφυλάσσεται η συστηματική ενότητα ως αίτημα της έλλογης 

δικαιοθετικής λειτουργίας38. 

 6) Τα ίδια, με τα αμέσως πιο πάνω, για την εξουσία του δικαστή, ότι δεν 

νομοθετεί, αλλά εφαρμόζει πιστά τους νόμους, δέχονται και οι ΣτΕ 1032/2013 και ΣτΕ 

3316/2014. 

 7) Συγκεκριμένα η ΣτΕ 1032/201339 εδέχθη ότι «δεν δύναται δε δια καταλλήλου 

ερμηνείας, επιχειρουμένης από τον δικαστή, να προσλάβει περιεχόμενο που θα την 

καθιστούσε συνταγματικά ανεκτή, διότι τέτοια ''ερμηνεία'' θα ισοδυναμούσε με κατασκευή 

νέας διατάξεως, αρμοδιότητα ανήκουσα στην νομοθετική εξουσία». 

 8) Η δε ΣτΕ 3316/201440 εδέχθη ότι «δεν δύναται να προσλάβει άλλο 

περιεχόμενο, ώστε να καταστεί συνταγματικώς ανεκτή, με ερμηνεία της από τον δικαστή, 

διότι το έργο τούτο θα υπερέβαινε τα όρια της ερμηνείας και θα ισοδυναμούσε με θέσπιση 

νέας διατάξεως, ήτοι με άσκηση νομοθετικής εξουσίας». 

 9) Τα πιο πάνω αναφερόμενα ισχύουν και για την ερμηνεία και εφαρμογή των 

                                                 
34  Στεφ. Πανταζόπουλος Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001 σελ 19 σημ 17, τις 

υποστηριζόμενες απόψεις για την σχέση αιτήσεως και ανακοπής. 

35  Μιχ. Σταθόπουλος, Επιστολή του σε Καθημερινή της  19.1.2016 σελ 10, με την ευκαιρία της 

συζητήσεως για το άρθρο 177 § 2 ΚΠΔ. 

36  Γ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 344. 

37  Παν. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, αρ. 9. 

38  Έτσι  Παν. Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου, 2000, σελ. 150, που εκεί 

παραπέμπει σε Larenz-Canaris, Απ. Γεωργιάδη, Π. Σούρλα, Φ. Σπυρόπουλο, Κ. Σταμάτη. 

39  ΣτΕ 1032/2013, Αρμ 2013/1048. 

40  ΣτΕ 3316/2014 Αρμ 2015/94 
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νομικών διατάξεων, που είναι εφαρμοστέες στην διαδικασία της διαταγής πληρωμής, 

αφού δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να ορίζει κάτι άλλο, οτιδήποτε, διαφορετικό.  

 10) Ώστε, και στην διαδικασία της διαταγής πληρωμής, ο Δικαστής  

υποχρεούται να ερμηνεύσει  και να εφαρμόσει τους νόμους, όπως αμέσως πιο πάνω, και 

υπό Δ, αναφέρεται. Δεν ενδιαφέρουν δε, και οπωσδήποτε δεν υπερισχύουν των 

αναφερομένων, απόψεις για την φύση της διαταγής πληρωμής, αφού το σημαντικό είναι 

ότι εκδίδεται από δικαστή41, και όπως υποστηρίζεται προσδίδει ο νόμος σταδιακά και 

υπό προϋποθέσεις όλες τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης42. Και ότι ''ο φυσικός 

δικαστής είναι ήδη αυτός, ο οποίος εξέδωσε την διαταγή πληρωμής''43.  

  

 ΣΤ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΟΛΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ-ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΚΟΛΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

 α) Εφαρμοστέες νομικές διατάξεις 

 1) Αφορούν τα στοιχεία της αιτήσεως, τα άρθρα 623, 626 § 2, 626 § 3, 627, 628, 

629 ΚΠολΔ, και τα στοιχεία της διαταγής πληρωμής τα άρθρα 630, 631 ΚΠολΔ, 

συνοπτικώς δε ισχύουν τα κατωτέρω.  

 β) Η αίτηση σαφής και ορισμένη 

 2) Το άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ ορίζει ότι η αίτηση περιέχει όσα ορίζουν τα άρθρα 

117 ή 118 και η παράγραφος 1 του άρθρου 119.  

 3) Ειδικώς ότι η αγωγή θα πρέπει να είναι ορισμένη ορίζεται από το άρθρο 118 

αρ. 4 ΚΠολΔ και το ότι η αίτηση θα πρέπει να είναι ορισμένη ομοίως ορίζεται από το 

άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ. 

 4) Το άρθρο δε 118 αρ 4 ΚΠολΔ εφαρμόζεται σε όλα τα ένδικα μέσα και όλα τα 

ένδικα βοηθήματα, και αυτό είναι που ορίζει ότι όλα αυτά, θα πρέπει να είναι σαφή και 

ορισμένα.  

 γ) Ειδικώς η απαίτηση 

 5) Είναι εσφαλμένη η άποψη ότι δεν είναι αναγκαίο στοιχείο της αιτήσεως η 

αιτία ή ο νομικός χαρακτηρισμός, που προτείνονται στην προσπάθεια που γίνεται για να 

γίνει δεκτό ότι  η αίτηση έχει απλό περιεχόμενο. 

 6) Διότι αιτία είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 623 και 626 § 2 και 626 § 3 

ΚΠολΔ νομική έννοια απαίτηση. 

 7) Εξ άλλου αναμφισβήτητα δεν είναι αναγκαίο να περιέχεται στην αίτηση ο 

νομικός χαρακτηρισμός, όπως δεν είναι αναγκαίος και σε αγωγή. Διότι τον νομικό 

                                                 
41  Πρβλ. 89 § 3 Σ ότι ''Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς 

απαγορεύεται'', ΑΕΔ 18/2005 Δ 37/41=ΕλλΔικ 2007/366. 

42  Διον. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ 78, 73, ότι '' Αποτελεί όμως (η διαταγή 

πληρωμής) δικαιοδοτική πράξη, στην οποία προσδίδει ο νόμος σταδιακά και υπό προϋποθέσεις, όλες 

τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης. 

43  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002, σελ 87. 
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χαρακτηρισμό, που νοείται η νομική μορφή,  η οποία δίδεται εις συγκεκριμένη ύλη44, 

δίδει κυριαρχικώς ο δικαστής, άσχετα με τον νομικό χαρακτηρισμό που δίδουν οι 

διάδικοι, οι οποίοι, κατά τα άρθρα 216 § 1 εδ α, 118 αρ. 4. 262 ΚΠολΔ, υποχρεούνται 

να προτείνουν μόνον πραγματικά γεγονότα. Αλλά επαναλαμβάνομε, αναφέρεται ότι δεν 

είναι αναγκαίος ο νομικός χαρακτηρισμός, για να δοθεί η εντύπωση ότι είναι εύκολο το 

περιεχόμενο της αιτήσεως. 

 8) Απαίτηση είναι η ονομασία που δίδεται στην ενοχή όταν εξετάζεται από την 

πλευρά το δανειστή45. Με τον όρο δε απαίτηση νοείται όχι μόνο το οφειλόμενο στο 

δανειστή ποσό, αλλά και η ιστορική και η νομική βάση, στις οποίες θεμελιώνεται η 

αξίωση προς παροχή.46  

 9) Ακόμη, αν δεν περιέχεται στην αίτηση αιτία, και μάλιστα καθόλου πχ 

αναγράφεται ότι μου οφείλει 10.000 €, ερωτάται ποια θα είναι τα αποδεικτέα γεγονότα, 

κατά το άρθρο 335 ΚΠολΔ, από που θα ληφθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 630 εδ δ 

''αιτία πληρωμής'' και ποιο δικαίωμα, ποιο αντικείμενο, ποια νομική αιτία47, θα υπάρχει, 

κατά τα άρθρα 633 § 2  εδ γ και 324 ΚΠολΔ, για να υπάρξει δύναμη δεδικασμένου, 

όπως αμέσως πιο κάτω αναφέρεται. 

 δ) Η αίτηση νομικά βάσιμη  

 10) Στο άρθρο 629 ΚΠολΔ, ορίζεται ότι ο δικαστής δέχεται την αίτηση κατά το 

μέρος που κατά την κρίση του είναι νομικά βάσιμη διατάσσει τον οφειλέτη να 

πληρώσει το οφειλόμενο ποσό...». 

 ε) Η αίτηση πραγματικά βάσιμη-Αποδεδειγμένη 

 11) Τα άρθρα 623, 626 § 3 ΚΠολΔ, ορίζουν ότι η απαίτηση και το οφειλόμενο 

ποσό πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται και να 

επισυνάπτονται στην αίτηση, το δε άρθρο 629 ΚΠολΔ, ορίζει ότι ο δικαστής δέχεται 

την   αίτηση  όταν είναι  πραγματικά βάσιμη, ήτοι αποδεδειγμένη. 

 στ) Διόρθωση κλπ αιτήσεως 

 12) Στο άρθρο 627 § 1 εδ β ΚΠολΔ, ορίζεται ότι ο δικαστής δικαιούται να 

υποδείξει στον αιτούντα να συμπληρώσει ή να διορθώσει  την αίτηση. Αυτή η 

δυνατότης υφίσταται μέχρι την έκδοση της διαταγής πληρωμής, όπως υπό ΙΕ 

αναπτύσσεται48. 

 ζ) Απόρριψη γενικά της αιτήσεως 

                                                 
44  Γεωργ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ 22, 42, 99, 101. 

45  Γεωργ. Μπαλής Γεν. Αρχαί, έκδοση Η, σελ 74. 

46  ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641, ΑΠ 1347/2011 ΝοΒ 2012/669, από έννομη σχέση. 

47  Ν. Κλαμαρής-Σ.Κουσούλης-Σ. Πανταζόπουλος Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 368, ότι η 

νομική αιτία ρητώς συγκαταλέγεται στα στοιχεία που προσδιορίζουν την ύπαρξη ή ανυπαρξία 

δεδικασμένου. 

48  Απ. Άνθιμος Η μεταβολή της βάσεως της αγωγής 2012, σελ. 256, για απαγόρευση μεταβολής 

της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, Αθαν. Αθανασάς, Το περιεχόμενο της αιτήσεως για 

έκδοση διαταγής πληρωμής με αίτημα το υπόλοιπο λογαριασμού Δ 2009/496 (503) ότι απαγορεύεται η 

διόρθωση της αιτήσεως μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) 

Διαταγή πληρωμής-Περιεχόμενο της αιτήσεως ιδίως για υπόλοιπο λογαριασμού ΔΕΕ 2016/ .... 
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 13) Στο άρθρο 628 § 1 εδ α ΚΠολΔ, ορίζεται ότι ο δικαστής απορρίπτει την 

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

πληρωμής. 

 η)Ανακοπή 

 14) Για την ανακοπή ορίζουν τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. 

 θ) Διαταγή Πληρωμής 

 15) Ορίζουν τα άρθρα 630 ΚΠοΛΔ για το περιεχόμενο της, με ουσιώδες ότι θα 

πρέπει να αναφέρεται η αιτία πληρωμής και άρθρο 631 ΚΠολΔ ότι είναι τίτλος 

εκτελεστός. 

 16) Τα αναφερόμενα για την ερμηνεία των νόμων και την εξουσία του δικαστή 

νομίζομε ότι ισχύουν και για τις άνω νομικές διατάξεις, των άρθρων 623-636 ΚΠολΔ, 

και όσες άλλες, κατά το άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται  στην διαδικασία 

εκδόσεως διαταγής πληρωμής, όπως τα άρθρα 106, 335, 224 ΚΠολΔ κλπ. 

 ι) Όλα βασίζονται στην αίτηση 

 17) Είναι σημαντικό, αλλά παραβλέπεται, ότι  ο αιτών-καθ' ου η ανακοπή, τους 

ισχυρισμούς και όλες τις προτάσεις του δικαιούται να πραγματοποιήσει μόνον με την 

αίτηση του και με την τυχόν συμπλήρωση ή διόρθωση της, κατά το άρθρο 627 § 1 εδ β 

ΚΠολΔ, η δε συμπλήρωση κλπ της αιτήσεως επιτρέπεται να γίνει μέχρι την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής, όπως αναφέρεται υπό ΙΕ. 

 18) Ο αιτών-καθ' ου η ανακοπή, αφού έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής δεν 

δικαιούται να προτείνει σε επόμενο στάδιο – όπως κατά τη συζήτηση της ανακοπής, 

εφέσεως κλπ– νέα στοιχεία, ούτε νέους ισχυρισμούς, ούτε νέα βάση αιτήσεως, ούτε να 

προσκομίσει νέα έγγραφα, ούτε καν άλλα έγγραφα (πχ επικυρωμένα, ενώ τα αρχικώς 

προσκομισθέντα δεν ήσαν επικυρωμένα), που να αφορούν την βάση της αιτήσεως49. 

 19) Ο δε ανακόπτων, ως προς τη βάση της αιτήσεως, δικαιούται να ασκήσει 

ανακοπή με λόγους, με τους οποίους βάλλει κατά όσων περιέχονται στην αίτηση και 

στην διαταγή πληρωμής. 

 20) Έτσι όλα βασίζονται στην αίτηση, τόσο η διαταγή πληρωμής, όσο και η 

ανακοπή, αλλά, όπως κατωτέρω αναφέρεται και το δεδικασμένο  

 21) Ορθώς δε γίνεται σχετικά δεκτό ότι «το αντικείμενο, που καθίσταται 

εκκρεμές στη δίκη της ανακοπής προσδιορίζεται αποκλειστικά από τους 

προβαλλόμενους με αυτή [λόγους], σε σχέση με τη βάση, στην οποία η απαίτηση 

στηρίζεται κατά την αίτηση για έκδοση της διαταγής πληρωμής»50. 

 22) Η αμέσως πιο πάνω άποψη, που έχει δεχθεί η ΟλΑΠ 10/1997, ότι 

προσδιορίζεται το αντικείμενο της ανακοπής και από την βάση της αιτήσεως είναι 

                                                 
49  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 4 αρ 369 επ. σελ. 829, 

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής-ο καθ' ου η ανακοπή αποδεικνύει με έγγραφα τα 

αναγκαία για την έκδοση διαταγής πληρωμής και κατά την συζήτηση της ανακοπής ΔΕΕ 2015/165, 

ΠολΠρΚερ. 1108/2015 Αρμ 2016/435. 

50  ΟλΑΠ 10/1997, ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641, που παραπέμπει στην ΟλΑΠ 10/1997. 
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ορθή. 

 23) Κατ' ακολουθίαν αυτών, και σε εφαρμογή των παραδοχών αυτών,  θα 

πρέπει,  η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, να είναι σαφής, ορισμένη και 

νομικά και πραγματικά βάσιμη, όπως ορίζεται στα άρθρα 118 αρ. 4, 629 ΚΠολΔ. 

 ια) Το δεδικασμένο βασίζεται στην αίτηση 

 24) Είναι επίσης σημαντικό ότι το δεδικασμένο βασίζεται στην αίτηση. 

Σχετικώς ορίζεται στο άρθρο 324 ΚΠολΔ, ότι «Δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ιδίων 

προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον 

πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία»51. 

 25) Ειδικότερα υποστηρίζεται το ότι ο ημέτερος ΚΠολΔ ακολουθεί την θεωρίαν 

του συγκεκριμένου ή ουσιαστικού προσδιορισμού του επίδικου δικαιώματος, προκύπτει 

εκ της ιστορίας, αλλά και της διατυπώσεως του άρθρου 216 § 1εδ α ΚΠολΔ, σε 

συνδυασμό προς την διάταξιν του άρθρου 224 ΚΠολΔ, επίσης δε και ο καθορισμός των 

ορίων της εκδοθησόμενης αποφάσεως, σε σχέση προς τα υπό των άρθρων 322 §1 και 

324 ΚΠολΔ προσδιοριζόμενα όρια του δεδικασμένου.52 

 26)  Για το δεδικασμένο σε διαταγή πληρωμής, ορίζεται στο άρθρο 633 § 2 εδ γ 

ΚΠολΔ ότι «Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής 

αποκτά δύναμη δεδικασμένου και είναι  δυνατό να προσβληθεί μόνο με 

αναψηλάφηση». 

 27) Δεν υπάρχει δε για την διαταγή πληρωμής  στα ειδικά για τη διαταγή 

πληρωμής άρθρα 623-636 ΚΠολΔ, άλλη διάταξη για το δεδικασμένο από το άρθρο 633 

§ 2 εδ γ ΚΠολΔ. 

 28) Έτσι, κατά το άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ, είναι εφαρμοστέα ευθέως ή 

αναλογικώς τα άνω άρθρα 322 § 1 και 324 ΚΠολΔ, ώστε στην αίτηση για έκδοση 

διαταγής πληρωμής, θα πρέπει να περιέχεται το δικαίωμα και επίσης το αντικείμενο, η 

ιστορική και νομική αιτία, για να είναι δυνατόν, σε σύγκριση με άλλη διαταγή 

πληρωμής ή με απόφαση, να διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη δεδικασμένου. 

 29) Ενισχυτική των αμέσως πιο πάνω αναφερόμενων είναι η άποψη ότι «Η 

διαταγή πληρωμής διαπλάστηκε, ώστε να λειτουργήσει τελικά ως πλήρες 

υποκατάστατο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Τυχόν αποδοχή της αντίθετης 

άποψης θα καθιστούσε κενή περιεχομένου την διάταξη του άρθρου 633 § 2 εδ γ 

ΚΠολΔ53».  

 30) Ώστε, με βάση και την προσέγγιση αυτή, για να υπάρξει δεδικασμένο από 

                                                 
51  Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ. 164, Διον. Κονδύλης, Το Δεδικασμένο, έκδοση Β, δι' 

όλου του βιβλίου και ειδικώς σελ 317, Ν. Κλαμαρής, Σ. Κουσούλης, Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική 

Δικονομία, 2012, σελ. 556 

52  Γεωργ. Μητσόπουλος Σκέψεις ως προς την ''αοριστίαν'' της βάσεως αγωγής, ΕλλΔικ 1995/1 

επ. 

53  Έτσι, Διον. Κονδύλης, Το Δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ 78, όπου στις σελ. 72-93 πραγματεύεται 

για τη  διαταγή πληρωμής, ενώ ακολούθως στη σελ. 78 και στη σελ. 79 πρόσθετα επιχειρήματα ότι 

εξομοιώνεται τελικώς η διαταγή πληρωμής από άποψη εννόμων συνεπειών προς δικαστική 

απόφαση. 
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διαταγή πληρωμής, θα πρέπει στην αίτηση να περιέχεται σαφής έκθεση των γεγονότων, 

ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και πλήρης ιστορική και νομική 

αιτία, ήτοι όσα ισχύουν σε αγωγή. 

 ιβ) Αίτηση διαταγής πληρωμής και σχέση  με αγωγή 

 31) Σε διάφορα σημεία της παρούσης, όπως ανωτέρω υπό αρ. 2, ισχυριζόμεθα 

ότι η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 118 αρ. 4 και 629 

ΚΠολΔ, πρέπει να έχει το ίδιο περιεχόμενο  με την αγωγή. 

 32) Προς επιβεβαίωση της άνω απόψεως παραθέτομε κατωτέρω ρητές απόψεις 

θεωρητικών 

 33) (α) ''Η διαταγή πληρωμής διαπλάστηκε, ώστε να λειτουργήσει τελικά ως 

πλήρες υποκατάστατο της τελεσίδικης απόφασης''54. 

 34) (β) Η διαταγή πληρωμής, όταν απορριφθεί τελεσίδικα η ανακοπή του 

άρθρου 632 ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των άρθρων 633 §2, παρέχει την ίδια 

''ασφάλεια'', όπως και η ''τελεσίδικη δικαστική απόφαση''55.  

 35) (γ) Και '' όταν η διαταγή πληρωμής αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, 

βεβαιώνει την απαίτηση '' με την ίδια όπως και η τελεσίδικη απόφαση ασφάλεια56. 

 36) (δ) Ότι ο φυσικός δικαστής είναι ήδη αυτός, ο οποίος εξέδωσε την διαταγή 

πληρωμής, δια της τελευταίας σκοπείται η πλήρης επίλυση της διαφοράς57.  

 37) (ε) Ότι από την πλευρά του οφειλέτη-καθ' ου αντίστοιχα, η διαταγή 

πληρωμής αποτελεί ασφαλώς επαχθέστερο μέτρο, λόγω της εκτελεστότητος και 

εγγραφής  προσημείωσης ή επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης-58 

 38) (στ) Δεν υφίσταται κατά τον νόμο ουσιαστική διαφοροποίηση του 

περιεχομένου της αγωγής από αυτό της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής59. 

 39) (ζ) Εξομοιώνεται τελικώς η διαταγή πληρωμής από άποψη εννόμων 

συνεπειών προς δικαστική απόφαση60. 

 40) (η) Η διαταγή πληρωμής αποτελεί αποτελεσματικότερο μέσον 

ικανοποιήσεως του δανειστή, σε σχέση με την δικαστική απόφαση, αποτελεί η διαταγή 

πληρωμής ολοκληρωμένο και κατ' αρχήν αυτοτελές ''κλειστό'' σύστημα προστασίας του 

δανειστή61. 

 41) (θ) Η αίτηση μάλιστα θα πρέπει να είναι πληρέστερη από το δικόγραφο της 

αγωγής, εφόσον δεν είναι δυνατή η μεταγενέστερη βελτίωση αυτής, δια των 

                                                 
54  Διον. Κονδύλης Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ 78. 

55  ΟλΑΠ 30/1987 ΝοΒ 1988/97 που αναφέρεται από Διον. Κονδύλη, Το Δεδικασμένο, έκδοση Β, 

σελ 76, σημ 10. 

56  ΕφΘεσ 131/1993 ΕλλΔικ 1994/654 που αναφέρεται από Διον. Κονδύλη, Το Δεδικασμένο, 

έκδοση Β, σελ 76, σημ 10. 

57  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής, 2002, σελ 87 

58  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής, 2002, σελ 87 

59  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002,σελ. 63 

60  Διον. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ 79 

61  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002, σελ.86 



  22 

προτάσεων62.  

 42) (ι) Αντίθετα υποστηρίζεται ότι οφείλεται δε η υιοθέτηση της θεωρίας αυτής 

[εξατομικεύσεως], κατ' εξοχή στον μονομερή χαρακτήρα της  προκείμενης διαδικασίας. 

Η μετάθεση της άμυνας του οφειλέτη στο μεταγενέστερο στάδιο της ανακοπής στερεί 

εδώ την αυστηρότητα του συγκεκριμένου προσδιορισμού από το δικαιολογικό της 

έρεισμα, καθιστώντας επαρκή την-επιεικέστερη για τον αιτούντα-απλή εξατομίκευση 

της απαιτήσεως63. 

 43) (ια) Και ακόμη ότι η ρύθμιση των περ. α,β  [άρθρου 627] συμπλέει προς 

εκείνη του άρθρου 626 ΙΙγ που αρκείται στην απλή εξατομίκευση της απαιτήσεως στο 

δικόγραφο της αιτήσεως, και αποτελεί εύλογο συμπλήρωμα της. 

 44) (ιβ) Το ως άνω συμπέρασμα [της Ποδηματά] θα έπρεπε να ήτο το αντίθετο: 

επειδή ο οφειλέτης δεν ακούγεται... ευλογότερο θα ήταν στην αίτηση για την διαταγή 

πληρωμής να εφαρμοσθεί η θεωρία του συγκεκριμένου προσδιορισμού και όχι αυτή της 

εξατομίκευσης64. 

 45) (ιγ) Για τις άνω απόψεις της Ευαγγ. Ποδηματά, οι ακόλουθες τρεις 

παρατηρήσεις μας: Πρώτη, το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αίτηση κατά τα άρθρα 

118 αρ 4, 629 κλπ ΚΠολΔ, αφού έχει παρέλθει το διάστημα του άρθρου 627 ΚΠολΔ 

διορθώσεως κλπ αυτής, και έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής.  

 46) (ιδ) Δεύτερη παρατήρηση, τότε η αίτηση, κατά το εφαρμοστέο άρθρο 629 

ΚΠολΔ, θα πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη, άλλως θα έπρεπε να είχε απορριφθεί η 

αίτηση κατά το άρθρο  628 § 1 ΚΠολΔ.  

 47) (ιε) Τρίτη παρατήρηση δεν προβλέπεται από οποιαδήποτε διάταξη να είναι 

διάταξη επιεικέστερη για τον δανειστή. 

 48) (ιστ) Όπως έχομε αναφέρει, σε αντίκρουση των άνω απόψεων της Ευαγγ. 

Ποδηματά, δεν αποτελεί βέβαιο στάδιο στην διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής, 

η διαδικασία του άρθρου 627 § 1 εδ β ΚΠολΔ65, για να είναι βάσιμη η άποψη ότι ''η 

θεωρία της εξατομικεύσεως έχει εδώ συμπλήρωμα στο άρθρο 627 § 1 εδ β ΚΠολΔ''. 

Δεν είναι όπως οι προτάσεις στην αγωγή και δεν είναι αναγκαίο στάδιο. 

 ιγ) Δεν είναι ο εύκολος τρόπος 

 49) Υπάρχει η εσφαλμένη άποψη ότι η διαδικασία της εκδόσεως διαταγής 

πληρωμής είναι ο εύκολος τρόπος,  

 50) Και ομοίως η άποψη ότι είναι απλό το περιεχόμενο της αιτήσεως και της 

διαταγής πληρωμής, ενώ πράγματι θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι ειδικές διατάξεις των 

άρθρων 623 επ ΚΠολΔ, επίσης όλες οι εφαρμοστέες διατάξεις του ΚΠολΔ και ακόμη οι  

διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.  

                                                 
62  Γ. Ιατράκης ΔΕΕ 1998/574 

63  Ευαγγ. Ποδηματά, σε Κεραμεύς,Κονδύλης,Νίκας ΚΠολΔ 627 αρ. 2 και 626 αρ 9, ην άποψη 

αποκρούει κατωτέρω ο Σπ. Τσαντίνης. 

64  Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002,σελ. 65, αντικρούοντας έτσι την άνω 

άποψη της Ευαγγ. Ποδηματά 

65 Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ' § 2 αρ. 79, σημ. 54. 
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 51) Ώστε πράγματι είναι ο δύσκολος τρόπος. 

 52) Απλώς είναι ο ταχύς τρόπος και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι μόνον με 

έγγραφα αποδεικνύεται η απαίτηση, το οφειλόμενο ποσόν, η ενεργητική και παθητική 

νομιμοποίηση, και όλες οι άλλες θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις, τόσο γενικώς, 

όσο και των ειδικών διατάξεων των άρθρων 623  επ ΚΠολΔ.  

 53) Ακόμη υπάρχει άλλη εσφαλμένη άποψη ότι θα πρέπει να διευκολύνεται η 

έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση την άποψη αυτή εκδίδονται διαταγές πληρωμής, 

ενώ δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

 54) Άλλη εσφαλμένη άποψη, ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ακύρωση της 

διαταγής πληρωμής, παρ' όλον ότι είχε εκδοθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις.  

 55) Με βάση τις άνω εσφαλμένες απόψεις, με τις οποίες επιδιώκεται να 

καταστήσουν εύκολη για τον δανειστή τη διαδικασία της διαταγής πληρωμής, έχουν 

εκδοθεί διαταγές πληρωμής, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν 

ακυρώθησαν ακυρωτέες διαταγές πληρωμής, παρ' όλον ότι είχε προταθεί με ανακοπή 

σαφής, ορισμένος και  βάσιμος λόγος ανακοπής. 

 56) Έτσι στην αίτηση  θα πρέπει να αναφέρεται η ενεργητική νομιμοποίηση του 

αιτούντος. 

  57) Όμως εξεδόθη διαταγή πληρωμής  με βάση επιταγή, που στην αίτηση δεν 

αναφέρετο η ενεργητική νομιμοποίηση. Κατά της διαταγής πληρωμής ασκήθη ανακοπή 

του άρθρου 632 ΚΠολΔ με σχετικό λόγο, επ' αυτής, εξεδόθη η ΕφΑθ 5253/201266  που 

εδέχθη ορθώς ότι δεν περιείχετο στην αίτηση η ενεργητική νομιμοποίηση. 

 58) Αλλά απέρριψε την έφεση, με την εσφαλμένη σκέψη, ότι, λόγω της 

ελλείψεως αυτής, η αίτηση ήτο άκυρη, διότι στην αίτηση έπρεπε, αλλά δεν περιείχετο 

ισχυρισμός για βλάβη του αιτούντος, ενώ, πράγματι η αίτηση ήτο απαράδεκτη και δεν 

ήτο αναγκαίος ο ισχυρισμός για βλάβη67. 

 59) Ακόμη το πληρεξούσιο προς τρίτο, να ενεργήσει για λογαριασμό του 

οφειλέτη, πρέπει να γίνεται με έγγραφο68, κατά τα άρθρα 217 § 2 ΑΚ και 623 ΚΠολΔ, 

όμως  

 i) Η μειοψηφία ενός (1) μέλους στην ΑΠ 1480/200769 εδέχθη ότι δεν απαιτείται 

έγγραφο πληρεξουσιότητος 

 ii) Η ΜΠρΑθ 3794/2012 αδημοσίευτη, ότι η πληρεξουσιότης μπορεί να δοθεί 

προφορικώς. 

                                                 
66  ΕφΑθ 5253/2012 ΔΕΕ 2013/69 

67  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Σχόλια στην ΕφΑθ 5253/2012 ΔΕΕ 2013/707 και εκεί 

παραπομπές, μεταξύ άλλων για ερμηνεία δηλώσεων σε επιταγή. 

68  ΑΠ 682/2015 ΝοΒ 2015/1993, ΜΠρΑθ 105/2012 ΔΕΕ 2014/528, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., 

Ιωαν) Διαταγή πληρωμής-Με έγγραφο και η πληρεξουσιότης προς τρίτον Αρμ 2015/916 επ,, Αθανασάς 

(Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής-Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με δικαστικά τεκμήρια ΝοΒ 

2015/1625 (1634ΙΙ),Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 12 αρ 41 επ, και 

στα άνω εκτενείς παραπομπές.  

69  ΑΠ 1480/2007 ΝοΒ 2007/2398 
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 iii) Η Ειρ.Ιλ. 2012/2012 αδημοσίευτη, εδέχθη ότι τα εμπορεύματα παρεδόθησαν 

στο κατάστημα και σε υπάλληλο του οφειλέτη, που όμως δεν απεδεικνύετο εγγράφως, 

έτσι κατά παράβαση των άρθρων 623 και 626 § 1 ΚΠολΔ, έκανε χρήση δικαστικών 

τεκμηρίων, που απαγορεύονται σε έκδοση διαταγής πληρωμής70. 

 60) Κατά  το άρθρο 624 § 1 ΚΠολΔ ''Η έκδοση διαταγής πληρωμής μπορεί να 

ζητηθεί μόνον αν η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή 

και το ποσό χρημάτων ή χρεωγράφων που οφείλεται είναι ορισμένο''.  

 61) Όταν σε λογαριασμό το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, αλλά δεν αναγράφεται 

στην αίτηση το ποσοστό του επιτοκίου για το ορισμένο κονδύλιο, το ποσό των τόκων 

δεν είναι ορισμένο και η διαταγή πληρωμής είναι ακυρωτέα για το ποσό των τόκων. 

Όμως εκδίδονται διαταγές πληρωμής από δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ στην 

αίτηση δεν αναγράφεται το επιτόκιο ή τα στοιχεία, με βάση τα οποία θα μπορούσε να 

προσδιορισθεί το επιτόκιο.  

 62) Σε άσκηση αγωγής από απαίτηση από αμφοτεροβαρή σύμβαση, δεν είναι 

στοιχείο της αγωγής ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι έχει προεκπληρώσει την 

υποχρέωση που τον βαρύνει. Όμως σε διαταγή πληρωμής πχ για ενοίκια ακινήτου, ο 

αιτών θα πρέπει, κατά το άρθρο 624 ΚΠολΔ, να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι έχει 

προεκπληρώσει, δηλαδή ότι έχει παραδώσει το μίσθιο71. Όμως εκδίδονται διαταγές 

πληρωμής που δέχονται την αίτηση, παρ' όλον ότι δεν περιέχεται σ' αυτή ισχυρισμός 

παραδόσεως του μισθίου72, και παρανόμως απορρίπτονται ανακοπές, παρ' όλο ότι 

περιέχεται σ' αυτές σχετικός λόγος ανακοπής, στην προσπάθεια του δικαστή να 

διατηρήσει έγκυρη τη διαταγή πληρωμής. 

 Ζ) Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ-ΕΝΝΟΙΑ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ-ΤΑ ΑΡΘΡΑ 626 § 2, 118 αρ 4 

 1) Στο άρθρο 626 § 2  ΚΠολΔ ορίζεται ότι «Η αίτηση πρέπει να περιέχει α) όσα 

ορίζουν τα άρθρα 117 ή 118 και η παράγραφος 1 του άρθρου 119 ...». 

 2) Ενδιαφέρον έχει το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ που ορίζει ότι «Τα δικόγραφα... 

πρέπει... να αναφέρουν ... 4) Το αντικείμενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή, 

ορισμένο και ευσύνοπτο...». 

 3) Το άρθρο  118 ΚΠολΔ και ειδικότερα το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, κατά το 

οποίο '' Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο 

δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν: 4) το αντικείμενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή, 

ορισμένο και ευσύνοπτο και...'', εφαρμόζεται σε όλα τα ένδικα μέσα και όλα τα ένδικα 

βοηθήματα, έτσι ορίζεται στα άρθρα 216, 585 § 2, 520 § 1 , 566, 547 ΚΠολΔ73. 

 4) Στο άρθρο δε 118 ΚΠολΔ, και ειδικότερα, ως προς το εδώ θέμα, στο άρθρο 

118 αρ 4 ΚΠολΔ, παραπέμπει ως εφαρμοστέο το άρθρο 626 § 2, ώστε η αίτηση για 

                                                 
70 Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής, Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με δικαστικά 

τεκμήρια ΝοΒ 2015/1625 

71  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 12 αρ. 65 επ και εκεί 

παραπομπές. 

72  ΜΠρΑθ 1639/2014 αδημοσίευτη. 

73  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ' § 2 αρ 83. 
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έκδοση διαταγής πληρωμής θα πρέπει να είναι και ορισμένη. 

 5) Διότι δεν δίδεται από το νόμο ο ορισμός της νομικής έννοιας ορισμένος, 

παραδεκτώς λαμβάνεται η σημασία που δίδουν τα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, κατά 

τα οποία ''ορισμένος είναι αυτός που έχει αποφασισθεί με ακρίβεια η λειτουργία του, η 

θέση του, ο χρόνος τελέσεως κλπ με συνώνυμα: καθορισμένος, συγκεκριμένος''74. Είναι 

δηλαδή ο αποφασισθείς με ακρίβεια, ο συγκεκριμένος. 

 6) Εξ άλλου στο άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ ορίζεται για την αγωγή, κατά λέξη, 

'' α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή...'', 

δηλαδή μόνον σαφής. 

 7) Ότι η αγωγή θα πρέπει να είναι και ορισμένη, γίνεται με εφαρμογή του 

άρθρου 118 ΚΠολΔ, που περιέχεται σε προηγούμενο τμήμα του άρθρου 216 ΚΠολΔ, 

κατά το οποίο ''1. Η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 

πρέπει να περιέχει''.  

 8) Και έτσι η έννοια του ορισμένου λαμβάνεται  για την αγωγή από το άρθρο 

118 ΚΠολΔ και ομοίως για την αίτηση, λαμβάνεται από το άρθρο 118 ΚΠολΔ. 

 9) Δεν υπάρχει δε εύλογος λόγος, για τον οποίο να έχει το άρθρο 118 αρ. 4 

ΚΠολΔ άλλη έννοια, άλλη σημασία, στην διάταξη για την αγωγή και άλλη έννοια στην 

αίτηση, ούτε έχει αυτό ευθέως υποστηριχθεί από κάποιον. 

 10) Οι υποστηρικτές της απόψεως, ότι εφαρμόζεται εν προκειμένω η θεωρία της 

εξατομικεύσεως, λαμβάνουν ως δεδομένο ότι εφαρμόζεται η θεωρία της 

εξατομικεύσεως χωρίς ουδεμία έστω προσπάθεια ερμηνείας των νομικών διατάξεων, 

και με πανομοιότυπη φρασεολογία εισάγουν την άποψη των αυτή με την φράση ''ότι η 

διάταξη αυτή διαφοροποιούμενη από το άρθρο 216'' ενώ αυτό όφειλαν να το 

θεμελιώσουν με βάση την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων μεταξύ των οποίων τα 

άρθρα 118 αρ 4 και 629 ΚΠολΔ.  

 11) Έτσι η νομική έννοια ''ορισμένος'' έχει το ίδιο περιεχόμενο στην αίτηση, 

όπως στην αγωγή. Αλλά αυθαιρέτως, υποστηρίζεται και γίνεται αποδεκτό ότι στην 

αίτηση σημαίνει ''εξατομίκευση''. Γίνεται δηλαδή, όπως αναπτύσσομε πιο πάνω υπό Β, 

αυθαίρετη και χωρίς προσαρμογή, εφαρμογή όσων ισχύουν στην Γερμανία.  

 12) Εξ άλλου, όσα αναφέρονται στα κεφάλαια για την ερμηνεία  των νόμων, και 

την εξουσία του δικαστή, υπό Δ και Ε, αφορούν και στα άρθρα 118 αρ 4, 335 και 629 

ΚΠολΔ, τα οποία εφαρμόζονται, για το αναγκαίο περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση 

διαταγής πληρωμής. 

 13) Είναι σαφής η διατύπωση των άνω άρθρων, ώστε αρκεί η γραμματική 

ερμηνεία των, για να γίνεται δεκτή ως ορθή  η άποψη, ότι η αίτηση θα πρέπει να είναι 

σαφής, ορισμένη και νομικά και πραγματικά βάσιμη, να είναι δηλαδή το 

περιεχόμενο της αιτήσεως, όπως  είναι της αγωγής, και να αποδεικνύεται μόνον με 

έγγραφα. 

 14) Ενισχύεται  δε η άνω άποψη και από το ότι ο νομοθέτης ενέταξε τα άρθρα 

                                                 
74  Γ. Μπαμπινιώτης Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, έκδοση Δ, σελ. 1417. 
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623 επ. ΚΠολΔ στον ΚΠολΔ, που είναι σύστημα νόμων, και γι' αυτό η ερμηνεία των 

διατάξεων αυτών, όπως αναπτύσσεται στο κεφάλαιο για την ερμηνεία, υπό Δ, θα πρέπει 

να γίνεται, ώστε να βρίσκονται σε αρμονία με τους λοιπούς νομικούς κανόνες. 

 15) Όπως αναπτύσσεται δε σε άλλο κεφάλαιο-για τα άρθρα 591 § 1, 106, 335 

ΚΠολΔ-τα άνω άρθρα ερμηνεύονται σε συνδυασμό με το άρθρο 106 ΚΠολΔ, ώστε θα 

πρέπει να έχουν εισφερθεί από τον αιτούντα τα πραγματικά γεγονότα, με σχετικούς 

ισχυρισμούς του, που να περιέχονται στην αίτηση,  αφ' ενός αυτών που είναι αναγκαία 

για την εφαρμογή των άνω άρθρων 118 αρ 4 και 629 ΚΠολΔ και αφ' ετέρου για να 

γίνουν αντικείμενα αποδείξεως, κατά το άρθρο 335 ΚΠολΔ. 

 Η) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 

ΒΑΣΙΜΗ-ΤΑ ΑΡΘΡΑ 629 ΚΑΙ 628 ΚΠολΔ 

 α) Γενικά 

 1) Για να γίνει δεκτή η αίτηση και να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, θα πρέπει να 

είναι η αίτηση παραδεκτή, ήτοι σαφής και ορισμένη, κατά τα άρθρα 624, 626 § 2 και 

118 αρ. 4 ΚΠολΔ, επίσης αποδεδειγμένη, κατά τα άρθρα 623, 629 ΚΠολΔ, ακόμη 

νομικά βάσιμη κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ. 

 2) Τα άρθρα 628 και 629 ΚΠολΔ αλληλοσυμπληρώνονται, το δε άρθρο 628 

ΚΠολΔ με την γενικότητα της διατυπώσεως του, κατά ένα μέρος, υπερκαλύπτει το 

άρθρο 629 ΚΠολΔ. 

 3) Το δε άρθρο 629 ΚΠολΔ αναφέρεται μόνον στην νομική και πραγματική 

βασιμότητα, ενώ το άρθρο 628 ΚΠολΔ αναφέρεται σε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, 

που πρέπει να συντρέξουν, κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα, μεταξύ των οποίων η 

αίτηση να είναι νομικά βάσιμη, για να εκδοθεί εγκύρως διαταγή πληρωμής. 

 β) Άρθρο 629 

 4) Στο άρθρο 629 ΚΠολΔ ορίζεται ότι «Ο δικαστής δέχεται την αίτηση κατά το 

μέρος που κατά την κρίση του είναι νομικά και πραγματικά βάσιμη, διατάσσει τον 

οφειλέτη να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και τον καταδικάζει στην δικαστική δαπάνη 

...». 

 5) Είναι σαφής η έννοια του άρθρου 629 ΚΠολΔ, ότι ο δικαστής, τότε μόνον 

δέχεται την αίτηση και διατάσσει τον οφειλέτη να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και 

τον καταδικάζει στην δικαστική δαπάνη, όταν κρίνει ότι η αίτηση είναι και νομικά 

βάσιμη [επίσης πραγματικά βάσιμη].  

 6) Έτσι με τον συνδυασμό του άρθρου 629 ΚΠολΔ, με τα άλλα άρθρα του 

ΚΠολΔ, που αφορούν στο περιεχόμενο της αιτήσεως και την απόδειξη, ήτοι τα άρθρα 

623, 626 § 3 και 629 ΚΠολΔ, που αφορούν την απόδειξη της αιτήσεως, επίσης τα 

άρθρα 626 § 2, 118 αρ 4 ΚΠολΔ, που ορίζουν το ορισμένο και την σαφήνεια της 

αιτήσεως, γίνεται δεκτή η αίτηση και εκδίδεται εγκύρως διαταγή πληρωμής. 

 γ) Σε επιταγή, ως παράδειγμα  

 7) Κατά τον συνδυασμό των άρθρων 1 και 2 ν. 5960/1933, η επιταγή είναι 

έγκυρη, όταν περιέχει όλα τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 1 ν. 5960/1933, με τις 
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επιφυλάξεις και διαφοροποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 ν. 5960/1933. Αν κάποιο 

από τα στοιχεία αυτά λείπει η επιταγή είναι άκυρη75. 

 8) Έτσι, αν ασκηθεί αγωγή, στην οποία ο ενάγων ισχυρίζεται ότι έχει απαίτηση 

κατά του εναγομένου από επιταγή, θα πρέπει στην αγωγή να παραθέσει όλα τα 

στοιχεία, που κατά τα αναφερθέντα, ορίζονται ως αναγκαία στα άρθρα 1 και 2 ν. 

5960/1933. 

 9) Αν όμως ο ενάγων έχει παραλείψει να παραθέσει στην αγωγή του κάποιο από 

τα άνω αναγκαία στοιχεία της έγκυρης επιταγής, πχ την ημερομηνία εκδόσεως της, η 

αγωγή του θα απορριφθεί αυτεπαγγέλτως ως νομικά αβάσιμη, και αυτό άσχετα, αν 

περιέχεται στην επιταγή η ημερομηνία εκδόσεως της, διότι ενδιαφέρει μόνον το 

περιεχόμενο της αγωγής, που είναι, ως προς το θέμα αυτό, κατά το άρθρο 216 § 1 εδ α 

ΚΠολΔ, νομικά αβάσιμη. 

 10) Δεν δικαιούται  δε ο ενάγων να ισχυρισθεί με τις προτάσεις του ή ο δικαστής 

αυτεπαγγέλτως να δεχθεί ότι δεν επρόκειτο για επιταγή, αλλά για άκυρη επιταγή και 

έτσι να επιδικασθεί το αιτούμενο ποσόν, πχ για απαίτηση από αφηρημένη αναγνώριση 

ή  υπόσχεση χρέους76 γιατί αυτό θα αποτελούσε απαράδεκτη μεταβολή της βάσεως της 

αγωγής, κατά το άρθρο 224 εδ α ΚΠολΔ77. 

 δ) Σε αίτηση για διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή 

 11) Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και ως προς το περιεχόμενο της αιτήσεως για 

έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση επιταγή, δηλαδή θα πρέπει να απορρίπτεται η 

αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, όταν στην αίτηση περιέχονται ολιγότερα 

στοιχεία, από όσα ορίζεται, κατά τα άρθρα 1, 2 ν. 5960/1933, για να πρόκειται για 

έγκυρη επιταγή. Επίσης  θα πρέπει, σε όμοια περίπτωση, να γίνεται δεκτή η ανακοπή, 

στην οποία περιέχεται λόγος ότι ήτο νόμω αβάσιμη η αίτηση. 

 12) Όμως δικαστές δέχονται  αιτήσεις και εκδίδουν διαταγή πληρωμής, με βάση 

επιταγές, καίτοι δεν αναφέρονται στην αίτηση όλα τα αναγκαία, ως άνω, στοιχεία της 

επιταγής, πχ δεν αναγράφεται στην αίτηση η ημερομηνία εκδόσεως της επιταγής, με τη 

σκέψη ότι η αίτηση ήτο παραδεκτή, διότι περιείχε τα στοιχεία εξατομικεύσεως της 

απαιτήσεως από επιταγή, ήτοι περιείχε το βιοτικό συμβάν, με αντίρρηση σ' αυτό ότι η 

αίτηση δεν ήτο νομικά βάσιμη για επιταγή διότι θα έπρεπε να αναφέρονται όλα τα 

στοιχεία που ορίζονται που ορίζονται από τα άνω άρθρα 1, 2 ν. 5960/1933. 

 13) Ομοίως δικαστές  σε ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, που είχαν εκδοθεί 

με βάση επιταγές, που δεν αναγράφονται στην αίτηση όλα τα στοιχεία της επιταγής,  πχ 

δεν αναγράφεται στην αίτηση η ημερομηνία εκδόσεως της επιταγής, ως άνω, 

απορρίπτουν τις ανακοπές, καίτοι περιέχεται σ' αυτές σαφής, ορισμένος και νομικά 

βάσιμος λόγος ανακοπής, πχ ότι δεν αναγράφεται στην αίτηση η ημερομηνία εκδόσεως 

της επιταγής, με τη σκέψη ότι η αίτηση ήτο παραδεκτή, διότι περιείχε τα στοιχεία 

                                                 
75  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Επιταγή και σε συσχέτιση συναλλαγματική, 2012, § 2 αρ 

293, 294. 

76   Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Επιταγή και σε συσχέτιση συναλλαγματική, 2012, § 2 αρ. 

67, όπου και για τις άλλες δυνατές βάσεις σε ακυρότητα. 

77  Απ. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσεως της αγωγής, 2012. 
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εξατομικεύσεως της απαιτήσεως από επιταγή78. 

 14) Εσφαλμένως έχουν κρίνει, ως άνω, οι διαταγές πληρωμές και οι αποφάσεις 

επί των ανακοπών, διότι αρκέσθησαν σε ολιγότερα στοιχεία, από όσα ο νόμος ορίζει, 

κατά τα άρθρα 1, 2 ν. 5960/1933 και τελικά η απόφαση του εφετείου είναι αναιρετέα 

κατά το άρθρο 559 αρ 1 ΚΠολΔ79. 

 ε) Νομική βασιμότης 

 15) Κατά τον θεωρούμενο ως κλασικό ορισμό πρόκειται για νόμω βάσιμη 

αγωγή, όταν τα πραγματικά περιστατικά, εάν υποτεθούν αληθινά, πληρούν το 

περιεχόμενο του νομικού κανόνα80. 

 16) Ισχύει δε ο ίδιος, ως άνω, ορισμός κατά το άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ και για 

την νομική βασιμότητα της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, αφού δεν υπάρχει 

άλλος ορισμός για τα άλλα δικόγραφα στον ΚΠολΔ, για τα οποία, όπως και για την 

αίτηση, ορίζεται από τον νόμο, ότι θα πρέπει να είναι νομικά βάσιμα. 

 17) Ώστε, όπως ισχύει και σε αγωγή, για να είναι, κατά το εφαρμοστέο άρθρο 

629 ΚΠολΔ, νομικά βάσιμη η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, θα πρέπει να 

παρατίθενται στην αίτηση όλα τα ουσιώδη πραγματικά γεγονότα (όροι), που 

θεμελιώνουν, σύμφωνα με τον έστω σιωπηλά επικαλούμενο, ως εφαρμοστέο νομικό 

κανόνα ουσιαστικού δικαίου, την αίτηση, από τον οποίο νόμο παράγεται η αξιούμενη 

απαίτηση. 

 18) Και μόνον, όταν διαπιστωθεί η πλήρης αναφορά όλων των ουσιωδών 

πραγματικών γεγονότων  (όρων), ανοίγει ο δρόμος για την έρευνα της ουσίας της 

υποθέσεως. 

 19) Αν δε κάποιο από τα ουσιώδη, τα αναγκαία στοιχεία (όρους), δεν 

περιλαμβάνονται στην αίτηση και παρ' όλα αυτά έχει εκδοθεί η ανακοπτόμενη διαταγή 

πληρωμής, αυτό σημαίνει, ότι ο δικαστής είχε αρκεσθεί σε ολιγότερα στοιχεία από 

όσα ορίζει, ως άνω, ο εφαρμοστέος κανόνας ουσιαστικού δικαίου, για να υπάρξει η 

αξιούμενη απαίτηση, και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή η αίτηση, αλλά να 

είχε απορριφθεί81. 

 20) Η δε διαταγή πληρωμής είναι ακυρωτέα, τελικά κατά το άρθρο 559 αρ. 1 

ΚΠολΔ, διότι είχε αρκεσθεί σε ολιγότερα στοιχεία, από όσα όριζε ο εφαρμοστέος 

κανόνας ουσιαστικού δικαίου. 

 στ) Ότι εφαρμόζεται το άρθρο 629 μεταξύ πολλών άλλων υποστηρίζουν οι: 

                                                 
78  ΜΠρΑθ 358/2014 (Διαδ.Πιστ.Τίτλων), αδημοσίευτη, απέρριψε την ανακοπή για 

συναλλαγματική που στην αίτηση δεν ανεγράφετο τόπος εκδόσεως. 

79  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Επιταγή και σε συσχέτιση συναλλαγματική § 45 αρ 175 επ 

και εκεί παραπομπές. 

80  Καλ. Μακρίδου,  Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ. 82, (έκδοση Δ σελ. 96) που αναφέρει ότι 

συμφωνούν οι Φραγκίστας, Ράμμος, Μπέης, Κεραμεύς, Νίκας, Αστ. Γεωργιάδης. 

81  Ν. Κλαμαρής, Σ. Κουσούλης, Σ. Πανταζόπουλος  Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ. 458, Καλ. 

Μακρίδου Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ. 92, Χαρ. Παπαδάκης Διαταγή Πληρωμής, 2011 σελ 106, 

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 2  αρ 125, 134. 



  29 

 21) (α) Διον. Κονδύλης82, Δεδικασμένο, έκδοση Β, που σε § 6, σελ. 73-93, 

αναπτύσσει για διαταγή πληρωμής, σε σελ. 84 δε ότι ''Από τις διατάξεις των άρθρων 

591 § 1, 623, 626 § 2, 628 § 1 και 629 προκύπτει, ότι ο δικαστής, πριν εκδώσει τη 

διαταγή πληρωμής, οφείλει να εξετάσει, αν συντρέχουν οι γενικές και οι ειδικές 

προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αιτήσεως, αν η απαίτηση βάσει όσων 

αναγράφονται στην αίτηση, υπάρχει κατά νόμο και αν αποδεικνύεται από τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα''. 

 22) β) Χαρ. Παπαδάκης83, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 106, ότι εφαρμόζεται 

το άρθρο 629 ΚΠολΔ και σε σελ. 106, ότι ο δικαστής για εφαρμογή του άρθρου 629 

ΚΠολΔ, προβαίνει σε δύο υπαγωγικούς συλλογισμούς, αφ' ενός για την νομική 

βασιμότητα της αιτήσεως, αφ' ετέρου την ουσιαστική βασιμότητα της αιτήσεως. 

 23) (γ) Σπ. Τσαντίνης84, Ανακοπή κατά καταγής πληρωμής, 2002, σελ 250, ότι 

γίνεται εξέταση αφ' ενός του νόμω βασίμου, αφ' ετέρου του ουσία βασίμου. 

 24) (δ) Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.)85 Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 2 αρ 

125, 134, 240, § 3 αρ 152, 156, 157, 387 ότι είναι αναγκαία στοιχεία της αιτήσεως τόσο 

η ιστορική, όσο και η νομική αιτία. 

 25) (ε) ΑΠ 667/2007 ΝοΒ 2007/187486. 

 26) (στ) ΑΠ 562/2003 ΕλλΔικ 2004/136987.  

 ζ) Μερικό συμπέρασμα 

 27) Είναι σαφής η έννοια του άρθρου 629 ΚΠολΔ, ότι η αίτηση πρέπει να είναι 

νομικά βάσιμη, δηλαδή πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη πραγματικά γεγονότα που ορίζει 

ο (έστω σιωπηρά) επικαλούμενος, ως εφαρμοστέος, νομικός κανών ουσιαστικού 

δικαίου, που όταν δεν τα περιέχει η αίτηση είναι νομικά αβάσιμη και απορριπτέα. 

 28) Και ομοίως είναι σαφής η έννοια του άρθρου 628 § 1 ΚΠολΔ, ότι ο 

δικαστής  ο οποίος εξετάζει την αίτηση για να εκδώσει ή όχι διαταγή πληρωμής, 

απορρίπτει την αίτηση, αν δεν συντρέχει κάποια νόμιμη προϋπόθεση, που τέτοια 

προϋπόθεση είναι η νομική βασιμότητα της αιτήσεως. Έτσι υποχρεωτικά και 

αυτεπαγγέλτως, κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ο δικαστής εξετάζει, αν η 

αίτηση είναι νομικά βάσιμη, και γι' αυτό υποχρεωτικά, όπως αναφέρομε υπό Ε, 

εφαρμόζεται το άρθρο 629 ΚΠολΔ88. 

 29) Ώστε, αν η αίτηση δεν είναι νομικά βάσιμη, θα πρέπει να μην εκδοθεί 

διαταγή πληρωμής, και να απορριφθεί η αίτηση.  Αν δε έχει εκδοθεί η διαταγή 

πληρωμής, τότε θα πρέπει  το δικαστήριο , που δικάζει  την ανακοπή, έφεση, αναίρεση, 

να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής και να απορρίψει  την αίτηση, εφ' όσον στην 

                                                 
82  Διον. Κονδύλης Δεδικασμένο, έκδοση Β, που σε § 6, σελ 73-93, για διαταγή πληρωμής 

83  Χαρ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2011 σελ 106 

84  Σπ. Τσαντίνης, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002, σελ. 250 

85  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 2  αρ 125 

86  ΑΠ 667/2007 ΝοΒ 2007/1874. 

87  ΑΠ 562/2003 ΕλλΔικ 2004/1369 

88  ΑΠ 667/2007 ΝοΒ 2007/1874, ΑΠ 562/2003 ΕλλΔικ 2004/1369 αναφέρουν ρητώς ότι 

εφαρμόζεται το άρθρο 629 ΚΠολΔ 
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ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 § 1 ΚΠολΔ, περιέχεται σχετικός λόγος ανακοπής, 

ακολούθως ο λόγος ανακοπής να αποτελέσει λόγο εφέσεως και ακολούθως λόγο 

αναιρέσεως. 

 30) Θα πρέπει ακόμη όλα τα αναγκαία πραγματικά γεγονότα, να παρατίθενται 

στην αίτηση κατά τρόπο σαφή και ορισμένο.  

 Θ) Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΑ ΑΡΘΡΑ 591 § 1, 106, 626 § 2, 335 ΚΠολΔ 

 1) Στις ειδικές διαδικασίες και στην διαταγή πληρωμής εφαρμόζονται ευθέως ή 

κατ' αναλογίαν σχεδόν όλα τα άρθρα του ΚΠολΔ, δυνάμει του άρθρου 591 § 1, το 

οποίο απέρρευσε από την προσαρμογή της διαδικασίας στην φύση της διαφοράς89. 

 α) Γενικά η απόδειξη 

 2) Για την απόδειξη ορίζουν τα άρθρα 106, 335 επ, 591 § 1 ΚΠολΔ. 

 3) Στο άρθρο 106 ΚΠολΔ ορίζεται ότι «Αρχή διάθεσης και συζήτησης. Το 

δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει  με βάση τους 

πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις 

αιτήσεις που υποβάλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά» 90. 

 4) Στο άρθρο 335 ΚΠολΔ ορίζεται ότι «Αντικείμενο της αποδείξεως. 

Αντικείμενο απόδειξης είναι μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επιρροή 

στην έκβαση της δίκης». 

 5) Στο άρθρο  591 § 1 ΚΠολΔ ορίζεται ότι «Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται 

και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των 

διαδικασιών αυτών»91. 

 6) Σύμφωνα δε με το άρθρο 106 ΚΠολΔ, οι διάδικοι κάνουν δύο διαφορετικά 

μεταξύ των, ήτοι  αφ' ενός προτείνουν και αφ' ετέρου αποδεικνύουν92.  

                                                 
89  Γεωργ. Μητσόπουλος  Πολιτική δικονομία, τόμος Α, 1972, σελ 49-50, ΟλΑΠ 10/1997, ότι σε 

διαταγή πληρωμής εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 224 ΚΠολΔ, το ίδιο δέχεται Στεφ. 

Πανταζόπουλος Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, σελ. 167, ΑΠ 111/2012, ΕλλΔικ 2012/984, ότι 

εφαρμόζονται τα άρθρα 215, 221 ΚΠολΔ. 

90  Ότι σε διαταγή πληρωμής εφαρμόζονται τα άρθρα 106, 591 § 1 ΚΠολΔ, Ν. Νίκας σε 

Κεραμεύς, Κονδύλης, Νίκας ΚΠολΔ 106 αρ. 5, Γ. Διαμαντόπουλος, Ζητήματα διαταγής πληρωμής, 

2002, σελ 5 σημ. 17, ότι εφαρμόζεται η αρχή της διαθέσεως, Χαρ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 

σελ. 84, 87, Στ. Πανταζόπουλος, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, σελ 23, 177, ΑΠ 1264/2011 ΧρΙΔ 

2012/520, ΑΠ 1512/2006 ΕλλΔικ 47/1650, Εφ Αθ 4504/2006 ΕλλΔικ 2009/203 (204 ΙΙ), έκρινε με βάση 

τα άρθρα 591 § 1, 106 ΚΠολΔ, ΠΠρΠειρ 780/1997 Αρμ 1998/325, Ειρ Αθ 543/1970 Αρμ 1970/836, 

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωάν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 2 αρ 106, § 11 αρ 459, 475, 480, 601 

κλπ 

91  ΑΠ 1234/2011 ΝοΒ 2012/658 ότι το άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ αφορά και τη διαδικασία της 

διαταγής πληρωμής, ΑΠ 448/2006 Δ 2006/1073=ΧρΙΔ 2007/234, ότι τα άρθρα 623 επ ΚΠολΔ είναι 

ειδική διαδικασία, ΑΠ 1264/2011 ΧρΙΔ 2012/520, ρητώς ότι εφαρμόζεται σε διαταγή πληρωμής το 

άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ, Αθανασάς (Αθαν., Χριστι., Ιωάν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 1 αρ. 89, § 2 

αρ 76 επ,  § 3 αρ 148 επ., § 11 αρ 255, § 14 αρ 35, § 28 αρ 44 επ 

92  Για τις προβλεπόμενες αρχές διαθέσεως και συζητήσεως, Κ. Καλαβρός Αιτήσεις και 

ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2013 σελ. 5, Ν. Κλαμαρής, Σ. Κουσούλης,  Σ. Πανταζόπουλος  

Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ. 383 επ, Ν. Νίκας σε Κεραμεύς, Κονδύλης, Νίκας, ΚΠολΔ 106 αρ. 1 επ, 

ΑΠ 1512/2006 ΔΕΕ 2007/2015, που παραπέμπει σε ΟλΑΠ 23/1994 ΝοΒ 1996/41, ΑΠ 801/1991 ΕλλΔικ 

1992/547, ότι εφαρμόζεται το άρθρο 106 ΚΠολΔ, έτσι δικαιούται να απαιτήσει μέρος της αξιώσεως του. 
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 7) Έτσι τα αποδεικτέα πραγματικά γεγονότα, σύμφωνα με το άνω άρθρο 106 

ΚΠολΔ, εισφέρονται στη δίκη με αιτήσεις των διαδίκων, με τους περιεχόμενους στα 

δικόγραφα των  πραγματικούς ισχυρισμούς93.  

 8) Ουσιώδη δε πραγματικά γεγονότα, και έτσι αντικείμενα αποδείξεως, είναι 

όσα αποτελούν στοιχείο του πραγματικού του  έστω εξυπακουόμενου κανόνα δικαίου 

και γι' αυτό αποτελούν αναγκαίο στοιχείο της ιστορικής βάσεως της αγωγής, 

ενστάσεως, αντενστάσεως94 και προσθέτομε και της αιτήσεως για έκδοση διαταγής 

πληρωμής, κατά τα άρθρο 629 ΚΠολΔ95, που ορίζει ότι η αίτηση γίνεται δεκτή, αν είναι 

νομικά και πραγματικά βάσιμη, δηλαδή και τα δύο. 

 9) Έτσι, με θετική θεώρηση, αντικείμενο αποδείξεως, κατά το άρθρο 335 

ΚΠολΔ, μπορεί να είναι τα πραγματικά γεγονότα, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην 

έκβαση της δίκης, τα οποία όμως, κατά το άρθρο 106 ΚΠολΔ, είναι μόνον  όσα έχουν 

προταθεί από τους διαδίκους με δικόγραφο των. 

 10) Με αρνητική δε θεώρηση, ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της 

αποδείξεως, πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν έχουν προταθεί από τους διαδίκους με 

δικόγραφα των, ενώ δεν συμπληρώνεται η αίτηση από εκτός αυτής στοιχεία, ούτε με 

παραπομπή στα επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα96.  

 11) Επίσης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο αποδείξεως οτιδήποτε άλλο εκτός 

από τα πραγματικά γεγονότα και έτσι δεν είναι ο νομικός χαρακτηρισμός, επίσης το 

δικαίωμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικανικής κρίσεως του δικαστή. 

 12) Ώστε πραγματικά γεγονότα, που δεν έχουν εισαχθεί στην δίκη με 

πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων, που να περιέχονται σε δικόγραφα των, δεν 

λαμβάνονται παραδεκτά υπ' όψη από το δικαστήριο, έτσι δεν αποτελούν αντικείμενα 

αποδείξεων97, ενώ υπάρχει λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 8, διότι το 

δικαστήριο, παρά τον νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν 

ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης98. 

                                                 
93  Κ. Κεραμεύς, ΑστΔικΔικ 1986, σελ 158-159, Ιωαν. Τέντες σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας 

ΚΠολΔ 335 αρ. 3, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 11 αρ. 480, όπου 

και οι άνω παραπομπές, Ν. Κλαμαρής, Σ. Κουσούλης,  Σ. Πανταζόπουλος  Πολιτική Δικονομία, 2012, 

σελ. 385. 

94  Γεωργ. Νικολόπουλος Δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, σελ. 71.  

95  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, 2012, § 11 αρ. 478. 

96  Γ. Ράμμος ΕγχΑστΔικΔικαίου, Τόμος Β, σελ 750, Κ. Κεραμεύς ΑστΔικΔίκαιο, σελ 158-159, Γ. 

Νικολόπουλος Δίκαιο αποδείξεως, σελ 54, Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αποδείξεως έκδοση Γ σελ. 44, 

Χαρ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής 2011, σελ. 84, Γ. Νικολόπουλος Σκοπός, φύση και ρύθμιση της 

διαταγής πληρωμής, κλπ σελ 37, Βασ. Μπρκατσούλας Διαταγή πληρωμής κλπ, έκδοση 9η, σελ. 85,   

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωάν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ,  § 11 αρ. 478,  481.  

97  Γεωργ. Ράμμος ΕγχΑστΔικΔικαίου Τόμος Β, σελ 750, Κ. Κεραμεύς Αστ.ΔικΔικ 1986, σελ 

158-159, Πελ. Γέσιου-Φαλτσή Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ', σελ 44, Γεωργ. Νικολόπουλος Δϊκαιο 

αποδείξεων, έκδοση Β, σελ 70, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 11 αρ 

481, 482, όπου και οι άνω παραπομπές. 

98  Ν. Κλαμαρής, Σ. Κουσούλης, Στ. Πανταζόπουλος Πολιτική Δικονομία 2012, σελ. 385, Κ. 

Κεραμεύς ΑστΔικΔικαίου, σελ 158, Εμμ. Μιχελάκης Περί του αντικειμένου της Δικονομικής 

αποδείξεως, επανεκτύπωση 1987 από τις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ 27, Κ. Μπέης Πολιτική 

Δικονομία, άρθρο 216 σελ 960, Γ. Νικολοπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, σελ 54. 



  32 

 13) Ακριβέστερα δε αντικείμενο αποδείξεως, γιατί έχουν ουσιώδη επιρροή στην  

έκβαση της δίκης, είναι τα πραγματικά γεγονότα, που έχουν παραδεκτώς εισφερθεί 

στην δίκη, με δικόγραφα των διαδίκων, τα οποία πραγματικά γεγονότα αποτελούν 

στοιχεία του πραγματικού του σιωπηρώς έστω επικαλούμενου εφαρμοστέου κανόνα 

δικαίου, που όταν αποδειχθούν, επιφέρουν την έννομη συνέπεια που ορίζει ο 

εφαρμοστέος κανόνας δικαίου99. 

 14) Κατ' ακολουθίαν αυτών, δεν μπορεί να καλυφθεί, διορθωθεί κλπ η 

παράλειψη εισφοράς στην δίκη, με πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων, των 

πραγματικών γεγονότων, απλώς και μόνον διότι αυτά έχουν αποδειχθεί. Η απόδειξη 

των δεν θα έπρεπε να είχε γίνει και αν έγινε είναι άνευ έννομων συνεπειών, δεν 

επηρεάζει την δίκη, αφού δεν υπήρξε η αναγκαία, κατά το άρθρο 106 ΚΠοΛΔ, εισφορά 

στην δίκη των αναγκαίων πραγματικών γεγονότων100.  

 15) Αυτά ίσχυαν και κατά το άρθρο 170 της προϊσχυσάσης Πολιτικής 

Δικονομίας, στο οποίο ορίζετο ότι «Μη προταθέντα πράγματα, και αι απ' αυτών 

στηριζόμεναι απαιτήσεις δεν δύνανται συνήθως να αναπληρωθούν εξ επαγγέλματος». 

 16) Χαρακτηριστικά δε υποστηρίζεται ότι «Το μη εισαχθέν εν τη δίκη παρά του 

διαδίκου πραγματικόν υλικόν δεν λαμβάνεται υπ' όψιν»101 ή κατ' άλλη διατύπωση 

«πραγματικό γεγονός που δεν έχει εισαχθεί σε δίκη, μέσω πραγματικού ισχυρισμού, δεν 

λαμβάνεται υπόψη»102. 

 17) Και αυτά, διότι αποκλείεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της αλήθειας παρά του 

δικαστού103, ώστε, κατά τα αναφερθέντα, δικανική γνώση σχηματίζεται μόνο για το 

εισφερθέν στη δίκη, μέσω του πραγματικού ισχυρισμού, πραγματικό υλικό104. 

 18) Συγκεκριμένα σε διαταγή πληρωμής η ΟλΑΠ 10/1997105 εδέχθη χωρίς να 

κατονομάσει εφαρμογή των άρθρων 106 και 335 ΚΠολΔ και πράγματι εφάρμοσε και 

κατά λέξη εδέχθη ότι «Έτσι εάν η απαίτηση, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής 

έχει και άλλη νομική θεμελίωση, πέραν εκείνης που υποβλήθηκε με τη σχετική αίτηση και 

στην οποία στηρίχθηκε η διαταγή πληρωμής, η απόδειξη της διαφορετικής αυτής νομικής 

                                                 
99  Πελ. Γέσιου-Φαλτσή Το δίκαιο αποδείξως, έκδοση Γ' σελ 45, Γεωργ. Νικολόπουλος Δίκαιο 

αποδείξεως έκδοση Β, σελ 71, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 11 αρ. 

483, όπου και οι άνω παραπομπές. 

100  Γεωργ. Ράμμος ΕγχΑστΔικΔικαίου Τόμος Β, σελ 750, Κ. Μπέης Πολιτική δικονομία, άρθρο 

106 αρ 4, σελ 539 και ότι, αν το δικαστήριο λάβει υπόψη πραγματικά γεγονότα μη προταθέντα, 

δημιουργείται λόγος αναιρέσεως, κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, Κ. Κεραμεύς Αστ.ΔικΔικ 1986, σελ 

158-159, Πελ. Γέσιου-Φαλτσή Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ', σελ 44, Γεωργ. Νικολόπουλος Δϊκαιο 

αποδείξεων, έκδοση Β, σελ 70, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν) Είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων, 

2010 § 57 αρ. 29, όπου και οι άνω παραπομπές 

101  Εμμαν. Μιχελάκης «Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως», 1940, επανέκδοση 

1987 από Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 27. 

102  Γεωργ. Νικολόπουλος Δίκαιο αποδέιξεως, έκδοση Β, σελ 70. 

103  Εμμαν. Μιχελάκης «Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως», 1940, επανέκδοση 

1987 από Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 22, Γεωργ. Νικολόπουλος Δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, σελ 

70. 

104  Εμμαν. Μιχελάκης «Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως», 1940, επανέκδοση 

1987 από Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, σελ. 22, Γεωργ. Νικολόπουλος Δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, σελ 

70. 

105  ΟλΑΠ 10/1997 
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θεμελίωσης δεν μπορεί να θεμελιώσει ισχυρισμό εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η 

ανακοπή, προς απόρριψη της ανακοπής, εφόσον για την έκδοση της διαταγής πληρωμής 

δεν είχε γίνει επίκληση της έννομης σχέσης με την διαφορετική αυτή νομική θεμελίωση».  

 19) Έτσι, αφ' ενός οριοθετούνται τα πραγματικά γεγονότα, -που εισφέρονται 

από τους διαδίκους με τους πραγματικού ισχυρισμού των,- από τις αποδείξεις -που 

χρησιμοποιούνται για την απόδειξη των πραγματικών γεγονότων. Αφ' ετέρου, αν δεν 

έχουν, ως άνω, εισφερθεί κατά τρόπο παραδεκτό, τα αποδεικτέα πραγματικά γεγονότα, 

είναι άνευ σημασίας, άνευ εννόμων συνεπειών, οποιαδήποτε απόδειξη για τα 

πραγματικά γεγονότα, τα οποία έχουν δικονομικώς απαραδέκτως προταθεί, όπως πιο 

πάνω αναφέρομε. 

 20) Ορθά έτσι διευκρινίζεται ότι «Τα έγγραφα όμως δεν σκοπεύουν στην 

επίκληση γεγονότων, αλλά σε απόδειξη των επικληθέντων», και ότι «ορθά, επομένως, 

αποκρούεται από τη νομολογία μας κάθε απόπειρα άρσεως του δικονομικού 

ελαττώματος  με παραπομπή σε ανάλογα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα»106, ούτε 

από την εκτίμηση των αποδείξεων107. 

 21) Τα άρθρα 106, 335 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στην διαδικασία της διαταγής 

πληρωμής, αφ' ενός διότι αυτό ορίζεται στο άρθρο 591 § 1 ΚΠοΛΔ, όπως ανεφέρθη, 

αφ' ετέρου διότι στα άρθρα 623-636 ΚΠολΔ, που ρυθμίζουν την διαδικασία της 

διαταγής πληρωμής, δεν περιέχονται διατάξεις που να ρυθμίζουν τα θέματα που 

ρυθμίζουν τα άρθρα 106, 335 ΚΠολΔ.108.  

 21) Όλα τα αναφερόμενα, μεταξύ των οποίων τα αμέσως πιο πάνω, ισχύουν και 

για έκδοση διαταγής πληρωμής, ως προς τα περιεχόμενα ή μη στην αίτηση και τα 

αποδεικτέα πραγματικά γεγονότα, και ως προς τα αναφερόμενα και επισυναπτόμενα ή 

μη στην αίτηση έγγραφα. Δηλαδή δεν αποδεικνύουν ουδέν τα έγγραφα, αν δεν 

εισφέρονται με την αίτηση τα υποτιθέμενα, ως αποδεικνυόμενα με τα έγγραφα αυτά, 

πραγματικά γεγονότα109. 

 22) Και βέβαια, κατά τα άρθρα 623 και 626 § 3 ΚΠολΔ, η απόδειξη των 

πραγματικών γεγονότων της βάσεως της αιτήσεως, τόσο για την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής, όσο και για την συζήτηση της ανακοπής, κατά το άρθρο 633 §1 ΚΠολΔ, που 

θεσπίζει την ακυρωτική διαδικασία, γίνεται μόνον με τα έγγραφα, που έχει ο αιτών 

αναφέρει και επισυνάψει στην αίτηση του.  

                                                 
106  Καλ. Μακρίδου  Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 205 και εκεί παραπομπές, σε σωρεία 

αποφάσεων, που δέχονται  τα αναφερόμενα, Βασ. Μπρακατσούλας, Διαταγή πληρωμής, πιστωτικοί 

τίτλοι και δαδικασία, έκδοση 9η σελ. 95, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ. Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση 

Γ', § 11 αρ. 459, όπου και η άνω και άλλες παραπομπές. 

107  Καλ. Μακρίδου  Η αόριστη αγωγή, έκδοση Δ, σελ 219 και εκεί παραπομπές σε νομολογία  

108  Για τις προβλεπόμενες αρχές διαθέσεως και συζητήσεως Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και ισχυρισμοί 

στην πολιτική δίκη, 2013, σελ. 5, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική δικονομία, 

2012, σελ. 383 επ, Ν. Νίκας σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας, ΚΠολΔ 106 αρ 1 επ, Χαρ. Παπαδάκης, 

Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 84, 87, Στεφ. Πανταζόπουλος Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής, σελ 23, 

177, ΑΠ 1512/2006 ΕλλΔικ 47/1650, ΠΠρΠειρ 780/1997 Αρμ 1998/325, ΕιρΑθ 543/1970 Αρμ 

1970/836, ΕφΑθ 4504/2006 ΕλλΔικ 2009/203 (204ΙΙ) έκρινε με βάση τα άρθρα 591 § 1, 106 ΚΠολΔ, 

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ,  § 2 αρ 100, § 11 αρ. 459, 475, 480, 601 

κλπ 

109  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ. Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ', § 11 αρ. 468. 
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 Ι) ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΤΑ ΑΡΘΡΑ 623, 626 § 3, 629 

 α) Άρθρα  623, 626 § 3, 629 ΚΠολΔ 

 1) Κατά τα άρθρα 623, 626 § 3 ΚΠολΔ η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό 

αποδεικνύονται  με δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Κατά δε το άρθρο 629 ΚΠολΔ η 

αίτηση γίνεται δεκτή, όταν είναι αποδεδειγμένη. 

 2) Τα έγγραφα δε, ρητώς ορίζεται στο άρθρο 626 §3, αναφέρονται και 

επισυνάπτονται στην αίτηση, δηλαδή ο αιτών τα προσάγει και τα επικαλείται. 

 3) Για να γίνει δε δεκτή η αίτηση, κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, όπως ανεφέρθη, 

θα πρέπει η αίτηση να είναι πραγματικά βάσιμη, να έχει δηλαδή αποδειχθεί με τα 

έγγραφα, που αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αίτηση. 

 4) Θα πρέπει δε στην διαταγή πληρωμής να αναφέρονται όλα τα έγγραφα που 

είχε ο αιτών αναφέρει και επισυνάψει στην αίτηση του, και ποια από αυτά απεδείκνυαν 

την απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν. 

 β) Αντικείμενο αποδείξεως 

 5) Αντικείμενο αποδείξεως δεν είναι το δικαίωμα, πχ το ποσόν που ο ενάγων 

ισχυρίζεται ότι δικαιούται να λάβει ως υπόλοιπο λογαριασμού, αλλά, όπως στο άρθρο 

335 ΚΠολΔ, ορίζεται '' μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην 

έκβαση της δίκης''110 ήτοι κάθε κονδύλιο του λογαριασμού, μαζί με την πλήρη 

αιτιολογία, που είναι η ιστορική και νομική αιτία για το ορισμένο κονδύλιο111. 

 γ) Κατάλληλα έγγραφα  

 6) Κατάλληλα έγγραφα είναι τα δημόσια έγγραφα. Επίσης κατάλληλα είναι τα 

ιδιωτικά  έγγραφα, τα οποία, κατά το άρθρο 443 ΚΠολΔ, φέρουν την υπογραφή του 

οφειλέτη και περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως του οφειλέτη112.   

 7) Επίσης  κατάλληλα είναι τα έγγραφα που φέρουν  υπογραφή του οφειλέτη και 

αποδεικνύουν μαρτυρία (δήλωση γνώσεως) του εκδότη του εγγράφου εις βάρος του, πχ 

εξοφλητική απόδειξη, που ενέχει εξώδικη ομολογία του113. 

 8) Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες και κατ' αρχάς με δικαστικά 

τεκμήρια, γι' αυτό δεν είναι κατάλληλα για έκδοση διαταγής πληρωμής ιδιωτικά 

έγγραφα που φέρουν την υπογραφή τρίτου114, εκτός, αν ο τρίτος ενεργεί ως 

πληρεξούσιος του οφειλέτη και σχετικό πληρεξούσιο αναφέρεται και επισυνάπτεται 

στην αίτηση115. 

                                                 
110   Κ. Καλαβρός Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2013, σελ. 73, 177 

111  Κ. Καλαβρός Η αναίρεση κατά ΚΠολΔ, Β' έκδοση, άρθρο 559 αρ. 393, σελ. 304. 

112   Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 7 αρ. 110, § 11 αρ. 260 

113  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 7 αρ. 111, § 11 αρ.  

114  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ.,Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής-Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με δικαστικά 

τεκμήρια ΝοΒ 2015/1625, σε σελ. 1630 ότι δεν είναι κατάλληλα τα έγγραφα μαρτυρίας τρίτων και 

αντίκρουση αντίθετης απόψεως και σε σελ. 1634, όταν ενεργεί άλλος, όχι ο οφειλέτης. 

115  ΑΠ 682/2015 ΧρΙΔ 2015/756 που παραπέμπει σε ΑΠ 1480/2007, ΑΠ 1792/2002, ΑΠ 

1308/2002, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής-Με έγγραφο η πληρεξουσιότης προς 

τρίτον Αρμεν. 2015/916. 
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 9) Για να έχει αποδεικτική δύναμη, κατά το άρθρο 443 ΚΠολΔ, το ιδιωτικό 

έγγραφο θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη του, που είναι ο οφειλέτης ή να 

θεωρείται από τον νόμο, όπως το άρθρο 444 ΚΠολΔ, ότι είναι ιδιωτικό έγγραφο. 

 10) Στα έγγραφα αυτά, για να είναι κατάλληλα γενικώς για απόδειξη, θα πρέπει  

να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία των ενδιαφερομένων, σε 

σύμβαση τα ονόματα των συμβαλλομένων, για να αποδεικνύεται πέραν πάσης 

αμφιβολίας ποιοι είναι. 

 11) Ακόμη, για να αποτελούν κατά το άρθρο 445 εδ β ΑΚ απόδειξη ως προς το 

περιεχόμενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων, θα πρέπει να περιέχονται στα έγγραφα 

όλα τα αφορώντα τις δικαιοπρακτικές δηλώσεις, κατά τρόπο ορισμένο, σαφή και 

πλήρη, έτσι να γίνεται ευκόλως κατανοητό, ποια ακριβώς η φύση και η έκταση της 

υποχρεώσεως, και, με δεδομένο ότι εδώ πρόκειται για χρηματικές υποχρεώσεις του 

εκδότη, ποιο ακριβώς ποσόν χρημάτων υποχρεούται να καταβάλλει και για ποια ή ποιες 

σαφώς διατυπωμένες αιτίες (αιτιολογίες), πότε  (προθεσμία) να το καταβάλλει, υπό 

ποιες άλλες προϋποθέσεις κλπ, με τέτοια πληρότητα, ώστε, να προσδιορίζεται και να 

καθίσταται βέβαιο, χωρίς ουδεμία αμφιβολία και εξ αυτού αοριστία, ότι μετά την 

καταβολή δεν θα οφείλει ουδέν από τα αναφερόμενα στο έγγραφο. 

 12) Αν το έγγραφο δεν έχει, εν όλω η εν μέρει, την αμέσως πιο πάνω πληρότητα, 

δεν αποδεικνύει την απαίτηση, για το μη έχων την πληρότητα τμήμα της απαιτήσεως, 

ώστε για το τμήμα αυτό δεν είναι κατάλληλο το έγγραφο αυτό για έκδοση διαταγής 

πληρωμής. 

 δ) Αναγνώσιμα 

 13) Τα έγγραφα, για να είναι γενικώς κατάλληλα για απόδειξη, θα πρέπει να 

είναι, κατά το άρθρο 432 ΚΠολΔ, υποστατά και έγκυρα. 

 14) Ακόμη θα πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν και να γίνουν κατανοητά, 

όπως χαρακτηριστικά σχετικώς λέγεται :''Το έγγραφο δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αναγνώσιμο, όταν για την κατανόηση του χρειάζεται μαντική δύναμη ή φαντασία''116. 

 15) Δεν είναι κατάλληλα, όταν απαιτούνται πληροφορίες, που περιέχονται σε 

άλλο, μη προσκομιζόμενο έγγραφο ή γενικώς απαιτούνται πληροφορίες που δεν 

προσκομίζονται. 

 16) Ακόμη δεν  είναι κατάλληλο το έγγραφο που για να γίνει αντιληπτό 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις, και γενικώς γνώσεις που υπερβαίνουν τις γνώσεις του 

μέσου ανθρώπου, και ακόμη περισσότερο συντομογραφίες, αντί αιτιολογίας, που 

χρησιμοποιεί η ορισμένη επιχείρηση, πχ τράπεζα. Είναι ακατάλληλα γενικώς τα  

έγγραφα, όταν απαιτείται κάποιο είδος ''μετάφρασης''. 

 ΙΑ) ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 α) Σε αγωγή 

 1) Τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού διατηρούν τον 

νομικό των χαρακτήρα. 

                                                 
116  Π. Γέσιου-Φαλτσή  Δίκαιο αποδείξεως έκδοση 3η, σελ. 276 
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 2) Ειδικώς δε τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού, για τον 

οποίο τηρείται αλληλόχρεος λογαριασμός, γίνεται δεκτό ότι χάνουν την αυτοτέλεια 

των, ώστε δεν είναι επιτρεπτή η επιδίωξη εισπράξεως χωριστά κάθε κονδυλίου, παρά 

μόνον του υπολοίπου του λογαριασμού και αφού κλείσει ο λογαριασμός117. 

 3) Κάθε δε κονδύλιο του λογαριασμού αποτελεί αυτοτελές, χωριστό συμβάν, 

που συνέβη σε ορισμένο τόπο και χρόνο, και καθένα έχει χωριστή ιστορική και νομική 

βάση που τα πραγματικά γεγονότα κάθε κονδυλίου, θα πρέπει να αναφέρονται στην 

αγωγή118. 

 4) Έτσι υπάρχει ιστορική και νομική βάση, που θα αφορά στον λογαριασμό και 

επίσης θα υπάρχουν ιστορικές και νομικές βάσεις, μία για κάθε κονδύλιο του 

λογαριασμού. 

 5) Ώστε για κάθε κονδύλιο του λογαριασμού, θα πρέπει στην αγωγή, να 

παρατίθεται με πληρότητα η χωριστή για αυτό ιστορική και νομική βάση, άλλως, ως 

προς το κονδύλιο αυτό, η αγωγή θα είναι αόριστη και νομικά αβάσιμη, ενώ θα είναι 

απαράδεκτη η απόδειξη για το κονδύλιο αυτό, όπως ακολούθως εκτενέστερα 

αναπτύσσεται. 

 6) Θα πρέπει δε να αποδεικνύονται χωριστά τα πραγματικά γεγονότα των 

ιστορικών βάσεων, σε ένα προς ένα τα κονδύλια του λογαριασμού, πχ κάθε πώληση ή 

κάθε δάνειο, κάθε χρέωση τόκων, κάθε πληρωμή. 

 β) Σε αίτηση 

 7) Τα αναφερόμενα ισχύουν και ως προς την αίτηση. Μάλιστα, σε εφαρμογή του 

άρθρου 629 ΚΠολΔ, ορίζεται ότι στην αίτηση θα πρέπει να περιέχονται  τα ουσιώδη 

πραγματικά γεγονότα για τον λογαριασμό, και επίσης για κάθε κονδύλιο του 

λογαριασμού, ώστε κάθε ένα από αυτά να είναι νομικά βάσιμο119. Αν δε για κάποιο 

από τα κονδύλια δεν περιέχονται στην αίτηση τα ουσιώδη γι' αυτό πραγματικά 

γεγονότα, η αίτηση θα είναι νομικά αβάσιμη για το κονδύλιο αυτό και τελικά η με βάση 

αυτό απόφαση αναιρετέα, κατά το άρθρο 559 αρ 1 ΚΠολΔ, γιατί αρκέσθηκε η απόφαση 

σε ολιγότερα στοιχεία, από όσα ο νόμος ορίζει120.  

 8) Έτσι, αν κάποιο κονδύλιο του λογαριασμού δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση, 

ως προς το κονδύλιο αυτό η αίτηση είναι νομικά αβάσιμη, ενώ αφ' ενός δεν λαμβάνεται 

υπ' όψη και η αίτηση είναι απορριπτέα ως προς αυτό, αφ' ετέρου δεν είναι επιτρεπτό να 

ληφθεί υπ' όψη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, κατ' εφαρμογή των άρθρων 111 

§ 2, 224 εδ α  ΚΠολΔ, κατά το οποίο ''Είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της 

αγωγής'' που εφαρμόζονται αναλογικώς για την αίτηση για έκδοση διαταγής 

                                                 
117   ΟλΑΠ 31/1997 ΕλλΔικ 1997/526, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ. Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, 

έκδοση Γ', § 11 αρ. 426 

118  ΑΠ 1022/2008 ΕλλΔικ 2010/969, ΑΠ 1795/2007 ΤΝΠ ΔΣΑ, για αγωγή, Αθανασάς (Αθαν., 

Χριστ. Ιωαν.)  Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ § 11 αρ. 605, σελ. 644. 

119  Κ. Καλαβρός Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, έκδοση Β', σελ 203, σε έλλειψη κάποιου στοιχείου 

από εκείνα που απαιτούνται για την ολική πλήρωση του πραγματικού του ουσιαστικού κανόνα δικαίου 

120  Κ. Καλαβρός Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, έκδοση  Β, σελ 219 και 387 με παραπομπές και 

στις ΟλΑΠ 18/1998 ΕλλΔικ 1998/307, ΟλΑΠ 1573/1981 ΝοΒ 1982/1054.  
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πληρωμής121. 

 9) Εξ άλλου, κατά το εφαρμοστέο άρθρο 106 ΚΠολΔ, θα πρέπει να περιέχεται 

στην αίτηση από τον αιτούντα πρόταση, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, κατά το άρθρο 

118 αρ. 4 ΚΠολΔ, των πραγματικών γεγονότων για κάθε κονδύλιο, για να είναι η 

αίτηση και κάθε κονδύλιο ορισμένα και για να είναι τα πραγματικά αυτά γεγονότα 

παραδεκτά αντικείμενα αποδείξεως. 

 10) Ακόμη θα πρέπει τα πραγματικά γεγονότα για την απαίτηση και για κάθε 

κονδύλιο του  λογαριασμού, να αποδεικνύονται με έγγραφα, τα οποία κατά το άρθρο 

626 § 3 ΚΠολΔ, όπως ετροποποιήθη με τον πρόσφατο ν. 4335/2015, ο αιτών να 

αναφέρει και να επισυνάπτει στην αίτηση. 

 β) Ειδικώς τα κονδύλια των τόκων 

 11) Με βάση την εσφαλμένη αντίληψη για την οποία υπό ΣΤ, ότι η διαδικασία 

εκδόσεως διαταγής πληρωμής είναι ο εύκολος τρόπος χωρίς εφαρμογή κάποιων 

νομικών κανόνων, ενώ πράγματι είναι αντικειμενικά ο δύσκολος, αφού εκτός άλλων η 

απόδειξη επιτρέπεται μόνον με έγγραφα122, οι αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής 

είναι ελλιπείς, ώστε θα έπρεπε να μην εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Αυτό το σφάλμα 

συμβαίνει σε μεγαλύτερη συχνότητα σε απαιτήσεις των τόκων, που σε πολλές 

περιπτώσεις είναι μεγάλων ποσών. 

 12) Δεν δίδεται από νόμο ο ορισμός των τόκων, έτσι επιτρεπτώς λαμβάνεται ο 

διδόμενος από τα λεξικά. Είναι δε τόκος, το ποσό που αποφέρουν ως κέρδος χρήματα 

κατατεθειμένα στην τράπεζα για ορισμένη χρονική περίοδο (εξάμηνο ή έτος), ανάλογα 

με το επιτόκιο123.  

 13) Από τον ορισμό αυτό και άλλους ομοίους, προκύπτει ότι τρία (3) είναι τα 

ουσιώδη στοιχεία της εννοίας τόκος, από τα οποία στοιχεία προσδιορίζεται κάθε φορά 

το ποσόν των τόκων. 

 14) Εξ άλλου είναι κοινώς γνωστό, ότι ο τόκος προσδιορίζεται με 

πολλαπλασιασμό των τριών (3) αυτών στοιχείων, κατά τον γνωστό τύπο Κ*Χ*Ε 

 15) Έτσι σε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, για την εξεύρεση των τόκων 

ορισμένης περιόδου, είναι ουσιώδη, αναγκαία στοιχεία, τα οποία θα πρέπει αυτά να 

αναφέρονται στην αίτηση, για να είναι  η αίτηση νομικά βάσιμη και ως προς τα τρία (3) 

στοιχεία, ΚΧΕ.  

 16) Θα πρέπει η απαίτηση124 και το οφειλόμενο ποσό να είναι ορισμένα, δηλαδή 

                                                 
121  ΟλΑΠ 10/1997 ότι εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 224 ΚΠολΔ για το περιεχόμενο της 

αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής. 

122  Όπως ορίζει το άρθρο 623 ΚΠολΔ, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής, 

έκδοση Γ', § 7 αρ 200. Είναι αντίθετη στην λογική δομή της διαδικασίας της διαταγής πληρωμής, ότι αντί 

για έγγραφο, αρκεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, κατά το άρθρο 623. 

123  Γ. Μπαμπινιώτης Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Δ' έκδοση, σελ. 1949. 

124  Γ. Μπαλής, Γεν. Αρχαί, έκδοση Η, σελ 74, ότι είναι η ενοχή από την πλευρά του δανειστή, στον 

ΑΚ αποδίδεται με τον όρο απαίτηση, ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641 ότι απαίτηση είναι το οφειλόμενο 

ποσόν, αλλά και η ιστορική και νομική βάση, στις οποίες θεμελιώνεται η αξίωση, ΑΠ 1347/2011 ΝοΒ 

2011/669 από έννομη σχέση.  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ. Ιωαν) Διαταγή πληρωμής-Δεν επιτρέπεται η 
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να προδιορίζονται επακριβώς ως προς το ύψος της, στο κατ' άρθρο 623 ΚΠολΔ 

έγγραφο ή συνδυασμό  εγγράφων125. Η χρηματική δε απαίτηση  πρέπει ακόμη κατά το 

άρθρο 624 § 1 ΚΠολΔ, να μην είναι υπό αίρεση ή προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή, ήτοι 

να είναι  δηλαδή εκκαθαρισμένη126. Ο λόγος είναι ότι η διαταγή πληρωμής αποτελεί και 

τίτλο εκτελεστό και έτσι η  ρύθμιση είναι συντονισμένη με το παρόμοιο, ως προς αυτό, 

άρθρο 915 ΚΠολΔ127. 

 17) Οι νομικές διατάξεις για τον τόκο  και τα κονδύλια των ΚΧΕ, είναι διατάξεις 

του ουσιαστικού δικαίου, ώστε η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων που 

αφορούν σε αυτά, ελέγχεται αναιρετικώς, κατά το άρθρο 559 αρ 1 ΚΠολΔ, ενώ η 

έλλειψη κάποιου από αυτά καθιστά, όπως ανεφέρθη, την αγωγή και την αίτηση για 

έκδοση διαταγής πληρωμής νομικά αβάσιμη για το κονδύλιο αυτό και απορριπτέα την 

αγωγή ή την αίτηση, ως προς το κονδύλιο αυτό. 

 18) Με βάση τις εσφαλμένες, ως άνω αντιλήψεις, πολλές διαταγές πληρωμής 

είναι ακυρωτέες, διότι οι αιτήσεις, με βάση τις οποίες εξεδόθηκαν, ήσαν νομικά 

αβάσιμες, άλλως αόριστες. 

 19) Ειδικώς για τα κονδύλια των τόκων, δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 

αυτές στα κονδύλια τα αναγκαία, ως άνω, στοιχεία των ΚΧΕ. 

 20) Το κεφάλαιο δε ή ο χρόνος ίσως προκύπτουν από τα προηγούμενα κονδύλια, 

πχ από το άθροισμα κεφαλαίου, με το οποίο θα πολλαπλασιασθεί, ως άνω, με Χ και Ε, 

για να προκύψει το ορισμένο κονδύλιο τόκων, η διάρκεια ίσως προκύπτει από την 

ημερομηνία για την οποία το προηγούμενο κονδύλιο τόκων, ενώ το επιτόκιο έχει 

αναφερθεί στο ιστορικό της αιτήσεως και είναι σταθερό. Πάντως τα αναγκαία στοιχεία 

για να συναχθούν τα αναφερόμενα, θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση και να 

αποδεικνύονται με έγγραφα, που αναφέρονται στην  αίτηση και επισυνάπτονται σ' 

αυτή128. 

 21) Όταν όμως το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, όπως σε δάνειο με επιτόκιο σε 

Euribor, η άνω δυνατότης, ότι είναι γνωστό το επιτόκιο,  δεν υφίσταται. Ώστε θα 

πρέπει, για να είναι η αίτηση νομικά βάσιμη, να παρατίθενται για τα κονδύλια των 

τόκων, ως αναγκαία, τα στοιχεία του κεφαλαίου, του χρόνου και του επιτοκίου. Ή 

έστω, αν, όπως ανωτέρω ανεφέρθη, τα στοιχεία του κεφαλαίου και του χρόνου 

προκύπτουν, οπωσδήποτε να παρατίθεται το ποσοστό του επιτοκίου, και τα στοιχεία, 

με βάση τα οποία αυτό προσδιορίζονται, τα οποία αποδεικνύονται με έγγραφα, 

αναφερόμενα και επισυναπτόμενα στην αίτηση. Τα κονδύλια, που δεν συντρέχουν οι 

άνω προϋποθέσεις,  είναι νομικά αβάσιμα και η αίτηση απορριπτέα, ως προς αυτά. 

                                                                                                                                               
απόδειξη με δικαστικά τεκμήρια ΝοΒ 2015/1625 (1625 ΙΙ) 

125  Ευαγγ. Ποδηματά σε Κεραμεύς,Κονδύλης, Νίκας ΚΠολΔ 624 § 11. 

126  Χαρ. Παπαδάκης Διαταγή πληρωμής, 2011, σελ. 49 που παραπέμπει σε ΑΠ 294/2013 ΕλλΔικ. 

45/17, ΑΠ 736-737/2006 ΕλλΔικ 49/1397, ΕφΑθ 6972/1984  ΕλλΔικ 25/1402, ΕφΑθ 7897/1986 

ΑρχΝομ 38/779 

127  Χαρ. Παπαδάκης Διαταγή πληρωμής, 2011,  σελ.69. 

128  Γ. Νικολόπουλος, Σκοπός, φύση και ρύθμιση της διαταγής πληρωμής, σελ. 30, Ευαγγ. 

Ποδηματά, σε Κεραμεύς, Κονδύλης, Νίκας ΚΠολΔ 624 § 10, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Διαταγή 

Πληρωμής έκδοση Γ, § 3 αρ. 138, § 7 αρ. 26, ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012/334=ΧρΙΔ 2012/198, ΑΠ 

1369/2013 ΝοΒ 2014/104  
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 ΙΒ) ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 α) Γενικά ως προς την θεωρία 

 1) Σχετικά με το θέμα της εφαρμοστέας δικονομικής θεωρίας, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι ποια  είναι η εφαρμοστέα θεωρία, δεν ορίζεται από κάποια διάταξη 

κανόνα δικαίου κλπ ή από κάποια στοιχεία που ευρίσκονται εκτός των νόμων, ή ακόμη 

από κάποια απόφαση δικαστηρίου , που κυριαρχικά να ορίζει αυτό, αλλά αντιθέτως 

συνάγεται από την  ορθή ερμηνεία και ορθή εφαρμογή των ισχυόντων και 

εφαρμοστέων νόμων, που αφορούν στο περιεχόμενο του ορισμένου δικογράφου, όπως 

για την αγωγή από το άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, όπως κατωτέρω αναφέρεται. 

 2) Οι εφαρμοζόμενες θεωρίες της βελτιωμένης θεωρίας της εξατομικεύσεως και 

της θεωρίας του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού είχαν αναπτυχθεί κυρίως 

για να προσδιορίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να είναι ορισμένη η αγωγή, εν 

τούτοις καλύπτουν όλο το πρόβλημα του αντικειμένου της δίκης και, μεταξύ άλλων, α) 

σώρευση αγωγών, β) μεταβολή της αγωγής, γ) η εκκρεμοδικία και δ) το 

δεδικασμένο129. 

 3) Για τον προσδιορισμό στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο του αντικειμένου της 

δίκης, εξετάζονται πρώτα οι ισχύουσες νομικές διατάξεις, αν δε παρουσιάζουν κενά ή 

προκύπτουν αμφιβολίες, τότε μόνο μπορεί να γίνει προσφυγή στις δικονομικές θεωρίες, 

και μάλιστα σε εκείνες που προσαρμόζονται περισσότερο στο πνεύμα και το  σκοπό 

των κείμενων διατάξεων130.  

 4) Στην εξεταζόμενη δε περίπτωση κατάλληλη είναι η θεωρία  του ουσιαστικού 

κανόνα δικαίου, που εφαρμόζεται για την αγωγή.  

 5) Μάλιστα είναι κατάλληλη η θεωρία του ουσιαστικού κανόνα δικαίου με τα 

ακόλουθα δεδομένα, ότι είναι καθολική η άποψη της θεωρίας και της νομολογίας, ότι 

για την αγωγή εφαρμόζεται η άνω θεωρία  του ουσιαστικού κανόνα δικαίου, επίσης ότι 

κατά το άρθρο 591 §1 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής 

τα άρθρα 1-590 ΚΠολΔ, μεταξύ άλλων το άρθρο 224 εδ α ΚΠολΔ, που απαγορεύει την 

αλλαγή της βάσεως της αγωγής131, όπερ επιτρέπει η θεωρία της εξατομικεύσεως. 

 6) Κατά τη συζήτηση της αγωγής, αμφότερες οι θεωρίες δέχονται, ότι, για να 

γίνει δεκτή η αγωγή, θα πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη. Το ίδιο δε θα πρέπει να 

δεχθούμε, ότι θα πρέπει να ισχύει και για την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, 

ότι δηλαδή για να γίνει δεκτή και  να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, με βάση αυτή, θα 

πρέπει η αίτηση να είναι και νομικά βάσιμη. 

 β) Θεωρία συγκεκριμένου προσδιορισμού  

 7) Στο Ελληνικό δικονομικό δίκαιο και την κρατούσα θεωρία του 

συγκεκριμένου προσδιορισμού, εκπληρώνεται η ιστορική αγωγική βάση μόνον, όταν 

                                                 
129  Διον. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ. 301, 303. 

130  Γεωργ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 164 (όχι κατ' αντιγραφήν) ότι οι ισχύουσες διατάξεις 

του ΚΠολΔ είναι διατυπωμένες με σαφή και επιτυχή τρόπο, ώστε αποκλείουν εφαρμογή δικονομικών 

συστημάτων διαφορετικών από το ημέτερον, Διον. Κονδύλης Το δεδικασμένο, σελ. 301. 

131  ΟλΑΠ 10/1997 
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περιέχονται στην αγωγή όλα τα ουσιώδη γεγονότα, τα οποία αξιώνει ο έστω σιωπηρά 

επικαλούμενος κανόνας του ουσιαστικού δικαίου132.   

 8) Συνάγεται δε ότι εφαρμόζεται σε αγωγή η άνω θεωρία του συγκεκριμένου 

προσδιορισμού, όπως δέχεται και η ΑΠ 370/2012, από ότι στο άρθρο 216 § 1 εδ α 

ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 224 ΚΠολΔ133, ορίζεται δε ότι «Η αγωγή εκτός 

από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 [από τα οποία προέρχεται το 

στοιχείο του ορισμένου], πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που 

θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή». Δηλαδή ορίζεται ότι η αγωγή πρέπει να 

είναι σαφής, ορισμένη και νομικά βάσιμη.  

 9) Υποστηρίζεται134 και γίνεται δεκτό, ότι επιβάλλεται στην ιστορική βάση της 

αγωγής η έκθεση των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το αίτημα της αγωγής 

και παραπέμπει στην ΑΠ 915/1980135, κατά την οποία ''Καθιερούται ούτως ως 

ουσιώδες, και απαραίτητον στοιχείον της αγωγής η ιστορική βάσις,  ήτοι η ευκρινής 

έκθεσις πάντων των πραγματικών γεγονότων, όσα κατά νόμον είναι αναγκαία [προς 

στήριξιν:] του αξιούμενου δικαιώματος'' και ότι η αναγραφή των πραγματικών 

περιστατικών είναι απαραίτητη, για να μπορέσει  τόσο  ο εναγόμενος να αμυνθεί όσο 

και το δικαστήριο να κρίνει το νόμω βάσιμο της αγωγής και να διατάξει τις 

επιβαλλόμενες αποδείξεις. 

 10) Κατά δε το άρθρο 224 εδ α ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 216 § 1 εδ α 

ΚΠολΔ, είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της αγωγής, ενώ δεν επιτρέπεται να 

υπάρχουν συγχρόνως δύο ιστορικές βάσεις, αλλά μόνον μία, η τυχόν δεύτερη μόνον 

επικουρικώς. 

 11) Κατά τα άρθρα 321, 324 ΚΠολΔ δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ίδιων 

προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον 

πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία. Δηλαδή είναι 

υποχρεωτικό να υπάρχει και ίδια νομική αιτία, που δεν είναι υποχρεωτικό, ως άνω, για 

την θεωρία της εξατομικεύσεως. 

 γ) Η Θεωρία εξατομικεύσεως-και σύγκριση με τη θεωρία του ουσιαστικού 

κανόνα δικαίου 

 12) Χαρακτηριστικά στοιχεία της βελτιωμένης θεωρίας της εξατομικεύσεως, η 

οποία ισχύει στην Γερμανία, είναι τα ακόλουθα: 

 αα) Κατά την κατάθεση-βιοτικό συμβάν 

 13) Κατά την ισχύουσα  στη Γερμανία βελτιωμένη θεωρία της εξατομικεύσεως 

                                                 
132  Γ. Ράμμος ΕγχΑστΔικΔικ, Τόμος Α, σελ 437, Γ. Μητσόπουλος ΕλλΔικ 1995,1,, Κ. Μακρίδου 

Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β' σελ. 18, 92, Καλ. Μακρίδου ΕλλΔικ 200/821, (837), Αθανασάς (Αθαν., 

Χριστ. Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ', § 1 αρ. 16 επ. 

133  Γεωργ. Μητσόπουλος Σκέψεις ως προς την ''αοριστίαν'' της βάσεως της αγωγής, ΕλλΔικ 

1995/1, Γεωργ. Ράμμος ΕγχΑστΔικΔικ, Τόμος Α, σελ 418, Κ.Κεραμεύς ΑστΔικΔίκαιο 1986,σελ 116, 

204, 327, Καλ. Μακρίδου ΕλλΔικ 2008/321 (327Ι), Ν. Κλαμαρής, Σ. Κουσούλης, Στ. Πανταζόπουλος 

Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ. 458-459, Καλ. Μακρίδου Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 308, η ίδια 

ΕλλΔικ2008/321 (327Ι), Αθανασάς (Αθαν., Χριστ. Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ', § 2 αρ. 106 

134  Κ. Κεραμεύς ΑστΔικΔίκαιο, 1986, σελ 204, 206 

135  ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 1981/296Ι 
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για την ολοκληρωμένη αποτύπωση της ιστορικής αγωγικής βάσεως, αξιώνεται κατά την 

κατάθεση της αγωγής, η αναφορά μόνον ενός σκληρού πυρήνα γεγονότων, ικανών, να 

αντιδιαστείλουν  την επίδικη έννομη σχέση από άλλες, και έτσι θεωρείται η αγωγή 

παραδεκτή136. 

 14) Δηλαδή, κατά την βελτιωμένη θεωρία της εξατομικεύσεως, αρκεί κατά την 

κατάθεση της αγωγή να αναφέρεται στην αγωγή το βιοτικό συμβάν, κατά τρόπο, ώστε 

η έννομη σχέση, για την οποία η αγωγή, να διακρίνεται από άλλες και έτσι να 

εξατομικεύεται137.  

 15) Το περιεχόμενο αυτό, του βιοτικού συμβάντος, που θα πρέπει να περιέχεται 

στην αγωγή, είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε κανόνα δικαίου138. Δηλαδή, και αυτό 

είναι σημαντικό, δεν είναι αναγκαίο να περιέχεται στην αγωγή, κατά την κατάθεση της, 

οποιοδήποτε στοιχείο, που να αφορά στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. 

 16) Αντίθετα, στην αντίπαλη θεωρία, του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, κατά 

το άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 224 εδ α ΚΠολΔ στην 

αγωγή, από την στιγμή της καταθέσεως της, θα  πρέπει να περιέχονται όλα τα ουσιώδη 

γεγονότα, τα οποία αξιώνει ο σιωπηλά επικαλούμενος κανόνας ουσιαστικού 

δικαίου139, ώστε από την στιγμή της καταθέσεως της η αγωγή θα πρέπει να είναι και 

νομικά βάσιμη. 

 ββ)  Να είναι παραδεκτή 

 17) Η αγωγή κατά τη κατάθεση της, θα πρέπει να είναι παραδεκτή, να έχει τις 

προϋποθέσεις, ώστε, κατά την ισχύουσα για αυτήν νομοθεσία, να παράγει διαδικαστικά 

αποτελέσματα και να μπορεί να ελεγχθεί και να εξετασθεί περαιτέρω140. 

 18) Κατά την βελτιωμένη θεωρία της εξατομικεύσεως, η αγωγή για να κριθεί 

παραδεκτή, θα πρέπει κατά την κατάθεση της να αποτυπώνονται με πληρότητα σ' αυτή, 

όσα γεγονότα αποτελούν, ως άνω, το βιοτικό συμβάν και έτσι να εξατομικεύεται η 

δικονομική αξίωση, ώστε ο δικαστής να διακρίνει την ατομική περίπτωση, για την 

οποία η αγωγή είναι παραδεκτή, από άλλες περιπτώσεις, άλλως η αγωγή 

απορρίπτεται141. 

 19) Κατά δε τη θεωρία του  ουσιαστικού κανόνα δικαίου θα πρέπει στην αγωγή, 

κατά την κατάθεση της, κατά το εφαρμοστέο άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, να 

περιέχονται όλα τα ουσιώδη γεγονότα, τα οποία αξιώνει ο σιωπηλά επικαλούμενος 

                                                 
136  Καλ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 14, 21, 86, 87, 91, 92,  189, (έκδοση Δ  σελ 

17, 24, 100, 101, 104, 105, 203 αντιστοίχως), Ν. Νϊκας, Πολιτική δικονομία, τόμος Ι, 2003, σελ. 430. 

137  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 216 σελ 959. Διον. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση 

Β, σελ 303. 

138  Καλ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 86 (Δ σελ. 100) 

139  Καλ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 92 (Δ σελ. 105). 

140  Εμμαν. Μιχελάκης Περί της αδίκου διαδικαστικής πράξεως, 1944, επανεκτύπωση, εκδόσεις 

Αντ. Σάκκουλα 1987, για τους τέσσερις βαθμούς νομικής εκτιμήσεως των διαδικαστικών πράξεων, ήτοι 

έγκυρη, παραδεκτή, βάσιμη, δικαία. 

141  Γεωργ. Ράμμος Εγχ. ΑστΔικΔικαίου Τόμος Α σελ 437,  Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, 

έκδοση Β σελ 189 
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κανόνας ουσιαστικού δικαίου142. 

 γγ) Κατά τη κατάθεση-Στις δύο θεωρίες 

 20) Κατά τα αναφερόμενα, διαφέρουν οι δύο θεωρίες, ως προς το προβλεπόμενο 

από αυτές περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αγωγή, κατά τη κατάθεση της. 

 21) Κατά μεν τη θεωρία της εξατομικεύσεως, αρκεί στην αγωγή κατά την 

κατάθεση της να αναφέρεται το βιοτικό συμβάν, ένας σκληρός πυρήνας, κατά τρόπο 

ώστε να διακρίνεται η έννομη σχέση από άλλες και έτσι να εξατομικεύεται χωρίς να 

αναφέρονται στοιχεία κάποιου ουσιαστικού κανόνα δικαίου. 

 22) Όμως κατά την θεωρία του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου η αγωγή κατά 

την κατάθεση της θα πρέπει να περιέχει, κατά το άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, ορισμένη 

και σαφή έκθεση των γεγονότων, που θεμελιώνουν την αγωγή, σύμφωνα με τον νόμο, 

ενώ για την αναγκαία νομική θεμελίωση, θα πρέπει να περιέχονται όλα τα ουσιώδη 

γεγονότα, τα οποία αξιώνει ο σιωπηλά επικαλούμενος κανόνας ουσιαστικού δικαίου. 

 δδ) Μεταβολή-Συμπλήρωση αγωγής γενικώς 

 23) Αρκεί κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως, η αγωγή, κατά την κατάθεση 

της να είναι μόνον ορισμένη, ως άνω, διευκολύνει έτσι την μεταγενέστερη παραδεκτή 

συμπλήρωση της, με τα αναγκαία γεγονότα, σε ευρύτερη έκταση, από ότι στη θεωρία 

του συγκεκριμένου προσδιορισμού143 144. 

 24)  Επίσης επιτρέπεται η προβολή νέων συμπληρωματικών πραγματικών 

ισχυρισμών145 και ισχυρισμών που αποτελούν νέα βάση της αγωγής146.  

 εε) Συμπλήρωση για νομική βασιμότητα 

 25) Ακόμη πιο σημαντικό, ως προς την δυνατότητα συμπληρώσεως της αγωγή, 

κατά την  θεωρία της εξατομικεύσεως, είναι ότι εφ' όσον η αγωγή, κατά την κατάθεση 

της είναι ορισμένη και παραδεκτή, περιέχοντας τα γεγονότα που εξατομικεύουν τη 

διαφορά, είναι επιτρεπτή η συμπλήρωση της αγωγής, με όσα γεγονότα είναι αναγκαία 

για να είναι η αγωγή νομικά βάσιμη147. 

 στστ) Νομικά βάσιμη/αβάσιμη αγωγή 

 26) Θα πρέπει ο ενάγων να έχει προβεί, έως την συζήτηση της αγωγή, σε πλήρη 

επίκληση των στοιχείων του δικαιώματος, άλλως το δικαστήριο θα απορρίψει την 

αγωγή148. 

 27) Θα πρόκειται δε, κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως, για νόμω αβάσιμη 

                                                 
142  Καλ. Μακρίδου Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 92 (Δ. Σελ. 105). 

143  Καλ. Μακρίδου Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 91 

144  Απ. Άνθιμος Η μεταβολή της βάσεως της αγωγής, 2012, σελ 40 σημ 29 για τα ισχύοντα στην 

Γερμανία σήμερα,  σελ 42,ότι  επιτρέπεται η μεταβολή μέχρι την τελευταία συζήτηση ότι γίνεται με 

επίδοση δικογράφου ή και κατά τη προφορική συζήτηση, σπανίως 

145  Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, σελ 20 σημ. 44 

146  Κ. Μπέης  Πολιτική δικονομία, άρθρο 216 σελ 959 

147   Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, σελ . 189 

148  Πελ. Γέσιου-Φαλτσή και Π. Λαδάς, γνωμοδοτεί για αγωγή με βάση απαίτηση αδικαιολόγητου 

πλουτισμού Δ 1991 (22)/431 (433). 
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αγωγή, όταν ο ενάγων, είτε με την αγωγή, είτε μεταγενεστέρως με τις προτάσεις του, 

δεν έχει επικαλεστεί όλα τα γεγονότα, τα οποία κατά τον εφαρμοστέο νόμο, 

θεμελιώνουν το αγωγικό αίτημα149. 

 28) Έτσι κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως, αν διαπιστώνεται ότι στην 

αγωγή ή τις προτάσεις του ενάγοντος, δεν περιέχονται τα γεγονότα, που είναι αναγκαία 

για τη θεμελίωση του αγωγικού αιτήματος ως άνω, η αγωγή απορρίπτεται ως νόμο 

αβάσιμη150. 

 ζζ) Κατά τη συζήτηση-Στις δύο θεωρίες 

 29) Ως προς το αμέσως πιο πάνω θέμα, η κρατούσα στην Ελληνική δικονομική 

θεωρητική άποψη, συμπλέει με τις αντιλήψεις του Γερμανικού δικαίου 151 

 30) Όμως κατά το άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, θα πρέπει η αγωγή  ήδη από την 

κατάθεση της, να είναι νόμω βάσιμη, ενώ δεν επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή 

της βάσεως της, κατά το άρθρο 224 εδ α ΚΠολΔ, ενώ επιτρέπεται κατά το υπόλοιπο 

περιεχόμενο η μεταβολή της αγωγής. 

 ηη) Καθήκον του δικαστή να ερευνήσει 

 31) Κατά την θεωρία της εξατομικεύεως, γίνεται καθολικά δεκτό, ότι το 

δικαστήριο, με βάση το επικαλούμενο βιωτικό συμβάν, υποχρεούνται εξ επαγγέλματος, 

να ερευνήσει όλες τις δυνατές νομικές θεμελιώσεις των προβαλλόμενων ισχυρισμών. 

 32) Έτσι αποτελεί καθήκον του δικαστή, το δικαίωμα να υπαγάγει σε όλους τους 

ενδεχομένως εφαρμοστέους κανόνες ουσιαστικού δικαίου152, προκειμένου να κρίνει 

αν υπάρχει ή όχι το επικαλούμενο δικαίωμα153. 

 33) Διευκρινίζεται ότι με εφαρμογή της θεωρίας της εξατομικεύσεως, ο 

δικαστής θα ερευνήσει εξ επαγγέλματος, αν  υπάρχει ή όχι το δικαίωμα, με βάση το 

βιοτικό συμβάν, που ο ενάγων έχει περιλάβει στην αγωγή και συμπληρωματικά στις 

προτάσεις του. 

 34) Με εφαρμογή όμως της θεωρίας του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, ο 

δικαστής ερευνά με βάση τα πραγματικά γεγονότα, που ο ενάγων έχει περιλάβει στην 

νομικά βάσιμη αγωγή του.  

 θθ) Μπορεί να βασίζεται συγχρόνως σε διαφορετικούς νόμους 

 35) Κατά τη θεωρία της εξατομικεύσεως -κατ' ακολουθίαν των αμέσως πιο κάτω 

αναφερομένων ότι κάθε τρόπος δημιουργίας του δικαιώματος περιλαμβάνεται στο 

                                                 
149   Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ. 91, 86 αναφέρει δε ότι ''Ως προς το σημείο 

αυτό, η κρατούσα στην ελληνική δικονομική θεωρία άποψη συμπλέει με τις αντιλήψεις του 

γερμανικού δικαίου'' 

150  Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 91 

151  Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ. 91, 86 αναφέρει δε ότι ''Ως προς το σημείο 

αυτό, η κρατούσα στην ελληνική δικονομική θεωρία άποψη συμπλέει με τις αντιλήψεις του 

γερμανικού δικαίου'' 

152  W. Habscheid, με μετάφραση Ν. Παϊσίδου, Το αντικείμενο της δίκης κατά την Γερμανική 

πολιτική δικονομία Δ 1985/195, επίσης η μειοψηφία δύο (2)  μελών την ΟλΑΠ 10/1997.  

153  W. Habscheid σε μετάφραση Ν. Παϊσίδου Δ 1985/195, μειοψηφία δύο (2) μελών της ΟλΑΠ 

10/1997 
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αντικείμενο της δίκης-, η αγωγή επιτρέπεται να βασίζεται συγχρόνως σε διαφορετικές 

νομικές διατάξεις πχ σε αυτοκινητικό ατύχημα επιβάτη λεωφορείου, η αγωγή του 

μπορεί να βασίζεται συγχρόνως σε συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη154, χωρίς 

αυτό να αποτελεί απαγορευμένη σώρευση αγωγών. 

 36) Όμως, κατά την θεωρία του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, δεν επιτρέπεται 

κατά τα άρθρα 218, 219 ΚΠολΔ, παρά επικουρική σώρευση αγωγών155. 

 ιι) Αντικείμενο της δίκης-κάθε τρόπος δημιουργίας του δικαιώματος 

 38) Στη θεωρία της εξατομικεύσεως κάθε τρόπος δημιουργίας του δικαιώματος 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της δίκης, στο ίδιο συμβάν156, όπως το αμέσως πιο 

πάνω παράδειγμα του αυτοκινητικού ατυχήματος του επιβάτη λεωφορείου. 

 κκ) Ταυτότης του αντικειμένου της δίκης 

 39) Κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως, υπάρχει ταυτότης του αντικειμένου 

της δίκης, όταν υπάρχει ταυτότης του επίδικου δικαιώματος, και ταυτότης της ιστορικής 

αιτίας, χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη ταυτότητος της νομικής αιτίας157. 

 λλ) Δεδικασμένο 

 40) Σύμφωνα με τα αμέσως πιο πάνω αναφερόμενα, στη θεωρία της 

εξατομικεύσεως, υπάρχει δεδικασμένο για κάθε λόγο γενέσεως της ορισμένης 

αξιώσεως, και όταν έχει εξετασθεί μόνον ένας από τους λόγους γενέσεως της ορισμένης 

αξιώσεως. 

 41) Ώστε ο ενάγων δεν δύναται να ασκήσει αργότερα αγωγή, την οποία να 

βασίζει σε άλλο λόγο γενέσεως της αξιώσεως αυτής, με βάση άλλη ιστορική και νομική 

αιτία158, και αν αυτός ο λόγος γενέσεως δεν είχε εξετασθεί στη διεξαχθείσα 

προηγουμένως δίκη. 

 42) Στην θεωρία του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου υπάρχει δεδικασμένο, κατά 

το άρθρο 324 ΚΠολΔ, όταν πρόκειται για δικαίωμα, με το ίδιο αντικείμενο, την ίδια 

ιστορική και επίσης νομική αιτία. 

 μμ) Ανεξάρτητα από κανόνα δικαίου 

 43) Διευκρινίζεται ότι, κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως, τόσο το βιοτικό 

συμβάν, όσο και το κατ' ακολουθίαν αυτού δεδικασμένο, δεν εξαρτώνται από ορισμένη 

νομική διάταξη159. 

 νν) Γίνεται δεκτή η αγωγή όταν είναι νομικά βάσιμη 

 44) Όπως  ανεφέρθη υπό εε, και κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως η αγωγή 

γίνεται δεκτή όταν η αγωγή είναι νομικά βάσιμη160. 

                                                 
154  Κ.Μπέης Πολιτική δικονομία, άρθρο 106 σελ 526. 

155   Κ.Μπέης Πολιτική δικονομία, άρθρο 106 σελ 526  

156  Διον. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ 304. 

157  Κ.Μπέης Πολιτική δικονομία, άρθρο 106 σελ 526  

158  Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 216 σελ 959. 

159   Καλ. Μακρίδου, Η Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ 86. 

160   Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ. 86 αναφέρει δε ότι ''Ως προς το σημείο αυτό, 



  45 

 45) Ως προς το σημείο αυτό η κρατούσα στην Ελληνική δικονομική θεωρία 

άποψη συμπλέει με τις αντιλήψεις του Γερμανικού δικαίου161, όπως πιο πάνω 

ανεφέρθη. 

 μμ) Δεν έχουν γίνει δεκτές 

 46) Δεν έχουν όμως γίνει στην Ελληνική έννομη θεωρία και νομολογία οι άνω 

απόψεις, ούτε υπάρχει απόφαση Ελληνικών δικαστηρίων, που να έχει ρητώς δεχθεί τις 

άνω απόψεις ή κάποιες από αυτές, αλλά μόνο γενική αναφορά ότι εφαρμόζεται η 

θεωρία της εξατομικεύσεως, χωρίς όμως την αναγκαία και πειστική αιτιολογία162. 

 δ) Συμπέρασμα 

 47) Κατά τα αναφερθέντα είναι ουσιώδεις οι διαφορές μεταξύ των δύο θεωριών 

σε χαρακτηριστικά στοιχεία των.  

 48) Σημαντική διαφορά είναι ότι κατά τη θεωρία της εξατομικεύσεως αρκεί η 

παράθεση στην αγωγή του βιοτικού συμβάντος, ενώ κατά τη θεωρία του ουσιαστικού 

κανόνα δικαίου η αγωγή θα πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη. 

 49) Όμως κατά τη συζήτηση σύμφωνα και με τις δύο θεωρίες, η αγωγή θα 

πρέπει να είναι και νομικά βάσιμη. 

 50) Μεταξύ των οποίων, για την ταυτότητα της διαφοράς είναι υποχρεωτική να 

υπάρχει και ίδια νομική αιτία, που δεν είναι υποχρεωτικό, ως άνω, για την θεωρία της 

εξατομικεύσεως. 

 ε) Πότε γίνεται η εξέταση 

 51) Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εξέταση και η απάντηση στο ερώτημα ποια 

θεωρία εφαρμόζεται  για το περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, 

δε γίνεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, αλλά θα πρέπει να γίνεται, όταν θα έχει 

ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 627 § 1 εδ β ΚΠολΔ διαδικασία 

συμπληρώσεως και διορθώσεως της αιτήσεως.  

 52) Ακριβέστερα δε, θα πρέπει να γίνεται η εξέταση κατά την στιγμή που ο 

δικαστής, όπως ορίζεται το άρθρο 629 ΚΠολΔ, δέχεται την αίτηση και εκδίδει την 

διαταγή πληρωμής,  

 53) Οπότε θα πρέπει τότε η αίτηση, εκτός από σαφής και ορισμένη, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 118 αρ 4 ΚΠολΔ, συγχρόνως να είναι και νομικά και πραγματικά 

βάσιμη, όπως τα τελευταία αυτά ρητώς ορίζονται στο άρθρο 629 ΚΠοΛΔ. 

 54) Δηλαδή κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, κατά τα εφαρμοστέα 

άρθρα 118 αρ 4 και 629 ΚΠολΔ, η αίτηση θα πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και 

                                                                                                                                               
η κρατούσα στην ελληνική δικονομική θεωρία άποψη συμπλέει με τις αντιλήψεις του γερμανικού 

δικαίου'' 

161  Καλ. Μακρίδου, Αόριστη αγωγή, έκδοση Β, σελ. 91, 86 αναφέρει δε ότι ''Ως προς το σημείο 

αυτό, η κρατούσα στην ελληνική δικονομική θεωρία άποψη συμπλέει με τις αντιλήψεις του 

γερμανικού δικαίου'' 

162  Η ΟλΑΠ 10/1997, ΑΠ 334/2006, ΠΠρΠειρ 78/1997, Αρμ 1998/325,  δέχεται ότι δεν 

επιτρέπεται ούτε άλλη απαίτηση ούτε την ίδια με άλλη ιστορική ή νομική βάση, Αθανασάς (Αθαν., 

Χριστ., Ιωαν) Διαταγή πληρωμής, έκδοση Γ, § 2 αρ 122 και εκεί οι άνω παραπομπές. 
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νομικά και πραγματικά βάσιμη, ενώ, αν δεν συντρέχει κάποια από τις νόμιμες αυτές 

προϋποθέσεις, δεν εκδίδεται διαταγή πληρωμής, αλλά η αίτηση, κατά το άρθρο 628 § 1 

ΚΠολΔ, απορρίπτεται. 

 55) Εκτός, επαναλαμβάνομε, αν, πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής, η 

άνω απορριπτέα αίτηση, συμπληρωθεί ή διορθωθεί, κατά το άρθρο 627 § 1 εδ α' 

ΚΠολΔ, οπότε η αίτηση, όπως πιο πάνω ανεφέρθη κατά την εκδοσή της διαταγής 

πληρωμής να έχει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι να είναι οπωσδήποτε σαφής και 

ορισμένη και νομικά και πραγματικά βάσιμη  163. 

 56) Διευκρινίζεται, διότι είναι εν προκειμένω το σημαντικό, ότι δεν έχει 

σημασία πότε θα γίνει η εξέταση της αιτήσεως, αλλά ότι, μετά την εξέταση της, δεν θα 

γίνει διόρθωση ή συμπλήρωση της, αλλά θα επιληφθεί ο δικαστής, κατά το άρθρο 629 

ΚΠολΔ, για να κρίνει, αν η αίτηση είναι νομικά και πραγματικά βάσιμη, και βέβαια 

σαφής και ορισμένη, και θα κάνει δεκτή την αίτηση και θα εκδώσει την διαταγή 

πληρωμής ή θα απορρίψει την αίτηση164. 

 57) Κατ' ακολουθίαν των αναφερομένων, και αν γίνει εξέταση της αιτήσεως 

προηγουμένως, πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής, και διαπιστωθεί ότι η αίτηση 

είναι μεν σαφής και ορισμένη, αλλά δεν είναι νομικά βάσιμη, το ότι η αίτηση είναι 

σαφής και ορισμένη, δεν καθιστά ούτε την αίτηση δεκτή ούτε την τυχόν εκδοθησομένη, 

με βάση την αίτηση αυτή, διαταγή πληρωμής έγκυρη. Παραμένει η μεν αίτηση 

απορριπτέα, η δε διαταγή πληρωμής ακυρωτέα αφού δεν είναι η αίτηση και νομικά 

βάσιμη, όπως ορίζεται από το άρθρο 629 ΚΠολΔ 

 στ) Σε αίτηση και διαταγή πληρωμής 

 58) Η αίτηση, κατά το άρθρο 118 αρ 4 ΚΠολΔ, το οποίο ορίζεται ως 

εφαρμοστέο από το άρθρο 626 § 2  ΚΠολΔ, θα πρέπει να περιέχει ''το αντικείμενο του 

δικογράφου κατά τρόπο σαφή και ορισμένο'' ενώ, κατά τα άρθρα 623 και 626 § 2 εδ γ 

ΚΠολΔ, θα πρέπει να περιέχει  την απαίτηση.  

 59) Είναι δε η απαίτηση το οφειλόμενο ποσόν και η νομική και ιστορική βάση 

στις οποίες θεμελιώνεται η αξίωση που αφορά η αίτηση165.  

 60) Έτσι δεν αρκεί η αναφορά στην αίτηση μόνον του ορισμένου συμβάντος, 

αλλά θα πρέπει να περιέχει και την ιστορική βάση, μάλιστα και για κάθε κονδύλιο του 

λογαριασμού, όπως αναφέρεται υπό ΙΑ.  

 61) Ώστε η αίτηση πρέπει να έχει περιεχόμενο κατά τα άρθρα 118 αρ. 4, 629 

ΚΠολΔ, όμοιο με την αγωγή, κατά το άρθρο 216 § 1  εδ α ΚΠολΔ. Κατ' ακολουθίαν 

αυτών στην αίτηση δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, αλλά η θεωρία του 

                                                 
163  ΟλΑΠ 10/1997,ΑΠ 977/2015 ΕλλΔικ 2016/184, Απ. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της 

αγωγής, 2012, στη σελ. 256 για την απαγόρευση μεταβολής της αιτήσεως για έκδοση διαταγής 

πληρωμής, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν) Το περιεχόμενο της αιτήσεως για την έκδοση διαταγής 

πληρωμής με αίτημα το υπόλοιπο λογαριασμού ΔΕΕ 2014/562 

164  Αθ. Αθανασάς Δ 2009/503 ότι η εξέταση της αιτήσεως γίνεται μετά, αφού έχει εκδοθεί η 

διαταγή πληρωμής οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα διορθώσεως κλπ της αιτήσεως. 

165  ΑΠ 334/2006 ΧρΙΔ 2006/641, ΑΠ 1347/2011 ΝοΒ 2012/669, από έννομη σχέση. 
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συγκεκριμένου  κανόνα δικαίου166. 

 62) Η αίτηση, κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, θα πρέπει να είναι νομικά βάσιμη, 

όπως ορίζει και το άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ, ενώ ορθώς γίνεται δεκτό ότι 

εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 224 εδ α ΚΠολΔ, ώστε απαγορεύεται  η μεταβολή 

της βάσεως της αιτήσεως167.  

 63) Η διαταγή πληρωμής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 633 

§ 2 εδ γ ΚΠολΔ, αποκτά ισχύ δεδικασμένου, δεν υπάρχουν δε στον ΚΠολΔ, άλλες 

διατάξεις για δεδικασμένο, παρά μόνον  τα άρθρα 321 επ ΚΠολΔ, ώστε όπως 

αναπτύσσεται, υπό Γ, επέρχονται οι έννομες συνέπειες για διαταγή πληρωμής, που 

επέρχονται σε απόφαση. Έτσι είναι ορθή η άποψη ότι '' Η διαταγή πληρωμής 

διαπλάστηκε, ώστε να λειτουργήσει τελικά ως πλήρες υποκατάστατο της τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης''168 

 64) Αφού, όπως πιο πάνω και υπό Β αναφέρεται, η αίτηση ομοιάζει με την 

αγωγή του ΚΠολΔ, και η διαταγή πληρωμής ομοιάζει με την απόφαση του ΚΠολΔ, γι' 

αυτό για την αίτηση και την διαταγή πληρωμής δεν εφαρμόζεται η θεωρία της 

εξατομικεύσεως, αλλά η θεωρία του συγκεκριμένου προσδιορισμού, όπως στην αγωγή, 

ώστε η αίτηση θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και νομικά βάσιμη όπως ορίζεται 

στα άρθρα 118 αρ 4, 629 ΚΠολΔ. 

 65) Διευκρινίζεται ότι για να δεχθεί η ΑΠ 370/2012169, ότι εφαρμόζεται σε 

αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής η θεωρία της εξατομικεύσεως, έχει δεχθεί ότι 

εφαρμόζεται μόνον το άρθρο 118 ΚΠολΔ, ενώ ουδόλως, οπουδήποτε σ' αυτή, δεν 

αναφέρει ότι εφαρμόζεται και το άρθρο 629 ΚΠολΔ, το οποίο όμως περιέχεται στο 

κεφάλαιο ΚΠολΔ, για τη διαταγή πληρωμής, και άρα είναι εφαρμοστέο. 

 ΙΓ) ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 

 1) Η αίτηση, κατά τη στιγμή της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής, όπως 

ανεφέρθη, θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 αρ 4 και 629 

ΚΠολΔ, για να είναι η αίτηση σαφής, ορισμένη και πραγματικά και νομικά βάσιμη, 

επιβεβαιώνεται και από το ότι  είναι ακυρωτική η ανακοπή και η διαδικασία 

εκδικάσεως της ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 § 2 ΚΠολΔ, και οι μετά δίκες.170 

 2) Το αμέσως πιο πάνω, ότι είναι ακυρωτική η ανακοπή κ.λπ., προκύπτει από το 

                                                 
166  Σπ. Τσαντίνης, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002, σελ 63, 65, ΟλΑΠ 10/1997, για 

διαταγή πληρωμής, Αθανασάς (Αθαν.,Χριστ., Ιωαν) Διαταγή Πληρωμής έκδοση Γ', § 3 αρ 158 και 

εκεί παραπομπή σε ΠΠρΠειρ 780/1997 Αρμ 1998/325 ότι ''ο δικάζων την ανακοπή δεν μπορεί να 

ερευνήσει άλλη βάση, διότι, ως προς αυτή τη βάση δεν υφίσταται αίτηση και προδικασία, σύμφωνα 

με άρθρα  111, 118 αρ 4, 623 ΚΠολΔ'' και έτσι εμμέσως δέχεται ότι δεν εφαρμόζεται η θεωρία της 

εξατομικεύσεως, κατά την οποία επιτρέπεται και δεύτερη βάση.. 

167  ΟλΑΠ 10/1997 η πλειοψήσασα άποψη, με μειοψηφία δύο (2) μελών. 

168  Διον. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ 78 

169  ΑΠ 370/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ 

170  Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και ισχυρισμοί, 2013, σελ. 268, Σπ. Τσαντίνης Ανακοπή κατά διαταγής 

πληρωμής, 2002, σελ. 247, Χαρ. Παπαδάκης,  2011, σελ 154, ότι το αίτημα της ανακοπής συνίσταται 

στην ακύρωση της διαταγής πληρωμής, Ευαγγ. Ποδηματά σε Κεραμεύς, Κονδύλης, Νίκας, ΚΠολΔ 632 

αρ . 2 συνίσταται στην ακύρωση της διαταγής πληρωμής, Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή 

Πληρωμής, έκδοση Γ, § 14 αρ 197, ότι αντικείμενο της δίκης είναι το έγκυρο ή μη της ανακοπής. 
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άρθρο 633 § 1, στο οποίο ορίζεται ότι «Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και 

νόμιμα και οι λόγοι της είναι νόμιμοι και βάσιμοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή 

πληρωμής. Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή 

πληρωμής»171. 

 3) Η ανακοπή και η διαδικασία εκδικάσεως της ομοιάζει με την αίτηση 

αναιρέσεως, η οποία είναι ακυρωτική, ώστε δεν εξετάζεται η ουσία της υποθέσεως, ενώ 

διαφέρει από την έφεση, στην οποία το δικαστήριο δικάζει κατ' ουσίαν, κατά το άρθρο 

535 ΚΠολΔ172. 

 4) Έτσι ο δικαστής έχει την εξουσία, κατά το άρθρο 633 § 1 ΚΠολΔ, να κάνει 

ένα από τα δύο. Είτε θα απορρίψει την ανακοπή και θα επικυρώσει την διαταγή 

πληρωμής, αν είναι το περιεχόμενο της αιτήσεως σύμφωνο με το άρθρο 118 αρ. 4 

ΚΠολΔ (στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ) και το άρθρο 629 ΚΠολΔ, 

ήτοι, όταν κατά τα άρθρα αυτά είναι η αίτηση σαφής, ορισμένη και νομικά και 

πραγματικά βάσιμη. Είτε θα κάνει δεκτή την ανακοπή και θα απορρίψει την αίτηση, αν 

ένας λόγος ανακοπής δεν είναι νομικά και πραγματικά βάσιμος, που αυτό θα συμβεί, 

όταν η αίτηση έχει αντίστοιχη έλλειψη, ώστε δεν θα είναι κατά ένα αναγκαίο στοιχείο 

της, σαφής, ορισμένη και νομικά και πραγματικά βάσιμη. 

 ΙΔ) ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η 5η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠ 370/2012 

 α) Η 5η σκέψη της ΑΠ 370/2012 

 1) Η ΑΠ 370/2012 στην αναφερόμενη στην αρχή 5η σκέψη της έχει δεχθεί «Δεν 

είναι δε απαραίτητο να αναφέρονται στην αίτηση και τα επί μέρους κονδύλια πιστώσεων 

και χρεώσεων αφού» τα κονδύλια αυτά περιλαμβάνονται στο σχετικό απόσπασμα από το 

οποίο κατά τη συμφωνία των διαδίκων αποδεικνύεται η απαίτηση της πιστοδότριας 

Τράπεζας». 

 β)  Δικονομική Σύμβαση 

 2) Είναι δικονομική η σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ μελλοντικών ή ήδη 

διαδίκων δίκης173  

 3) Χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι  ότι η δικονομική σύμβαση, ως άνω, έχει 

άμεση έννομη συνέπεια στο δικονομικό πεδίο και επιφέρει άμεσο δικονομικό 

αποτέλεσμα174. 

 4) Χαρακτηριστικό ακόμη στοιχείο των δικονομικών συμβάσεων είναι ότι η 

                                                 
171  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή πληρωμής-Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με δικαστικά 

τεκμήρια ΝοΒ 2015/1625, σελ 1635, ότι είναι ακυρωτική η διαδικασία. 

172  Κ. Κεραμεύς, Ένδικα μέσα, έκδοση Δ, όπου για τη φύση της αιτήσεως αναιρέσεως και της 

εφέσεως σελ 103, 58 αντιστοίχως. 

173  Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 342-351, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. 

Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 409 και εκεί παραπομπές, Γεωργ. Νικολόπουλος Το 

δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, ιδίως για τις δικονομικές συμβάσεις αποδείξεως σελ 127-133, με 

παραπομπές μεταξύ άλλων σε ΟλΑΠ 27/1993.  

174   Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 342-350, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. 

Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 409 και εκεί παραπομπές, Γεωργ. Νικολόπουλος Το 

δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, ιδίως για τις δικονομικές συμβάσεις αποδείξεως σελ 127, 128, με 

παραπομπές. 



  49 

κατάρτιση των παρουσιάζει διαθετική ενέργεια175. 

 5) Δεν υπόκεινται δε κατά κανόνα σε τύπο για την κατάρτιση της, εκτός όταν 

ρητώς ορίζεται από τον νόμο, όπως εγγράφως176 

 6) Συνήθης και επιτρεπτή είναι η αποδεικτική δικονομική σύμβαση177, τέτοια 

δε επιτρεπτή δικονομική σύμβαση, γίνεται καθολικά δεκτή ότι είναι η σύμβαση μεταξύ 

μελλοντικών διαδίκων, ότι θα αποδεικνύουν τα αποσπάσματα των λογιστικών βιβλίων 

του δανειστή. 

 7) Ορισμένες δε δικονομικές συμβάσεις προβλέπονται, ως δυνατότητες από τον  

νόμο, όπως από τα άρθρα 42-44 ΚΠολΔ, για την παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητος. 

Όμως δεν συνάγεται κατ' αντιδιαστολή επιχείρημα, ότι πάσα άλλη δικονομική σύμβαση 

απαγορεύεται, αλλά αντίθετα, όπως πιο πάνω ανεφέρθη, γίνεται καθολικά δεκτό ότι 

κατ' αρχήν επιτρέπονται οι δικονομικές συμβάσεις. 

 8) Όμως υπάρχουν οι ακόλουθοι περιορισμοί στο αναφερθέν επιτρεπτό των 

δικονομικών συμβάσεων178, ήτοι  

 9) (α) Πρώτος, ότι δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε αναγκαστικού δικαίου κανόνες, 

όπερ, μεταξύ άλλων, συμβαίνει όταν μεταβάλλουν την ουσία και το περιεχόμενο της 

διαδικασίας179. 

 10) (β) Δεύτερος, ότι συνδέονται με το επιτρεπτό απαλλοτριώσεως του 

δικαιώματος και της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως180, και έτσι δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνουν τα πλαίσια προστασίας της ελευθεριότητος καθενός από τους 

συμβαλλομένους διαδίκους, διότι κατά την κατάρτιση της δεν ήτο δυνατόν να 

προβλεφθούν  οι συνέπειες, που θα επείρχοντο κατά την εφαρμογή, όσων 

συνεφωνήθησαν. 

 11) (γ) Τρίτος, ότι δεν περιορίζουν ουσιωδώς τον διευθυντικό ρόλο του 

δικαστού, δεν οδηγούν στην καλούμενη συμβατική δίκη181. 

 12) Η ΑΠ 370/2012 έχει δεχθεί ότι: Τα κονδύλια περιλαμβάνονται στο 

                                                 
175   Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 409 και εκεί 

παραπομπές. 

176  Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 342-350, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. 

Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 410 και εκεί παραπομπές.  

177  Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 342-351, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. 

Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012,σελ 410, Γεωργ. Νικολόπουλος Το δίκαιο αποδείξεως, 

έκδοση Β, ιδίως για τις δικονομικές συμβάσεις αποδείξεως σελ 127-133 με παραπομπές μεταξύ άλλων σε 

ΟλΑΠ 27/1993  

178  Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 342-351, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. 

Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 409 και εκεί παραπομπές, Γεωργ. Νικολόπουλος Το 

δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, ιδίως για τις δικονομικές συμβάσεις αποδείξεως σελ 129 επ. με 

παραπομπές μεταξύ άλλων σε ΟλΑΠ 27/1993.  

179  Γ. Ράμμος Εγχ.Αστ.Δικ.Δικαίου, Τόμος Α, σελ 366, Γεωργ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ 354 

και εκεί ορισμός, Ν. Κλαμαρής-Σ. Κουσούλης-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2012, σελ 409 

και εκεί παραπομπές, Κ. Καλαβρός Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, έκδοση Β, σελ 306 επ, σε σελ. 307 

υπσ. 2 παραπομπή σε ΟλΑΠ 1/2001 ΝοΒ 2001/1803 και σε συγγραφείς και άλλες αποφάσεις. 

180  Γ. Μητσόπουλος Μελέται Ι, σελ. 345 

181   Γ. Νικολόπουλος Το δίκαιο της αποδείξεως, έκδοση Β, σελ. 130 
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απόσπασμα από το οποίο κατά τη συμφωνία των διαδίκων αποδεικνύεται η απαίτηση 

της πιστοδότριας Τράπεζας.  

 13) Η συμφωνία αυτή που, όπως δέχεται η ΑΠ 370/2012, υπήρχε μεταξύ των 

διαδίκων της κριθείσης από αυτή υποθέσεως, αναμφισβητήτως είναι χαρακτηριστική 

δικονομική σύμβαση αποδείξεως μεταξύ των διαδίκων της υποθέσεως αυτής.  

 14) Έτσι το απόσπασμα, κατά την συμφωνία των διαδίκων της υποθέσεως 

αυτής, περιορίζεται να αποδείξει, όσα  περιέχονται στο απόσπασμα αυτό, αφορά δε 

μόνο την, κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ πραγματική βασιμότητα (την απόδειξη), των 

περιεχομένων στο απόσπασμα και ουδέν έτερον182.  

 15) Έτσι δεν αφορά στην πρόταση από τους διαδίκους, εδώ από τον αιτούντα, 

των πραγματικών γεγονότων της βάσεως της αιτήσεως, που γίνεται από τους διαδίκους 

με τους πραγματικούς ισχυρισμούς των, που περιέχονται μόνο στα δικόγραφα των, εδώ 

από τον αιτούντα την έκδοση διαταγής πληρωμής θα έπρεπε να προταθούν μόνο με την 

αίτηση του. 

 16) Διότι το άρθρο 106 ΚΠολΔ, που είναι κατά το άρθρο 591 §1 ΚΠολΔ 

εφαρμοστέο, την εφαρμογή του οποίου εμμέσως δέχεται η ΑΠ  370/2012, ορίζει ότι «το 

δικαστήριο... αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και 

αποδεικνύουν οι διάδικοι», που είναι δύο διαφορετικές μεταξύ των αρχές, είναι δηλαδή 

άλλο η πρόταση και άλλο η απόδειξη, όπως υπό Θ' ανεφέρθη.  

 17) Ώστε, με βάση την αναφερόμενη δικονομική σύμβαση μεταξύ των διαδίκων, 

μόνον η απόδειξη έγινε, όπως  δέχεται και η ΑΠ 370/2012, αλλά δεν έγινε η πρόταση 

των αναγκαίων πραγματικών γεγονότων, που αφ' ενός αποτελούν στοιχεία της βάσεως 

της αιτήσεως, για να είναι η αίτηση κατά τα άρθρα 118 αρ. 4 και 629 ΚΠολΔ σαφής, 

ορισμένη και νομικά βάσιμη, αφ' ετέρου δεν έγινε η πρόταση των για να καταστούν 

κατά το άρθρο 335 ΚΠολΔ αντικείμενα αποδείξεως183. 

 18) Εξ άλλου, η σύμβαση αυτή μεταξύ των διαδίκων της υποθέσεως, δεν θα 

μπορούσε  να αφορά πρόταση πραγματικών ισχυρισμών. Διότι δεν επετρέπετο να είχε 

συμφωνηθεί ότι η πρόταση των πραγματικών ισχυρισμών, αντί να γίνεται με 

δικόγραφο του αιτούντος, με την αίτηση του, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 626 §2, 118 

αρ. 4, 629 ΚΠολΔ, να εγίνετο, κατά την δικονομική συμφωνία μεταξύ των διαδίκων, με 

το απόσπασμα, αφού αυτό, όπως ανεφέρθη πιο πάνω υπ' αρ. 9, θα αντέβαινε σε 

αναγκαστικού δικαίου κανόνες, που καθορίζουν την έναρξη και κίνηση της διαδικασίας 

της διαταγής πληρωμής, και ειδικότερα θα αντέβαινε στα αναφερθέντα άρθρα 626 § 2, 

118 αρ. 4, 629 ΚΠολΔ, που ορίζουν ότι αυτά αποτελούν στοιχεία του περιεχομένου της 

αιτήσεως. Εξ άλλου αυτό εκφεύγει της εξουσίας διαθέσεως των διαδίκων όπως 

ανεφέρθη υπ' αρ. 10. 

                                                 
182  ΑΠ 15/2007 ΕλλΔικ  2008/149, ΑΠ 491/1994 ΝοΒ 1995/548, ΜΠρΤρικ 137/2003 ΕλλΔικ 

2003/1433,  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 11 αρ 508, όπου οι άνω 

παραπομπές, ότι δεν μπορεί να θεραπευθεί η αοριστία με τις αποδείξεις ή την εκτίμηση των αποδείξεων, 

§ 2 αρ 211, και εκεί παραπομπές,  

183  Ιωαν. Τέντες σε Κεραμεύς, Κονδύλης, Νίκας ΚΠολΔ 335 αρ. 2, Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και 

ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2013, σελ 177, Γ. Νικολόπουλος, Δίκαιο αποδείξεως, έκδοση Β, σελ 59. 
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 19) Έτσι, και όταν υπάρχει δικονομική σύμβαση μεταξύ των διαδίκων, είναι 

αναγκαίο να παρατίθενται στην αίτηση τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων, για κάθε 

δε κονδύλιο να υπάρχει στην αίτηση πλήρης, σαφής και κατανοητή περιγραφή184. 

 20) Διευκρινίζεται ότι και η ΑΠ 370/2012, με όσα κατά λέξη αναφέρει στην άνω 

σκέψη της δεν δέχεται ότι είχε γίνει πρόταση πραγματικών γεγονότων, αλλά μόνον ότι 

αποδεικνύεται η απαίτηση. 

 21) Δηλαδή στην 5η σκέψη δεν αναφέρεται ότι περιέχονται στο απόσπασμα, 

ούτε στοιχεία για την νομική βασιμότητα της αιτήσεως, ούτε τα στοιχεία για το σαφές 

και ορισμένο της αιτήσεως, ούτε και τα προς απόδειξη πραγματικά γεγονότα, αλλά 

απλώς αναφέρει ότι μόνον περιέχονται αποδείξεις. Ώστε εμμέσως πλην σαφώς δέχεται 

στην 5η σκέψη της, ότι λείπουν τα στοιχεία για την νομική βασιμότητα και το σαφές 

και ορισμένο και η πρόταση των αποδεικτέων πραγματικών γεγονότων. 

 ΙΕ) ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ-ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

 1) Προβλέπεται στο άρθρο 627 εδ β ΚΠολΔ η δυνατότητα διορθώσεως ή 

συμπληρώσεως της αιτήσεως, κατόπιν προσκλήσεως του αιτούντος από τον δικαστή. 

 2)  Αλλά οποιαδήποτε διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως επιτρέπεται μέχρι 

να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, μετά ο δικαστής απεκδύεται  οποιασδήποτε εξουσίας 

επί της υποθέσεως και της αιτήσεως185. 

 3) Μετά την παραδεκτή διόρθωση και συμπλήρωση της, η αίτηση θα πρέπει να 

είναι, κατά μεν το άρθρο 118 αρ 4 ΚΠολΔ, σαφής και ορισμένη, κατά δε το άρθρο 629 

ΚΠολΔ, νομικά και πραγματικά βάσιμη, ώστε να γίνει, κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, η 

αίτηση δεκτή και να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής. 

 4) Έτσι, αν η αίτηση ήτο απορριπτέα κατά την στιγμή εκδόσεως της διαταγής 

πληρωμής, είναι δια παντός απορριπτέα, ενώ δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η 

διόρθωση της αιτήσεως κατά την εκδίκαση της ανακοπής ή της εφέσεως ή της 

αναιρέσεως186. 

 5) Στη θεωρία υπάρχει διχογνωμία κυρίως για την δυνατότητα να 

προσκομισθούν τα αποδεικτικά έγγραφα μετά την κατάθεση της αιτήσεως187. Ίσως δε ο 

                                                 
184  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, § 11 αρ. 497, 547 και 1078,  

ότι και όταν υπάρχει δικονομική σύμβαση είναι αναγκαίο να παρατίθενται στην αίτηση τα κονδύλια 

χρεώσεων και πιστώσεων, για κάθε δε κονδύλιο, να υπάρχει στην αίτηση πλήρης, σαφής και κατανοητή 

περιγραφή. 

185  Απ. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσεως της αγωγής, 2012, στη σελ 256 για την απαγόρευση 

μεταβολής της αιτήσεως, για έκδοση διαταγής πληρωμής, Αθαν. Αθανασάς Το περιεχόμενο της αιτήσεως 

για την έκδοση διαταγής πληρωμής με αίτημα το υπόλοιπο του λογαριασμού Δ 2009/496, στη σελίδα 

503, ότι οποιαδήποτε διόρθωση της αιτήσεως θα πρέπει να γίνει μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής, 

Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής-Περιεχόμενο της αιτήσεως ιδίως για υπόλοιπο 

λογαριασμού ΔΕΕ 2016/.....  

186   Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., Ιωαν.) Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ' § 2 αρ 208 α, και ότι το 

δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή δεν δικαιούται να αλλάξει την βάση της αιτήσεως και εκεί 

παραπομπή σε ΑΠ 1620/2008 Δ 2009/193. 

187  Ευαγγ. Ποδηματά, σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας ΚΠολΔ 627 αρ. 2, Χαρ. Παπαδάκης 

Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 86, 88, 104. 



  52 

δικαστής, με δεδομένο ότι ο νόμος δεν ο αποκλείει, να καλέσει τον αιτούντα 

περισσότερες από μία φορά. Πάντως, αφού ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό,  η αίτηση για 

να τη δεχθεί ο δικαστής και να εκδώσει διαταγή πληρωμής, θα πρέπει  κατά τα άρθρα 

118 αρ 4, 629 ΚΠολΔ, να είναι σαφής, ορισμένη και νομικά και πραγματικά βάσιμη. 

 6) Άλλως, αν υπάρχει κάποια έλλειψη, αν δεν συντρέχει, κατά το άρθρο 628 

ΚΠολΔ, κάποια νόμιμη προϋπόθεση, ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση. 

 7) Είναι σημαντικό, γι' αυτό το επαναλαμβάνομε, ενδιαφέρει το περιεχόμενο 

που πρέπει να έχει και αντιστοίχως έχει η αίτηση, κατά την στιγμή που ο δικαστής, 

κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, εκδίδει την διαταγή πληρωμής, που τότε κατά τα άρθρα 

118 αρ 4 , 629 ΚΠολΔ, η αίτηση θα πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και νομικά και 

πραγματικά βάσιμη. 

 ΙΣΤ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 α) Χρόνος εξετάσεως του περιεχομένου της αιτήσεως 

 1) Είναι σημαντικό πότε εξετάζεται το περιεχόμενο της αιτήσεως από τον 

δικαστή που εκδίδει την διαταγή πληρωμής. Εξετάζεται σε δύο (2) χρονικά σημεία, 

όπως υπό ΙΕ. 

 2) Πρώτο μεν για την εφαρμογή ή μη του άρθρου  627 § 1 εδ β' ΚΠολΔ, όταν ο 

δικαστής που θα εκδώσει την διαταγή πληρωμής, καλεί τον αιτούντα-δανειστή να 

προβεί αυτός στις υποδεικνυόμενες από τον δικαστή αναγκαίες συμπληρώσεις ή 

διορθώσεις της αιτήσεως. Την στιγμή αυτή ενδιαφέρει η αίτηση και το περιεχόμενο της 

μόνον τον αιτούντα δανειστή και τον δικαστή, ενώ δεν υφίσταται στα άρθρα 623-636 

ΚΠολΔ διάταξη νόμου, που να καθορίζει ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόμενο της 

αιτήσεως, ειδικώς για να επιτρέπεται η διόρθωση κλπ της αιτήσεως. 

 3) Δεύτερο δε σημείο, όταν ο δικαστής, κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 628 § 1 ΚΠολΔ, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει, αν θα 

δεχθεί την αίτηση ή θα την απορρίψει, αυτό δε το σημείο είναι το σπουδαίο, οπότε 

διαπιστώνεται αν η αίτηση είναι σαφής, ορισμένη και νομικά και πραγματικά βάσιμη.  

 4) Ώστε, όπως ανεφέρθη, για να είναι έγκυρη η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής, 

θα πρέπει το περιεχόμενο της αιτήσεως να είναι, κατά τα άρθρα 118 αρ 4 και 629 

ΚΠολΔ, σαφές και ορισμένο και πραγματικά και νομικά βάσιμο, άλλως η διαταγή 

πληρωμής είναι ακυρωτέα. 

 5) Τονίζεται ότι η αίτηση θα πρέπει κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, να 

έχει το άνω περιεχόμενο, ενώ είναι τελείως αδιάφορο, άνευ εννόμων συνεπειών, ποιο 

ήτο το περιεχόμενο της αιτήσεως, κατά την κατάθεση της κλπ ή αν έγινε διόρθωση  ή 

συμπλήρωση της. 

 β) Σχέση αιτήσεως με διαταγή πληρωμής κλπ 

 6) Καίτοι δικονομικά δεν θεωρείται η αίτηση εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, 

εν τούτοις αποτελεί, όπως ακριβώς η αγωγή, απαρεγκλίτως την βάση όλης της 

διαδικασίας. 

 7) Τονίζομε την σχέση αυτή, για να προσδιορισθεί ότι η διαδικασία της διαταγής 
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πληρωμής βασίζεται στους θεσπισμένους κανόνες δικαίου. 

 8)  Δεν είναι η διαδικασία διαταγής πληρωμής ούτε ο εύκολος τρόπος, ούτε 

δικαιούνται οι διάδικοι ή οι δικαστές, να εφαρμόζουν ή όχι κάποιες εφαρμοστέες 

νομικές διατάξεις ή να τις εφαρμόζουν κατά την δική τους προσωπική άποψη ή με 

πρόθεση επιείκειας  ή καλής πίστεως και άλλες σκέψεις, που δεν ορίζονται από 

συγκεκριμένη νομική διάταξη. 

 9) Είναι  απλώς και μόνον ο ταχύς τρόπος. Κατά τα λοιπά προβλέπεται και 

εφαρμόζεται αντί για την αγωγή, για εκδίκαση κυρίως χρηματικών απαιτήσεων, και 

συχνά πολύ μεγάλων ποσών. Ώστε εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Συντάγματος 

όπως των άρθρων 4 και 20 και των νόμων, ώστε θα πρέπει να παρέχεται έννομη 

προστασία, όπως σε αγωγή. 

 γ) Η αίτηση να είναι σαφής και ορισμένη 

 10) Σαφώς ορίζεται στο άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ στο οποίο παραπέμπει το 

άρθρο 626 § 2 ΚΠολΔ, ότι η αίτηση θα πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη όπως 

αναφέρομε εκτενέστερα υπό Ζ. 

 11) Όπως ακριβώς  ορίζεται για το περιεχόμενο της αγωγής  στο πρώτο τμήμα 

του άρθρου 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ 

 12) Εξ άλλου στο άρθρο 118 ΚΠολΔ παραπέμπουν ως εφαρμοστέο οι διατάξεις 

για το περιεχόμενο όλων των ενδίκων μέσων και όλων των ενδίκων βοηθημάτων. 

 δ) Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να είναι νομικά βάσιμη 

 13) Ορίζεται σχετικά στο άρθρο 629 ΚΠολΔ ότι '' Ο δικαστής δέχεται την 

αίτηση κατά το μέρος που κατά την κρίση του είναι νομικά βάσιμη..'', όπως αναφέρομε 

υπό Η. 

 14) Δηλαδή κατά την στιγμή που εξετάζει την αίτηση ο δικαστής, και βέβαια και 

όταν θα έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής η αίτηση θα πρέπει να είναι νομικά βάσιμη 

 ε) Εφαρμόζεται η θεωρία του συγκεκριμένα κανόνα δικαίου 

 15) Όπως δε έχομε  αναφέρει υπό ΙΒ, οι δύο θεωρίες, η θεωρία της 

εξατομικεύσεως και η θεωρία του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, διαφέρουν ως προς 

το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αγωγή και άρα και η αίτηση κατά την στιγμή της 

καταθέσεως των. 

 16) Όμως, όπως ομοίως αναφέρομαι υπό ΙΒ και κατά τις δύο ως άνω θεωρίες η 

αγωγή και άρα και η αίτηση, κατά την συζήτηση θα πρέπει  να είναι νομικά βάσιμη. 

 17) Ώστε δεν είναι ορθή η 1η σκέψη  της ΑΠ 370/2012  και όσες αποφάσεις δεν 

εφαρμόζουν  το άρθρο 629 ΚΠολΔ. 

 18) Τέλος για να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη 

 19) Στο άρθρο 629 ΚΠολΔ ορίζεται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή κατά το μέρος 

που είναι πραγματικά βάσιμη ήτοι αποδεδειγμένη 

 20) Η απόδειξη  δε της αιτήσεως γίνεται κατά τα άρθρα 623 και 626 § 3 ΚΠολΔ, 

μόνον με έγγραφα 
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 21) Για να προσδιορισθούν τα μερικότερα θέματα, που είναι προς εξέταση, για 

την απόδειξη, είναι εφαρμοστέα, όσα ορίζονται στα άρθρα 591 § 1, 106, 335, 623, 626 

§ 2, 626 § 3, 629 ΚΠολΔ, όπως αναφέρομε υπό Θ και Ι. 

 22) Δηλαδή όπως αναφέρομε υπό Ζ, Η, Θ, Ι ορίζουν οι διατάξεις αυτές με την 

άνω σειρά, ότι εφαρμόζονται όλα τα προσήκοντα άρθρα του ΚΠολΔ (591 § 1) έτσι θα 

πρέπει να εισφερθούν με τους περιεχόμενους στην αίτηση ισχυρισμούς τα αποδεικτέα 

πραγματικά γεγονότα (106), που είναι μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν 

ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (335), ειδικότερα  η αίτηση θα  πρέπει να 

περιέχει όσα ορίζει το άρθρο 118, την απαίτηση και το ακριβές οφειλόμενο ποσό (626 § 

2) και καθένα από αυτά να περιέχονται στην αίτηση κατά τρόπο σαφή και ορισμένο 

(118 αρ 4), η απόδειξη δε γίνεται με έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και 

το ποσό της (623, 626 § 3), τα οποία έγγραφα αναφέρονται [κατά τη νέα διάταξη] και 

επισυνάπτονται στην αίτηση (626 § 3), και  επίσης αναφέρονται στην διαταγή 

πληρωμής, αποτελώντας τμήμα της αιτίας πληρωμής (630 εδ δ), και έτσι να προκύψει 

απόδειξη, για κάθε αναγκαίο στοιχείο την ενεργητική και την παθητική νομιμοποίηση, 

την απαίτηση,  σε λογαριασμό δε  απόδειξη κάθε κονδυλίου (629). 

 23) Κατ' ακολουθίαν των αμέσως πιο πάνω αναφερομένων, αντικείμενα 

αποδείξεως είναι μόνο τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία εισφέρονται με ισχυρισμούς, 

που περιέχονται στην αίτηση, ώστε δεν είναι ορθή η 5η σκέψη της ΑΠ 370/2012 και 

των άλλων αποφάσεων που δέχονται τα ίδια. 

 24) Εξ άλλου είναι σημαντικό ότι κάθε πραγματικό γεγονός θα πρέπει να 

αναλύεται  στα τμήματα από τα οποία λογικώς αποτελείται και κάθε τμήμα να 

διατυπώνεται στην αίτηση κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, πχ για κάθε κονδύλιο να 

παρατίθεται στην αιτηση το ποσόν, πως αυτό προέκυψε  όπως σε ποσό τόκων, και-

οπωσδήποτε το οποίο συνήθως παραλείπεται και γι' αυτό η αίτηση είναι νόμω αβάσιμη, 

άλλως αόριστη ως προς αυτό-ειδική γι' αυτό αιτιολογία, όπως δάνειο τόκοι, περίοδοι. 

Για κάθε δε τμήμα- και αυτό ομοίως παραλείπεται, έτσι η αίτηση είναι αναπόδεικτη-να 

υπάρχει αντίστοιχη απόδειξη, όπως ειδικώς για τα έγγραφα αναφέρομε υπό Ι 

 στ) Ερώτημα: Δηλαδή όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος; 

 25) Όπως ανεφέρθη, υπό Β, ουδεμία άλλη Χώρα της Ευρώπης, της σχετικής 

μελέτης, δεν ορίζει ότι η διαταγή πληρωμής είναι με την έκδοση της εκτελεστή. 

 26) Ενώ  δε αρχικώς με το άρθρο 653 ΚΠολΔ (την ΑΝ 44 26-6-1967), η άσκηση 

της ανακοπής ανέστελλε την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, στο άρθρο 632 § 2 

ΚΠολΔ (με τον νδ 958/1971), ορίσθη το αντίθετο, ότι δεν αναστέλλεται η 

εκτελεστότητα. Μάλιστα η αιτιολογική έκθεση καταπλήσσει με τις εξωνομικές απόψεις 

της, γιατί έγινε η τροποποίηση.188 

 27) Δεν δικαιολογείται όμως να συνεχίζεται η ''τροποποίηση'' εις βάρος των 

οφειλετών  με διάταξη στο άρθρο 623  ΚΠολΔ, ότι αποδεικνύει και απόφαση 

                                                 
188  Εισηγητική Έκθεση ΝοΒ 1971/929 (930-931, 939) Σχολιασμός  Αθανασάς (Αθαν., Χριστ., 

Ιωαν) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής-Περιεχόμενο της για υπόλοιπο λογαριασμού ΔΕΕ 

2014/562 (568ΙΙ). 
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ασφαλιστικών μέτρων και επίσης με  εσφαλμένη εφαρμογή των ισχύοντων νόμων189. 

 ζ) Νόμοι-Δικαστής 

 28) Εξ άλλου, όπως αναφέρομε υπό Δ, ο νόμος, εφ' όσον ισχύει, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται. Το άρθρο δε 629 ΚΠολΔ, είναι νόμος, και θα πρέπει να εφαρμοσθεί, 

ώστε, η αίτηση να γίνεται δεκτή, μόνο, όταν είναι και νομικά βάσιμη. 

 29) Ακόμη, όπως αναφέρομε υπό Ε, ο δικαστής υποχρεούται να εφαρμόσει τους 

νόμους, μεταξύ των οποίων νόμος είναι και το άρθρο 629 ΚΠολΔ, χωρίς να εξαρτάται η 

εφαρμογή του από τις θεωρητικές  απόψεις που έχει ο εφαρμοστής αυτού. 

 η) Τελικό συμπέρασμα 

 30) Κατ' ακολουθίαν όλων αυτών, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες για το 

περιεχόμενο της αιτήσεως νομικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων τα άρθρα 118 αρ 4, 

629 ΚΠολΔ, και τις νομικές έννοιες, σαφής, ορισμένη και νομικά βάσιμη, που είναι οι 

ίδιες νομικές έννοιες στα άνω άρθρα (118 αρ. 4 και 629) και στο άρθρο 216 § 1 εδ α 

ΚΠολΔ το περιεχόμενο της αιτήσεως, θα πρέπει, για την ίδια υπόθεση, να είναι ακριβώς 

ίδιο με το περιεχόμενο της αγωγής. 

 ΙΖ)  ΑΛΛΩΣ-ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 α) Πρώτο ερώτημα-Ερωτάται πότε, σε ποιο στάδιο θα εφαρμοσθεί το άρθρο 

629 ΚΠολΔ κατά το οποίο η αίτηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε και νομικά 

βάσιμη.  

 1) Αν δεν εφαρμοσθεί από τον δικαστή που εκδίδει την διαταγή πληρωμής, 

ο οποίος υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τον νόμο, και το άρθρο 629 

ΚΠολΔ, που όμως οι δικαστές που ακολουθούν την άποψη της  ΑΠ 370/2012, 

παρανόμως, χωρίς αιτιολογία, παραλείπουν να εφαρμόσουν το άρθρο 629 ΚΠολΔ, ή 

και επαναλαμβάνουν την πρώτη, ως άνω, σκέψη της ΑΠ 370/2012. 

 2) Αν δεν εφαρμοσθεί από το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, όταν 

στην ανακοπή υπάρχει σαφής και ορισμένος λόγος για παράνομη παράλειψη 

εφαρμογής του άρθρου 629 ΚΠολΔ, που όμως οι αποφάσεις επί ανακοπής, που 

ακολουθούν την άποψη της ΑΠ 370/2012, παρανόμως απορρίπτουν τον λόγο ανακοπής, 

επαναλαμβάνοντας την πρώτη, ως άνω, σκέψη της ΑΠ 370/2012. 

 3) Αν δεν εφαρμοσθεί από το δικαστήριο που δικάζει την έφεση, όταν με 

έφεση παραδεκτώς επαναφέρεται λόγος ανακοπής, για παράνομη, όπως αμέσως πιο 

πάνω, απόρριψη σαφούς και ορισμένου λόγου ανακοπής, για παράνομη παράλειψη 

εφαρμογής του άρθρου 629 ΚΠολΔ, που όμως οι αποφάσεις επί εφέσεως, που 

ακολουθούν την άποψη της ΑΠ 370/2012, παρανόμως απορρίπτουν τον λόγο εφέσεως, 

επαναλαμβάνοντας την πρώτη, ως άνω, σκέψη της ΑΠ 370/2012. 

 4) Αν δεν εφαρμοσθεί από τον Άρειο Πάγο, όταν με λόγο στην αίτηση 

αναιρέσεως, παραδεκτώς προτείνεται σαφής και ορισμένος λόγος από το άρθρο  559 

αρ. 1 ΚΠολΔ, για παράνομη παράλειψη από τα δικαστήρια της ουσίας, όπως πιο πάνω, 

                                                 
189  Αθαν. Αθανασάς Έκδοση Διαταγής πληρωμής με βάση την αίτηση για χορήγηση άδειας 

εγγραφής προσημιεώσεως και την απόφαση προσημειώσεως ΑρχΝομ 1996/667. 
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εφαρμογής του άρθρου 629 ΚΠολΔ, διότι είχαν αρκεσθεί σε ολιγότερα στοιχεία, από 

όσα ο ουσιαστικός νόμος απαιτεί, πχ είχαν δεχθεί ότι επρόκειτο για επιταγή, ενώ είχε 

προταθεί παραδεκτώς με σαφή και ορισμένο λόγο ανακοπής που, νομίμως επανεφέρθη, 

ότι στην αίτηση δεν περιείχετο ο τόπος εκδόσεως, οπότε επρόκειτο για άκυρη επιταγή, 

κατά το άρθρο 2 ν. 5960/1933.  

 5) Οπότε ερωτάται, πότε θα εφαρμοσθεί το άρθρο 629 ΚΠολΔ αν δεν 

εφαρμοσθεί και δεν ελεγχθεί στις άνω περιπτώσεις. 

 6) Ή, αν δεν πρέπει ποτέ να εφαρμοσθεί το άρθρο 629 ΚΠολΔ, γιατί δεν πρέπει 

να εφαρμοσθεί και ποια διάταξη νόμου ορίζει να μην εφαρμοσθεί το άρθρο 629 

ΚΠολΔ, με την παρατήρηση ότι οποιαδήποτε θεωρία, ούτε η θεωρία της 

εξατομικεύσεως μπορεί να υπερισχύσει στους ισχύοντες νόμους ώστε να μην 

εφαρμοσθεί το άρθρο 629 ΚΠολΔ. 

 β) Δεύτερο ερώτημα-Ερωτάται πότε θα εφαρμοσθεί το άρθρο 118 αρ. 4 

ΚπολΔ-Για να είναι η αίτηση αφ' ενός σαφής και ορισμένη, αφ' ετέρου να έχουν με 

την αίτηση εισφερθεί τα αποδεικτέα πραγματικά γεγονότα. 

 7) Αν δεν εφαρμοσθεί από τον δικαστή που εκδίδει την διαταγή πληρωμής, 

ο οποίος όπως πιο πάνω ανεφέρθη, υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τον 

νόμο, και το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ,  που όμως οι δικαστές που ακολουθούν την 

άποψη της  ΑΠ 370/2012, παρανόμως χωρίς αιτιολογία, παραλείπουν να εφαρμόσουν 

το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, ή και επαναλαμβάνουν την πέμπτη, ως άνω, σκέψη της ΑΠ 

370/2012. 

 8) Αν δεν εφαρμοσθεί, από το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, όταν 

στην ανακοπή υπάρχει σαφής και ορισμένος λόγος  για παράνομη παράλειψη 

εφαρμογής του άρθρου 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, πχ ότι η απαίτηση ήτο αόριστη κατά 

παράβαση του άρθρου 624 ΚΠολΔ και γι' αυτό η αίτηση ήτο αόριστη και απορριπτέα, 

που όμως οι αποφάσεις επί ανακοπής, που ακολουθούν την άποψη της ΑΠ 370/2012, 

παρανόμως απορρίπτουν τον λόγο ανακοπής, επαναλαμβάνοντας την πέμπτη, ως άνω, 

σκέψη της ΑΠ 370/2012. 

 9) Αν δεν εφαρμοσθεί από το δικαστήριο που δικάζει την έφεση, όταν με 

έφεση παραδεκτώς επαναφέρεται λόγος ανακοπής, για παράνομη, όπως αμέσως πιο 

πάνω, απόρριψη σαφούς και ορισμένου λόγου ανακοπής, που είχε προταθεί 

παραδεκτώς ισχυρισμός με την ανακοπή ως άνω, ότι η αίτηση για έκδοση διαταγής 

πληρωμής δεν περιείχε τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, που 

όμως οι αποφάσεις επί εφέσεως, που ακολουθούν την άποψη της ΑΠ 370/2012, 

παρανόμως απορρίπτουν τον λόγο εφέσεως, επαναλαμβάνοντας την πέμπτη, ως άνω, 

σκέψη της ΑΠ 370/2012 

 10) Αν δεν εφαρμοσθεί από τον Άρειο Πάγο, όταν με λόγους στην αίτηση 

αναιρέσεως, παραδεκτούς, σαφείς και ορισμένους λόγους   από το άρθρο  559 αρ. 14 

και 8 ΚΠολΔ, είχαν προταθεί αφ' ενός ότι το Εφετείο κατά παράβαση, του άρθρου 559 

αρ 14 ΚΠολΔ, δεν εδέχθη λόγο που είχε προταθεί παραδεκτώς  με την ανακοπή και 

επανεφέρθη παραδεκτώς στο Εφετείο, ότι η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής δεν 

περιείχε τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ πχ ότι η απαίτηση 
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ήτο αόριστη κατά παράβαση του άρθρου 624 ΚΠολΔ και γι' αυτό η αίτηση ήτο αόριστη 

και απορριπτέα. Αφ' ετέρου, κατά παράβαση του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, η απόφαση 

του Εφετείου, παρά τον νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν 

ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ήτοι τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων 

(αναλυτικά ημερομηνίες, περιγραφή, ποσά), που θα έπρεπε να περιείχοντο στην αίτηση, 

για  να ήσαν, κατά το άρθρο 335 ΚΠολΔ αντικείμενα αποδείξεων, αλλά κατά παράβαση 

του νόμου, δεν περιείχοντο στην αίτηση.  

 11) Οπότε τελικά ερωτάται πότε θα εφαρμοσθεί το άρθρο 118. αρ. 4 ΚΠολΔ 

και πότε θα ελεγχθεί αν εφαρμόσθηκε, αν δεν εφαρμοσθεί και δεν ελεγχθεί στις 

άνω περιπτώσεις190. 

 

Θ.Ε. 60/1       Αθήναι, 13/7/2016 

http://www.athanasaslaw.gr/ , τηλ. 2103616241-4, φαξ. 2103616244 

Αθανάσιος Ιωαν. Αθανασάς, Επίτιμος Δικηγόρος (6977648690) 

Χριστίνα Αθαν. Αθανασά, Δικηγόρος (6977589099) 

Ιωάννης Αθαν. Αθανασάς, Δικηγόρος (6974491001) 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190  Οι αναφερόμενες είναι σχετικώς πρόχειρες  προτάσεις, για τρόπους αντιδράσεως από τους 

οφειλέτες, σε συνδυασμό βέβαια με όσα στα προηγούμενα κεφάλαια αναφέρονται και όσα αναφέρονται 

στα σχετικά βιβλία για τη διαταγή πληρωμής.. 

http://www.athanasaslaw.gr/
http://www.athanasaslaw.gr/
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