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ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ1 

     Α) Η ΑΙΤΗΣΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

     1) Της αγωγής2 το περιεχόμενο ορίζεται από το άρθρο 216 ΚΠολΔ, πρέπει να 
είναι σαφής, ορισμένη (από το άρθρο 118 αρ. 4 στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 
216 § 1), νομικά βάσιμη (από το άρθρο 216 § 1 εδ. α) και πλήρης (από τον ορισμό 
του νομικά βάσιμου). 

     2) Της αιτήσεως δε το περιεχόμενο ορίζεται από τα άρθρα 626 § 2, 629 ΚΠολΔ, 
πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη (από άρθρο 118 § 4, στο οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 626 § 2), νομικά βάσιμη (από το άρθρο 629) και πλήρης (από τον ορισμό 
του νομικά βάσιμου). 

     3) Έτσι, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του περιεχομένου της αιτήσεως είναι ίδια με 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αγωγής. Ώστε ομοιάζουν πλήρως.  

     4) Νομικά βάσιμη είναι η αγωγή κλπ., όταν τα πραγματικά περιστατικά, εάν 
υποτεθούν αληθινά, πληρούν το περιεχόμενο του νομικού κανόνα3. 

     5) Εξ άλλου γίνεται καθολικά δεκτό από την θεωρία και τη νομολογία, ότι η θεωρία 
του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού συνάγεται από το άρθρο 216 
ΚΠολΔ, με άποψη ότι αυτό γίνεται σε συνδυασμό με το άρθρο 324 ΚΠολΔ4 ή σε 
συνδυασμό με το άρθρο 106 ΚΠολΔ5. 

     6) Χαρακτηριστικά δε στοιχεία της θεωρίας του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου 
προσδιορισμού είναι ότι θα πρέπει να περιέχει νομικές έννοιες6, ώστε να είναι, κατά 
τον άνω ορισμό, νομικά βάσιμη και πλήρης.  

     7) Τις άνω ιδιότητες, να είναι νομικά βάσιμα και πλήρη, τα δικόγραφα και οι 
λόγοι τους, έχουν όλα τα ένδικα μέσα και όλα τα ένδικα βοηθήματα, τα οποία 
ρυθμίζονται στον ΚΠολΔ7.  

     Β) Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ8 

     1) Η απόφαση του Ακυρωτικού της Γερμανίας που εφαρμόζει τη θεωρία της 
εξατομικεύσεως, δέχεται ότι «Στο αντικείμενο της δίκης συγκαταλογίζονται όλα τα 
περιστατικά, τα οποία σύμφωνα με την ουσία του βιοτικού συμβάντος και με 
βάση μια φυσική (αβίαστη) θέαση του από την μεριά των διαδίκων, ανήκουν στο 
σύμπλεγμα πραγματικών περιστατικών που τίθεται στο δικαστήριο προς κρίση και 
στηρίζουν το αίτημα δικαστικής προστασίας… Δεν είναι κρίσιμο το εάν οι διάδικοι 

 
1 Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (Νοέμβριος 2018), σελίδες 849. 
2 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.), στο άνω βιβλίο μας § 2 αρ. 142, 168. 
3 Καλ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή, εκδόσεις Δ, σελ. 96, που παραπέμπει ως συμφωνούντες σε Φραγκίστα, 
Ράμμο, Μπέη, Κεραμέα, Νίκα. 
4 Γ. Μητσόπουλος, Σκέψεις ως προς την «αοριστία» της αγωγής, ΕλλΔικ 1995/1 = Μελέται ΙΙ, σελ. 355 επ., Κ. 
Καλαβρός, Πολιτική δικονομία, έκδοση Δ’, σελ. 675. 
5 Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β’, σελ. 302. 
6 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) στο άνω βιβλίο μας § 2 αρ. 17, ότι νομική έννοια είναι πάσα έννοια, εφ’ όσον 
αποτελεί στοιχείο του κανόνος δικαίου, με παραπομπές σε Γ. Μητσόπουλο, Μελέτη Ι. σελ. 235, Κ. Καλαβρός, Η 
αναίρεση, έκδοση Β’, σελ. 460. 
7 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.), στο άνω βιβλίο μας §18, όπου παραπομπές σε Γ. Ράμμος, Εγχ. Αστ. Δικ. Δικαίου, 
τόμος Β’, σελ. 962, ότι «για την τελικήν και ουσιαστική παραδοχή αυτού [του ενδίκου μέσου], πρέπει να 
συντρέχουν αφ’ ενός οι προϋποθέσεις του παραδεκτού και αφ’ ετέρου η βασιμότης αυτού», και Κ. Κεραμεύς, 
Ένδικα μέσα, έκδοση Δ’, 2007, σελ. 24, ότι «όπως η αγωγή, έτσι και το ένδικο μέσο δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αν 
δεν κριθεί παραδεκτό και βάσιμο». 
8 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) στο άνω βιβλίο μας § 2 αρ. 146, 147, 152. 
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είχαν ή δεν είχαν επικαλεστεί μεμονωμένα περιστατικά αυτού του βιοτικού 
συμβάντος και το εάν οι διάδικοι γνώριζαν τα περιστατικά αυτού του βιοτικού 
συμβάντος που είχαν επικαλεστεί στην πρώτη δίκη ήδη από τότε ή το εάν μπορούσαν 
να τα επικαλεστούν. Συνεπώς ανήκει στην ενέργεια του δεδικασμένου όχι μόνον ο 
αποκλεισμός των πραγματικών περιστατικών των οποίων έγινε επίκληση στην 
προηγούμενη δίκη, αλλά επίσης και αυτών που δεν εισφέρθησαν στην πρώτη 
δίκη, –στο μέτρο που αυτά δεν προέκυψαν το πρώτον μετά το πέρας της προφορικής 
συζήτησης στην πρώτη δίκη– καίτοι, φυσικώς ορώμενα, ανήκουν στο εισφερθέν 
βιοτικό συμβάν»9. 

     2)  Εξ’ άλλου η ουσιώδης παρατήρηση του Κ. Κεραμέως «μήπως η προτεινόμενη 
ενιαία αξίωσης προσήκη μάλλον εις άλλης δομής έννομον τάξιν, με νομιμοτυπικάς 
μορφάς απηλλαγμένας νομικών εννοιών και περιοριζομένας αυστηρώς εις 
απαρίθμησιν πραγματικών στοιχείων»10.  

     3) Χαρακτηριστικά στοιχεία, κατά τα αναφερόμενα, της θεωρίας της 
εξατομικεύσεως, είναι ότι το περιεχόμενο της αγωγής:  

     4(α) Γίνεται με βάση μια φυσική (αβίαστη) θέαση από την πλευρά των διαδίκων. 

     5(β) Περιορίζεται μόνο σε πραγματικά στοιχεία. 

     6(γ) Είναι απαλλαγμένη από νομικές έννοιες. 

     7(δ) Δεν είναι πρόβλημα αν δεν είχαν επικαλεσθεί οι διάδικοι μεμονωμένα 
περιστατικά. 

     8) Οι αποφάσεις δε των ελληνικών δικαστηρίων που δέχονται εφαρμογή της 
θεωρίας της εξατομικεύσεως, όπως οι ΑΠ 54/1990, ΑΠ 370/2012 και ΑΠ 1071/2017, 
δέχονται  τα ίδια ή ανάλογα , πάντως δέχονται ελλιπή στοιχεία, σε σχέση με τα 
πλήρη στοιχεία του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. 

     9) Έτσι, η ΑΠ 1071/2012 δέχεται «Ότι από τις διατάξεις των άρθρων 626 § 2 
ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 623, σύμφωνα με την οποία μπορεί κατά την 
ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 ΚΠολΔ να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 
πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεως παροχής χρεωγράφων, 
προκύπτει ότι στο δικόγραφο της αίτησης, δεν απαιτείται να παρατίθεται το σύνολο 
των γενεσιουργών της απαίτησης περιστατικών αλλά αρκεί η παράθεση 
πραγματικών περιστατικών, που εξατομικεύουν την απαίτηση υπό την έποψη 
αντικειμένου είδους και τρόπου γένεσης της και, που δικαιολογούν συμπέρασμα 
αντίστοιχης συγκεκριμένης οφειλής εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση 
έναντι του αιτούντος11». 

     Γ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ 

     Διαφορές των δυο θεωριών12 

     1) Υφίστανται τουλάχιστον επτά (7) ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των δυο θεωριών. 

     2) Μεταξύ αυτών, κατά τη θεωρία του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου 

 
9 Από Σπ. Τσαντίνη, Δεδικασμένο και Νομική Αιτία, 2016, σελ. 58-59. 
10 Κ. Κεραμεύς, Αρμ. 1990/787 (792), Αθανασάς (Χριστ. Ιωαν.) στο άνω βιβλίο μας § 2 αρ. 159. 
11 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν), Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1071/2017 – Για το περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση 
διαταγής πληρωμής δεν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, ΝοΒ 2018/868, Αθανασάς (Αθαν. Χριστ. 
Ιωάν.) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 370/2012. Διαταγή πληρωμής – Περιεχόμενο της αίτησης, ιδίως για υπόλοιπο 
λογαριασμού, ΔΕΕ 2016/1198, Αθαν. Αθανασάς, Το περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής 
με αίτημα κατάλοιπο λογαριασμού, Δ 2009/496. 
12 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) από το άνω βιβλίο μας, § 2 αρ. 175 - 184. 
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προσδιορισμού, το δικόγραφο ή οι λόγοι του δικογράφου, θα πρέπει να είναι νομικά 
βάσιμοι, όπερ δεν απαιτείται κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως.  

     3) Ακόμη, κατά τη θεωρία του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού, το 
δικόγραφο θα πρέπει να είναι πλήρες, ήτοι να περιέχει όλα τα κατάλληλα και 
αναγκαία πραγματικά γεγονότα του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. 
Ενώ, κατά την θεωρία της εξατομικεύσεως, μπορεί να λείπουν κάποια στοιχεία, 
χωρίς να προκαλείται πρόβλημα. 

     4) Ως προς το δεδικασμένο υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο θεωριών13: 

     Κατά τη θεωρεία του ουσιαστικού η συγκεκριμένου προσδιορισμού, υπάρχει 
δεδικασμένο, κατά το άρθρο 324 ΚΠολΔ, όταν πρόκειται για δικαίωμα, με το ίδιο 
αντικείμενο, την ίδια ιστορική και επίσης την ίδια νομική αιτία14. Και αυτό ισχύει και 
για τη διαταγή πληρωμής, απαιτείται και ίδια νομική αιτία15. 

     Ενώ, κατά τη θεωρία της εξατομικεύσεως, υπάρχει δεδικασμένο για κάθε λόγο 
γενέσεως της ορισμένης αξιώσεως, χωρίς να εξαρτάτια από το αν είναι η ίδια ή 
διαφορετική η νομική αιτία16. 

     Δ) ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - 
ΠΟΤΕ       

     1) Υπάρχει αμφισβήτηση αν ομοιάζουν ή όχι η διαταγή πληρωμής με την 
απ΄φοαση δικαστηρίου, που αφορούν το ίδιο βιοτικό συμβάν. 

     2) Θα πρέπει όμως να θεωρείται σήμερα κρατούσα η άποψη ότι η διαταγή 
πληρωμής, όταν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, εξομοιώνεται με τελεσίδικη απόφαση 
δικαστηρίου, αυτό δε γίνεται δεκτό τόσο από τη θεωρία17, όσο και από την νομολογία 
και έχουν εκδοθεί τουλάχιστον επτά (7) αποφάσεις του Αρείου Πάγου που δέχονται 
εξομοίωση18. 

     3) Τίθεται όμως το ερώτημα, με δεδομένη την άνω διαφορά του δεδικασμένου 
μεταξύ των δύο θεωριών, αν μπορεί να υπάρξει εξομοίωση της διαταγής πληρωμής 
με απόφαση δικαστηρίου, όταν το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής είναι με 
βάση τη θεωρία της εξατομικεύσεως και της αποφάσεως δικαστηρίου το 
δεδικασμένο είναι με βάση τη θεωρία του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου 
προσδιορισμού. Και αυτή είναι άλλη μια δυσκολία για εφαρμογή στην αίτηση για 
έκδοση διαταγής πληρωμής της θεωρίας της εξατομικεύσεως. 

     Ε) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΕΩΣ  

     1) Πρώτη παράβαση είναι βέβαιο ότι λείπουν στοιχεία, για να είναι το 
περιεχόμενο της αιτήσεως, κατά το 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, στο οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 626 §2 και 629 ΚΠολΔ, σαφές και ορισμένο, νομικά βάσιμο και πλήρες, 
ώστε, αφ’ ενός παρά τον νόμο η απόφαση έλαβε υπ’ όψη πράγματα που δεν 
προτάθηκαν, αφ’ ετέρου η αίτηση είναι απαράδεκτη και απορριπτέα, κατά το άρθρο 

 
13 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) από το άνω βιβλίο μας, § 2 αρ. 181, όπου και οι κατωτέρω παραπομπές. 
14 Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β, σελ. 301. 
15 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) από το άνω βιβλίο μας, § 2 αρ. 181. 
16 Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 216, σελ. 959, Σπ. Τσαντίνης, Δεδικασμένο και Νομική αιτία, 
2016, σελ. 57. 
17 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) από το άνω βιβλίο μας, § 8 αρ. 286 – 290 και εκεί παραπομπές σε Γ. 
Διαμαντόπουλος, Ζητήματα διαταγής πληρωμής, 2002, σελ. 50, επίσης Σπ. Τσαντίνης, Ανακοπή κατά 
διαταγής πληρωμής, 2002, σελ. 70 – 71, σελ. 136 – 137, σημ. 449, 247 - 248. 
18 Αθανασάς (Χριστ. Ιωάν.) από το άνω βιβλίο μας, § 8 αρ. 291 – 298 και εκεί αποσπάσματα από τις 
αποφάσεις ΑΠ 751/2018, ΟλΑΠ 8/2017, ΑΠ 1214/2015, ΑΠ 977/2015, ΑΠ 2214/2014, ΑΠ 1397/2012, 
ΑΠ 1278/2008.   



4 
 

628 §1 ΚΠολΔ, ως αόριστη. 

     2) Δεύτερη παράβαση. Η αίτηση, κατά το άρθρο 629 ΚΠολΔ, πρέπει να είναι 
νομικά βάσιμη και, επομένως, κατά τον άνω ορισμό (της νομικής βασιμότητος) και 
πλήρης.  

     Ώστε η αίτηση θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της θεωρίας του 
ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού, έτσι, εφαρμόζεται η θεωρία αυτή.  

     Ενώ κατά τη θεωρία της εξατομικεύσεως, κατά τα αναφερθέντα (Β), ούτε νομικά 
βάσιμη, ούτε πλήρης πρέπει να είναι η αίτηση.  

     Έτσι, όταν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, η αίτηση, κατά παράβαση 
του νόμου, περιέχει ολιγότερα στοιχεία από όσα ορίζουν τα άρθρα 626 § 2 και 629 
ΚΠολΔ19, τα οποία είναι τα αναγκαία στοιχεία του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου (της απαιτήσεως κ.λπ.), αποτελούν δε τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ουσιαστικού αυτού κανόνα δικαίου και θα 
αποτελέσουν την μείζονα πρόταση του συλλογισμού.  

     Ώστε η απόφαση, με εφαρμογή της θεωρίας της εξατομικεύσεως, αρκείται σε 
λιγότερα στοιχεία από όσα ο νόμος ορίζει, κατά παράβαση του άρθρου 559 αρ. 1 
ΚΠολΔ.  

     3) Τρίτη παράβαση. Η παραδοχή ότι εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως 
αποτελεί εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό και είναι εσφαλμένη υπαγωγή στον 
νόμο, ελεγχόμενη αναιρετικώς κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ20.  

     Από την παραδοχή αυτή και παράβαση εκπορεύονται πολλές άλλες 
παραβάσεις21. 

     ΣΤ) ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

     Επί 30 έτη από την έκδοση της ΑΠ 54/1990, έχουν εκδοθεί πάμπολλες αποφάσεις 
των δικαστηρίων και του ΑΠ, που εφαρμόζουν τη θεωρία της εξατομικεύσεως και 
απορρίπτουν ανακοπές που περιέχουν ισχυρισμούς ότι η αίτηση είναι αόριστη. Καλό 
είναι, για τους αναφερόμενους και για άλλους λόγους, μια τέτοια υπόθεση να 
παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 

ΘΕ 136             Αθήναι, 17/3/2020 

            Χριστίνα Αθανασά 

            Ιωάννης Αθανασάς 

 
19 Όπως δέχεται, ως άνω, ρητώς η ΑΠ 1071/2017. 
20 Γ. Μητσόπουλος, Μελέτη Ι, σελ. 39, ο ίδιος Πολιτική Δικονομία, τόμος Α, 1972, σελ. 11, 21, Κ. Καλαβρός, Η 
αναίρεση, έκδοση Β’, σελ. 207, 455. 
21 Αθαν, Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, Στην αίτηση για έκδοση της δεν εφαρμόζεται η θεωρία της 
εξατομικεύσεως. Γενικότερα σε όλα τα ένδικα μέσα και όλα τα ένδικα βοηθήματα του ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται η 
θεωρία της εξατομικεύσεως, αλλά η θεωρία του ουσιαστικού ή συγκεκριμένου προσδιορισμού. Παραβάσεις 
(προς δημοσίευση). 


