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1. Εισαγωγή. 

 

i. Πρόλογος  

Μέριμνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ενιαίο πολιτειακό μόρφωμα 

που υποκατέστησε, με την ισχύουσα, πλέον, Συνθήκη της Λισαβόνας1, 

την Κοινότητα – Ένωση 2 , αποτελεί και ο επιχειρησιακός 

προγραμματισμός του ενιαίου χώρου ελευθερίας ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που αντλεί το κανονιστικό περιεχόμενό του στο αρ. 68 

ΣΛΕΕ, εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στη Δικαστική Συνεργασία σε 

Αστικές Υποθέσεις των κρατών μελών, στα αρ. 81 επ. ΣΛΕΕ3, και απηχεί, 

τελολογικά, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με την 

εξάλειψη εμποδίων για τη διεξαγωγή διασυνοριακών πολιτικών Δικών.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαίοι νομικοί είχαν, ήδη, απο καιρό 

διαγνώσει την λανθάνουσα παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη στον 

χώρο του δικονομικού δικαίου4, η οποία αναδείχθηκε τα τελευταία έτη 

της οικονομικής κρίσης, με την εσωτερική μετακίνηση πληθυσμών, και 

βαίνει διαρκώς εντεινόμενη, αν ληφθεί υπόψη και η πρόσφατη 

κατάργηση της ενδιάμεσης διαδικασίας αναγνώρισης και εκτέλεσης 

αποφάσεων5, με το αρ. 39 του Καν. ΕΕ 1215/20126, που τέθηκε σε 

                                                           
1 που υπογράφηκε την 13η Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 306/17.12.2007), τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Δεκεμβρίου 2009 και κυρώθηκε στην ημεδαπή με τον Ν. 3671/2008 (ΦΕΚ Α΄129). 
2 συνοπτικά, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ιδρύθηκε με την Συνθήκη της Ρώμης της 25ης 

Μαρτίου 1957 και συστήθηκε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με την Συνθήκη του Μάαστριχτ, που κυρώθηκε 

με τον Ν. 2077/1992, ακολούθησαν δε οι Συνθήκες του Άμστερνταμ (1997) και Νίκαιας (2000).  
3 στα οποία και τυποποιήθηκε, σε ενιαίο τίτλο, ο Τρίτος Πυλώνας διακυβερνητικής συνεργασίας της 

Ε.Ε..  
4 εγγ. Τσικρικάς, Ζητήματα από την ευρωπαϊκή δικονομική ενοποίηση, ΕΠολΔ 2008.618 επ.  
5 το λεγόμενο «exequator» 
6 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις» (αναδιατύπωση), ΕΕL 351, 20.12.2012, σ. 1 επ., όπως ισχύει μετά τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 542/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 όσον αφορά τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στο Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και στο Δικαστήριο της 
Μπενελούξ», EE L 163, 29.05.2014, σ. 1 επ. και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
281/2015 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 «σχετικά με την αντικατάσταση των 
παραρτημάτων Ι και ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



εφαρμογή από 10.1.2015 και εντεύθεν, αντικαθιστώντας, τον Καν. ΕΕ 

44/2001.  

Πλέον, το παράγωγο Δικονομικό Δίκαιο άμεσης εφαρμογής, εγγίζει 

το σύνολο σχεδόν της έννομης σχέσης της Πολιτικής Δίκης7, από τα 

γνήσια ασφαλιστικά μέτρα, με την θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής 

διαταγής δέσμευσης λογαριασμού8 κατά τον Καν. ΕΕ  655/20149, την 

αμφισβητούμενη διαδικασία, με την ευρωπαϊκη διαδικασία 

μικροδιαφορών, κατά τον Καν. ΕΕ 861/200710, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Καν. ΕΕ 2015/2421, τις δικαστικές Πράξεις, με την θέσπιση 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής11, κατά τον Καν. ΕΕ 1896/200612, έως 

και την θέσπιση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου 13 , κατά τον Καν. ΕΕ 

650/201214, το σύνολο των οποίων προσδίδει μια ενωσιακή δικονομική 

άλω και αύρα υπέρτερης ισχύος, που, εκ πρώτης όψεως, ξενίζει τον 

εφαρμοστή του ημεδαπού Δικαίου, αλλά, ουσιαστικά, γαλουχεί σε 

σύγχρονα πρότυπα επίλυσης διαφορών, τα οποία, με την ασφάλεια 

δοκιμασμένων κανόνων δικονομίας που εφαρμόζονται στα κράτη - μέλη, 

έκαναν και την εμφάνισή τους στην ημεδαπή, με τον ν. 4335/2015 και 

την έγγραφη διεξαγωγή της δίκης, που αυτός εισήγαγε15, ενώ, και η 

ενεργός συμμετοχή του Δικαστή στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες, σε 

συνάρτηση με το γεγονός ότι όσα ζητήματα των κανονισμών μένουν 

αρρύθμιστα επαφύενται στο εθνικό δικονομικό δίκαιο, καθιστά εμφανή 

                                                                                                                                                                      
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», EE L 54, 25.02.2015, σ. 1 επ. 
7 εγγ. Περάκης, Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 
8 εγγ. Τζουνάκου, «Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) ως ενωσιακό ασφαλιστικό 
μέτρο κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 655/2014»,  Εισήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στα 
πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί» που διεξήχθη 26 και 
27 Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, διαθέσιμο εδώ: 
http://www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2018/tzounakou.pdf 
9 ΕΕ L 189/59/27.6.2014 
10 παρακάτω, υπό στοιχ. 2. της παρούσας 
11 εγγ. Πανταζόπουλος Στ., Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, Ερμηνεία Κατ’ Άρθρο, 2012, Ποδηματά 
Ευαγγελία, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής Κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006, 2011. 
12 ΕΕ L 399/1/30.12.2006 
13 παρακάτω, υπό στοιχ. 3. της παρούσας 
14 EE L 201/107/27.7.2012 
15 για την συγκριτική επισκόπηση ν. 4335/2015 με αλλοδαπές δικονομικές τάξεις, Δεληκωστόπουλος 
Ι. Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη, 2016. 



την ανάγκη συνερμηνείας τους, προκειμένου να παραχθούν λύσεις στην 

ζώσα ευρωπαϊκή δικαστηριακή ύλη. 

Ενδεικτικά, στο ΕιρΑθ έχει, ήδη, κατατεθεί και εκκρεμεί η πρώτη 

διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, περί τις 30 ευρωπαΐκές 

μικροδιαφορές, με αυξητική τάση, δεδομένου ότι από την αρχή του 

δικαστικού έτους, ήδη, κατατέθηκαν 10, περί τις 30 ευρωπαϊκές 

διαταγές πληρωμής ετησίως και περί τις 40 αιτήσεις χορηγήσεως 

ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, από ενάρξεως ισχύος του Καν. ΕΕ 

650/2012, την 17.8.2015 και εντεύθεν, με, ομοίως, αυξητική τάση. 

   

ii. Πεδίο 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελούν οι ευρωπαϊκοί δικονομικοί 

κανονισμοί ΕΕ για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και το 

ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, που ανήκουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου. Σκοπός είναι η συστηματική εξέταση 

και αντιμετώπισή τους, από την εισαγωγή του ενδίκου βοηθήματος έως 

την αντίστοιχη πρώτη απάντησή του και όχι η αναλυτική παρουσίαση 

και επεξεργασία όλων των δικονομικών κανονισμών ΕΕ γενικής 

δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου σε αυτούς δικαίου, ζητήματα τα 

οποία θα καθιστούσαν, εξάλλου, την εισήγηση ογκώδη και 

δυσανάγνωστη. Εξετάζεται, λοιπόν, αμιγώς η διαδικαστική διαδρομή 

αυτών των ευρωπαϊκών ενδίκων βοηθημάτων ενδουπηρεσιακά και 

διαγνωστικά, καθώς, και τα κυριότερα δικονομικά ζητήματα που 

ανακύπτουν στην εφαρμογή τους, χωρίς υποχρεωτικές λύσεις στα «θολά» 

σημεία τους, τα οποία, ούτως ή άλλως, με την εμπειρία και την 

επιστημονική οξύτητα των συναδέλφων, νομολογιακά, θα διαπλαστούν.  

 

 

 

 

 



2. Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών16 

 

i.Γενικά 

Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών 17  θεσπίστηκε με τον  

τον Καν. ΕΕ 861/200718, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Καν. ΕΕ 

2015/242119,  στα πλαίσια του κοινού Προγράμματος Συμβουλίου και 

Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2000 20  για την αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και, 

μεταξύ άλλων, την απλούστευση και επίσπευση της εκδίκασης 

διασυνοριακών μικροδιαφορών 21 . Πρόκειται για προαιρετική 22 

διαδικασία αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας διασυνοριακών αστικών και 

εμπορικών υποθέσεων, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 

5.000,00 ευρώ23, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς ΕΕ 24 , στα πλαίσια συμβατότητας των 

απλουστευμένων 25 , εν γένει, μικροδιαφορών που εφαρμόζονται στα 

κράτη μέλη26, προς ταχεία και φθηνή εκκαθάρισή τους.  

Η ΕΔΜ άρχισε να ισχύει από την 11.7.2007, εφαρμόζεται δε από 

1.1.2008 και εντεύθεν, κατά το αρ. 29 Καν. ΕΕ, επί τη βάσει 

προδιατυπομένων εγγράφων του Παραρτήματός της, διαθέσιμα σε όλες 

τις γλώσσες της ΕΕ27 και αφορά, κατά κανόνα, σε γραπτή διεξαγωγή 

ενώπιον του Δικαστηρίου κράτους – μέλους, που έχει διεθνή δικαιοδοσία 

να επιληφθεί της διασυνοριακής διαφοράς, η οποία αποκρυσταλλώνεται, 

κυρίως, στον Καν. 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 

                                                           
16  εγγ. Γιαννόπουλος, «Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας 
μικροδιαφορών: σημεία επαφής και απόκλισης με το εθνικό δίκαιο», ΕΠολΔ 2009.743 επ.    
17 εν συντομία ΕΔΜ 
18 EE L 199/1/31.7.2007 
19 EE L 341/1/24.12.2015 
20 EE C 12/15.1.2001, σ. 1  
21 προοίμιο καν. 861/2007 σκέψη 5.  
22 αρ. 1 εδ. β’ 
23 αρ. 2 
24 προοίμιο σκέψη 1.  
25 προοίμιο σκέψη 7. 
26 περιγραφή ορισμένων από τα τυπικά χαρακτηριστικά των εθνικών διαδικασιών μικροδιαφορών 
στην Πράσινη Βίβλο – COM (2002) 746 
27 εδώ https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-el.do?clang=el 



αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις 28 , αλλά, και σε έτερα διεθνή κείμενα, όπως η Σύμβαση 

Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999 για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 

για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές 29 , ενώ, αναφέρεται, 

αποκλειστικά, σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, κατά το αρ. 2 του 

Καν ΕΕ, όπως ο όρος ερμηνεύεται αυτόνομα από το ΔΕΕ30, που είναι 

διασυνοριακές, σύμφωνα με το αρ. 3 του Καν. ΕΕ, κατά την ημερομηνία 

παραλαβής του εντύπου της αγωγής από το Δικαστήριο του κράτους - 

μέλους31 , και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5.000,00 ευρώ 32 , έστω, 

σωρευτικά, στην περίπτωση αντικειμενική σώρευσης αξιώσεων33. Η ΕΔΜ 

εφαρμόζεται και σε αξιώσεις που δεν έχουν καταψηφιστικό χαρακτήρα, 

πλην η αποτίμησή τους δεν υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, ενώ, δεν 

εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν σε φορολογικές, τελωνειακές ή 

διοικητικές υποθέσεις, στην αστική ευθύνη του κράτους, στην κατάσταση 

                                                           
28 ό.π. 
29 ΕιρΑθ 2285/2018 αδημ.  
30 με διάφορες αποφάσεις του, το Δικαστήριο της ΕΕ έχει κρίνει ότι, για να εξασφαλιστεί ότι τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αντίστοιχες νομοθετικές πράξεις 
εφαρμόζονται κατά δίκαιο και ομοιόμορφο τρόπο, ο όρος «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» δεν 
είναι δυνατόν να ερμηνεύεται σε συνάρτηση με ένα μόνο νομικό σύστημα, αλλά πρέπει να 
αποκτήσει αυτοτελή έννοια απορρέουσα από τους σκοπούς και το σύστημα της οικείας νομοθεσίας 
της ΕΕ, και από τις γενικές αρχές που συνάγονται από το σύνολο των εθνικών έννομων τάξεων. 
Γενικά, το Δικαστήριο θεωρεί ότι δύο στοιχεία ασκούν επιρροή, προκειμένου να κριθεί αν μια 
διαφορά είναι αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή όχι: το αντικείμενο της διαφοράς, δηλαδή η βάση 
και ο χαρακτήρας της αγωγής, και οι εμπλεκόμενοι διάδικοι και η φύση της μεταξύ τους σχέσης. Το 
σκεπτικό του Δικαστηρίου για το θέμα εκτίθεται στην απόφαση Αποστολίδης κατά Orams (C-420/07 
Συλλογή 2009 σ. I-3571), ιδίως σκέψεις 41 και 42, στην οποία γίνεται παραπομπή, μεταξύ άλλων, 
στις υποθέσεις LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG κατά Eurocontrol, (C-29/76 Συλλογή 
1976 σ. 1541) και την πιο πρόσφατη υπόθεση Λεχουρίτου κατά Δημοσίου της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας (C-292/05 Συλλογή 2007 σ. I-1519), στην οποία το Δικαστήριο συνόψισε 
την κατάσταση ως εξής: “...προέχει να υπομνησθεί ότι, προς διασφάλιση, κατά το μέτρο του 
δυνατού, της ισότητας και ομοιομορφίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τον κανονισμό 44/2001 για τα κράτη μέλη και για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, οι όροι «αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις» δεν πρέπει να ερμηνεύονται διά της απλής παραπομπής στο εσωτερικό 
δίκαιο του ενός ή του ετέρου των οικείων κρατών. Η έννοια αυτή πρέπει να θεωρείται αυτοτελής, 
ερμηνευτέα σε συνάρτηση, αφενός, προς τους σκοπούς και το σύστημα του κανονισμού και, 
αφετέρου, προς τις γενικές αρχές που συνάγονται από το σύνολο των εθνικών έννομων τάξεων. Η 
αυτοτελής ερμηνεία της έννοιας «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» επάγεται τον αποκλεισμό 
ορισμένων δικαστικών αποφάσεων από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 44/2001 λόγω 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη φύση των έννομων σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων στη 
διαφορά διαδίκων ή του αντικειμένου αυτής...”. 
31 συνεπώς η διαφορά ενδέχεται να απωλέσει το διασυνοριακό της χαρακτήρα αν κατατεθεί σε 
Δικαστήριο που δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία και, μετέπειτα, μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά της.  
32 στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται τόκοι δαπάνες και έξοδα, κατά το αρ. 2 καν. ΕΕ.   
33 είναι, δηλαδή, νοητή η συμπλεκτική σώρευση περισσοτέρων αξιώσεων, αρκεί να μην υπερβαίνουν 
το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 



ή ικανότητα δικαίου φυσικών προσώπων, στα περιουσιακά δικαιώματα 

που προκύπτουν από την έγγαμη σχέση ή από σχέση της οποίας τα 

αποτελέσματα εξομοιώνονται προς εκείνα του γάμου σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο σε αυτήν δίκαιο, στις υποχρεώσεις διατροφής που 

απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις συγγένειας εξ αίματος, 

γάμου ή αγχιστείας, στις κληρονομικές σχέσεις, περιλαμβανομένων των 

υποχρεώσεων διατροφής που προκύπτουν λόγω θανάτου, στις 

πτωχεύσεις, διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης αφερέγγυων 

επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων, στους δικαστικούς 

συμβιβασμούς, πτωχευτικούς συμβιβασμούς και ανάλογες διαδικασίες, 

στην κοινωνική ασφάλιση, στη διαιτησία, στο εργατικό δίκαιο, στις 

μισθώσεις ακινήτων, εκτός των αγωγών για χρηματικές αξιώσεις, στις 

παραβιάσεις του ιδιωτικού βίου και των δικαιωμάτων επί της 

προσωπικότητας, μεταξύ των οποίων η δυσφήμηση, κατά το αρ. 2 του 

Καν. ΕΕ. Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν νοείται η κίνηση της ΕΔΜ κατά 

προσώπου αγνώστης διαμονής, δεδομένου ότι τα αρ. 13 του Καν. και 13, 

14 Καν. ΕΕ 1896/2006, απαιτούν πραγματική επίδοση των εγγράφων 

της στον παραλήπτη34, ενώ, για το πεδίο εφαρμογής του Καν. ΕΕ, την 

συμπλήρωση των εγγράφων του, καθώς και την παροχή γενικών 

πληροφοριών σχετικά με το ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για την 

έκδοση απόφασης προβλέπεται, στο αρ. 11, πρακτική αρωγή 35  στον 

ενάγοντα, δωρεάν36.  

 

ii. Η κατάθεση της ΕΔΜ 

Ο ενάγων, συνεπώς, που θέλει να κάνει χρήση της ΕΔΜ στην 

ημεδαπή, συμπληρώνει έγγραφο37, που προσαρτάται ως Έντυπο Α του 

Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΕ 861/2007, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει 

λεπτομερείς οδηγίες για την συμπλήρωσή του.  

                                                           
34 ΔΕΕ C14/07 – Ingenieurburo Michael Weiss und Partner GbR και Industrie- und Handelskammer 
Berlin κατά Nicholas Grimshaw & Partners Ltd. 
35 είτε στη διεύθυνση https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-el.do, είτε και από το 
Ειρηνοδικείο, χωρίς να αφορά και στην νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. 
36 δεν πρόκειται για ευεργέτημα πενίας.  
37 στην γλώσσα του Δικαστηρίου   

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-el.do


Υποχρεωτικά αναγράφονται, α. τα στοιχεία του ενάγοντα, στο πεδίο 

υπ’ αρ. 2, το οποίο περιλαμβάνει το όνομά του είτε την επωνυμία του, 

εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την χώρα κατοικίας ή εδράς του, 

πόλη, ΤΚ, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και αντιπρόσωπό 

του, εφόσον υπάρχει, β. ομοίως τα στοιχεία του εναγόμενου, στο πεδίο 

υπ’ αρ. 3, γ. τα στοιχεία που, κατά τον ενάγοντα, θεμελιώνουν διεθνή 

δικαιοδοσία του Δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή, κατά τον 

Καν. 1215/2012 και η οποία ερείδεται στην κατοικία ή έδρα του 

εναγόμενου, στην κατοικία ή έδρα του καταναλωτή, στην κατοικία ή 

έδρα αντισυμβαλλόμενου σε σύμβαση ασφάλισης, στον τόπο 

εκπλήρωσης της επίδικης υποχρέωσης, στον τόπο επαγωγής της ζημίας, 

στον τόπο όπου βρίσκεται ακίνητο, στον τόπο συμβατικής παρέκτασης 

της αρμοδιότητας, είτε έτερη βάση διεθνούς δικαιοδοσίας την οποία και 

πρέπει να αναφέρει, στο πεδίο υπ’ αρ. 4, δ. τα στοιχεία που, επίσης, 

κατά τον ενάγοντα αποδίδουν διασυνοριακό χαρακτήρα στη διαφορά του, 

στο πεδίο 5, ε. τα στοιχεία της αξίωσής του, ποσό και νόμισμα, εκτός 

τόκων και εξόδων, εφόσον πρόκειται για χρηματική αξίωση είτε εκτίμηση 

της αξίας της απαίτησής του, εφόσον πρόκειται για μη χρηματική 

αξίωση, επιλογή για τα δικαστικά έξοδα καθώς και τους τυχόν τόκους και 

την ημερομηνία γέννησής τους, στο πεδίο υπ’ αρ. 7, στ. λεπτομερή 

στοιχεία της αγωγής, αιτιολογώντας, συνοπτικά την αγωγή του, 

αναφέροντας τι συνέβη, που και πότε, καθώς και τα αποδεικτικά 

στοιχεία που, ενδεχομένως, συνυποβάλλει για την απόδειξή της38, στο 

πεδίο 8, ζ. δήλωση εάν επιθυμεί προφορική ακρόαση από το Δικαστήριο, 

στο πεδίο υπ’ αρ. 8.3., η. δήλωση εάν επιθυμεί την χορήγηση 

πιστοποιητικού σχετικό με την εκδοθησομένη απόφαση, στο πεδίο υπ’ 

αρ. 9, θ. ημερομηνία και υπογραφή της αγωγής39, στο πεδίο υπ’ αρ. 10 

καθώς και ι. το Δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή, χώρα, 

όνομα, πόλη, όδο, ΤΚ, στο πεδίο υπ’ αρ. 1. Ειδικά, για την ορθή 

συμπλήρωση του τελευταίου πεδίου λειτουργεί εργαλείο αναζήτησης του 

                                                           
38 έγγραφα, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες κ.ο.κ. 
39 η οποία υπογράφεται από τον ίδιο τον ενάγοντα, είτε, προαιρετικά από το πληρεξούσιο Δικηγόρο 
του.   



αρμόδιο Δικαστηρίου στη διεύθυνση https://e-

justice.europa.eu/content_small_claims-354-el.do?clang=el, η οποία 

χρήζει επικαιροποίησης, καθόσον αφορά στην Ελλάδα40. 

Κατόπιν, ο ενάγων, καταθέτει την αγωγή ΕΔΜ στο αρμόδιο 

Ειρηνοδικείο, την οποία αποστέλλει ταχυδρομικώς 41 , είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έαν διαθέτει πιστοποιημένη διεύθυνση το 

Δικαστήριο που υποβάλλεται, είτε με κατάθεσή της στην αρμόδια 

Γραμματεία, είτε και ιδιοχείρως. Μαζί με την αγωγή συνυποβάλλονται 

και τυχόν αποδεικτικά του μέσα, ενώ, αυτή λαμβάνει μοναδικό αριθμό 

εισερχόμενου πρωτοκόλλου, αριθμείται και συμπληρώνεται η 

ημερομηνία παραλαβής της στον υπέρτιτλο του Εντύπου Α΄ και, οίκοθεν, 

λαμβάνει, επιπλέον, Πράξη Κατάθεσης, η οποία και υπογράφεται από 

τον αρμόδιο Γραμματέα.  

Με την συγκέντρωση του φακέλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου, ή ο Προϊστάμενός του, όπου δεν 

υφίσταται Συμβούλιο, ορίζει τον Ειρηνοδίκη για την εκδίκαση της 

αγωγής, ενώ, σε περίπτωση κωλύματός του42, η χρέωση διαγράφεται και 

ακολουθεί νέα.  

 

                                                           
40 ειδικότερα, κατατέθηκε αγωγή Τσέχου πολίτη κατά της αεροπορικής εταιρείας AEGEAN, που 
εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, η οποία και υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου 
Αμαρουσίου, πλην, στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο η πόλη της Κηφισιάς αναφέρεται εσφαλμένα 
ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου και εστάλη η αγωγή, ΕιρΑθ 
2285/2018 αδημ.    
41 «το Ειρηνοδικείο Αθηνών έχει δεχθεί κατόπιν επικοινωνίας (συνεννοήσεως και σύστασης) με τους 
υπεύθυνους συμβούλους (δικαστές) του Υπουργείου σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου 
και αγωγές, που στάλθηκαν ταχυδρομικά, εφόσον αυτές προέρχονταν από ενάγοντες, που 
κατοικούσαν σε άλλο κράτος -μέλος και προχώρησε στην κατάθεση των αγωγών και κίνηση της 
διαδικασίας. Εκτιμώντας βέβαια, ότι δεν μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος του 
ενάγοντος, το αν η διαδικασία κινηθεί με αυτό τον τρόπο ακόμη και αν επικαλεστεί αυτό ο 
εναγόμενος. Καθώς δεν θα μπορεί να θεμελιώσει ο τελευταίος βλάβη κατ άρθ 159 παρ του 3 του 
ΚΠολΔ (αφού η παράβαση- ακυρότητα αυτή δεν φαίνεται λόγω της υπεροχής του ευρωπαϊκού 
δικαίου και την πρόβλεψη σε αυτό και της δυνατότητας ταχυδρομικής αποστολής να θεμελιώσει 
λόγο αναίρεσης και από την παράβαση δεν φαίνεται να προκαλείται αυτοδίκαιη ακυρότητα», 
Φούρκας, Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις – Απαντήσεις ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ΕΚ 861/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΔΜ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΕΚ 
2421/2015, αδημ.. Το ΕιρΑΘ είναι το μόνο Ειρηνοδικείο που δέχεται ταχυδρομική αποστολή της 
αγωγής ΕΔΜ, τα δε λοιπά, ενημερώνουν τον αιτούντα να καταθέσει σύμφωνα με τις δηλώσεις που 
έχει κάνει η Ελλάδα, κατά το αρ. 25 Καν.   
42 λόγω εξαίρεσης, συνταξιοδότησης κ.ο.κ. 

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-el.do?clang=el
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-el.do?clang=el


iii. Η πρώτη εξέταση της αγωγής ΕΔΜ 

Σε πρώτη ανάγνωση, ο Ειρηνοδίκης που επιλήφθηκε της 

ευρωπαϊκής μικροδιαφοράς ελέγχει, υποχρεωτικά, αν η διαφορά 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Καν. ΕΕ 861/2007, αν το κατατεθέν 

τυποποιημένο έντυπο Α συμπληρώθηκε ορθά ή τα αποδεικτικά στοιχεία 

που επικαλείται και συνυπέβαλλε ο ενάγων είναι επαρκή για την 

απόδειξη και αν η αγωγή είναι «προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη». 

Πρόκειται για τυπικό έλεγχο του παραδεκτού της αγωγής ΕΔΜ, επί τη 

βάσει των παραδοχών του Καν., ενώ, και η εξέταση των αποδείξεων δεν 

φτάνει στο σημείο ωριμότητάς τους να στηρίξουν την επίδικη αξίωση, 

ειμή μόνο στο αν δύνανται, συναποδεικτικά, με την επίκληση των 

αγωγικών περιστατικών και την αμυντική στάση του εναγόμενου, να 

οδηγήσουν σε πλήρη δικανική πεποίθηση για την αλήθεια της 

μικροδιαφοράς. Ειδικότερα: 

α.  Το Δικαστήριο εξετάζει αν η διαφορά εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Καν. ΕΕ 861/2007. Τούτο σημαίνει ότι προβαίνει σε 

έλεγχο του αντικειμένου της δίκης ΕΔΜ, με την έννοια ότι διαγιγνώσκει 

την τυπική υπαγωγή της διαφοράς στο πεδίο των αστικών και εμπορικών 

διασυνοριακών υποθέσεων, που δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 

ευρώ, κατά το αρ. 2 του Καν. ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, είτε, δηλαδή, 

αν η διαφορά δεν εμπίπτει στην ΕΔΜ είτε αν υπερβαίνει το ποσό της, δεν 

απορρίπτεται η αγωγή, αλλά, ενημερώνεται, προς τούτο, ο ενάγων, στον 

οποίο και γνωστοποιείται, συγχρόνως, η δυνατότητα να αποσύρει την 

αγωγή, εντός προθεσμίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει 

τηλεφωνικά στην γλώσσα που κατανοεί ο διάδικος, με σχετική 

επισημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας, είτε με 

έγγραφο που του αποστέλλεται, αντίγραφο του οποίου τηρείται, ομοίως, 

στον φάκελο, κατ΄ευθεία εφαρμογή του αρ. 227 ΚΠολΔ43, σύμφωνα και 

με το αρ. 13 παρ. 4 εδ. β’ Καν. 861/2007 ΕΕ. Αν ο ενάγων αποσύρει την 

αγωγή, η ΕΔΜ περατώνεται χωρίς την έκδοση απόφασης, ενώ, αντίθετα, 

αν παρέλθει άπρακτη η δοθείσα προθεσμία ή ο ενάγων δεν την 

                                                           
43 εγγ. Βερβεσός, Η προεξέτασις της αγωγής υπό του Δικαστού, Αρμ. 1968.370 επ. 



αποσύρει, η διαδικασία συνεχίζεται κατά το ημεδαπό δικονομικό δίκαιο, 

σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 του Καν. ΕΕ. Συνεπώς, εκδίδεται 

παραπεμπτική, οριστική απόφαση επί της ΕΔΜ 44 , η δε κλήση του 

ενάγοντα αποτελεί, στην περίπτωση αυτή, εισαγωγικό της δίκης 

δικόγραφο, το οποίο, κατόπιν προσδιορισμού δικασίμου, επιδίδεται, 

επιμελεία του στον εναγόμενο με κλήση για συζήτηση, αν πρόκειται για 

ημεδαπή μικροδιαφορά είτε για περιουσιακή διαφορά των αρ. 591 επ. 

ΚΠολΔ, προκειμένου να λάβει χώρα προφορική συζήτηση, είτε, 

επιδίδεται, ομοίως, εντός της προθεσμίας του αρ. 215 ΚΠολΔ από την 

κατάθεσή του45, προκειμένου να αφετεριάσουν οι προθεσμίες του αρ. 

237 ΚΠολΔ, στην περίπτωση που αφορά σε υπόθεση της νέα τακτικής 

διαδικασίας του ν. 4335/2015 και του προτύπου έγγραφης διεξαγωγής 

της δίκης που αυτός εισήγαγε46. 

β. Το Δικαστήριο εξετάζει αν η αγωγή ΕΔΜ είναι «προδήλως 

αβάσιμη ή απαράδεκτη». Ο όρος «αβάσιμη» αναφέρεται στην αξίωση της  

ΕΔΜ, ενώ, ο όρος «απαράδεκτη» στην αγωγή της, έννοιες οι οποίες, κατά 

την υπ’ αρ. 13 σκέψη του προοιμίου του Καν., προσδιορίζονται σύμφωνα 

με το ημεδαπό Δίκαιο. Έτσι, ως «προδήλως αβάσιμη» λ.χ. τυγχάνει  

αγωγική αξίωση ΕΔΜ47 από αδικοπραξία48 ή αδικαιολόγητο πλουτισμό49 

όταν υφίσταται ενοχή εκ συμβάσεως, όταν υφίσταται ρήτρα διαιτησίας 

για την επίδικη διαφορά50 και, εν γένει, σε κάθε περίπτωση κατά την 

οποία η αγωγή ΕΔΜ θα απορρίπτονταν ως μη νόμιμη 51 , ενώ, ως 

«προδήλως απαράδεκτη» νοείται η ΕΔΜ όταν παραβιάζονται οι 

διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, στην περίπτωση λ.χ. έλλειψης 

παθητικής νομιμοποίησης52, ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας είτε και κατά 

τόπο αναρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου που κατατέθηκε η αγωγή 

                                                           
44 ΕιρΑθ 217/2016 αδημ. 
45 Γιαννόπουλος Π., Οι ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015, ΕΠολΔ 2015.453 
46 εγγ. Μακρίδου, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ ως προς την τακτική διαδικασία – 
συζήτηση στο ακροατήριο, ΕπολΔ 2014.187 
47 που διέπεται από το ημεδαπό ουσιαστικό δίκαιο. 
48 ΔΕΕ 27.9.1998 (Καλφέλης/Schroeder) 189/87 
49 ΑΠ 222/2003 ΤΝΠ Νόμος. 
50 Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, Ερμηνεία Κατ’ Άρθρο, 2012 σ. 62 
51 εκτός των περιπτώσεων που η αγωγική αξίωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΕΔΜ, για 
την οποία και ειδοποιείται ο ενάγων αν θέλει να συνεχίσει με τη διαδικασία του ημεδαπού δικαίου 
52 ΕφΑΘ 8250/2005 ΤΝΠ Νόμος 



ΕΔΜ 53 . Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται αφεαυτής απορριπτική 

απόφαση επί της ΕΔΜ, που περιέχει διάταξη για τη δυνατότητα 

προσβολής της κατά το αρ. 4 παρ. 4 εδ. β Καν. ΕΕ  861/2007, και η 

οποία επιδίδεται μετραφρασμένη στην γλώσσα υποδοχή του κράτους – 

μέλους του ενάγοντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία54. 

 γ. Το Δικαστήριο εξετάζει αν το τυποποιημένο έντυπο Α 

συμπληρώθηκε ορθά ή τα αποδεικτικά στοιχεία είναι επαρκή για την 

απόδειξη. Τούτο σημαίνει ότι προβαίνει σε τυπικό έλεγχο αφενός των 

υποχρεωτικών στοιχείων του εντύπου Α και αφετέρου σε έλεγχο των 

αποδείξεων, υπό την έννοια επάρκειάς τους για την θεμελίωση του 

επικαλούμενου κανόνα δικαίου, κατά το αρ. 4 παρ. 4 του Καν. 

Δεδομένου, όμως, ότι η διαδικασία διόρθωσης απαιτεί επιπλέον χρόνο, 

προβλέπεται, ειδικά, για την περίπτωση ελλειπούς η εσφαλμένης 

συμπλήρωσης του εντύπου Α η αρωγή του Ειρηνοδικείου, κατά το αρ. 11 

του Καν., η οποία παρέχεται και από το ίδιο το Δικαστήριο, κατόπιν 

αιτήματος του ενάγοντα. Παρά τη δυνατότητα αυτή, όμως, και εφόσον ο 

Ειρηνοδίκης διαπιστώσει πλημμέλειες στο έντυπο Α ή στις αποδείξεις, 

ενημερώνει, προς τούτο, τον ενάγοντα, συμπληρώνοντας το 

προδιατυπωμένο έντυπο Β του Καν.. Σε αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά 

ο αριθμός κατάθεσης της ΕΔΜ, πότε παρελήφθη, ονομασία και λοιπά 

στοιχεία του Ειρηνοδικείου, τα στοιχεία των διαδίκων και στο πεδίο «Το 

δικαστήριο εξέτασε την αγωγή σας και κρίνει ότι είναι ανεπαρκής ή 

ασαφής, ή ότι δεν έχει συμπληρωθεί σωστά: συμπληρώστε ή/και 

διορθώστε το έντυπο στη γλώσσα του δικαστηρίου, όπως επισημαίνεται 

στη συνέχεια το ταχύτερο....» συμπληρώνονται τα προς διόρθωση ή 

συμπλήρωση θέματα που τάσσονται 55 , καθώς, και η προθεσμία 

συμμόρφωσης του ενάγοντα, εν συνεχεία, δε, χρονολογείται, 

υπογράφεται από τον Ειρηνοδίκη, τίθεται η σφραγίδα του Ειρηνοδικείου 

και αποστέλλεται, επιμελεία του Δικαστηρίου, στη δοθείσα διεύθυνση 

                                                           
53 ΕιρΑΘ 2285/2018 αδημ.  
54 ήτοι, ενδουπηρεσιακά μετάφραση της απόφασης και εντολή προς επίδοση στην Γραμματεία του 
Ειρηνοδικείου, με έγγραφο που παραμένει στον φάκελο της δικογραφίας.  
55 στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και η καταβολή δικαστικού ενσήμου, αν η ΕΔΜ αφορά σε 
καταψηφιστικό αίτημα. 



του ενάγοντα, κατόπιν μετάφρασής του στην γλώσσα που κατανοεί56. 

Προς τούτο, εναλλακτικά, εισάγεται το συμπληρωμένο έγγραφο Β στην 

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 

ενδουπηρεσιακά 57 4, ο δε Ειρηνοδίκης εντέλει την επίδοσή του στην 

Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, συντάσσοντας και υπογράφοντας την 

σχετική εντολή 58 , αντίγραφο της οποίας εσωκλείει στον φάκελο 

δικογραφίας της ΕΔΜ. Αν ο ενάγων δεν ανταποκριθεί στη διόρθωση ή 

συμπλήρωση εντός της ταχθείσας προθεσμίας εκδίδεται απορριπτική 

απόφαση επί της ΕΔΜ στην οποία περιέχεται διάταξη για τη δυνατότητα 

ένδικων μέσων κατά αυτής, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 4 εδ. β Καν. ΕΕ  

861/2007, όπως τροποποιήθηκε, η οποία αποστέλλεται, ομοίως με την 

ανωτέρω διαδικασία, στον ενάγοντα.  

 

iv. H ενημέρωση του εναγόμενου 

Εφόσον, όμως, πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και η αγωγή 

μπορεί να εκδικαστεί με την ΕΔΜ, είτε με την αρχική της μορφή όπως 

υποβλήθηκε από τον ενάγοντα, είτε μετά από διόρθωση του εντύπου Α 

της αγωγής ή παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή εγγράφων από 

τον τελευταίο, ο Ειρηνοδίκης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του 

εντύπου καταλλήλως συμπληρωμένου για τους σκοπούς της ΕΔΜ, που 

αφετεριάζει είτε από την αρχική ημερομηνία παραλαβής του, είτε από 

τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία, έχοντας υπόψη την προθεσμία που 

έχει τεθεί στον ενάγοντα με το αίτημα διόρθωσης ή συμπλήρωσης του 

εντύπου ή παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, αποστέλλει στον 

εναγόμενο αντίγραφο του εντύπου της αγωγής και των τυχόν 

δικαιολογητικών, καθώς και το έντυπο απάντησης Γ, του οποίου έχει 

συμπληρώσει το μέρος υπ’ αρ. Ι. Ειδικότερα, συμπληρώνει, 

υποχρεωτικά, σε αυτό το όνομα ή επωνυμία του ενάγοντα, ομοίως του 

εναγόμενου και το όνομα του Δικαστηρίου που κατατέθηκε η αγωγή 

                                                           
56 η μετάφραση δεν χρειάζεται να είναι επίσημη, και το έγγραφο μπορεί να αποσταλεί και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ενάγοντα, που έχει δηλώσει στο έντυπο της αγωγής. 
57 οπότε και είναι απαραίτητη η πρωτοκόλλησή του  
58 με δικό του έγγραφο.  



ΕΔΜ, μαζί με τον αριθμό φακέλου που σχηματίστηκε 59 , ενώ, 

παράλληλα, ενημερώνεται ο εναγόμενος ότι πρέπει να απαντήσει εντός 

30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσής του, συμπληρώνοντας και 

αποστέλλοντας το μέρος υπ’ αρ. ΙΙ του ιδίου εντύπου Γ, άλλως, το 

Δικαστήριο θα προβεί στην έκδοση απόφασης ερήμην του.  

Για τον σκοπό αυτό ο Ειρηνοδίκης, συντάσσει έγγραφη εντολή 

προς επίδοση στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, στην οποία 

αναγράφει τα προς επίδοση έγγραφα, τα οποία, κατά κανόνα, είναι το 

έντυπο Γ, επίσημο αντίγραφο της ασκηθείσας αγωγής με το 

προδιατυπωμένο έγγραφο Α, μαζί με την Πράξη Κατάθεσής του, καθώς, 

και οι συνημμένες σε αυτό αποδείξεις, το δε αντίγραφο της εντολής του 

παραμένει στον φάκελο της υποθέσεως, ενώ, η σχετική επίδοση 

λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στο αρ. 13 Καν. ΕΕ 861/2007, που 

προτάσσει πραγματική επίδοσή τους. 

Εν συνεχεία ο εναγόμενος καλείται να απαντήσει αναγράφοντας, 

υποχρεωτικά, στο μέρος υπ’ αρ. ΙΙ, αν δέχεται ή όχι την αγωγή, ολικά ή 

μερικά και για ποιόν λόγο στο πεδίο υπ’ αρ. 1, ποια αποδεικτικά μέσα 

θα χρησιμοποιήσει για την απόκρουσή της στο πεδίο υπ’ αρ. 2, εάν 

επιθυμεί την προφορική διεξαγωγή της δίκης και για ποιόν λόγο στο 

πεδίο υπ’ αρ. 3, αν, σε καταφατική απάντηση, θα παραστεί 

αυτοπροσώπως στο πεδίο υπ’ αρ. 4, και αν επιθυμεί τα έξοδα, αν θα 

ασκήσει ανταγωγή, αν συναινεί στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την 

επίδοση της απόφασης ή για την παραλαβή γραπτών επικοινωνιών, στα 

πεδία υπ’ αρ. 5, 6 και 7, αντίστοιχα, ενώ, τέλος, στο πεδίο υπ’ αρ. 9 

χρονολογεί και υπογράφει την απάντησή του, την οποία αποστέλλει στο 

Δικαστήριο και ταχυδρομικά, τα δε δικαιολογητικά του για την 

απόκρουση της αγωγή μπορεί είτε να τα επισυνάψει στο έγγραφο Γ, είτε 

να τα αποστείλλει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το αρ. 5 παρ. 3 του 

Καν. ΕΕ 861/2007. 

 

 

 

                                                           
59 πρόκειται, δηλαδή, για τον αριθμό πράξης κατάθεσης.  



v. H ολοκλήρωση της δικογραφίας 

Εφόσον ο εναγόμενος δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας των 30 

ημερών, είτε απαντήσει, οπότε και το έντυπο της απάντησής του, μαζί με 

τα δικαιολογητικά, αποστέλλεται από τον Ειρηνοδίκη στον ενάγοντα 

εντός 14 ημερών, κατά το αρ. 5 παρ. 4 του Καν., με γραπτή επικοινωνία, 

όπως ανωτέρω αναλύθηκε, σχηματίζεται η δικογραφία, η οποία και είναι, 

πλέον, ώριμη για την ουσιαστική εκκαθάριση της επίδικης ΕΔΜ.  

Για τον λόγο αυτό, ο Ειρηνοδίκης εξετάζει το βάσιμο των 

αποδείξεων, οι οποίες μπορεί να κρίνει ότι 60  α. επαρκούν για την 

αξιολόγηση της αλήθειας της υπόθεσης, β. είτε ότι δεν επαρκούν οπότε 

και ζητεί περαιτέρω τέτοιες με γραπτή επικοινωνία του με τους 

διαδίκους, μπορεί, επίσης, γ. να διατάξει προφορική διαδικασία ενώπιον 

του, κατά το αρ. 5 παρ. 1 και 8 του Καν. ΕΕ 861/2007, ακόμα και με 

αυτοπρόσωπη παράσταση των διαδίκων. Το δικαίωμα δε για προφορική 

διεξαγωγή παρέχεται και στους διαδίκους σε ξεχωριστό πεδίο στα έντυπα 

που αφορά έκαστο, πλην το Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί 

την σχετική αίτηση, εφόσον θεωρήσει ότι η προφορική διαδικασία είναι 

απολύτως περιττή. Στην περίπτωση, όμως, αυτή η απόρριψη του 

αιτήματος χρήζει γραπτής αιτιολογίας στην τελική απόφαση του 

Δικαστηρίου, η οποία και δεν υπόκειται σε ξεχωριστή αμφισβήτηση από 

τους διαδίκους61, αν δεν περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης, κατά 

το 5 παρ. 1 in fine του Καν. ΕΕ 861/2007.  

      

vi. Η έκδοση απόφασης επί της ουσίας της διαφοράς ΕΔΜ 

Με την τήρηση των ανωτέρω διαδικαστικών προϋποθέσεων, ο 

Ειρηνοδίκης, και εφόσον αποκτήσει πλήρη δικανική πεποίθηση62  για 

την αλήθεια των ιστορούμενων πραγματικών περιστατικών, εκδίδει 

απόφαση63, η οποία κάνει δεκτή ή απορρίπτει, ολικά ή μερικά, την 

αγωγή ΕΔΜ, εντός 30 ημερών από την κατάθεση των επάλληλων 

απαντήσεων. Ο τύπος της απόφασης διέπεται από ημεδαπό δικονομικό 

                                                           
60 κατά το αρ. 7 του Καν. ΕΕ 861/2007  
61 Προοίμιο σκέψη 14.  
62 Η οποία ισχύει και στη διαδικασία της ΕΔΜ ως μέτρο απόδειξης 
63 ενδ. ΕιρΑθ 920/2016 αδημ.  



δίκαιο64  και τα αρ. 300 επ. ΚΠολΔ, και πρέπει να περιλαμβάνει τα 

οριζόμενα στο αρ. 305 ΚΠολΔ στοιχεία65. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει α. στο νομικό της μέρος τις 

εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού 861/2007, θεμελίωσης 

δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου που την εξέδωσε, ουσιαστικού δικαίου66 

και διαδικαστικής διαδρομής της ΕΔΜ67 β. στην ελάσσονα πρόταση την 

ουσία της διαφοράς, και γ. στο διατακτικό τη δυνατότητα άσκησης 

ενδίκων βοηθημάτων κατά αυτής, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 4 εδ. β Καν. 

ΕΕ  861/200768, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης επανεξέτασης του 

                                                           
64 εγγ. Κωστάκος, Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής απόφασης, Τιμ. Τομ. Εμμ. Μιχελάκη 
1973.209 επ.  
65 σύνθεση του Δικαστηρίου, ονοματεπώνυμο ή επωνυμίες διαδίκων, σύντομη περίληψη του 
αντικειμένου και της διαδικαστικής πορείας της ΕΔΜ, το αιτιολογικό και το διατακτικό της, καθώς, 
και ότι δημοσιεύθηκε.   
66 για το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο στην ΕΔΜ δεν γίνεται λόγος στην παρούσα. 
67 τις απαντήσεις των διαδίκων, την ανταλλαγή εγγράφων του Ειρηνοδικείου και αυτών κ.ο.κ., ΕιρΑθ 
2266/2015 αδημ. 
68 «Οι αποφάσεις κατά την ΕΔΜ είναι γραπτές και μπορούν να προσβληθούν α) με το ένδικο μέσο 

της αίτησης επανεξέτασης, κατά τον ίδιο τρόπο, που ασκείται και κατά των αποφάσεων των 

ελληνικών μικροδιαφορών αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, για τους λόγους, που αναφέρονται στο άρθ 18 του Κανονισμού και άρθ 469 παρ 1 εδ β του 

ΚΠολΔ, η οποία αρχίζει από τότε, που ο εναγόμενος έλαβε με αποτελεσματικό τρόπο γνώση του 

περιεχομένου της απόφασης και ήταν σε θέση να αντιδράσει. Για την άσκηση του ενδίκου αυτού 

μέσου της (αιτήσεως) επανεξέτασης δεν προβλέπεται έντυπο, καθώς εφαρμοστέο στην περίπτωση 

αυτή είναι το εθνικό δικονομικό δίκαιο των κρατών μελών (αρθ 17 και 18 του Κανονισμού). Αυτή (η 

αίτηση επανεξέτασης) ασκείται μόνο με κατάθεση του δικογράφου στην γραμματεία του 

δικαστηρίου, που εξέδωσε την απόφαση, καθότι στο άρθ 495 του ΚΠολΔ αλλά και 18 του 

Κανονισμού δεν προβλέπεται ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκου μέσου. Για τον ίδιο λόγο, επειδή 

εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο απαιτείται καταβολή του προβλεπόμενου για την ανακοπή 

ερημοδικίας παραβόλου, το ύψος του οποίου έχει προσδιοριστεί στην προσβαλλόμενη απόφαση... 

Αν η αίτηση επανεξέτασης γίνει δεκτή το παράβολο διατάσσεται να επιστραφεί στον αιτούντα, 

ανεξάρτητα αν κατά την επανεξέταση θα κριθεί στην ουσία υπέρ αυτού η υπόθεση.Μετά την 

κατάθεση της αίτησης ο προσδιορισμός της δικασίμου προς εκδίκαση στο ακροατήριο γίνεται με 

επιμέλεια των διαδίκων και όχι του δικαστηρίου και περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ελληνικού δικονομικού δικαίου και ειδικότερα αυτές των άρθρων 469 έως 471 του ΚΠολΔ. Β) ενώ 

κατά των αποφάσεων αυτών (που εκδίδονται κατά την ΕΔΜ) αλλά και κατά των αποφάσεων, που 

εκδίδονται επί της αίτησεως επανεξέτασης, μπορεί να ασκηθεί  αναίρεση για τους λόγους, που 

προβλέπονται περιοριστικά στο άρθ 560 περ 2,3,4,5 και 6 του ΚΠολΔ. Η προθεσμία για την άσκηση 

αυτής είναι: α) αν ο αναιρεσείων διαμένει στην Ελλάδα τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της 

απόφασης, β) αν κατοικεί στο εξωτερικό εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση της απόφασης και γ) αν 

η απόφαση δεν επιδόθηκε η προθεσμία αναίρεσης είναι δύο (έτη) και αρχίζει από την δημοσίευση 

της απόφασης.», Φούρκας Β., τοποθετήσεις και απαντήσεις, που δόθηκαν από πλευράς της 

Διοίκησης του Ειρηνοδικείου πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα, που τέθηκαν από την Πολιτεία 

(Υπουργείο και Αρειο Πάγο) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών (ΕΔΜ), αδημ. 



αρ. 18 Καν. ΕΕ με την καταβολή ειδικού παραβόλου69, το ύψος του 

οποίου ορίζεται, καθώς, και διάταξη για τα δικαστικά έξοδα, το οποία, 

ομοίως, εκκαθαρίζονται70.     

 

Τέλος, η απόφαση επιδίδεται επιμελεία του Δικαστηρίου σε 

αμφότερους του διαδίκους, κατά το αρ. 13 του Καν. 861/2007, ενώ, αν 

εις εξ αυτών έχει αιτηθεί, κατά το αρ. 23 παρ. 2 βεβαίωση για την 

εκδοθείσα απόφαση, συμπληρώνεται και συνεπιδίδεται, ομοίως, το 

έγγραφο Δ του Παραρτήματος του Καν., στο οποίο πέραν των στοιχείων 

των διαδίκων και του Δικαστηρίου αναγράφεται στο πεδίο υπ’ αρ. 4 η 

ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, ο αριθμός της και το 

αποτέλεσμά της, το οποίο υπογράφεται και χρονολογείται από τον 

Ειρηνοδίκη, που επιλήφθηκε της διαφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Φούρκας Β., ό.π. 

70 «Τα δικαστικά έξοδα υπολογίζονται ακριβώς όπως στο ελληνικό δίκαιο στις υποθέσεις των 
ελληνικών μικροδιαφορών, ανά επιχειρούμενη διαδικαστική πράξη και σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
δικηγόρων, στις περιπτώσεις που παρίσταται δικηγόρος. Είναι προφανώς λιγότερα, από αυτά που 
επιδικάζονται στην ελληνική διαδικασία μικροδιαφορών α) γιατί οι επιδόσεις γίνονται με επιμέλεια 
του δικαστηρίου και όχι των διαδίκων (και κατά συνέπεια δεν προκαλείται από αυτό δαπάνη σε 
βάρος τους) και β) ακόμη και στις περιπτώσεις, που οι διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο, δεν 
εκδίδεται γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για συζήτηση αλλά μόνο για κατάθεση. 
Γραμμάτιο για συζήτηση πρέπει να καταβληθεί μόνο, αν το δικαστήριο προχωρήσει σε ορισμό 
δικασίμου προκειμένου να λάβει χώρα η «προφορική ακρόαση», όπως αποκαλείται. Τούτο όμως θα 
συμβαίνει μόνο σε πολύ σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο αν το αιτούνται και οι δύο 
διάδικοι. Άλλως το δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση κατά του διαδίκου, που δεν επιθυμεί 
προφορική ακρόαση αλλά φέρει το αντικειμενικό βάρος απόδειξης του κρίσιμου ισχυρισμού 
(ανάλογα αν πρόκειται να αποδειχθεί αγωγικός ισχυρισμός ή ένσταση).» Φούρκας, ό.π.    



3. Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο71 

 

i.Γενικά 

Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου (ΕΚ) καθιερώθηκε 

με τα αρ. 62 – 73 του Κεφαλαίου VI του Καν. ΕΕ 650/2012 «σχετικά με 

τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και 

εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων 

στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού 

κληρονομητηρίου»72, στα πλαίσια του «Προγράμματος της Χάγης» της 

Επιτροπής της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 200473 , για την ενίσχυση της 

ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης της ΕΕ, και του 

«Προγράμματος της Στοκχόλμης» της Επιτροπής της 10ης και 11ης 

Δεκεμβρίου 2009 74 , για μια ανοιχτή και ασφαλής Ευρώπη που 

εξυπηρετεί και προστατεύει του πολίτες της. Πρόκειται για προαιρετική 

διαδικασία75  πιστοποίησης κληρονομικής υπόθεσης με διασυνοριακές 

επιπτώσεις, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς ΕΕ, μέσω της εξάλειψης των εμποδίων για την 

ελύθερη κυκλοφορία των πολιτών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα 

στην άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων τους76.  

Το ΕΚ άρχισε να ισχύει από την 24.7.2012, εφαρμόζεται δε σε 

κληρονομικές υποθέσεις των οποίων ο θάνατος του κληρονομούμενου 

επήλθε από 17.8.2015 και εντεύθεν77, κατά το αρ. 84 Καν. ΕΕ, επί τη 

βάσει προδιατυπομένων εγγράφων που περιέχονται στον εκτελεστικό 

Καν. ΕΕ 1329/2014 «για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                                           
71 εγγ. Φούρκας Β., Η παροχή ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου από τα ελληνικά δικαστήρια, ΕΠολΔ 
2017.110 επ. Ποδηματά, Το Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, Αρμ. 2014.439   
72 EE L 201/107/27.7.2012 
73 EE C 53/3.3.2005, σ. 1  
74 ΕΕ C 115/4.5.2010 σ. 1 
75 δεν υποκαθιστά, δηλαδή, τη δυνατότητα χορήγησης ημεδαπού κληρονομητηρίου, κατά τα αρ. 819 
επ. ΚΠολΔ, 1956 επ. ΑΚ, αλλά, οι δύο διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα.  
76 προοίμιο σκέψη 7.  
77 Συνεπώς, αν η αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου αφορά σε προγενέστερο θάνατο, 
απορρίπτεται ως μη νόμιμη, ΕιρΑΘ 6/2018 αδημ.   



Συμβουλίου» 78 , διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ 79  και αφορά, 

αποκλειστικά, σε γραπτή αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου κράτους – 

μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία να επιληφθεί της διασυνοριακής 

κληρονομικής υπόθεσης, η οποία αποκρυσταλλώνεται στο 64 του Καν. 

ΕΕ 650/2012, υπέρτερης ισχύος. Κατά τις διατάξεις του άρθ 78 παρ 1δ 

του Κανονισμού η Ελλάδα γνωστοποίησε ότι αρμόδια αρχή έκδοσης 

ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι το Ειρηνοδικείο 80 , το οποίο 

επιλαμβάνεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.  

 

ii. Η κατάθεση της αίτησης χορήγησης ΕΚ 

Ο αιτών, συνεπώς, που θέλει να κάνει χρήση της δυνατότητας 

χορήγησης ΕΚ στην ημεδαπή81, συμπληρώνει, προαιρετικά82, έγγραφο, 

που προσαρτάται ως Έντυπο IV του Παραρτήματος 4 του Καν. ΕΕ 

1329/201483.   

Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνει υποχρεωτικές πληροφορίες 

με την σημείωση (*) εάν η χρήση του κληρονομητηρίου αφορά στην 

πιστοποιήση κληρονομικών δικαιωμάτων του αιτούντος με την σημείωση 

(**) και αν αφορά στην πιστοποίηση εξουσιών εκτελεστή διαθήκης με την 

σημείωση (***), παραπλεύρως του οικείου πλαισίου, ενώ, στο προοίμιο 

της ο αιτών αναφέρει λοιπά υποχρεωτικά παραρτήματα που 

συνυποβάλλει στην αίτηση και, δη, το παράρτημα Ι με τα στοιχεία έτερης 

δικαστικής αρχής που επιλήφθηκε της κληρονομίας, το παράρτημα ΙΙ με 

τα στοιχεία του αιτούντος αν αυτό είναι νομικό πρόσωπο, το παράρτημα 

ΙΙΙ με τα στοιχεία του εκπροσώπου του, το παράρτημα IV με τα στοιχεία 

πρώην συζύγου του κληρονομούμενου και το παράρτημα V με τα 

στοιχεία έτερων πιθανών δικαιούχων της κληρονομίας. Στο έντυπο της 

                                                           
78 ΕΕ L 359/30/16.12.2014 
79 εδώ https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-el.do?clang=el 
80 https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-el-el.do?member=1#toc_5 
81  Δυνατότητα η οποία συντρέχει παράλληλα με τη δυνατότητα χορήγησης ελληνικού 
κληρονομητηρίου. Συνεπώς, ο αιτών μπορεί να υποβάλλει και τις δύο αιτήσεις παράλληλα.  
82 είναι δυνατή, δηλαδή, η κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου.   
83 η χρήση του προδιατυπωμένου εντύπου διευκολύνει στην συλλογή των πληροφοριών που 
αφορούν στην κληρονομική διαδοχή.   



αίτησης, επίσης, υποχρεωτικά συμπληρώνει τα πεδία που αφορούν84 α. 

στο κράτος – μέλος που υποβάλει την αίτηση και στην Αρχή υποβολής, 

β. στα στοιχεία του αιτούντος85, στο φύλο του, ημερομηνία γέννησης του, 

ιθαγένειά του, χώρα, διεύθυνση κατοικίας του, ατομικός αριθμός, εκεί, 

αναγνώρισής του, καθώς, και στην σχέση του με τον κληρονομούμενο, γ. 

στον επιδιωκόμενο σκοπό του κληρονομητηρίου, από τον οποίο και θα 

προκύψει η διασυνοριακή φύση της κληρονομικής υπόθεσης, δ. στα 

στοιχεία του θανόντος, στο φύλο του, ημερομηνία και τόπος γέννησης 

και θανάτου του, ιθαγένειά του, χώρα και οικογενειακή κατάστασή του 

κατά τον χρόνο θανάτου του, ε. στα στοιχεία που αφορούν στην 

κληρονομική διαδοχή του, αν πρόκειται, δηλαδή, για διαδοχή εκ του 

νόμου είτε βάσει διαθήκης, στ. στα στοιχεία που αφορούν στο 

εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή, ζ. στα στοιχεία που 

αφορούν σε έτερους δικαιούχους και η. στα στοιχεία που αφορούν στην 

αποδοχή της κληρονομίας, θ. στα στοιχεία που αφορούν σε οποιαδήποτε 

άλλη πληροφορία θεωρείται χρήσιμη για την έκδοση του 

κληρονομητηρίου, ενώ, τέλος, θ. ο αιτών συμπληρώνει δήλωσή του ότι 

δεν εκκρεμεί διαφορά σχετικά με την κληρονομική διαδοχή, υπογράφει 

και χρονολογεί την αίτηση, την οποία και καταθέτει, ακόμα και 

ιδιοχείρως86, στην Γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου87. Για την 

κατάθεση συντάσσεται Πράξη Κατάθεσης με μοναδικό αριθμό, η οποία 

και υπογράφεται από τον αρμόδιο Γραμματέα.  

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα σχετικά έγγραφα, 

δυνάμει των οποίων ο αιτών στηρίζει την χορήγηση ΕΚ, ενώ, αν πρόκειται 

για ημεδαπό κληρονομούμενο με ημεδαπό εφαρμοστέο δίκαιο, ιδίως, α. 

ληξιαρχική πράξη θανάτου, β. πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών88, 

                                                           
84 αρ. 65 Καν.  
85 αν πρόκειται για περισσότερους αιτούντες επισυνάπτονται, αντίστοιχα, φύλλα.  
86 σε αντίθεση με το ημεδαπό δικονομικό δίκαιο, δεν είναι αναγκαία η κατάθεση του αιτούντος από 
πληρεξούσιο Δικηγόρο, Φούρκας, ό.π., σ. 124, Ποδηματά, Το Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, Αρμ. 
2014.439   
87 και στο τμήμα της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, εφόσον τηρείται τέτοιο 
88 αν δεν είναι δυνατή η χορήγησή του, μπορούν να προσκομιστούν και ένορκες βεβαιώσεις  



γ.89 i. πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου της περιφέρειας 

του Ειρηνοδικείου και του Ειρηνοδικείου ότι δεν έχει δημοσιευθεί 

διαθήκη του κληρονομούμενου, αν πρόκειται για εξ αδιαθέτου 

κληρονομική διαδοχή είτε ii. ιδία πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης 

έτερης, της προσκομιζόμενης, διαθήκης 90 , αν πρόκειται για διαδοχή 

δυνάμει διάταξης τελευταίας βουλήσεως, δ. πιστοποιητικά περί μη 

αποποίησης της επαχθείσας κληρονομίας και ε. περί μη αμφισβήτησης 

του κληρονομικού δικαιώματος του αιτούντος, καθώς, και στ. έγγραφη 

δικαστική πληρεξουσιότητά του στον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους προς 

κατάθεση της αιτήσεως91 , αν συμπράττει τέτοιος και, στην τελευταία 

περίπτωση, και ζ. γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικής αμοιβής 92 , 

κατά τον Κώδικα Δικηγόρων93.  

Με την συγκέντρωση του φακέλου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου, ή ο Προϊστάμενός του, όπου δεν 

υφίσταται Συμβούλιο, ορίζει τον Ειρηνοδίκη για την εξέταση της αίτησης,  

σε περίπτωση κωλύματός του94, η χρέωση διαγράφεται και ακολουθεί 

νέα, ενώ, δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, ούτε και η 

ανάρτηση της αιτήσεως επί δεκαήμερο σε ειδικό, προς τούτο, χώρο του 

Ειρηνοδικείου, κατά παρέκκλιση από το αρ. 819 ΚΠολΔ, δεδομένης της 

καθολικότητας του ΕΚ, της χορήγησής του, δηλαδή, ανεξαρτήτως 

αριθμού και ιδιότητας των αιτούντων και της «αυτενέργειας» του 

Ειρηνοδίκη στη διακρίβωση του συνόλου της κληρονομικής διαδοχής95. 

 

 
                                                           
89  τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν χρειάζεται να είναι σύγχρονα του κλεισίματος της 
δικογραφίας, σε αντίθεση με το ελληνικό κληρονομητήριο, στο οποίο πρέπει να καλύπτουν τη 
δεκαήμερη ανάρτησή του στον ειδικό χώρο του Ειρηνοδικείου.  
90 Η οποία αν πρόκειται για ιδιόγραφη, πρέπει να έχει κηρυχθεί κυρία, άλλως, απορρίπτεται η αίτηση 
ΕιρΑΘ 8/2017 αδημ. 
91 Το δικαστικό πληρεξούσιο, κατ΄απόκλιση από την γενική διάταξη του αρ. 96 ΚπολΔ, δίδεται, κατά 
το αρ. 743 ΚπολΔ, αποκλειστικά με ιδιωτικό έγγραφο, νομίμως επικυρωμένο από την Αρχή ή 
Δικηγόρο 
92 Η μη συνυποβολή του, κατά την ορθότερη άποψη, δεν άγει τη διαδικαστική πράξη της αιτήσεως 
σε απαράδεκτο, ειμή μόνο απειλεί διοικητικές κυρώσεις για το Δικηγόρο. Για τον λόγο αυτό, η 
Γραμματεία του Ειρηνοδικείου υποχρεούται να στείλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Δικηγορικό 
Σύλλογο. 
93 Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27.9.2013) 
94 λόγω εξαίρεσης, συνταξιοδότησης κ.ο.κ. 
95 Φούρκας ό.π., σ. 124 



iii. Η εξέταση της αίτησης χορήγησης ΕΚ 

Ο Ειρηνοδίκης που επιλήφθηκε της κληρονομικής υποθέσεως 

ελέγχει, αμελλητί 96 , το παραδεκτό και νόμιμο της αιτήσεως και, 

συνακόλουθα, την βασιμότητά της. Ειδικότερα, το Δικαστήριο: 

α. στο νομικό της μέρος εξετάζει, ιδίως, τη διεθνή δικαιοδοσία του, 

την κατά τόπο αρμοδιότητά του, τη διασυνοριακή φύση της 

κληρονομικής υπόθεσης, καθώς, και το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο97.  

Ειδικότερα: 1. Η διεθνής δικαιοδοσία είναι συνάρτηση των αρ. 64 

του Καν. 650/2012 και, κατά παραπομπή, των αρ. 4, 7, 10 ή 11. Έτσι, 

γενική δικαιοδοσία στην χορήγηση του κληρονομητηρίου έχουν τα 

δικαστήρια του κράτους – μέλους στο οποίο ο θανών είχε είτε τη συνήθη 

διαμονή του κατά τον χρόνο του θανάτου του, είτε τα δικαστήρια του 

κράτους – μέλους που επέλεξε να διέπει την κληρονομία του και του 

οποίου είχε την ιθαγένεια, ομοίως, κατά τον χρόνο του θανάτου του, 

κατά τα αρ. 4 και 7, 22 Καν. ΕΕ, και, κατά, κλιμακωτή επικουρικότητα, 

εφόσον δεν είχε τη συνήθη διαμονή του στην επικράτεια κράτους – 

μέλους, τα δικαστήρια του κράτους μέλους εκείνου στα οποία βρίσκονται 

περιουσιακά του στοιχεία και είχε την ιθαγένειά του ή την προηγούμενη 

συνήθη διαμονή του ή, σε περίπτωση ελλείψεως, βρίσκονται τα 

περιουσιακά στοιχεία, κατά το αρ. 10 του Καν. ΕΕ, είτε, εφόσον κανένα 

από τα ανωτέρω δεν πληρείται, τα δικαστήρια του κράτους – μέλους με 

τα οποία η κληρονομική διαδοχή παρουσιάζει επαρκή δεσμό98, κατά το 

αρ. 11 Καν. ΕΕ99, ενώ, 2. η κατά τόπο αρμοδιότητα αποκρυσταλλώνεται 

στο ημεδαπό δικονομικό δίκαιο και, δη, στα αρ. 810, 819 ΚΠολΔ, και 

στο Ειρηνοδικείο του τόπου συνήθους διαμονής του κληρονομούμενου, 

είτε, κατά διαδοχική επικουρικότητα, του τόπου που βρίσκεται η 

περιουσία του, ή το σημαντικότερο μέρος αυτής, είτε στο Ειρηνοδικείο 

της πρωτεύουσας 100 . 3. Η διασυνοριακή φύση της κληρονομικής 

                                                           
96 αρ. 67 παρ. 1 Καν. ΕΕ 650/2012 
97 Για το οποίο καίτοι δε γίνεται λόγος στην παρούσα, είναι συνάρτηση των αρ. 20 επ. Καν., τα οποία, 
ως υπέρτερης ισχύος, έθεσαν εκποδών το αρ. 28 ΑΚ. Συνεπώς, σύνδεσμος για το εφαρμοστέο δίκαιο 
είναι, πλέον, ο τόπος συνήθους διαμονής του κληρονομούμενου και όχι η ιθαγένειά του. 
98 εξαιρετική αναγκαστική δικαιοδοσία 
99για τις βάσεις αυτές εγγ. Φούρκας, ό.π., σ. 121 επ.   
100 Φούρκας, ό.π., σ. 122 



υπόθεσης προκύπτει στο αρ. 62 παρ. 1 Καν. ΕΕ, κατά το οποίο 

διασυνοριακή είναι η διαδοχή όταν το ΕΚ εκδίδεται προς χρήση σε άλλο 

κράτος από το κράτος έκδοσής του. Για τον λόγο αυτό, είναι 

υποχρεωτική η αναλυτική αναγραφή του επιδιωκόμενου σκοπού του στο 

υπ’ αρ. 8 πεδίο της προδιατυπωμένης αιτήσεως χορήγησης, έστω, και στο 

πλαίσιο των καθοδηγητικών εξουσιών του Δικαστηρίου101, κατ’ αρ. 66 

παρ. 4 εδ. β’  Καν. ΕΕ 650/2012. Συνεπώς, ο αιτών θα πρέπει να 

αναφέρει τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, είτε 

αυτά αφορούν σε λογαριασμούς, καταθέσεις κ.ο.κ., είτε σε εμπράγματα 

δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων. 4. Τέλος, το εφαρμοστέο δίκαιο 

είναι συνάρτηση των αρ. 20 επ. Καν., τα οποία, ως υπέρτερης ισχύος, 

κατισχύουν του αρ. 28 ΑΚ. Έτσι, καλείται στην κληρονομική υπόθεση το 

δίκαιο του κράτους – μέλους συνήθους διαμονής του κληρονομούμενου, 

είτε, κατ΄εξαίρεση, το δίκαιο του κράτους – μέλους που είχε στενότερους 

δεσμούς κατά τον χρόνο του θανάτου του, είτε του κράτους – μέλους που 

επέλεξε να διέπει την κληρονομία του και του οποίου είχε την ιθαγένεια 

και ουχί, αποκλειστικά, το δίκαιο της ιθαγένειάς του. 

β. στο ουσιαστικό της μέρος διαγιγνώσκει το σύνολο της διαδοχής 

του κληρονομούμενου, ανεξαρτήτως αριθμού και κληρονομικής 

ιδιότητας των αιτούντων102. Στα πλαίσια της αρχής καθολικότητας του 

ΕΚ, δηλαδή, είναι υποχρεωμένο να ελέγξει την επαγωγή της 

κληρονομίας, ως ενιαίο όλο, στους δικαιούχους της, προκειμένου να 

πιστοποιήσει την κληρονομική διαδοχή σε μία, ενιαία διαδικασία103 . 

Προς το σκοπό αυτό, κατά το αρ. 66 παρ. 1 Καν. ΕΕ 650/2012, 

«εξακριβώνει τις πληροφορίες, τις δηλώσεις καθώς και τα έγγραφα και τα 

λοιπά αποδεικτικά μέσα που παρέχονται από τον αιτούντα», ενώ, μπορεί 

και να τον καλέσει «να παράσχει αποδείξεις» και, παράλληλα, κατά την 

παρ. 3, λαμβάνει «όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενημερώσει 

                                                           
101Γνήσιο δικονομικό καθήκον επιμέλειας του δικαστή, Μητσόπουλος, παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 
1439/1990, Δ. 1991.253 
102 στη δικαστηριακή πρακτική, ενόψει του καινοτόμου θεσμού καθολικότητας του ΕΚ, αν την αίτηση 
υποβάλει μέρος μόνων των κληρονόμων, ενημερώνεται ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του για τη 
δυνατότητα να προσθέσει και έτερους στην αίτηση, με την προσθήκη των αντίστοιχων φύλλων του 
προδιατυπωμένου εγγράφου της.   
103 Φούρκας ό.ππ., σ. 125 



όλους τους δικαιούχους σχετικά με την αίτηση έκδοσης 

κληρονομητηρίου», καλεί, αν κρίνει αναγκαίο, «προς ακρόαση ενώπιον 

του κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο» και «προβαίνει σε δημόσιες 

ανακοινώσεις» για την πιστοποίηση της κληρονομίας104. Πρόκειται για 

ουσιαστική αυτένεργεια στην εκκαθάριση της κληρονομική διαδοχής, η 

οποία ξενίζει, ακόμα και σε σύγκριση με το ανακριτικό σύστημα της 

εκουσίας δικαιοδοσίας 105 . Ας παρούμε, όμως,  για παράδειγμα 

διασυνοριακή υπόθεση εκ διαθήκης που προσβάλλεται νόμιμη μοίρα 

μεριδούχου με εφαρμοστέο ημεδαπό ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο. Ο 

όρος «εξακριβώνει τις πληροφορίες, τις δηλώσεις καθώς και τα έγγραφα 

και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που παρέχονται από τον αιτούντα» 

δηλώνει ότι ο Ειρηνοδίκης μπορεί να αναζητήσει τη διατήρηση ισχύος 

των προσκομιζόμενων πιστοποιητικών, αν, δηλαδή, δημοσιεύθηκε έτερη 

διαθήκη κληρονομούμενου, αν εκκρεμεί, και μετά την έκδοση των 

πιστοποιητικών, δίκη με διάδικο τον αιτούντα κ.ο.κ., η δε αναζήτηση 

μπορεί να λάβει χώρα με οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και με τηλεφωνική 

κλήση στην οικεία Γραμματεία έκδοσής τους. Ο όρος μπορεί να  καλέσει 

τον αιτούντα «να παράσχει αποδείξεις» δηλώνει την ευχέρεια του 

Δικαστηρίου να ζητήσει τα σχετικά πιστοποιητικά της κληρονομίας στην 

περίπτωση του αμελούς αιτούντα, ακόμα και ένορκες βεβαιώσεις106 για 

τους εγγύτερους συγγενείς του κληρονομούμενου107. Ο όρος λαμβάνει 

«όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενημερώσει όλους τους 

δικαιούχους σχετικά με την αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου» 

υποδηλώνει την υποχρέωσή του να αναζητήσει και να επικοινωνήσει με 

τον νόμιμο μεριδούχο. Η αναζήτηση μπορεί να λάβει χώρα με 

οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και κατόπιν επικοινωνίας με τον αιτούντα για 

                                                           
104 οι ενέργειες αυτές, αν λάβουν χώρα, σημειώνονται, χρονολογούνται και υπογράφονται στο 
περιθώριο του φακέλου της υπόθεσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην έκδοση της 
απόφασης, στην οποία και θα αναγράφεται η διαδικαστική διαδρομή της.  
105  στο ημεδαπό ανακριτικό σύστημα της εκουσίας, ο Δικαστής αποδεσμευόμενος από την 
υποχρέωση του να περιορισθεί στο πραγματικό υλικό της δίκης και στο μέτρο απόδειξης των 
αποδεικτικών μέσων, διατάσσει αποδείξεις για το κρίσιμο, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, θέμα, με 
την έκδοση μη οριστικής απόφασης, εγγ. Αρβανιτάκης σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ, 
άρθρο 744, σ. 1478.1 επ.  
106 κατ’ αρ. 66 παρ. 3 Καν. 650/2012 
107 στη δικαστηριακή πρακτική είναι σύνηθες να μην είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού 
εγγυτέρων συγγενών, αν ο κληρονομούμενος δε διέθετε οικογενειακή μερίδα στην ημεδαπή.   



να παράσχει τα στοιχεία του έτερου νόμιμου κληρονόμου, εφόσον, δε, 

τον εντοπίσει μπορεί, ομοίως, να καλέσει τον τελευταίο προς ενημέρωση 

του για την αίτηση χορηγήσεως ΕΚ, ζητώντας του, συγχρόνως, την 

αποδοχή ή μη προσβολής της νόμιμης μοίρας του108. Η ιδία διαδικασία 

μπορεί να λάβει χώρα και με ακρόαση του μεριδούχου σε συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα ενώπιον του γραφείου του Ειρηνοδίκη, στο οποίο θα έχει 

κληθεί «προς ακρόαση». Αν, αντίθετα, δεν είναι δυνατή η εύρεση του 

νόμιμου μεριδούχου το Δικαστήριο «προβαίνει σε δημόσιες 

ανακοινώσεις», με την ανάρτηση της αιτήσεως ΕΚ στο ειδικό χώρο του 

Ειρηνοδικείου109, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του αρ. 819 ΚΠολΔ. Και αν 

συναινέσει, εν τέλει, ο αναγκαίος κληρονόμος στη διάθεση της νόμιμης 

μοίρας του εκδίδεται απόφαση που χορηγεί ΕΚ, αν αντιλέξει ή ουδέποτε 

βρεθεί απορρίπτεται η αίτηση, κατά το αρ. 67 παρ. 1 περ. α’ Καν. ΕΕ 

650/2012, εφόσον τα «στοιχεία που πρέπει να πιστοποιηθούν 

αμφισβητούνται»110.  

 

iv. Η έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως ΕΚ111.  

Με την τήρηση των ανωτέρω διαδικαστικών προϋποθέσεων, ο 

Ειρηνοδίκης έχει «υπηρεσιακό καθήκον»112 να εκδόσει απόφαση η οποία 

κάνει δεκτή ή απορρίπτει την αίτηση χορήγησης ΕΚ, Ο τύπος της 

απόφασης διέπεται, ομοίως, από το ημεδαπό δικονομικό δίκαιο113 και τα 

αρ. 300 επ. ΚΠολΔ, και πρέπει να περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο αρ. 

                                                           
108 δεδομένου ότι η προσβολή της νόμιμης μοίρας είναι σχετική ακυρότητα της διαθήκης, κατά το 
μέρος που την αφορά.  
109 μπορεί να προβεί και σε καταχώρηση πρόσκλησης στον τύπο, ή σε οποιοδήποτε μέσο κρίνει 
πρόσφορο για την ενημέρωση του μεριδούχου.   
110 το κληρονομικό δικαίωμα, δηλαδή, είναι αμφίβολο, ένεκα της νόμιμης μοίρας, Παπαντωνίου, 
Κληρονομικό Δίκαιο, εκδ. 1989, σελ. 50.    
111 για τους λόγους που εκδίδεται απόφαση και όχι διάταξη του Ειρηνοδίκη εγγ. Φούρκας, ό.π., σ. 
126 
112 Μπεής Κ., Παρατηρήσεις στην ΜΠΠειρ 30/1996, Η διαλεκτική του δικονομικού δικαίου, σ. 542, 
Δ. 28.1257, Ψαρουδάκη Μ., Η μερική αγωγή, Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών, 2001.428.  
113 εγγ. Κωστάκος, Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής απόφασης, Τιμ. Τομ. Εμμ. 
Μιχελάκη 1973.209 επ.  



305 ΚΠολΔ στοιχεία 114 , χωρίς αναφορά ημεροχρονολογίας 

συνεδριάσεως, εφόσον τέτοια δεν λαμβάνει χώρα. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει α. στο νομικό της μέρος τις 

εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού 650/20120, θεμελίωσης 

δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου και του διασυνοριακού της 

κληρονομικής υπόθεσης, εφαρμοστέου ουσιαστικού κληρονομικού 

δικαίου, καθώς, και τη διαδικαστική διαδρομή της αιτήσεως115 β. στην 

ελάσσονα πρόταση την πιστοποίηση της κληρονομικής διαδοχής, όπως 

προέκυψε, ενώ, γ. το διατακτικό της, στην περίπτωση αποδοχής, 

περιλαμβάνει: «Χορηγεί ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, κατά τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012, το οποίο πιστοποιεί ότι..».  

Η απόφαση χορήγησης ΕΚ υπόκειται στα ένδικα βοηθήματα 

διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης, κατά το αρ. 71 Καν. ΕΕ, και 

από τα ένδικα μέσα του ημεδαπού δικονομικού δικαίου, κατ΄επιταγή 

του αρ. 72 Καν. ΕΕ, στην έφεση μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την 

έκδοση της απόφασης, κατά το αρ. 824 ΚΠολΔ, σε περίπτωση που έχει 

γίνει δεκτή η αίτηση, και σε όλα τα τακτικά και έκτακτα, εφόσον έχει 

απορριφθεί116. 

 

v. H έκδοση του πιστοποιητικού ΕΚ117 

Πέραν, όμως, της δικαστικής αποφάσεως, ο Ειρηνοδίκης 

συμπληρώνει και εκδίδει το πιστοποιητικό του ΕΚ, κάνοντας χρήση του 

προδιατυπωμένου εντύπου V, του Παραρτήματος 5 του Καν. ΕΕ 

1329/2014, που τιτλοφορείται «Ευρωπαϊό κληρονομητήριο» και το 

πρωτότυπο του οποίου φυλάσσεται από το Δικαστήριο, το οποίο και 

παραδίδει αντίγραφά του εξάμηνης διάρκειας.   

Το έντυπο του πιστοποιητικού περιλαμβάνει υποχρεωτικές 

πληροφορίες με την σημείωση (*) παραπλεύρως του οικείου πλαισίου, 

                                                           
114 σύνθεση του Δικαστηρίου, ονοματεπώνυμο ή επωνυμίες διαδίκων, σύντομη περίληψη του 
αντικειμένου και της διαδικαστικής πορείας της ΕΔΜ, το αιτιολογικό και το διατακτικό της, καθώς, 
και ότι δημοσιεύθηκε.   
115  όλες τις ενέργειες, δηλαδή, στις οποίες προέβη το Δικαστηρίο για τη διακρίβωση της 
κληρονομικής διαδοχής. 
116 εγγ. Φούρκας, ό.π., σ. 137 επ.  
117 αρ. 68 Καν. ΕΕ 650/2012  



ενώ, στο προοίμιο της ο Ειρηνοδίκης συμπληρώνει λοιπά υποχρεωτικά 

παραρτήματα που επισυνάπτει στο πιστοποιητικό και, δη, το παράρτημα 

Ι με τα στοιχεία του αιτούντος αν αυτό είναι νομικό πρόσωπο, το 

παράρτημα ΙΙ με τα στοιχεία του εκπροσώπου του, το παράρτημα III 

σχετικά με το γαμικό περιουσιακό καθεστώς του κληρονομούμενου, το 

παράρτημα IV με την ιδιότητα και τα δικαιώματα του κληρονόμου, το 

παράρτημα V με τα ιδία του κληροδόχου και το παράρτημα VI με τις 

εξουσίες του εκτελεστή διαθήκης. Στο έντυπο του πιστοποιητικού 

υποχρεωτικά συμπληρώνει α. το κράτος – μέλος της εκδίδουσας αρχής, 

την πόλη και διεύθυνσή της, β. τον αριθμό αναφοράς του φακέλου, ήτοι 

την πράξη κατάθεσης, και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, 

γ. τα στοιχεία βάσει των οποίων είχε διεθνή δικαιοδοσία στην 

κληρονομική υπόθεση, δ. τα στοιχεία του αιτούντος, ε. τα στοιχεία του 

κληρονομούμενου, στ. αν πρόκειται για εξ αδιαθέτου διαδοχή, είτε εκ 

διαθήκης, οπότε και αναγράφεται το μητρώο κατάθεσής της και ζ. το 

εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο και πως αυτό καθορίστηκε. Κατόπιν 

συμπληρώνονται, αναλόγως και με την σχετική σημείωση στο προοίμιο 

του ΕΚ, το έντυπο V -  Παράρτημα Ι με τα στοιχεία του αιτούντος 

νομικού προσώπου, το έντυπο V -  Παράρτημα ΙΙ με τα στοιχεία του 

εκπροσώπου του αιτούντος, το έντυπο V -  Παράρτημα ΙΙΙ με το γαμικό 

περιουσιακό καθεστώς του κληρονομούμενου και τα στοιχεία συζύγου ή 

συμβίου, το έντυπο V -  Παράρτημα ΙV για τον κληρονόμο και το έντυπο 

V -  Παράρτημα V για τον κληροδόχο, αντίστοιχα, στο οποίο 

αναγράφονται τα στοιχεία τους, ο λόγος κλήσης τους στην κληρονομία, η 

αποδοχή της ή μη, καθώς, και τα περιουσιακά στοιχεία που τους 

αποδίδονται118 και το έντυπο το έντυπο V -  Παράρτημα VΙ με τα ιδία 

στοιχεία του εκτελεστή διαθήκης και τις εξουσίες του. Τα έντυπα αυτά 

επισυνάπτονται προ του τελευταίου φύλου του ΕΚ, που κατόπιν 

χρονολογείται, υπογράφεται και τίθεται η σφραγίδα του Ειρηνοδικείου, 

                                                           
118 αν πρόκειται για εξ αδιαθέτου κληρονόμο, αρκεί να αναγραφεί το ποσοστό εξ αδιαθέτου 
μεριδίων του στην κληρονομία 



προς της ένδειξης «επικυρωμένο αντίγραφο»119 και το οποίο, ως ενιαίο 

όλο, αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο. 

 

 

 

 

4. Αντί επιλόγου 

Από την ανωτέρω αποσπασματική ανάλυση του ενδίκου 

βοηθήματος της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του 

ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου συνάγεται, κατά το δυνατόν, η εν γένει 

διείσδυση του ευρωπαίου νομοθέτη στον χώρο του δικονομικού δικαίου 

των κρατών – μελών, αποτέλεσμα μακράς ιστορικής, κοινωνικής και 

επιστημονικής προσπάθειας, που αποτέλεσε κεντρικό άξονα πολιτικής 

της ΕΕ, τόσο ως εξέλιξη του ενωσιακού δικονομικού δικαίου όσο και ως 

επακόλουθο της ιστορικής εξέλιξης της ευρωπαϊκής κοινωνίας.  

Η ακολουθούμενη μεθοδολογία των ευρωπαϊκών διαδικασιών, 

νεωτεριστική για την ημεδαπή έννομη τάξη, μπορεί να συνοψιστεί ως 

εξής: 

- όσα ζητήματα των κανονισμών μένουν αρρύθμιστα επαφύενται 

στο εθνικό δικονομικό δίκαιο 

- ο διάδικος επικεντρώνεται στην απόδειξη της αιτήσεώς του και 

στην συγκέντρωση του αποδεικτικού της υλικού. 

- ο Δικαστής οπλίζεται με ευρείες εξουσίες τοσό οσόν αφορά στην 

τυπική πορεία της ευρωπαϊκής αιτήσεως όσο και στην απόδειξή 

της και, τέλος,  

- δε νοείται έκδοση μη οριστικών αποφάσεων στις ευρωπαϊκές 

διαδικασίες, παρά μόνο οριστική απάντησή τους. 

 

                                                           
119 το οποίο οταν ζητηθεί χορηγείται και υπογράφεται από την Γραμματεία.   


