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Δικονομικά ζητήματα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (Καν 

1896/2006) 

                                                          Στέφανος-Σπυρίδων Στ. Πανταζόπουλος 

                                            Πρόεδρος Εφετών -Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

     Ι Βασικά χαρακτηριστικά του Καν 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. 

Σχέση με την ημεδαπή διαταγή πληρωμής (άρθρο 631 επ. ΚΠολΔ).  

        

      Ο Κανονισμός 1896/2006 καθόρισε τις προϋποθέσεις για την έκδοση της 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε διασυνοριακές διαφορές, τα μέσα 

προστασίας του οφειλέτη και την εκτέλεσή της. Τρία είναι τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά1 του ως άνω Καν : α) η ρύθμιση μιας ex parte διαδικασίας για 

τις μη αμφιβητούμενες χρηματικές απαιτήσεις σε διασυνοριακές διαφορές με 

αίτηση του δανειστή σε ένα κατ’ αρχάς μονομερές γραπτό προκαταρκτικό 

στάδιο, β) η δημιουργία εκτελεστού τίτλου για την απαίτηση με εκτελεστότητα 

για πρώτη φορά σε όλη την ΕΕ και η μη αμφισβήτησή της (ουσιαστικά 

δέσμευση από το δεδικασμένο αυτής2), και γ) η ανάστροφη δημιουργία 

αντιδικίας με πρωτοβουλία δηλ. του οφειλέτη, με προστασία του δικαιώματος 

υπεράσπισής του.  

      Η ρύθμιση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής πόρρω απέχει από την 

διαταγή πληρωμής3, την εκτελεστότητά της και τα μέσα προστασίας του 

οφειλέτη κατά το ελληνικό δικονομικό δίκαιο. Το μόνο σημαντικό κοινό 

στοιχείο τους είναι σε ένα πρώτο στάδιο η δυνατότητα έκδοσής της δίχως τη 

συμμετοχή του οφειλέτη καθώς και ότι στην αίτηση για την εδπ πρέπει, μεταξύ 

                                                 
1 Βλ. Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 
1896/2006, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα, 2012, σ. 11επ. 
 
2 Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 254επ. και σημ. 880 με τις εκεί π.π., Ποδηματά, Ευρωπαϊκή διαταγή 
πληρωμής κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 12 Δεκεμβρίου 2006, ΕΠολΔ 2009.740, ιδίας, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής κατά τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006, 2011, σ. 209, Tsikrikas, L’ injonction de payer europeenne, ZZPInt 
2009.233-234.   
 
3 Για τις ειδικότερες διαφοροποιήσεις και τις συγκλίσεις μεταξύ της εδπ. και της ημεδαπής διαταγής 
πληρωμής, βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 36επ.  
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των άλλων, να εκτίθεται κατά το άρθρο 7 Καν η αιτία της διαφοράς4, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των πραγματικών περιστατικών στα 

οποία θεμελιώνεται η αξίωση και ενδεχομένως των αιτούμενων τόκων, όπως 

ειδικότερα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά στο τυποποιημένο έντυπο της 

σχετικής αίτησης (π.χ. αξίωση από σύμβαση πώλησης ή υπηρεσιών κ.λ.π. μη 

πληρωμή, καθυστερημένη πληρωμή, παράδοση ελαττωματικών προϊόντων, 

τόπος αγοράς, τόπος παράδοσης, ημερομηνία αγοράς, ημερομηνία παράδοσης,  

άλλες λεπτομέρειες). Τα τελευταία στοιχεία δεν απαιτείται να αναφέρονται 

στην αίτηση για την έκδοση της ημεδαπής διαταγής πληρωμής, αλλά αρκεί μία 

απλή και γενική αναφορά στην ουσιαστική έννομη σχέση κατά παγία 

νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας και του Αρείου Πάγου5.  

      Οι βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ως άνω διαταγών πληρωμής, 

οι οποίες πρέπει να αναφερθούν για την καλύτερη κατανόηση της εισήγησής 

μου, είναι ότι για την έκδοση ε.δ.π. δεν απαιτείται η προσκομιδή των 

αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν την απαίτηση, αλλά αρκεί η απλή 

επίκληση και περιγραφή τους6. Επί πλέον, δεν είναι αναγκαία η απόδειξη της 

απαίτησης μόνον από έγγραφα αλλά και από άλλα αποδεικτικά μέσα κατά το 

δίκαιο του κράτους έκδοσης της ε.δ.π.. Η τελευταία, μαζί με τη σχετική αίτηση 

για την έκδοσή της πρέπει να επιδοθεί με βάση τις ειδικές διατάξεις των 

άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού που ορίζουν για πρώτη φορά τους τρόπους 

επίδοσής της είτε με αποδεικτικό παραλαβής από τον καθ’ ου ή χωρίς 

αποδεικτικό παραλαβής απ’ αυτόν. Οι τρόποι αυτοί δημιουργούν απόλυτη 

βεβαιότητα πραγματικής επίδοσης της ε.δ.π στον καθ’ ου, ή πολύ μεγάλη 

πιθανότητα επίδοσής της σε ορισμένα πρόσωπα που θα γνωστοποιήσουν το 

γεγονός αυτό στον οφειλέτη, αποδεικνύοντας έτσι τη θεσμική θεώρηση και την 

αποτελεσματικότητά τους ως προς το δικαίωμα της υπεράσπισης του 

                                                 
 
4 Για το ζήτημα αυτό βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 126επ.  
 
5 Βλ. ειδικότερα, Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 3η έκδ., 2016 σ. 44επ. και σημ. 
93 με π.π. στη θεωρία και νομολογία.   
 
6 Για το θέμα αυτό βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 129επ.  
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οφειλέτη7. Ο ενωσιακός νομοθέτης θεώρησε τους τρόπους αυτούς ως 

ελάχιστες προϋποθέσεις για την επακολουθούσα δυνατότητα υποβολής 

αντιρρήσεων κατά της ε.δπ. από τον οφειλέτη κατά το άρθρο 16 Καν. Οι ως 

άνω διατάξεις της επίδοσης της εδπ δεν θίγουν τις διατάξεις του Καν 

1393/2007, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 27 Καν, και οι τελευταίες 

εφαρμόζονται συμπληρωματικά. Το άρθρο 8 του Καν 1393/2007 ορίζει ότι η 

υπηρεσία παραλαβής της προς επίδοση πράξης ενημερώνει τον παραλήπτη 

μέσω έντυπης βεβαίωσης του παραρτήματος ΙΙ του Καν ότι μπορεί να αρνηθεί 

την παραλαβή κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή μπορεί να επιστρέψει 

την πράξη στην υπηρεσία παραλαβής εντός μιας εβδομάδας, εφόσον η πράξη 

που επιδίδεται δεν έχει συνταχθεί ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε μία 

από τις ακόλουθες γλώσσες α) σε γλώσσα την οποίαν ο παραλήπτης κατανοεί 

ή σε γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής, β) εάν αυτό το κράτος έχει 

περισσότερες γλώσσες στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 

τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση. Εάν ο παραλήπτης αρνήθηκε την 

παραλαβή για τον ως άνω λογο, τούτο μπορεί να θεραπευτεί μέσω της 

επίδοσης στον παραλήπτη της πράξης συνοδευόμενης από μετάφραση σε μία 

από τις γλώσσες που προαναφέρθηκαν8.   

     Οι αντιρρήσεις του οφειλέτη κατά της εδπ δεν έχουν τη μορφή της 

ανακοπής που γνωρίζουμε για την ημεδαπή διαταγή πληρωμής των άρθρων 

632 επ. ΚΠολΔ από άποψη περιεχομένου, αφού μπορεί να είναι και πλήρως 

αναιτιολόγητες με την απλή αποστολή του ειδικού τυποποιημένου εγγράφου 

στο δικαστήριο που την εξέδωσε σε ορισμένη προθεσμία, αλλά και από άποψη 

εννόμων συνεπειών που προσδίδονται σ’ αυτές. Δεν υποβάλλεται με τις 

αντιρρήσεις αίτημα για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής, ούτε αναμένεται 

η έκδοση σχετικής απόφασης από το δικαστήριο9. Αν υποβληθούν 

αντιρρήσεις, τότε κατά το άρθρο 17 Καν η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον των 

                                                 
 
7 Για τη συνολική ρύθμιση και τη σημασία της ως προς το δικαίωμα υπεράσπισης του οφειλέτη βλ. 
Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 182επ.  
 
8 Βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 198επ.    
 
9 Ειδικότερα για το περιεχόμενο των αντιρρήσεων του καθ’ου, βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 218επ.  
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αρμόδιων δικαστηρίων του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με τους 

συνήθεις κανόνες πολιτικής δικονομίας.  

     Τέλος, η ε.δ.π. μετά τη μη υποβολή αντιρρήσεων κατά τα προαναφερθέντα 

κηρύσσεται εκτελεστή και αυτή, δίχως να περιαφεί τον εκτελεστό τίτλο, 

μπορεί να εκτελεστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, δίχως να απαιτείται 

αναγνώρισή της εκτελεστότητάς της10, ενώ δεν είναι δυνατή η αμφισβήτησή 

της σύμφωνα το άρθρο 19 Καν. Ο Καν ορίζει και ένα άλλο μέσο προστασίας 

του καθ’ ου μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων. 

Είναι η αίτηση επανεξέτασης της εδπ που ορίζεται στο άρθρο 20 Καν, η οποία 

είναι ένα ιδιόμορφο αυτοτελές ένδικο βοήθημα11 του ενωσιακού νομοθέτη και 

τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή του ενδίκου βοήθήματος και τα αρμόδια 

δικαστήρια για να το εκδικάσουν. Η αίτηση αυτή ασκείται για συγκεκριμένους 

αναφερόμενους λόγους, δηλ. όταν η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε έμμεσα 

κατά το άρθρο 14 Καν όχι με αποδεικτικό παραλαβής από τον οφειλέτη και η 

επίδοση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως σ’ αυτόν, ώστε να προετοιμάσει την 

υπεράσπισή του, χωρίς δική του υπαιτιότητα, ή όταν ο καθ΄ου δεν είχε 

δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση από λόγους ανώτερης βίας ή λόγω 

εκτάκτων περιστάσεων, χωρίς δική του υπαιτιότητα, και εφόσον στις ως άνω 

δύο περιπτώσεις ενεργεί ταχέως. Επίσης, ο καθ΄ου μπορεί να ζητήσει την 

επανεξέταση της ε.δ.π., όταν η έκδοσή της είναι πρόδηλα εσφαλμένη ή λόγω 

άλλων εξαιρετικών περιστάσεων12. Τέλος, στο άρθρο 21  Καν ορίζεται κατ΄ 

επιλογή του ενωσιακού νομοθέτη ότι ο ευρωπαϊκός αυτός εκτελεστός τίτλος 

εκτελείται με βάση το δίκαιο του κράτους  μέλους εκτέλεσης και εφαρμόζεται 

η διαδικασία για τα ένδικα βοηθήματα που αυτό ορίζει, ενώ στο άρθρο 22 

Καν.ορίζονται οι λόγοι άρνησης της εκτέλεσης της εδ.π. στο κράτος μέλος 

εκτέλεσής της13. 

                                                 
 
10 Πανταζόπουλος, ό.π. 248επ.  
 
11  Πανταζόπουλος, ό.π. 266επ., Ποδηματά, ό.π. σ. 232 σημ. 690. 
 
12 Για τα παραπάνω βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. 270επ., Ποδηματά, ό.π. σ. 238 επ.    
 
13 Για τα άρθρα αυτά βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. 287επ., 293επ.   
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      ΙΙ. Η απόφαση ΔΕΕ 6-9-2018 υπόθεση C-21/17 Catlin Europe SE-OK Trans 

Praha spol. s.r.o. 

 

      Α. Το προδικαστικό ερώτημα. 

      Μετά τη σύντομη αυτή αναφορά.στα σημαντικότερα σημεία του Καν 

1896/2006 ερευνητέο είναι το πρώτο ζήτημα, που σχετίζεται με το δίκαιο 

επίδοσης της ε.δ.π. κατά τον Καν. 1896/2006 και τον Καν. 1393/2007, της 

υποβολής αντιρρήσεων και της παραδεκτής ή μη άσκηση αίτησης 

επανεξέτασης σε μία πολύ πρόσφατη απόφαση της 6-9-2018 του ΔΕΕ που 

απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε κράτος μέλος της ΕΕ. Τα 

πραγματικά περιστατικά :Μία τσέχικη εταιρεία υπέβαλε σε δικαστήριο της 

Πράγας αίτηση για την έκδοση ε.δ.π. εναντίον μιας αυστριακής εταιρείας, στα 

δικαιώματα της οποίας υπεισήλθε μία άλλη εταιρεία με έδρα την Κολωνία της 

Γερμανίας. Το δικαστήριο εξέδωσε την ε.δ.π. η οποία επιδόθηκε στην 

τελευταία και κηρύχθηκε εκτελεστή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αντιρρήσεων η γερμανική εταιρεία υπέβαλε αίτηση επαναξέτασης της ε.δ.π. 

κατά το άρθρο 20 παρ. 2 Καν επικαλούμενη εξαιρετικές περιστάσεις. Αυτές 

συνίσταντο στο ότι το αντίγραφο του εντύπου της αίτησης έκδοσης της εδ.π., 

το οποίο είχε επισυναφθεί στην εκδοθείσα εδ.π. είχε συνταχθεί μόνο στην 

τσέχικη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύεται από μετάφραση στη γερμανική γλώσσα 

και κατά συνέπεια της ήταν αδύνατο να κατανοήσει το εισαγωγικό της δίκης 

έγγραφο και ότι κατά παράβαση του προαναφερθέντος άρθρου 8 παρ. 1 Καν 

1393/2007 δεν είχε ενημερωθεί μέσω του σχετικού τυποποιημένου εντύπου 

του τελευταίου Καν για το δικαίωμά της να αρνηθεί την παραλαβή της αίτησης 

της εδπ. που δεν είχε συνταχθεί στην προσήκουσα γλώσσα. Τα τσέχικα 

δικαστήρια σε πρώτο και δεύτερο βαθμό απέρριψαν την αίτηση επανεξέτασης 

δεχόμενα ότι η παράλειψη γνωστοποίησης στον παραλήπτη της δυνατότητάς 

του να αρνηθεί την παραλαβή της προς επίδοση πράξης κατά το άρθρο 8 παρ. 

1 Καν δεν μπορούσε να συνιστά λόγο ακυρότητας της εδπ ή λόγο 

επανεξέτασής της, δεδομένου ότι ο Καν 1393/2007 δεν ορίζει τέτοια συνέπεια. 
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Ασκήθηκε αναίρεση και ο Αρειος Πάγος της Τσεχίας, αφού διαπίστωσε ότι ο 

Καν 1896/2006 δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη σχετική με τη γλώσσα στην 

οποίαν η αίτηση για την έκδοση της εδπ. πρέπει να επιδίδεται στον καθ’ ου και 

ότι αντιθέτως, προς τον Καν 1393/2007, ο Καν 1896/2006 θεσπίζει μόνον 

ορισμένους κανόνες με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, διερωτήθηκε εάν 

μπορεί η επικαλούμενη διαδικαστική πλημμέλεια να συνιστά προσβολή των 

δικαιωμάτων άμυνας του οφειλέτη. Ετσι, απέστειλε το προδικαστικό ερώτημα 

εάν η παράλειψη της γνωστοποίησης στον παραλήπτη οφειλέτη της 

δυνατότητας να αρνηθεί την παραλαβή της εδπ., παρέχει σ’ αυτόν το δικαίωμα 

της επανεξέτασης της εδπ κατά το άρθρο 20 παρ. 2 Καν., δηλ εάν το 

πραγματικό αυτό συνιστά εξαιρετική περίσταση. 

    

     Β.Το περιεχόμενο της απόφασης       

      Το ΔΕΕ δέχθηκε, κατ’ αρχήν, ότι η δυνατότητα άρνησης παραλαβής της 

προς επίδοση πράξης συνιστά δικαίωμα του παραλήπτη επιβεβαιώνοντας έτσι 

την προηγούμενη νομολογία του. Το δικαίωμα αυτό απορρέει από την ανάγκη 

προστασίας των δικαιωμάτων άμυνας του παραλήπτη της πράξης σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη που καθιερώνουν το άρθρο 47 

εδ. β του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 6 παρ. 1 

της ΕΣΔΑ. Μολονότι ο Καν 1393/2007 αποσκοπεί πρωτίστως στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των ένδικων διαδικασιών και στη 

διασφάλιση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, το Δικαστήριο δέχεται ότι οι 

σκοποί αυτοί δεν πρέπει να επιτυγχάνονται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

αποδυνάμωση του αποτελεσματικού σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας του 

παραλήπτη της πράξης. Έτσι, πρέπει να διασφαλίζεται όχι .μόνον ότι ο 

τελευταίος όντως παραλαμβάνει την επίμαχη πράξη, αλλά και ότι αυτός είναι 

σε θέση να πληροφορηθεί και να κατανοήσει πραγματικά και πλήρως το νόημα 

και το περιεχόμενο του ενδίκου βοηθήματος που έχει ασκηθεί σε βάρος του 

στην αλλοδαπή, ώστε να μπορεί να προετοιμάσει την άμυνά του λυσιτελώς και 

να προβάλει τα δικαιώματά του στο κράτος μέλος προέλευσης. Ωστόσο, για να 

μπορεί το δικαίωμα άρνησης του άρθρου 8 παρ. 1 Καν 1393/2007 να επιφέρει 
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λυσιτελώς τα αποτελέσματά του είναι αναγκαίο ο παραλήπτης της πράξης να 

έχει επαρκώς πληροφορηθεί εκ των προτέρων και εγγράφως για την ύπαρξη 

του δικαιώματος αυτού με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΙΙ του Καν 

αυτού. Το ίδιο ισχύει και για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, εφόσον κατά 

το άρθρο 27 ο Καν 1896/2006 δεν θίγει την εφαρμογή του Καν 1393/2007. Το 

Δικαστήριο δέχεται, επίσης, ότι είναι αναμφισβήτητο ότι η αίτηση διαταγής 

πληρωμής είναι εισαγωγικό έγγραφο δίκης για την έκδοση ευρωπαϊκής 

διαταγής πληρωμής και θεωρείται πράξη κατά τον Καν 1393/2007 και ότι η 

επίδοση της αίτησης για την έκδοση της εδπ. καθώς και η τελευταία πρέπει να 

επιδίδονται στον καθ’ ου οφειλέτη συνοδευόμενες από το προαναφερθέν 

έντυπο που ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμά του να αρνηθεί την 

παραλαβή της σχετικής πράξης. Το συμπέρασμα αυτό επιβάλλεται κατά 

μείζονα λόγο, διότι η διαδικασία έκδοσης της εδπ δεν διεξάγεται αντιμωλίαν, 

με την έννοια ότι ο εθνικός δικαστής αποφαίνεται αποκλειστικά με βάση την 

αίτηση του αιτούντος, δίχως να ενημερώνεται ο καθ’ ου για την ύπαρξη 

διαδικασίας σε βάρος του και μόνο στο στάδιο της επίδοσης της εδπ. ο καθ’ ου 

λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της αίτησης, και εδώ ανακύπτει το μείζον 

ζήτημα του σεβασμού της άμυνας του οφειλέτη. Το Δικαστήριο στη συνέχεια 

επιδοκιμάζει τη νομολογία του ως προς τις απορρέουσες συνέπειες της 

παράλειψης επισύναψης του προαναφερθέντος τυποποιημένου εντύπου ΙΙ του 

Καν 1393/2007 δεχόμενο ότι η παράλειψη αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται την 

ακυρότητα ούτε της προς επίδοση πράξης, ούτε της διαδικασίας επίδοσης, 

αλλά η παράλειψη αυτή θεραπεύεται  με τη διαβίβαση στον ενδιαφερόμενο το 

δυνατόν συντομότερο του ως άνω τυποποιημένου εντύπου. Τούτο έχει 

ιδιαίτερη σημασία, θεωρεί το Δικαστήριο, διότι στην περίπτωση της μη 

νόμιμης ή παράτυπης επίδοσης της εδπ. που έχει εκδοθεί, αυτή δεν έχει 

κηρυχθεί εγκύρως εκτελεστή και η προθεσμία του τάσσεται στον οφειλέτη για 

την υποβολή αντιρρήσεων δεν έχει αρχίσει να τρέχει. Επομένως, το άρθρο 20 

Καν 1896/2006 που θέτει ως προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης 

επανεξέτασης της εδπ. για τους εκεί αναφερόμενους λόγους, την πάροδο της 
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30νθήμερης προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

διόλου, εφόσον δεν έχει επιδοθεί νομίμως η εδπ. στον οφειλέτη. 

     

    Γ. Κριτική της απόφασης.    

     Η απόφαση αυτή αναμφίβολα θα πρέπει να επιδοκιμαστεί. Αναδεικνύει, 

κατ’ αρχάς, σε μείζον θέμα την ουσιαστική πραγμάτωση του δικαιώματος 

υπεράσπισης του οφειλέτη κάτω από συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες και 

μάλιστα σε διαδικασίες που ο οφειλέτης δεν μπορεί να επηρεάσει εξ αρχής την 

έκδοση μιας πράξης σε βάρος του. Ύστερα το Δικαστήριο ερμηνεύει με 

αυτόνομο τρόπο τις διατάξεις των άρθρων του Καν 1393/2007 και 1896/2006 

για τις προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης επανεξέτασης της εδπ. που 

αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερο ένδικο βοήθημα του Καν 1896/2006 

με αυτοτελή ρύθμιση. Διότι ενώ ο ΑΠ της Τσεχίας απέστειλε ερώτημα στο 

ΔΕΕ, εάν μπορούν να αποτελέσουν τα προαναφεθέντα πραγματικά 

περιστατικά υπόθεση άλλων εξαιρετικών περιστάσεων κατά το άρθρο 20 παρ. 

2 Καν για την άσκηση της αίτησης επανεξέτασης, κάτι που θεωρούσε 

ενδεχομένως δυνατό, εφόσον είχε κρίνει θετικώς ότι συντρέχουν οι λοιπές 

προϋποθέσεις για την άσκησή της, το ΔΕΕ δέχθηκε, όπως προαναφέρθηκε, ότι 

δεν υπάρχει καν περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 20 Καν 1896/2006, λόγω 

μη συνδρομής της βασικής προϋπόθεσης της παρέλευσης της προθεσμίας για 

την υποβολή αντιρρήσεων, αλλά και του ότι η εκδοθείσα εδπ έχει παρατύπως 

κηρυχθεί εκτελεστή, εφόσον κατά το άρθρο 18 Καν 1896/2006 προϋποτίθεται 

η μη υποβολή αντιρρήσεων από τον οφειλέτη εντός της προαναφερθείσας 

30νθήμερης προθεσμίας. Τούτο καταφαίνεται πρόδηλα και από τις αποφάσεις 

των εθνικών δικαστηρίων της ουσίας, οι οποίες απέρριψαν τη σχετική αίτηση 

επανεξέτασης της εδπ κατά τα προαναφερθέντα.  

      Η ως άνω νομολογία ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό για τη 

νομολογία των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ, που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν σε εθνικό επίπεδο ανάλογες υποθέσεις, έστω και χωρίς 

νομοθετικό πλαίσιο, υπό την εφαρμογή όμως της αρχής της προστασίας του 

δικαιώματος υπεράσπισης ενός διαδίκου. Στην ως άνω υπόθεση η εδπ. 
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εξακολουθεί και παραμένει εν ισχύ με την τήρηση της ex parte διαδικασίας, 

απλώς δεν μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή, εφόσον δεν είχε επιδοθεί νομίμως, 

κατά τα προαναφερθέντα, στον οφειλέτη. Η ως άνω υπόθεση αποδεικνύει 

επίσης τη μεγάλη διαφοροποίηση της εδπ και της ημεδαπής διαταγής 

πληρωμής, ως προς τη ρύθμιση της εκτελεστότητας της τελευταίας άμα τη 

εκδόσει της, μάλιστα πριν καν την νόμιμη επίδοσή της στον οφειλέτη, ο οποίος 

παραλαμβάνει έναν εκτελεστό τίτλο, δίχως να έχει επηρεάσει τη δημιουργία 

του και δίχως να μπορεί να ισχυριστεί κανείς βάσιμα ότι οι εθνικές διατάξεις 

επίδοσης μιας δικαστικής πράξης μπορεί να θεωρηθούν εφάμιλλες με το 

ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό ως προς τις πρϋποθέσεις περιεχόμενο των 

άρθρων 13 και 14 Καν 1896/2006, τα οποία σκοπεύουν την απόλυτη 

βεβαιότητα γνώσης της προς επίδοση πράξης ή της πολύ μεγάλης πιθανότητας 

επίδοσής της σε πρόσωπα που θα την γνωστοποιήσουν στον προς ον 

απευθύνεται.     

      

    ΙΙΙ.  Η διαδικασία μετά την υποβολή αντιρρήσεων από τον καθ’ ου (άρθρο 17 Καν). 

          

     Α. Η ρύθμιση. 

     Ενα δεύτερο ζήτημα με μεγάλη πρακτική σημασία για το ημεδαπό 

δικονομικό δίκαιο είναι η ρύθμιση του άρθρου 17 Καν 1896/2006. Τούτο 

ορίζει ότι όταν υποβληθούν αντιρρήσεις εντός της 30νθήμερης προθεσμίας του 

άρθρου 16 Καν από τον οφειλέτη14, η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον των 

αρμοδίων δικαστηρίων του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με τους 

συνήθεις κανόνες πολιτικής δικονομίας (άρθρο 17 παρ. 1 Καν), εκτός και εάν ο 

αιτών έχει ζητήσει ρητά να λήξει η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση. Το τί 

θα επακολουθήσει μετά την υποβολή των αντιρρήσεων δεν έχει οριστεί 

νομοθετικά στην Ελλάδα, όπως έχει συμβεί με άλλες χώρες της ΕΕ (Αυστρία, 

Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία), κάτι που έχει οδηγήσει 

στην άποψη15 ότι μία νομοθετική ρύθμιση είναι η ενδεδειγμένη λύση, εν όψει 

                                                 
 
14 Για την προθεμσία αυτή βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 215επ.   
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των διαφόρων απόψεων που υποστηρίχθηκαν στη θεωρία και νομολογία. Το 

ζήτημα όμως παραμένει μέχρι την ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση του 

θέματος και ανακύπτει το ερώτημα πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, 

που άνοιξε με την υποβολή αίτησης για την εδπ.. Διότι εάν παραμείνει 

αδρανής, τότε προς τι η προηγούμενη διαδικασία και προς τι τα ήδη 

καταβληθέντα έξοδα από το δανειστή.  

    Από τη διάταξη λοιπόν του άρθρου 17 παρ. Καν συνάγεται ότι ο ενωσιακός 

νομοθέτης αποδεσμεύεται πλήρως ως προς την εξακολούθηση της διαδικασίας 

συνεπεία των αντιρρήσεων του άρθρου 16 Καν από το ειδικότερο περιεχόμενο, 

τη φύση και το αίτημα της διαδικαστικής πράξης, με την οποίαν υποβάλλονται 

αντιρρήσεις κατά ενός ήδη εκτελεστού τίτλου, με βάση το δικονομικό δίκαιο 

του κάθε κράτους μέλους. Με τον τρόπο αυτό, ενώ η διαδικασία για την 

έκδοση ε.δ.π. αντιμετωπίζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η 

επακολουθούσα τις αντιρρήσεις του καθ’ ου εκφεύγει της ενιαίας ευρωπαϊκής 

ρύθμισης και συνολικά ορώμενη η ρύθμιση δύσκολα εναρμονίζεται με την 

ταχύτητα και την απλοποίηση που επιζητεί ο Καν. Έτσι, ο καθ’ ου θα ήταν 

υποχρεωμένος να ασκήσει ανακοπή κατά το εθνικό δίκαιο ενός κράτους 

μέλους για να προτείνει τους ισχυρισμούς του, οι οποίοι θα αποτελούσαν το α-

ντικείμενο της δίκης, ενώ με την επιλογή του ευρωπαίου νομοθέτη αντικείμενο 

της δίκης είναι μόνον η απαίτηση του δανειστή. 

Η έννοια, κατ’ αρχήν, της τακτικής δίκης πρέπει να ερμηνεύεται 

αυτόνομα16. Έτσι, όταν ο ευρωπαίος νομοθέτης αναφέρεται σε τακτική 

πολιτική διαδικασία, δεν αποδίδει απαραίτητα το περιεχόμενο της τακτικής 

διαδικασίας του κράτους μέλους προέλευσης της ε.δ.π., έτσι ώστε να 

εκδικάζεται πάντοτε η αξίωση με την τακτική διαδικασία κατ’ αποκλεισμό 

άλλων ειδικών διαδικασιών. Τούτο συνάγεται από το Προοίμιο του Καν σκέψη 

24, που ορίζει, ότι για τους σκοπούς του παρόντος Καν, η έννοια της τακτικής 

                                                                                                                                            
15 Ποδηματά, ό.π. σ. 156, Γιαννόπουλος, Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊή διαταγή πληρωμής : 
διάγραμμα της διαδικασίας και βασικό χαρακτηριστικά του θεσμού, ΕΠολΔ 2008.141, Καραμέρος, Ο 
Κανονισμός 1896/2006 για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ΕλλΔνη 2008.354 και 
σημ. 85.  
 
16 Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 222.  
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πολιτικής διαδικασίας δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αναγκαστικά υπό την 

έννοια του εθνικού δικαίου. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Καν δεν περιέχει 

κάποιον αυτόνομο ορισμό της έννοιας αυτής, θα πρέπει να προσδιοριστεί 

νομολογιακά από το ΔΕΕ. Επομένως, η αξίωση του δανειστή μπορεί να 

εκδικαστεί με κάποια από τις προβλεπόμενες διαδικασίες του δικαίου του 

κράτους μέλους προέλευσης της ε.δ.π., δηλ. την τακτική ή την ειδική 

διαδικασία, ανάλογα με τη φύση ή το είδος της απαίτησης. Η αντίστιξη κατά 

τον ευρωπαϊκό νομοθέτη είναι ανάμεσα στη διαδικασία έκδοσης ε.δ.π. και στις 

επακολουθούμενες «τακτικές διαδικασίες» εκδίκασης της απαίτησης του 

δανειστή, όταν αυτή αμφισβητήθηκε από τον καθ’ ου οφειλέτη17. 

Ο ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε εδώ τη δίχως υποβολή σχετικού αιτήματος 

από κάποιον από τους διαδίκους αλλά αυτεπάγγελτα18 τη συνέχιση της 

διαδικασίας ενώπιον των τακτικών αρμόδιων δικαστηρίων, ενώ προσέδωσε 

σημασία μόνο στην αρνητική βούληση του αιτούντος δανειστή (άρθρο 7 παρ. 4 

Καν). Πράγματι, αυτός επέλεξε τη διαδικασία αυτή, επειδή πίστεψε, ότι η 

αξίωσή του δεν θα αμφισβητηθεί και είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποτρέψει 

την εισαγωγή της στην τακτική διαδικασία, λαμβανομένων υπόψη του ύψους 

της απαίτησης, του χρόνου και της δαπάνης που απαιτείται, καθώς και του ότι 

ενδέχεται να δικαστεί σ’ άλλη χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

αιτών ενημερώνεται για την τυχόν υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων από τον 

καθ’ ου και για την τυχόν μετάβαση σε τακτικές αστικές διαδικασίες (άρθρο 17 

παρ. 3 Καν), προκειμένου να προετοιμαστεί για τη διαδικασία που θα 

επακολουθήσει με βάση τη lex fori. 

Ουσιαστικά όμως με την παραπάνω ρύθμιση δεν καθιερώνεται ενέργεια 

του δικαστηρίου, το οποίο θα επισπεύσει με δική του πρωτοβουλία τη 

διεξαγωγή της τακτικής δίκης για την ουσιαστική αξίωση και να καλέσει προς 

τούτο τους διαδίκους, κατά παρέκκλιση της αρχής της διάθεσης και της 

προώθησης της δίκης με πρωτοβουλία των διαδίκων (άρθρο 108 ΚΠολΔ). 

                                                 
 
17 Πανταζόπουλος, ό.π. 223.   
 
18 Ποδηματά, ό.π. σ. 151, Καραμέρος, ΕλλΔνη 2008.355.  
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Εκείνο που σκόπευε ο ευρωπαίος νομοθέτης ήταν, με δεδηλωμένη πλέον την 

αμφισβήτηση της αξίωσης από τον οφειλέτη, να μεταλαγεί η μέχρι τότε μονο-

μερής διαδικασία της αίτησης έκδοσης ε.δ.π. σε κατ’ αντιδικία δίκη, όμοια 

όπως εάν είχε ασκηθεί εξ αρχής αγωγή από τον δανειστή. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το άρθρο 17 παρ. 1, 2 Καν δεν κάνει λόγο για 

αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου (πρβλ. άρθρο 12 παρ. 5 Καν «..το 

δικαστήριο μεριμνά..»), το οποίο εξέδωσε την ε.δ.π., αλλά για συνέχιση της 

διαδικασίας με τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας που εφαρμόζονται19.  

 

     Β. Οι υποστηριχθείσες απόψεις.     

     Ο ενωσιακός νομοθέτης όρισε, ότι η μετάβαση σε τακτική αστική 

διαδικασία διέπεται ως προς τις δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες από το 

δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης της ε.δ.π. (άρθρο 17 παρ. 2 Καν) για να 

καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή του Καν. Έτσι, ο αιτών, αν 

η ε.δ.π. έχει εκδοθεί από ελληνικό δικαστήριο, και ο καθ’ ου έχει υποβάλλει 

αντιρρήσεις, πρέπει να επισπεύσει κλήση προς συζήτηση της αξίωσής του 

ενώπιον του καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, την οποίαν θα 

επιδώσει τον αντίδικό του, όπως το ίδιο μπορεί να πράξει και ο τελευταίος. Μ’ 

άλλα λόγια, ο καθ’ ου μπορεί και αυτός να προσδιορίσει κλήση προς συζήτηση 

της εναντίον του υπόθεσης του αιτούντος. Ο καθ’ ου εξακολουθεί και 

παραμένει εναγόμενος και όχι ανακόπτων. Ουσιαστικά ο ευρωπαίος νομοθέτης 

υιοθέτησε το μοντέλο της αμιγούς διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής 

της ιταλικής δικονομίας (processo monitorio puro), κατά την οποίαν ο αιτών 

επικαλείται, αλλά δεν αποδεικνύει συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, 

ούτε διαγιγνώσκεται ένα δικαίωμα, αφού δεν ακούστηκε και ο αντίδικος με την 

υποβολή καταλυτικών ή αναβλητικών ισχυρισμών, ο δε αιτών δεν σκοπεύει 

στην έκδοση αληθούς δικαστικής απόφασης αλλά προσδοκά στην έκδοσή της, 

εφόσον ο εναγόμενος δεν ασκήσει αντιρρήσεις, οι οποίες και οδηγούν στη 

                                                 
 
19 Πανταζόπουλος, ό.π. 224-225.   
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δημιουργία της τακτικής δίκης, δίχως να υπάρχει προηγουμένως σε βάρος του 

οφειλέτη κάποια δυσμενής δικαστική πράξη20. 

Εφόσον με την άσκηση της ανακοπής κατά της εθνικής διαταγής πληρωμής 

ορισμένων κρατών μελών, γινόταν λόγος για εμφάνιση του φαινομένου της 

ανάστροφης κατ’ αντιδικία διεξαγωγής δίκης (inversion du contentieux), από 

την οποίαν φαίνεται να κατάγεται εξελικτικά η ως άνω ρύθμιση του άρθρου 17 

παρ. 1 ΚΠολΔ, με την υποβολή αντιρρήσεων επιτυγχάνεται κατ’ αποτέλεσμα 

μία επαναφορά στην πρότερη κατάσταση, με την έννοια ότι η αγωγή (αίτηση) 

για την απαίτηση του δανειστή μπορεί να εισαχθεί σε κατ’ αντιδικία 

διαδικασία και με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Η αίτηση αυτή 

αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, όπως, εξ άλλου, δέχθηκε και η 

προαναφερθείσα απόφαση του ΔΕΕ, και δημιουργεί εκκρεμοδικία αναδρομικά 

από τον χρόνο υποβολής της, εφόσον έχει εκδοθεί και επιδοθεί η ε.δ.π. στον 

καθ’ ου, αφού μόνον τότε ολοκληρώνεται και ισχυροποιείται η 

αποτελεσματικότητα του εισαγόμενου με τον Καν συστήματος ή τουλάχιστον 

από το χρόνο επίδοσης της ε.δ.π. Κάτι που απορρέει εμμέσως πλην σαφώς και 

από τη ρύθμιση του άρθρου 17 «η διαδικασία συνεχίζεται», η οποία 

παραπέμπει σε αναδρομική επέλευση συνεπειών21.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο οφειλέτης μπορεί με το δικόγραφο των προτάσεων 

στην συζήτηση της υπόθεσης να υποβάλλει όλους τους ισχυρισμούς του, 

ακόμα και διαφορετικούς απ’ αυτούς που ενδεχομένως ανέφερε στη δήλωση 

αντιρρήσεων ή και πρόσθετους22, όμοια όπως θα έκανε σε κάθε δίκη ως 

εναγόμενος, καθότι με την επιδοθείσα ήδη σ’ αυτόν ε.δ.π., έτσι όπως αυτή 

οριοθετήθηκε στην επίσης συγκοινοποιηθείσα αίτηση, είναι γνωστή η αιτία της 

αξίωσης. Ο δε αιτών μπορεί με τις προτάσεις του ή ακόμη και με προφορική 

δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου που καταχωρίζεται στα πρακτικά (άρθρο 

224 ΚΠολΔ), να συμπληρώσει, διευκρινίσει ή ακόμη και να διορθώσει τους 

                                                 
 
20 Γι’ αυτά βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. 225επ.    
 
21 Βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. 226-228.    
 
22 Όχι βέβαια με την έννοια των πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά το άρθρο 585 παρ. 2 ΚΠολΔ, 
εφόσον εδώ δεν πρόκειται καν για ανακοπή. Βλ. όμως αντίθ. Γιαννόπουλος, ΕΠολΔ 2008.141.  



 14

ισχυρισμούς του, δίχως να μεταβάλλει την ιστορική βάση τους23. Η απόφαση 

που θα εκδοθεί θα αναφέρεται στη βασιμότητα της αξίωσης, την οποία θα 

αναγνωρίζει ή όχι, και δεν μπορεί να αποφαίνεται για την ακύρωση ή 

εξαφάνιση της ε.δ.π. λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσής της ή 

αντίθετα περί επικύρωσής της. Ταυτόχρονα, η απόφαση αυτή θα καταργεί και 

την εκκρεμοδικία της αίτησης, η οποία επήλθε κατά τα προαναφερθέντα. Καθ’ 

όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αν ο δανειστής επιλέξει την άσκηση τακτικής 

αγωγής για την ικανοποίηση της ίδιας αξίωσής του με την αίτηση για την έκ-

δοση ε.δ.π., εφόσον δεν αποκλείεται τούτο (πρβλ. και άρθρο 17 παρ. 1 εδ. β 

Καν), θα προσκρούει στην εκκρεμοδικία της αίτησής του, εκτός και εάν η 

ενδεχόμενη δήλωση του αιτούντος για τη μη συνέχιση της διαδικασίας ενώπιον 

του αρμόδιου δικαστηρίου θεωρηθεί ως παραίτηση από αυτήν, όμοια όπως 

συμβαίνει για την παράλληλη άσκηση δύο αγωγών και την παραίτηση από την 

άσκηση της πρώτης24. Την υποστηριζόμενη εδώ θέση δηλ. ότι μετά τις 

αντιρρήσεις κατατίθεται κλήση προς συζήτηση του αρχικού εισαγωγικού 

δικογράφου της εδπ ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου υιοθέτησε μέρος της  

νομολογίας25. 

     Αντίθετη άποψη διατυπώθηκε στη θεωρία26, η οποία δέχεται την άσκηση 

συμπληρωματικής αγωγής από πλευράς του αιτούντος την έκδοση ε.δ.π. 

δανειστή στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου έχει παραπεμφθεί η αίτηση, η 

οποία (αγωγή) πρέπει να επιδίδεται στον καθ’ ου,  εν όψει της ρύθμισης του 

άρθρου 216 ΚΠολΔ και των αυξημένων απαιτήσεων του ουσιαστικού 

προσδιορισμού του αντικειμένου της δίκης, που αποτελεί εισαγωγικό 

δικόγραφο της δίκης σε σχέση με την αρχική αίτηση, με το οποίο δεν θα 

αποκλείονται αθροιστικά ή επικουρικά και νέα πραγματικά περιστατικά, τα 

                                                 
 
23 Πανταζόπουλος, ό.π. 228-229.   
 
24 Πανταζόπουλος, ό.π. 231.   
 
25 ΜΠρΘεσ/κης 11410/2014, Αρμ. 2014.1898, ΜΠρΘεσ/κης 9461/2014, Αρμ. 2014.1902.  
 
26 Ποδηματά, ό.π. σ. 159επ., ιδίας, ΕΠολΔ 2009.739, Καραμέρος, ΕλλΔνη 2008.355-356. Πρβλ. 
Tsikrikas, ZZPInt 2009.231 είναι αναγκαίο ένα ενημερωτικό σημείωμα του οφειλέτη με τους 
ισχυρισμούς του.    
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οποία θεμελιώνουν έννομη σχέση διάφορη από εκείνη που έχει εξατομικευθεί 

με το έντυπο της αίτησης. Η άποψη αυτή όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτή για 

τους ακόλουθους λόγους27. Πρώτον, η ανάγκη άσκησης συμπληρωματικής 

αγωγής, επειδή η αίτηση για την έκδοση της ε.δ.π. δεν περιέχει τα αναγκαία 

στοιχεία του άρθρου 216 ΚΠολΔ παρέλκει πλέον μετά τη ρύθμιση των άρθρων 

224 παρ. 1 και 236 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 ν. 

3994/2011 «εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», εφόσον δίνει τη δυνατότητα στον ενάγοντα 

να συμπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει τους ισχυρισμούς του, ακόμη 

και με προφορική δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου που καταχωρίζεται στα 

πρακτικά και καθιερώνει καθήκον του δικαστηρίου να καθοδηγεί τους 

διαδίκους ως προς τη συμπλήρωση των ισχυρισμών τους που υποβλήθηκαν 

ελλιπώς και αορίστως με προφορική δήλωση που ομοίως καταχωρίζεται στα 

πρακτικά. Εξ άλλου, με βάση τα παραπάνω, ανακύπτει το ερώτημα ποια άλλα 

πραγματικά περιστατικά είναι αναγκαίο να εκθέσει ο δανειστής, αν ληφθούν 

υπόψη όλα όσα πρέπει να συμπληρωθούν στην αίτηση για την έκδοση ε.δ.π. 

(βλ. τα πραγματικά περιστατικά αρ. 6 και 7 αίτησης που δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά μια συνοπτική περιγραφή της ιστορικής βάσης μιας αίτησης παροχής 

δικαστικής προστασίας, δεκτικά νόμιμης συμπλήρωσης, και είναι ικανά να 

ενημερώσουν τον οφειλέτη για τη σε βάρος του αξίωση), έτσι που η 

παράλειψή τους να θεωρείται ότι παραβιάζει το άρθρο 216 ΚΠολΔ. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η υπ’ αριθμ. ΜΠρΘεσ/κης 3208/2016 απόφαση28 και υπ’ 

αριθμ. ΜΠρΘεσ/κης 3278/201229, που επιλήφθηκαν της τακτικής διαδικασίας 

μετά την υποβολή αντιρρήσεων από πλευράς οφειλέτη κατά της εδπ. που 

εκδόθηκε με βάση τιμολόγια πώλησης για τίμημα πώλησης και υιοθέτησε τη 

θέση περί άσκησης συμπληρωματικής αγωγής, χαρακτηρίζοντας έτσι το 

σχετικό δικόγραφο, αναφέρει την πώληση ποσότητας πατατών, το τίμημα, την 

                                                 
 
27 Βλ. Πανταζόπουλος, ό.π. σ. 229επ. σημ. 801.  
 
28 ΕπΕμπΔ 2016.351.   
 
29 Αρμ. 2014.194.  
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παράδοσή τους, τα τιμολόγια που εκδόθηκαν, την τμηματική καταβολή του 

συνολικού ποσού. Δηλ. ακριβώς τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά που 

είχαν αναφερθεί και στο τυποποιημένο έντυπο της αίτησης για την έκδοση 

εδπ.. Το ίδιο ισχύει και για την υπ’ αριθμ. ΕιρΘεσ/ης 954/2018 απόφαση30 

σχετικώς με την αμοιβή από σύμβαση έργου ή υπηρεσιών καθοριζόμενη σε 

συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού μεταγραφής αθλητή. Το τελευταίο 

μάλιστα θεώρησε ότι το αγωγικό δικόγραφο κατ’ ουσία φέρει το χαρακτήρα 

αιτιολόγησης και εξειδίκευσης της ένδικης αξίωσης που αναφέρεται στη 

σχετική αίτηση για την έκδοση εδπ. Οι ως άνω αποφάσεις μάλιστα 

περιορίζονται ουσιαστικά στα έγγραφα αποδεικτικά μέσα μεταξύ των οποίων 

και η ήδη εκδοθείσα εδπ. της οποίας μάλιστα αναιρείται η ισχύς, όπως 

αναφέρουν χαρακτηριστικά. Επομένως, ανακύπτει το ερώτημα ποιο από τα 

στοιχεία αυτά δεν αναφέρεται στην αίτηση έκδοσης εδπ, έτσι ώστε να είναι 

αναγκαία η κατάθεση συμπληρωματικού δικογράφου, ενώ είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι ως άνω αποφάσεις δεν φαίνεται να έχουν υπόψη τους 

την αντίθετη προεκετεθείσα άποψη, εφόσον αναφέρονται μόνον στους 

υποστηρικτές της ως άνω άποψης, δίχως σχετική παραπομπή της.  

 Δεύτερο, διότι εκ του αποτελέσματος η άποψη αυτή εξαρτά τη συνέχιση 

της διαδικασίας κατ’ αντιδικία μόνο από τη θέληση του δανειστή, ο οποίος δεν 

είχε υποβάλλει αρνητική δήλωση κατ’ άρθρο 7 παρ. 4 Καν, ενώ είναι σαφές 

τόσο με βάση την αρχή της ισότητας των διαδίκων, όσον και από την ίδια τη 

ρύθμιση των άρθρων 16 και 17 παρ. 1 Καν, ότι η διαδικασία αυτή αφορά όχι 

μόνο το δανειστή αλλά, ενδεχομένως, κυρίως τον οφειλέτη. Επομένως, εάν ο 

δανειστής δεν καταθέσει τη συμπληρωματική αυτή αγωγή, ουδεμία δίκη 

επακολουθεί, καθιστώντας εν τέλει άχρηστη την ως άνω διάταξη. Εξ άλλου, 

δεν μπορεί να υποχρεωθεί ο δανειστής να ενεργήσει άλλη διαδικαστική πράξη 

που θα ισοδυναμούσε με άσκηση νέας αγωγής και να υποβληθεί σε νέα έξοδα. 

Τρίτο, η ως άνω άποψη καταλήγει ουσιαστικά σε νέα εξ αρχής άσκηση 

αγωγής, δίχως να λαμβάνεται υπόψη διόλου η μέχρι τότε προηγηθείσα 

                                                 
 
30 ΕφΑΔ 2018.1406.   
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διαδικασία, ιδίως όταν αναγνωριστεί η δυνατότητα μεταβολής της ιστορικής 

βάσης της αίτησης ή η υποβολή νέου σωρευτικού ή επικουρικού αιτήματος, 

για το οποίο συντρέχουν ενδεχομένως άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις 

δίκης. Τέταρτο, ανακύπτει κατά τρόπο αναγκαίο, ενώ κάλλιστα δεν θα 

μπορούσε να τεθεί καν, το ζήτημα του προσδιορισμού του χρόνου επέλευσης 

των δικονομικών και ουσιαστικών συνεπειών από την άσκηση της αίτησης για 

την έκδοση ε.δ.π. και την άσκηση συμπληρωματικής αγωγής, η οποία στην 

τελευταία περίπτωση κρίνεται εκ του αποτελέσματος αναγκαία για τη διακοπή 

της παραγραφής της αξίωσης, όπως υποστηρίζεται31 από την αντικρουόμενη 

εδώ θέση. Πέμπτο, ως προς αυτή καθαυτή τη συνέπεια της εκκρεμοδικίας, ο 

δανειστής που επεδίωξε την ικανοποίηση της απαίτησής του με την αίτηση για 

την έκδοση ε.δ.π. τίθεται σε χείρονα θέση, αν ο οφειλέτης στο διάστημα της 

προθεσμίας αντιρρήσεων ασκήσει, εκτός από τη δήλωση του άρθρου 16 Καν, 

και αρνητική αναγνωριστική αγωγή, αφού με την εδώ αποκρουόμενη άποψη 

της λήξης της εκκρεμοδικίας της αίτησης λόγω της υποβολής αντιρρήσεων, 

προκειμένου να επακολουθήσει η άσκηση της συμπληρωματικής αγωγής, η 

οποία με τη σειρά της θα επάγεται άλλη εκκρεμοδικία ως προς την ίδια 

απαίτηση, η αρνητική αναγνωριστική αγωγή θα προηγείται της εκδίκασής της 

και θα αναστέλλεται η δίκη επί της αίτησης του δανειστή32 κατά τον Καν 

1215/2015. Μ’ άλλα λόγια, ο δανειστής δεν θα μπορέσει να αποκτήσει 

εκτελεστό τίτλο με την έκδοση απόφασης επί της απαίτησής του για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και πάντως μετά την έκδοση τουλάχιστον τελεσίδικης, αν 

όχι αμετάκλητης απόφασης επί της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής. Τέλος, 

δεν είναι δεδομένο ότι η υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων συνεπάγεται τη λήξη 

της εκκρεμοδικίας, εν όψει αφενός της διάταξης του άρθρου 17 Καν που μιλεί 

για συνέχιση της διαδικασίας και της γενικά παραδεδεγμένης δικονομικής 

αρχής της διάθεσης, ότι όπως η έναρξη έτσι και η λήξη της εκκρεμοδικίας δεν 

προέρχονται από τον εναγόμενο. Η διάταξη δε του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. β Καν 

                                                 
 
31 Ποδηματά, ό.π. σ. 139,178.  
 
32 Βλ. Ποδηματά, ό.π. σ. 176.    
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καθίσταται κενή περιεχομένου, εφόσον γίνει δεκτό ότι η αναστολή της 

παραγραφής της απαίτησης πρέπει να λήγει κατά το χρόνο παραπομπής της 

υπόθεσης στο αρμόδιο τακτικό πολιτικό δικαστήριο, όπως επίσης δέχεται η 

εδώ αποκρουόμενη άποψη33, προκειμένου βέβαια να αναγνωρίζονται οι 

ουσιαστικού δικαίου συνέπειες στην προτεινόμενη άσκηση πρόσθετου 

δικογράφου. Διότι ουσιαστικά το περιεχόμενο της ρύθμισης δεν οράται 

τελολογικώς, αλλά εξαρτάται από την υποχρεωτική πλέον διαδικαστική 

ενέργεια του δανειστή για την άσκηση της πρόσθετης αγωγής, ανακύπτει δε 

παραπέρα το ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι εάν ο δανειστής δεν καταθέσει τούτο. 

Αντίθετα, το προτεινόμενο σύστημα της κλήσης προς συζήτηση έστω και με 

την πρωτοβουλία του οφειλέτη καθ’ ου εναρμονίζεται περισσότερο προς τις 

υπάρχουσες διατάξεις του ΚΠολΔ, αλλά και προς το οριζόμενο αναιτιολόγητο 

περιεχόμενο των αντιρρήσεων, καθώς επίσης και με τις αναγνωριζόμενες 

δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου έννομες συνέπειες στην αίτηση έκδοσης 

ε.δ.π., εφόσον επιδοθεί αυτή, ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση του έλληνα 

νομοθέτη με την υιοθέτηση της μίας ή της άλλης θέσης για την εφαρμογή του 

Καν. 

  

 

    

 

                                                 
 
33 Ποδηματά, ό.π. σ. 106.   


