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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Η θεματική θα εξεταστεί από την οπτική 
γωνία της πολιτικής δίκης. 

 
• από τη δυνατότητα δηλαδή αξιοποίησης της 

ύπαρξης ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο 
πλαίσιο του δικαίου των επιδόσεων. 
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ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
• Για πολλά έτη η θέση της επίδοσης μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στα ισχύοντα νομοθετικά καθεστώτα που 
τυγχάνουν εφαρμογής στη χώρα μας κυμάνθηκε από 
περιστασιακή έως ανύπαρκτη. 

• Το ξεκίνημα έγινε με τον καν. 1348/2000, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε με τον καν. 1393/2007, για τις 
διασυνοριακές επιδόσεις. 

• Στα άρθρα 4 και 7 γίνεται αναφορά στη δυνατότητα 
χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο πλαίσιο της 
διαβίβασης των δικογράφων μεταξύ των αρχών 
διαβίβασης και παραλαβής. 
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ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

• Άμεση επίδοση δικογράφων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίθηκε 
παράτολμη, εφόσον δεν επιλυθεί  το 
κορυφαίο ζήτημα: 

 
Η αξιόπιστη πιστοποίηση της περιέλευσης του 
δικογράφου στον αποδέκτη του 
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ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

• Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο καν. 805/2004 για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. 

 
• Στα άρθρα 13 § 1 δ΄ και 14 § 1 στ΄ γίνεται λόγος για 

επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
• Η επίδειξη ολοένα και περισσότερης εμπιστοσύνης 

στη νέα αυτή μορφή κοινοποίησης καταδεικνύεται 
και στους καν. 1896/2006 (άρθρα 13 περ. δ΄και 14 
στ΄) και 861/2007 (άρθρα 3 § 1 και 13). 
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Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
• Λόγοι ασφάλειας του Δικαίου επιτάσσουν σαφείς απαντήσεις 

αναφορικά με την πιστοποίηση της περιέλευσης του εγγράφου 
στον παραλήπτη του, η οποία δεν αποδεικνύεται από την 
απλή επίδειξη αντιγράφου του αποστολέα από τον πίνακα 
απεσταλμένων του λογαριασμού του. 

 
• Κατά μία άποψη: ούτε και από αντίγραφο βεβαίωσης 

ανάγνωσης του απεσταλμένου μηνύματος, καθώς δεν μπορεί 
να εξακριβωθεί αν ο παραλήπτης ήταν τελικά σε θέση να 
αναγνώσει το συνημμένο έγγραφο. 

 
• Για το λόγο αυτό προτάθηκε η μεσολάβηση ενδιάμεσης 

υπηρεσίας παραλαβής εγγράφων, θωρακισμένης με αυξημένο 
κύρος, η οποία θα πιστοποιεί την ημεροχρονολογία της 
παραλαβής με τη χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικής υπογραφής 
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122 § 5 ΚΠολΔ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
• 5. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 

1, και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού 
διατάγματος 150/2001. Το δικόγραφο που έχει επιδοθεί με  ηλεκτρονικά 
μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του 
εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα ισχύει ως 
έκθεση επίδοσης. 

• [εν υπνώσει 10 χρόνια…βλ. άρθρο 72 § 10 ν. 3994/2011] 
 
• ΜονΠρΘεσ 9955/2016 
• Επίδοση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στην αλλοδαπή μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). 
• Ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και 

κλήση προς συζήτηση αυτής για τη δικάσιμο επιδόθηκαν μεταφρασμένα στη 
βουλγαρική γλώσσα, νομότυπα και εμπρόθεσμα με ηλεκτρονικό μέσο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της καθ’ ής, όπως αυτή εμφαίνεται στην ιστοσελίδα 
της στο διαδίκτυο, όπως ορίσθηκε κατ’ άρθρο 686 παρ.4 ΚΠολΔ, από το 
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου. 
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ΑΡΘΡΟ 122 Α ΚΠολΔ 
 
 

Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα 
 

• Το άρθρο προστέθηκε στον ΚΠολΔ με το 
άρθρο 67 του ν. 4689/2020 
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https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4689-2020/arthro-67-nomos-4689-2020-epidosi-me-ilektronika-mesa


Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Αποκλειστικότητα Δικαστικών επιμελητών! 

Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα 
 

1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να 
 διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα από 

πιστοποιημένο  για  τον  σκοπό  αυτόν  δικαστικό 
επιμελητή, διορισμένο στο δικαστήριο, στην 
περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη 
διαμονή του ή την έδρα του, κατά τον χρόνο 
διενέργειας της επίδοσης, το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται. 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Ηλεκτρονική υπογραφή! 

• 2. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο 
εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την επίδοση δικαστικό 
επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, η οποία 
φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, του προσώπου προς το οποίο 
γίνεται η επίδοση. 

• Επί ποινή ακυρότητας, η ηλεκτρονική απόδειξη περιέχεται  στην 
έκθεση επίδοσης την οποία συντάσσει ο δικαστικός επιμελητής 
σύμφωνα με το άρθρο 139 ΚΠολΔ. 

 
• Η επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική απόδειξη δεν 

περιέλθει στον διενεργούντα την επίδοση μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) 
ώρες από την αποστολή. 

 
• Συνέπεια του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η 

αυτοδίκαιη διενέργειά της με φυσικό τρόπο επίδοσης, όπως ορίζουν τα άρθρα 122 επ. 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Opt in! 

• 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, 
στην περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος 
εκπρόσωπός αυτού, που επιθυμεί να αποστέλλει ή να 
λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται 
να δηλώσει μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στην 
κεντρική βάση μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων 
επικοινωνίας της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 
4623/2019. > Άρθρο 17 ν. 4704/2020 

• Αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή νομικό πρόσωπο 
με έδρα στην αλλοδαπή, η δήλωση υποβάλλεται στην 
ανωτέρω κεντρική βάση. 

• Η σχετική δήλωση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο είτε από τρίτο με ειδικό πληρεξούσιο. 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Νομικά πρόσωπα 

4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως ορίζεται στις παρ. 1 
έως 3, με παραλήπτη το Δημόσιο, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα 
πληρωμών, κατάστημα ηλεκτρονικού χρήματος ή 
ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκάστοτε αρμόδια 
αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της 
περιφέρειας, όπου κατά τον χρόνο επίδοσης, έχει την έδρα 
του, ο διενεργών την επίδοση δικαστικός επιμελητής. 

• Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιας αποκεντρωμένης 
υπηρεσίας ή κεντρικού υποκαταστήματος της περιφέρειας, η 
επίδοση διενεργείται στην κεντρική έδρα των φορέων του 
πρώτου εδάφιου. 

• Για τον σκοπό αυτόν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών 
προσώπων υποχρεούνται να δηλώνουν την ηλεκτρονική 
τους διεύθυνση στην ανωτέρω κεντρική βάση, όπως επίσης 
και το όνομα του αντιπροσώπου, εκπροσώπου ή υπαλλήλου 
που είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά 
το έγγραφο που επιδίδεται. 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Τρόπος υποβολής δήλωσης  opt in 

5. Για την υποβολή της δήλωσης των παρ. 3 και 4, 
συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας του 
πρωτοδικείου και εκείνον που κάνει τη δήλωση, 
η οποία καταχωρίζεται σε ευρετήριο με την 
αλφαβητική σειρά του επωνύμου ή της 
επωνυμίας του φυσικού ή νομικού προσώπου. 

Οι δηλώσεις τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο, 
το οποίο αποστέλλεται από τον αρμόδιο 
υπάλληλο της γραμματείας του πρωτοδικείου 
ηλεκτρονικά στην Ομοσπονδία Δικαστικών 
Επιμελητών Ελλάδας. 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 

6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει 
καταχωριστεί γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 
4623/2019 (Α’134). > Καταργήθηκε: Άρθρο 25 
ν. 4704/2020 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Δικαστικός πληρεξούσιος ως αντίκλητος 

7. Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο 
δικηγόρο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 143, μπορεί να γίνεται και στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
περιέχεται σε δικόγραφο, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 119 ΚΠολΔ. 

8. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι 
δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται κατά 
μία (1) ημέρα. 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
εξειδικεύονται οι όροι δημιουργίας και 
λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για 
την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα. 

 
Δεν έχει εκδοθεί ακόμη 
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Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ 
Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών 

• «10. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για 
τις επιδόσεις του παρόντος άρθρου 
καθορίζεται όπως και η αμοιβή της επίδοσης 
της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ». 

 
• Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 

367 Ν.4700/2020, ΦΕΚ Α 127/29.6.2020. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής επίδοσης (υπό τους ως άνω όρους ) 

 
• Επίδοση σε νόμιμο αντιπρόσωπο ανίκανου   προσώπου (άρθρο 126 

β’ ΚΠολΔ), 
• σε ηλεκτρονική διεύθυνση νομικού προσώπου (άρθρο 126 γ’ 

ΚΠολΔ), 
• σε ηλεκτρονική διεύθυνση νοσοκομείου και σωφρονιστικού 

καταστήματος (άρθρο 131 ΚΠολΔ), 
• εμπορικού πλοίου (άρθρο 132 ΚΠολΔ), 
• μονάδας του ελληνικού στρατού (άρθρο 133 ΚΠολΔ). 
 
Όλες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι πρόσφορες, καθώς με τον 
ένα ή άλλο τρόπο, τα πρόσωπα που κατά τον ΚΠολΔ καλούνται να 
παραλάβουν το δικόγραφο, μπορούν να υποχρεωθούν στη δήλωση 
συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία άλλωστε ήδη 
υφίσταται στις περισσότερες περιπτώσεις. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Επιπρόσθετα, μεγάλη μπορεί να αποβεί η χρησιμότητα της ηλεκτρονικής 
επίδοσης στις έμμεσες μορφές επίδοσης, όπως: 
• 128 § 4 (θυροκόλληση), 
• 134 (επίδοση στην αλλοδαπή), και 
• 135 ΚΠολΔ (επίδοση ως άγνωστης διαμονής). 

 
Οι προβλεπόμενες μορφές 
• είτε παρέχουν αμφίβολης αποτελεσματικότητας εχέγγυα (θυροκόλληση), 
• είτε επιβραδύνουν αδικαιολόγητα την περιέλευση του δικογράφου στον 

παραλήπτη (επίδοση στην αλλοδαπή), 
• είτε τέλος δεν περιέχουν την παραμικρή πιθανότητα πραγματικής 

ενημέρωσης του παραλήπτη (επίδοση ως άγνωστης διαμονής). 
 
Συνεπώς: Ενδεχόμενη γνώση ύπαρξης είτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης, είτε 
συνδέσμου σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του παραλήπτη, συμβάλλει πολύ 
περισσότερο στην ευόδωση του στόχου που ο δικονομικός, αλλά και ο 
συνταγματικός νομοθέτης έχει επιφυλάξει για το κεφάλαιο περί επιδόσεων: Την 
κατοχύρωση της πραγματικής γνώσης του παραλήπτη. 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Μόνο ως συμπληρωματικό μέτρο πρόνοιας! 
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 
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• ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ + 
 
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ [ν. 1334/1983] - 
• ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - 



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 
Προσαρμογή του Κανονισμού στην ψηφιακή εποχή 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
• Καν. 1348/2000 > προγενέστερο δίκαιο 
• Καν. 1393/2007 > ισχύον δίκαιο 
• Καν. 2020/1784 > σε ισχύ από 1/7/2022 



Καν. 1393/2007 
ητείται ότι οι διατάξεις του Καν. 1393/2007 

καν και καταστρώθηκαν για να λειτουργήσουν σε 
φιακά ουδέτερο περιβάλλον. 

 
ιαφορετικά διατυπωμένο: Ο κανονισμός δεν προβάλλει, 

ούτε όμως καθιστά ανέφικτη την επιστράτευση της ψηφιακής 
τεχνολογίας για την ευόδωση των προγραμματικών του 
στόχων. 

 
• Απτό παράδειγμα: Τα σπαράγματα αναφορών  σε 

ηλεκτρονικές μορφές διαβίβασης μεταξύ των κρατικών αρχών. 
 
• Αποδείχθηκε όμως ότι ακόμη κι αυτές οι πράγματι 

μετριοπαθείς φιλοδοξίες δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα 
στην πράξη. 
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ές που έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη δεν 

χονται πάντοτε ηλεκτρονικούς δίαυλους 
κοινωνίας για τη διαβίβαση εγγράφων. 

 
Η ευλαβική προσκόλληση στο χαρτοβασίλειο έχει 
την πρωτοκαθεδρία σε πολλές έννομες  τάξεις, 
της ελληνικής βέβαια προεξάρχουσας. 

 
• ii) Ηλεκτρονική επίδοση (όχι διαβίβαση!) δεν 

προβλέπεται από τον Καν. 1393/2007. 
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Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ανταλλαγή 
εγγράφων μεταξύ των Αρχών 

νέο Καν. 2020/1784, η ΕΕ θέτει πλέον ως 
όδραστο στόχο τη μετάβαση στην ψηφιακή 

ικοινωνία και ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ  των 
ρχών Διαβίβασης και Παραλαβής 

 
• Τίθενται συγκεκριμένες και σαφείς υποχρεώσεις 

στις Αρχές, τα δικαστήρια και τις υπηρεσίες που 
έχουν οριστεί από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις 
οποίες, η βασική μορφή επικοινωνίας θα είναι η 
ηλεκτρονική. 
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Ο τελικός στόχος: 
Ηλεκτρονική επίδοση 

αίο «σκαλοπάτι» του δρόμου από την Αρχή 
βασης μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας 

εγγράφου: η παράδοσή του στον αποδέκτη. 
 

Η πρόκληση μιας πλήρως αποϋλοποιημένης 
διαδικασίας συνιστά το κορυφαίο διακύβευμα. 

 
• Το καταληκτικό στάδιο της πορείας αυτής δεν 

είναι άλλο από τη λήψη του εγγράφου στον 
φάκελο εισερχομένων του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του αποδέκτη. 
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Επικράτηση δύο πιθανών οδών 

  αρέμβαση των Αρχών διαβίβασης και 
παραλαβής 

Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος της 
Αρχής διαβίβασης, η Αρχή παραλαβής θα μπορεί 
να συνεχίσει στην ίδια ψηφιακή λεωφόρο, 
επιδίδοντας ηλεκτρονικά το έγγραφο σύμφωνα 
με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους παραλαβής, 
εφόσον βέβαια υπάρχει σχετική ρύθμιση. 
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Ηλεκτρονική επίδοση; 
 
  ση ηλεκτρονική διασυνοριακή επίδοση 
 

Η λύση αυτή προϋποθέτει την εκ των 
προτέρων αναγνώριση της ηλεκτρονικής 
παράδοσης ως ισοδύναμου τρόπου επίδοσης 
από τον νέο κανονισμό. 

 
• Προαπαιτούνται πάντως ειδικοί όροι και 

προϋποθέσεις. 
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ς τις τεχνολογικές προδιαγραφές, ο καν. 910/2014, 
τός και ως eIDAS, αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα. 

 
ρόκειται για νομοθέτημα που κατοχυρώνει την 

διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων, παρέχοντας το 
απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο, και τη νομική ασφάλεια της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης. 

 
• Μία από τις βασικές του πτυχές είναι η υπηρεσία 

καταχωρημένης ηλεκτρονικής παράδοσης (ERDS), που 
αποτελεί το λειτουργικό ισοδύναμο της συστημένης 
ταχυδρομικής επιστολής στον κυβερνοχώρο 
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Ηλεκτρονική επίδοση 



Ηλεκτρονική επίδοση 
πος του συστήματος καταγράφει όλες τις φάσεις 

σης του εγγράφου, ενώ η αποδεικτική του αξία 
ωρίζεται ρητά στο άρθρο 43(1) Καν. eIDAS> Αιτ. Σκ. 32 

 
 

Η πρακτική υλοποίηση της εφαρμογής θα  εξαρτηθεί από 
την τεχνολογική πρόοδο εκάστου κράτους-μέλους, με 
αρνητικό ενδεχόμενο τη διαμόρφωση συστήματος 
πολλαπλών ταχυτήτων, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. 

 
• Η Επιτροπή εξέφρασε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τη 

βιωσιμότητα της πρότασης, καθώς δεν αποκλείεται η 
πολιτική απροθυμία των κρατών-μελών να συμβάλουν 
οικονομικά στις αναγκαίες δαπάνες ανάπτυξης του 
συστήματος. 
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Ηλεκτρονική επίδοση 
 

προς  το ζήτημα των νομικών 
οαπαιτούμενων:    Απαιτείται   ρητή 

υγκατάθεση  του παραλήπτη ως ενιαία, 
αναγκαία και   επαρκή προϋπόθεση  για τη 
συντέλεση της επίδοσης > Αιτ. Σκ. 31 

ΑΡΑ: 
• Μη συμπερίληψη και του εισαγωγικού 

εγγράφου στις πράξεις που δυνητικά θα 
μπορούσαν να επιδοθούν ηλεκτρονικά, καθώς 
δεν νοείται προηγούμενη συγκατάθεση στην 
περίπτωση αυτή. > Υπό συζήτηση 
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Ηλεκτρονική επίδοση 
 

τως, η Επιτροπή άφησε  ανοικτό το 
δεχόμενο  να θεωρηθεί έγκυρη η επίδοση 

σε ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη, η 
οποία χρησιμοποιήθηκε σε προγενέστερες 
δικαστικές διαμάχες των μερών. 

 
• Οι ειδικότερες μορφές συγκατάθεσης θα 

εξειδικευθούν νομοθετικά. > Αιτ. Σκ. 33 
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Πρόταση τροποποίησης Καν. 1393/2007 
 

θησαν τρία νέα άρθρα (3α – 3γ). 
 

Οι δύο πρώτες διατάξεις ενσωματώνουν με 
δραστικό τρόπο την ηλεκτρονική επικοινωνία 
μεταξύ Αρχών Διαβίβασης και Παραλαβής. 

 
• Σημαίνοντα ρόλο αναλαμβάνει στο πλαίσιο 

αυτό ο Κανονισμός 910/2014 (άρθρο 3α) 
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ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
τα   κράτη-μέλη  καλούνται  να 

υν στα  έξοδα δημιουργίας  του 
τρωμένου συστήματος, πάνω στο οποίο 

οικοδομηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία των 
πηρεσιών των κρατών-μελών (άρθρο 3β). 

 
Συναφώς, το άρθρο 3γ αναβαθμίζει τις 
υποχρεώσεις των κρατών-μελών στο πεδίο της 
αρωγής που πρέπει να παρέχεται για τον 
εντοπισμό της διεύθυνσης του παραλήπτη. 

 
• ΑΡΑ: Επανεξέταση της εφαρμογής του άρθρου 

135 ΚΠολΔ. 
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Εντοπισμός διεύθυνσης παραλήπτη 
πονται τρία μοντέλα πρόσβασης στην 

ροφορία: 
ικαστική συνδρομή, 

απευθείας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων 
κατόπιν υποβολής αίτησης, και 

γ. ανάκτηση της πληροφορίας από το ψηφιακό 
περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. 

 
Στα κράτη-μέλη εναπόκειται η επιλογή του μοντέλου 

που θα προκριθεί. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ήμα του Κεφαλαίου ΙΙ (Διαβίβαση και επίδοση 

οίηση δικαστικών πράξεων) τροποποιήθηκαν τα 
4 και 6, έτσι ώστε να συναρμοστούν με τις νέες 

θμίσεις του πρώτου κεφαλαίου. 
 

Αξιομνημόνευτες είναι οι διατάξεις των άρθρων 4 § 3 
[διατρανώνεται η εξίσωση ψηφιακού – υλικού 
εγγράφου], και 

 
• 6 §§ 1 και 4, με τις οποίες διασφαλίζεται η 

άμεση/ηλεκτρονική ενημέρωση της παραλαβής του 
επιδοτέου από την Αρχή Παραλαβής προς την Αρχή 
Διαβίβασης, καθώς και η άμεση παραπομπή στην τοπικά 
αρμόδια υπηρεσία παραλαβής. 
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ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
γή νέου άρθρου, με το οποίο 

οθετείται η ηλεκτρονική επίδοση. 
 

σπίζονται δύο διαζευκτικοί τρόποι: 
Επίδοση με χρήση των εγκεκριμένων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης 
κατά την έννοια του καν. 910/2014, και 

• επίδοση μετά από ρητή συναίνεση του 
παραλήπτη μετά την έναρξη της διαδικασίας. 

 
• Συνεπώς εξαιρούνται τα εισαγωγικά δικόγραφα! 
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ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
οιήθηκε επί  το  αυστηρότερον   η 

ταση   εισαγωγής   της    ηλεκτρονικής 
δοσης. 

 
• Επιβλήθηκε περιορισμός επιδόσεων μόνο σε 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
• (όχι σε άλλους λογαριασμούς χρηστών 

κοινωνικής δικτύωσης: Facebook / Twitter / 
LinkedIn / Instagram κλπ.). 
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Καν. 2020/1784 
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• Τα τρία νέα άρθρα της πρότασης (3α – 3γ) 
αναριθμήθηκαν σε άρθρα 4-6. 

 
• ΝΕΟ άρθρο 19: 
Ηλεκτρονική επίδοση / 15α  πρότασης 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
• Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής επίδοσης στο αστικό 

δικονομικό δίκαιο είναι γεγονός. 
 
• Η απίστευτη διείσδυση του διαδικτύου στον 

παγκόσμιο κοινωνικό ιστό δεν μπορεί, ούτε πρέπει να 
αφήσει αδιάφορο το δικονομικό δίκαιο, ιδίως όταν οι 
εφαρμογές του πρώτου είναι σε θέση να προσφέρουν 
τόσα πολλά στο δεύτερο. 

 
• Δε χωρεί αμφιβολία ότι η προβληματική βρίσκεται σε 

εμβρυακή μορφή τόσο στη χώρα μας, όσο και σε 
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
• Δεν πρόκειται όμως για μυθολόγημα, αλλά για 

απαραγνώριστη εξέλιξη, το γεφύρωμα από τη Δικονομία του 
τηλέγραφου στη Δικονομία του κυβερνοχώρου. 

 
• Πρέπει να υποτάξουμε την απαρχαιωμένη λογική που 

επιτάσσει τη μετακίνηση του υποκειμένου και τη 
συμπλεγματική-αμετακίνητη στάση στην υλική διαβίβαση 
του εγγράφου. 

 
• Αυτή είναι η προοπτική που ευαγγελίζεται η ΕΕ και οι 

εθνικές νομοθεσίες. 
 
• Τα οφέλη πολλά και καταγεγραμμένα. 
 
• Το στοίχημα: Η διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης. 

 

Απόστολος Άνθιμος: Ψηφιακές επιδόσεις 40 
στην πολιτική δίκη 


	«ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
	Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	• Η θεματική θα εξεταστεί από την οπτική γωνία της πολιτικής δίκης.

	ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
	ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
	• Άμεση επίδοση δικογράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίθηκε παράτολμη, εφόσον δεν επιλυθεί  το κορυφαίο ζήτημα:

	ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

	ΑΡΘΡΟ 122 Α ΚΠολΔ
	• Το άρθρο προστέθηκε στον ΚΠολΔ με το άρθρο 67 του ν. 4689/2020
	Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ
	Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ
	Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ
	Νομικά πρόσωπα

	Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ

	Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ
	6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει καταχωριστεί γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’134). > Καταργήθηκε: Άρθρο 25 ν. 4704/2020

	Άρθρο 122 Α ΚΠολΔ
	9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.
	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
	Καν. 1393/2007

	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
	Επικράτηση δύο πιθανών οδών
	αρέμβαση των Αρχών διαβίβασης και παραλαβής
	Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος της Αρχής διαβίβασης, η Αρχή παραλαβής θα μπορεί να συνεχίσει στην ίδια ψηφιακή λεωφόρο, επιδίδοντας ηλεκτρονικά το έγγραφο σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους παραλαβής, εφόσον βέβαια υπάρχει σχετική ρύθμιση.

	ση ηλεκτρονική διασυνοριακή επίδοση
	Η λύση αυτή προϋποθέτει την εκ των προτέρων αναγνώριση της ηλεκτρονικής παράδοσης ως ισοδύναμου τρόπου επίδοσης από τον νέο κανονισμό.


	Ηλεκτρονική επίδοση
	Ηλεκτρονική επίδοση
	τως, η Επιτροπή άφησε  ανοικτό το δεχόμενο  να θεωρηθεί έγκυρη η επίδοση σε ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε προγενέστερες
	θησαν τρία νέα άρθρα (3α – 3γ).
	Εντοπισμός διεύθυνσης παραλήπτη

	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	οιήθηκε επί  το  αυστηρότερον   η ταση   εισαγωγής   της    ηλεκτρονικής δοσης.


	Καν. 2020/1784
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ



