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Η ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Καβάλας 

Αναστάσιο Δοματζόγλου Ειρηνοδίκη, και από τους υπηρετούντες στο Ειρηνοδικείο 

Καβάλας Ειρηνοδίκες, Αναστασία Καλτιριμίδου,  Ορέστη Καραφωτιά και 

Ευστρατία Παπαεμμανουήλ και από την διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Παγγαίου 

Ειρηνοδίκη Ισιδώρα Αβράμ . 

ΣΥΝΗΛΘΕ σε ολομέλεια στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Καβάλας , την 

24η  Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00, ύστερα από πρόσκληση 

του Διευθύνοντος Ειρηνοδίκη Καβάλας Αναστασίου Δοματζόγλου προς όλους του 

προαναφερθέντες δικαστικούς λειτουργούς , με θέματα α)  Υπερχρεωμένα – 

Παραδεκτό ενόρκων βεβαιώσεων χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, β) 

Υπερχρεωμένα - παραδεκτό εφαρμογής 254 ΚΠολΔ, στην νέα διαδικασία του Ν. 

4745/2020 και γ) Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα. Η κοινή Ολομέλεια  των 

Ειρηνοδικών ενόψει των άρθρων 6Α και 14 του Ν. 1756/1988 ¨ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΟΡΓΑΝ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ¨ ( ΚΟΔΚΔΛ)  νομίμως 

συνέρχεται και  ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 

§§ 1, 2, 5, 7 περ. δ΄ και 8 του ΚΟΔΚΔΛ, όπως ισχύουν, προκειμένου να 

αποφασίσει στα παραπάνω θέματα για τα οποίο έχει αρμοδιότητα, ως ζητήματα 

που ανάγονται στη δικαιοδοτική λειτουργία. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καβάλας 

κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν εμφανίσθηκε , οι δε Ειρηνοδίκες Καβάλας Κυριακή 

Παπαδοπούλου (τελούσα σε άδεια ) και Αναστασία Πεχλιβάνη επίσης κλήθηκαν 

νόμιμα αλλά δεν εμφανίσθηκαν. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι παρίστανται στην 

ολομέλεια τέσσερις από τους έξι υπηρετούντες δικαστές στο Ειρηνοδικείο 

Καβάλας και συνεπώς επειδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, η 

ολομέλεια ευρίσκεται σε απαρτία.  

ΑΦΟΥ ΑΚΟΥΣΕ  μετά την έναρξη της διαδικασίας τον Εισηγητή  

Ειρηνοδίκη, Αναστάσιο Δοματζόγλου, ο οποίος γνωστοποίησε στην ολομέλεια ότι 

κατά το άρθρο 14 παρ.7 περ. β του ΚΟΔΚΔΛ ,στην αρμοδιότητα της Ολομελείας 

του Δικαστηρίου υπάγεται και   η  λήψη  αποφάσεων  για  θέματα   γενικότερου   



ενδιαφέροντος, οργάνωσης   και   λειτουργίας   του   δικαστηρίου   και  απονομής  

της δικαιοσύνης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

1. Επί  του πρώτου θέματος «  Υπερχρεωμένα – Παραδεκτό ενόρκων 

βεβαιώσεων χωρίς κλήτευση του αντιδίκου » τέθηκε υπόψιν της ολομελείας ότι 

κατά το άρθρο 421 του ΚΠολΔ «  Οι διάδικοι μπορούν να προσάγουν 

προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαμβάνονται ενώπιον του 

ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της 

διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του 

μάρτυρα κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων.», κατά το άρθρο 422 του 

ΚΠολΔ  «  1. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, επιδίδει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν από την βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την 

αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τόπο, ημέρα και ώρα 

που θα δοθεί, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας 

του μάρτυρα. 2. Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι 

διάδικοι. 3. Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από πέντε (5) για 

κάθε διάδικο και τρεις (3) για την αντίκρουση.»,  κατά δε την παρ. 4. του άρθρου 

158  του Ν. 4764/2020 που σύμφωνα με την παρ. 6 του αυτού άρθρου οι 

ρυθμίσεις της παρ. 4 ισχύουν  από 1.1.2021 έως 31.3.2021 « Οι διάδικοι 

μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον 

δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα 

κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή 

συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί 

ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της 

ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την 

αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει 

ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση 

αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα 

της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια 

αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής 

πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται 

ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.» και 



τέλος κατά το άρθρο 424 του ΚΠολΔ «  Ενορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά 

παράβαση των προηγούμενων διατάξεων, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο 

πλαίσιο της δίκης για την οποία δόθηκε, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών 

τεκμηρίων.». Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι είναι 

παραδεκτή η επίκληση και προσκόμιση από τους διαδίκους προαποδεικτικώς 

προς απόδειξη ή ανταπόδειξη αρμοδίως ληφθεισών κατά την εν λόγω διάταξη 

του άρθρου 421 ΚΠολΔ ενόρκων βεβαιώσεων, υπό την προϋπόθεση της 

επιδόσεως, με  επιμέλεια του ενδιαφερομένου διαδίκου, προ δύο τουλάχιστον 

εργασίμων ημερών προ της ημερομηνίας λήψεως της βεβαιώσεως κλήσεως προς 

τον αντίδικο, στην οποία να αναφέρονται η αγωγή ή το ένδικο βοήθημα ή το 

ένδικο μέσο, το οποίο αφορά η βεβαίωση, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα λήψεως 

της βεβαιώσεως και το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας 

του βεβαιούντος, εάν όμως παραλειφθεί η εν λόγω επίδοση ή το δικόγραφο της 

κλήσεως δεν περιέχει τα προαναφερόμενα στοιχεία, δεν λαμβάνεται υπ` όψιν από 

το δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο στην δίκη, την οποία αφορά, ούτε προς 

συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και μάλιστα  ανεξαρτήτως βλάβης ( ΑΠ 5/2020 

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 673/2018 ΝΟΜΟΣ). Την τήρηση των αναγκαίων αυτών 

προϋποθέσεων έχει υποχρέωση το δικαστήριο να ερευνήσει όχι μόνο κατ` 

ένσταση αλλά και αυτεπαγγέλτως, διότι η έλλειψή τους έχει ως συνέπεια ότι η 

ένορκη βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη, αλλά ανύπαρκτη ως αποδεικτικό μέσο ( 

ΑΠ 1175/2019 ΝΟΜΟΣ,  ΑΠ 927/2017 ΝΟΜΟΣ). Όμως τούτο δεν ισχύει στα 

πλαίσια της εκουσίας δικαιοδοσίας καθόσον κατά το άρθρο 744 του ΚΠολΔ, το 

δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάξει κάθε μέτρο πρόσφορο για την 

εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί 

και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή 

της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Κατά το δε 

άρθρο 759 παρ. 3 δε του ίδιου Κώδικα το δικαστήριο, ακόμη και αποκλίνοντας 

από τις διατάξεις που ρυθμίζουν την απόδειξη, διατάζει αυτεπαγγέλτως κάθε τι 

που κατά την κρίση του είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας των 

πραγματικών γεγονότων. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται, ότι 

στην εκούσια δικαιοδοσία ισχύει το σύστημα της ελεύθερης απόδειξης και το 

δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν 

πληρούν τους όρους του νόμου. Ακόμη και οι περιορισμοί που ισχύουν κατά το 

άρθρο 270 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζονται αναλόγως στις υποθέσεις της εκούσιας 



δικαιοδοσίας (ΑΠ 695/2018 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 769/2015 ΝΟΜΟΣ), μεταξύ δε των 

περιορισμών αυτών περιλαμβάνονται και αντίστοιχες ρυθμίσεις όπως των νέων 

άρθρων 421 επ του ΚΠολΔ, ως προς την λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων. Με τις 

αυτές διατάξεις των άρθρων 744 και 759 παρ. 3  του ΚΠολΔ, εισάγεται απόκλιση 

από τη ρύθμιση του άρθρου 106 του ΚΠολΔ και καθιερώνεται για τις υποθέσεις 

της εκούσιας δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστημα, το οποίο  παρέχει στο 

δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού 

υλικού  και εξακρίβωσης πραγματικών γεγονότων και μάλιστα  ακόμη και μη 

προταθέντων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Η ειδική 

αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει τις γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, δηλαδή και εκείνες τις ιδιωτικές διαφορές που ο νόμος παραπέμπει 

για εκδίκαση στην ειδική αυτή διαδικασία, λόγω της απλότητας και συντομίας από 

την οποία κυριαρχείται, όπως είναι και οι υποθέσεις του Ν 3869/2010. Η εξουσία 

του δικαστηρίου για λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ανεύρεση της 

αλήθειας δεν οριοθετείται από το νόμο και άρα είναι απεριόριστη, λαμβάνει δε 

υπόψη ακόμη και άκυρα ή ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα, μη πληρούντα τους 

όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα ή αποδεικτικά μέσα εκτός του καταλόγου του 

άρθρου 339 ΚΠολΔ και αποδεσμεύεται από τους αποδεικτικούς τύπους της 

αυστηρής απόδειξης ( ΑΠ 257/2020 , ΑΠ 769/2015, ΑΠ 438/2019, ΑΠ 11/2010 ).  

Επομένως κατά την ρυθμιστική διαδικασία του Ν 3869/2010 ,που αποτελεί μη 

γνήσια υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας, επιτρεπτώς λαμβάνονται υπ’όψιν 

ένορκες βεβαιώσεις χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων, καθόσον το 

δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψιν του, όχι μόνον τα μη πληρούντα τους 

όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, αλλά ακόμη και τα άκυρα ή τα ανυπόστατα . 

Το συμπέρασμα αυτό δεν αλλάζει, στα πλαίσια των νέων διατάξεων 4Α έως 4Κ 

του  Ν 3869/10, που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν 4745/2020, διότι με τις 

εν λόγω ρυθμίσεις δεν περιέχονται διατάξεις που περιορίζουν ή αλλοιώνουν το 

ανακριτικό σύστημα όσον αφορά στην αξιολόγηση των αποδείξεων και την πλήρη 

αποδεικτική αποδέσμευση του δικαστή από τους συνήθεις αποδεικτικούς 

κανόνες,  αλλά κυρίως καθιστούν έγγραφη την διαδικασία του Ν 3869/10, 

θέτοντας επιπλέον χρονικά περιθώρια ενέργειας.  

Επί του δευτέρου θέματος « Υπερχρεωμένα – Παραδεκτό εφαρμογής 254 

ΚΠολΔ, στην νέα διαδικασία του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6.11.2020) » , τέθηκε 

υπόψιν της ολομελείας ότι κατά το νέο άρθρο 4ΙΒ του Ν. 3869/2010 που 



προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4745/2020, «1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με πράξη του διευθύνοντος το 

αρμόδιο ειρηνοδικείο, ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης, 

σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαστηρίου. Η ημέρα και η ώρα συζήτησης στο 

ακροατήριο ορίζονται εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της 

δεκαπενθήμερης προθεσμίας της παρούσας. Κατ` εξαίρεση, αν ο 

προβλεπόμενος από τον κανονισμό του δικαστηρίου αριθμός υποθέσεων, που 

ανατίθεται σε κάθε δικαστή, καλυφθεί, ο ορισμός του δικαστή και του χρόνου της 

συζήτησης της υπόθεσης γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. 2. Η εγγραφή 

της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 

γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των 

διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η 

δικάσιμος που ορίσθηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. 3. Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν 

εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των 

διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το 

άρθρο 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν επιτρέπεται. Μετά από τη 

συζήτηση εκδίδεται η οριστική απόφαση, με βάση τα στοιχεία του φακέλου της 

δικογραφίας. 4. Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας ο ειρηνοδίκης 

κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή η παροχή διευκρινίσεων από 

τους διαδίκους είναι απολύτως αναγκαία, διατάσσει με διάταξη, που κοινοποιείται 

στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης, την επανάληψη 

της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) 

ημέρες και όχι μεγαλύτερο από εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της 

διάταξης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή της 

παροχής διευκρινίσεων από τους διαδίκους θεωρείται συντελεσμένη και η 

επανάληψη της συζήτησης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εξέταση των 

μαρτύρων ή την παροχή διευκρινίσεων, οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να 

προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισμοί και νέα 

αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις.  

5. Στη διαδικασία του παρόντος δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 115 , 

καθώς και τα άρθρα 745 , 749  και 751  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάθε 

έλλειψη της δικογραφίας μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 227 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.» και κατά το άρθρο 4ΙΗ που προστέθηκε με το 



άρθρο 1 του Ν.4745/2020,ΦΕΚ Α 214/6.11.2020. «Τα άρθρα 4Α έως και 4ΙΣΤ 

κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του ν. 

4640/2019 .». Από τον συνδυασμό των άρθ.4ΙΗ και 4ΙΒ, συνάγεται ότι πρόκειται 

για θέσπιση διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας με ειδικές αποκλίσεις , κατά την 

οποία εφαρμόζεται η συνήθης εκουσία , εκτός εάν το θέμα ρυθμίζεται ειδικά με τις 

εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα με τα νέα άρθρα 4Η επ. του Ν. 3869/2010, 

καθιερώνεται η έγγραφη διαδικασία , δια του αποκλεισμού εφαρμογής της παρ. 2 

του άρθ. 115 του ΚΠολΔ , διακαιοπολιτική επιλογή που διαφοροποιεί την εκουσία 

δικαιοδοσία του Ν.3869/10,από την γνωστή μέχρι σήμερα εκουσία δικαιοδοσία. 

Ομως με  την ζώσα μαρτυρική εξέταση που διεξάγεται μετά από έκδοση διάταξης 

του Ειρηνοδίκη , που εισήχθη με την παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του Ν. 3869/2010 , 

επανεισάγεται η ουσιαστική προφορικότητα ( καθόσον η συζήτηση στο 

ακροατήριο μετά το κλείσιμο του φακέλου είναι όλως τυπική και γίνεται και χωρίς 

την παρουσία των διαδίκων ή των δικηγόρων τους), όπως αντίστοιχα 

θεσμοθετήθηκε και στην τακτική διαδικασία. Ο τύπος της έκδοσης διάταξης από 

τον δικαστή, προκρίθηκε για την χρονική συντόμευση της δίκης. Όμως η 

συντόμευση της δίκης δεν επιτρέπεται να εκτείνεται έως την παρακώλυση 

ανεύρεσης της αλήθειας και της ακύρωσης ή στρέβλωσης της δίκαιης δίκης χάριν 

της οικονομίας του χρόνου ( 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ "παν πρόσωπο έχει δικαίωμα 

όπως η υπόθεσις του δικασθεί δικαίως, δημόσια και εντός λογικής προθεσμίας, 

υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το 

οποίον θα αποφασίσει είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του 

κατηγορίας"). Ετσι στην εν λόγω διαδικασία δεν επιτρέπεται να αποκλεισθεί η 

εξέταση των διαδίκων ως αποδεικτικό μέσο ( άρθ. 339 του ΚΠολΔ ) , όταν 

κρίνεται απαραίτητη από τον δικαστή. Περαιτέρω η ως άνω διάταξη του άρθρου 

4ΙΗ, είναι  μεν υπεροχικού δικαίου, αφού ορίζει ότι τα άρθρα 4Α έως και 4ΙΣΤ 

κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά 

ταυτόχρονα οριοθετεί και την έκταση ισχύος της , δηλαδή επιτρέπει ότι δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις 4Α έως και 4ΙΣΤ. Μεταξύ δε των 

επιτρεπομένων διατάξεων, περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 254 του 

ΚΠολΔ, με την οποία διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης για την εξέταση 

των διαδίκων   με μη οριστική απόφαση, στην οποία  δύναται να σωρευθεί και 

διάταξη για την προσκόμιση  και άλλων αποδεικτικών. Στην παρ. 4  του άρθρου 



4ΙΒ,  η συζήτηση που γίνεται μετά την έκδοση διατάξεως από τον δικαστή 

προσδιορίζεται ρητώς ως επαναληπτική,  με αποτέλεσμα να αποτελεί ως 

επανάληψη  συνέχεια της εγγράφου συζητήσεως, με την διαφορά ότι σε αυτήν  

δεν επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών καθ’όσον τούτο απαγορεύεται 

ρητώς (παρ.4 εδάφιο τελευταίο και 5 του άρθ. 4ΙΒ ,άρθ. 4ΙΗ  και άρ. 4Ι). Το αυτό 

θα πρέπει να ισχύσει , όταν διατάσσεται κατ’ άρθρο 254 του ΚΠολΔ 

επαναληπτική συζήτηση. Με το προφορικό τμήμα της συζητήσεως συνεχίζεται η 

απόδειξη ( που προηγήθηκε κατά τον έγγραφο τύπο), εφόσον κριθεί απολύτως 

αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή παροχή διευκρινήσεων. Στην 

διάταξη της παρ. 4 του άρθ 4ΙΒ , δεν γίνεται λόγος για άλλα αποδεικτικά μέσα , 

όπως η εξέταση των διαδίκων, αλλά γίνεται λόγος μόνον για διευκρινήσεις των 

διαδίκων ( ενν.ως προς τους ισχυρισμούς τους) και εξέταση μαρτύρων .Ομως η 

παροχή διευκρινήσεων δεν ταυτίζεται με το αποδεικτικό μέσο της εξετάσεως των 

διαδίκων . Η αυτοπρόσωπη  εμφάνιση των διαδίκων για διασαφήσεις  δεν 

αποτελεί αποδεικτικό μέσο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 339 του ΚΠολΔ, 

όπως η εξέταση των διαδίκων, η οποία και αναφέρεται ρητώς στην εν λόγω 

διάταξη ( ΑΠ 1088/2018) . Η παροχή διευκρινήσεων του άρθ. 4ΙΒ ταυτίζεται με 

την παροχή διασαφήσεων ( πχ όταν καλείται ο ενάγων να διασαφηνίσει την 

δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο, πχ εάν υπάγεται κάποιο κονδύλι σε 

αυτήν ή όχι,  ή όταν οι διάδικοι έχουν όλως αντίθετους ισχυρισμούς) , όπως 

αναφέρεται στα άρθρα 236 και 249  του ΚΠολΔ και δεν πρόκειται για εξέταση των 

διαδίκων του άρθ. 339 του ΚΠολΔ. Επιπλέον απουσιάζει  από την παρ.4  του 

άρθρου 4ΙΒ του Ν. 3869/2010, ρύθμιση που να παρέχει στον δικαστή την 

ελευθερία να αποφασίζει για κάθε αποδεικτικό διαδικαστικό ζήτημα που γεννάται 

μετά την έκδοση της διατάξεως,  όπως αντιθέτως, τούτο ρυθμίζεται ρητώς στην 

τακτική διαδικασία στο άρθρο 237 παρ 6 εδάφιο δ του ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα να 

μη συντρέχει η διαδικαστική δυνατότητα ελαστικοποίησης της διαδικασίας, από 

τον δικαστή, ώστε να παρεμβαίνει συνθετικά, δηλαδή όπως να σωρεύσει στην 

πράξη και την προσαγωγή άλλων αποδεικτικών μέσων. Ετσι στα πλαίσια του 4ΙΒ, 

μπορεί να διαταχθεί με διάταξη, μόνον η εξέταση των μαρτύρων και η παροχή 

διασαφήσεων των διαδίκων, αλλά όχι και η εξέταση των διαδίκων, η 

πραγματογνωμοσύνη ή η προσκόμιση νέων ενόρκων βεβαιώσεων κλπ,εκτός των 

προαναφερθέντων, και  λόγω  της εφαρμογής της υπεροχικής διατάξεως του 

άρθρου 4ΙΗ του Ν. 3869/2010, που εισάγει απόκλιση  από την θεσμοθετημένη 



απεριόριστη εξουσία του δικαστηρίου κατά την εκουσία δικαιοδοσία, να λαμβάνει 

υπόψιν του κάθε πρόσφορο μέτρο για την ανεύρεση της αλήθειας. Η εξουσία 

αυτή κανονικά δεν οριοθετείται από το νόμο,  ενώ με τα 4ΙΒ και 4ΙΗ του ΚΠολΔ  

οριοθετείται εντός των πλαισίων εφαρμογής των διατάξεων αυτών. Στη συνήθη 

εκουσία παρέχεται λοιπόν στο δικαστή απεριόριστη εξουσία  για λήψη κάθε 

πρόσφορου μέτρου για την ανεύρεση της αλήθειας και αποδέσμευση από τους 

αποδεικτικούς τύπους της αυστηρής απόδειξης( ΑΠ 257/2020 , ΑΠ 769/2015, ΑΠ 

438/2019, ΑΠ 11/2010 ), ενώ στην προκειμένη διαδικασία αυτή η εξουσία του 

δικαστή υπάγεται στους περιορισμούς των  άρθρων 4ΙΒ και 4ΙΗ  του Ν. 

3869/2010. Στα στενά αυτά πλαίσια της παρ. 4  του άρθρου 4ΙΒ, ο όρος 

¨διατάσσει με διάταξη¨ δύναται να αναφέρεται μόνον στην περίπτωση εξέτασης 

μαρτύρων και παροχής διασαφήσεων , όχι όμως και στην περίπτωση που 

απαιτείται πχ η εξέταση των διαδίκων ως αποδεικτικό μέσο ή η προσκόμιση νέων 

ενόρκων βεβαιώσεων ( το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει νέες ένορκες βεβαιώσεις 

ως συμπληρωματικές αποδείξεις, μετά το πέρας της εγγράφου συζητήσεως, 

μόνον με το άρθ. 254του ΚΠολΔ,  διότι μπορεί να λαμβάνει υπόψιν του 

αποδεικτικά μέσα  άκυρα,ανύπαρκτα ή και μη πληρούντα τους όρους του νόμου 

,όπως προεκτέθηκε, αλλά δεν δύναται να σωρεύσει στην πράξη την διαταγή για 

την προσκόμισή τους). Ενόψει  του αυστηρού πλαισίου των νέων αυτών 

διατάξεων μέσω του άρθρου 4ΙΗ  και της παρ. 5 του άρθρ. 4ΙΒ , δεν επιτρέπεται 

λοιπόν να εφαρμοσθούν με άλλο τρόπο τα ειδικώς ρυθμιζόμενα ζητήματα, όπως 

είναι η  εξέταση μαρτύρων και οι διευκρινήσεις των διαδίκων, που θα πρέπει να 

διαταχθούν με διάταξη. Δηλαδή ενώ στα πλαίσια της εκουσίας δικαιοδοσίας , 

επιτρέπεται να προστεθεί και η εξέταση των διαδίκων στην διάταξη, τώρα ενόψει 

των αυστηρών όρων εφαρμογής, δεν επιτρέπεται. Από την άλλη , η εξέταση των 

διαδίκων, δεν νοείται να αποκλεισθεί ως αποδεικτικό μέσο από την διαδικασία 

αυτή. Επομένως αφού στην διαδικασία του Ν. 3869/2010, δεν απαγορεύεται 

ρητώς ούτε ρυθμίζεται άλλως, συνάγεται ότι η, κατ’άρθρο 254 του ΚΠολΔ, 

επαναληπτική συζήτηση επιτρέπεται, προκειμένου να εξετασθούν διάδικοι. Να 

σημειωθεί ότι η εφαρμογή του 254 του ΚΠολΔ για την συγκέντρωση και άλλων 

αποδεικτικών (πλην των μαρτύρων )  δεν εισάγει απαγορευμένη απόκλιση από το 

νομοθετικό περιβάλλον  των νέων διατάξεων, αφού αυτή αφενός δεν 

απαγορεύεται και αφετέρου η επαναληπτική συζήτηση με το 254 του ΚΠολΔ είναι 

επίσης προφορική και ορίζεται ρητώς ότι αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης 



συζήτησης, όπως δηλαδή θεσμοθετείται η επαναληπτική συζήτηση με το 4ΙΒ του 

Ν. 3869/2010. Το επιτρεπτό της κατ’άρθρο 254 του ΚΠολΔ επαναληπτικής 

συζήτησης προς εξέταση των διαδίκων , θεμελιώνεται και στο ότι έτσι η δίκη 

παραμένει ¨δίκαιη δίκη¨ , αφού είναι κοινός τόπος  ότι στα υπερχρεωμένα, η ζώσα 

μαρτυρική εξέταση δεν είναι πολλές φορές επαρκής αποδεικτικά, με αποτέλεσμα 

να εξετάζονται και οι διάδικοι , επιλογή που πολύ συχνά αναδεικνύει τα καίρια και 

κρίσιμα ζητήματα, που κρίνουν την έκβαση της δίκης , όπως ζητήματα ως προς 

τον δόλο, ως προς την πραγματική έκταση των οικονομικών εκάστοτε δεδομένων 

των οφειλετών κλπ. Επομένως όταν ο δικαστής κρίνει απαραίτητη την 

αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ώστε να εξετασθούν, θα πρέπει να  

μπορεί να εκδώσει μη οριστική απόφαση κατ’ άρθρο 254 του ΚΠολΔ,  

προκειμένου να εισφερθεί στην δικογραφία με την εξέταση αυτή, το επώνυμο 

αποδεικτικό αυτό μέσο του  άρθρο 339   του ΚΠολΔ , της εξέτασης των διαδίκων. 

Περαιτέρω στην διαδικασία του 4ΙΒ ,δεν θεσμοθετείται ότι η εξέταση των 

μαρτύρων γίνεται αποκλειστικά ή υποχρεωτικά με διάταξη,( όπως το έπραξε πχ 

στην παρ.1 του άρθ 4Α, στην παρ. 1 του 4Β, στην παρ. 3 του 4ΣΤ, στο 4Ι κλπ) 

αλλά απλώς ορίζεται ότι η ( κατά κανόνα ) διεξαγωγή  αποδείξεων προς εξέταση 

μαρτύρων προκαλείται με διάταξη.  Συνεπώς η έκδοση διάταξης δεν 

θεσμοθετείται αυστηρά ως ο αποκλειστικός τρόπος για την εξέταση των 

μαρτύρων, σε κάθε περίπτωση, ώστε να αποκλείεται η εφαρμογή στην νέα αυτή 

διαδικασία του άρθρου 254 του ΚΠολΔ. Επιπλέον η θεσμοθέτηση της 

επαναληπτικής προφορικής συζήτησης, ως συνέχεια εγγράφου συζήτησης που 

προηγήθηκε , δεν γίνεται για πρώτη φορά,  αφού τούτο θεσμοθετήθηκε με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθ. 254 του ΚΠολΔ, στα πλαίσια της τακτικής 

διαδικασίας(αρθ. 254 παρ.1 τελ εδαφ. : Η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της 

προηγουμένης. Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 με την απόφαση για 

την επανάληψη της συζήτησης μπορεί επιπλέον, αν κρίνεται απολύτως αναγκαία 

η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, να διαταχθεί και η εξέταση ενός μάρτυρα 

από κάθε πλευρά κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση.).  Επομένως, όσα 

ρυθμίζονται από το ως άνω  τελ. εδάφιο της παρ. 1 του 254 του ΚΠολΔ για την 

τακτική διαδικασία, παρέχουν το έρεισμα για αναλογική εφαρμογή και στην 

διαδικασία του άρθρου 4ΙΒ , με αποτέλεσμα επιτρεπτώς να δύναται η εξέταση 

των διαδίκων  που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από το 4ΙΒ, να διεξάγεται με 

επαναληπτική συζήτηση του 254 του ΚΠολΔ, κατά την οποία επίσης επιτρεπτώς 



δύναται να ορίζεται ότι  θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και η εξέταση των μαρτύρων, σε 

εφαρμογή και της αρχής οικονομίας της δίκης για προφανείς λόγους, της οποίας η 

εφαρμογή επίσης δεν εξαιρέθηκε από τις νέες διατάξεις ( όπως αντίθετα έγινε με 

την γενική αρχή του 115 παρ. 2 του ΚΠολΔ). Εννοείται ότι , μετά το κλείσιμο του 

φακέλου , όταν ο δικαστής θα κρίνει όλως απαραίτητη ΜΟΝΟΝ την εξέταση 

μαρτύρων, τούτο θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με έκδοση διάταξης του 

άρθ.4ΙΒ παρ. 4. Τέλος στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη προσκόμισης των 

αποδεικτικών μέσων της  εξέταση διαδίκων , των νέων ενόρκων βεβαιώσεων κλπ 

, τούτο δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4ΙΒ , 

αφού πρόκειται για επώνυμα αποδεικτικά μέσα και όχι για τυπικές ελλείψεις της 

δικογραφίας που μπορούν να συμπληρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 227 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [ τυπικές ελλείψεις είναι οι αναφερόμενες στις 

διαδικαστικές προϋποθέσεις, όσο και κάθε άλλη τυπική έλλειψη (Μ. Μαργαρίτης, 

ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 227, Νίκας, Πολιτική Δικονομία I, σ. 308), όπως η έλλειψη 

εκθέσεως επιδόσεως( ΑΠ 1898/2011 ) , η έλλειψη του δικαστικού ενσήμου ( 

ΕφΘεσ 2352/2013) όμως η μη προσκόμιση τίτλου κυριότητος δεν είναι τυπική 

έλλειψη ( ΕφΔωδ 134/2017) ].  Η έλλειψη αποδεικτικού μέσου δεν συνιστά 

έλλειψη της δικογραφίας, αλλά όρο επιτυχούς ή μη εκβάσεως της δίκης. Ο όρος 

έλλειψη της δικογραφίας στην παρ. 5, είναι ευρύτερος του όρου τυπική έλλειψη 

του άρθρου 227 του ΚΠολΔ,   αλλά σαφώς δεν περιλαμβάνει και την απλή εκτός, 

εγγράφου ή προφορικής, συζητήσεως προσκόμιση αποδεικτικών μέσων, διότι με 

την τέτοια πρόχειρη προσκόμιση του αποδεικτικού μέσου, προσβάλλεται το 

δικαίωμα ακροάσεως του αντιδίκου του προχείρως προσκομίζοντος,  ο οποίος 

καταλαμβάνεται εξ’απίνης και δεν δύναται να αποκρούσει και να αξιολογήσει το 

αποδεικτικό. 

Μετά το πέρας της εισηγήσεως, ακολούθησε συζήτηση και εκφράσθηκαν 

οι απόψεις των δικαστών και με   την δεσμευτικότητα που έχουν οι αποφάσεις της 

ολομελείας του δικαστηρίου( άρθ.14 παρ.6 του ΚΟΔΚΔΛ), αποφασίσθηκαν 

ομόφωνα τα αναφερόμενα στο διατακτικό .  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι κατά την ρυθμιστική διαδικασία του Ν 3869/2010 ,που 

αποτελεί μη γνήσια υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας, επιτρεπτώς λαμβάνονται 



υπ’όψιν ένορκες βεβαιώσεις χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων, 

καθόσον το δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψιν του, όχι μόνον τα μη 

πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, αλλά ακόμη και τα άκυρα ή 

τα ανυπόστατα . Το συμπέρασμα αυτό δεν αλλάζει, στα πλαίσια των νέων 

διατάξεων 4Α έως 4Κ του  Ν 3869/10, που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν 

4745/2020, διότι με τις εν λόγω ρυθμίσεις δεν περιέχονται διατάξεις που 

περιορίζουν ή αλλοιώνουν το ανακριτικό σύστημα όσον αφορά στην αξιολόγηση 

των αποδείξεων και την πλήρη αποδεικτική αποδέσμευση του δικαστή από τους 

συνήθεις αποδεικτικούς κανόνες,  αλλά κυρίως καθιστούν έγγραφη την διαδικασία 

του Ν 3869/10, θέτοντας επιπλέον χρονικά περιθώρια ενέργειας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι στην νέα διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 

3869/2010, που θεσπίσθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4745/2020,   εφόσον κριθεί 

απολύτως αναγκαία η εξέταση των διαδίκων, τούτο δύναται να διαταχθεί με 

έκδοση μη οριστικής αποφάσεως, με την οποία θα διατάσσεται η  επανάληψη της 

συζητήσεως, κατ’ άρθρο 254 του ΚΠολΔ, χωρίς να απαιτείται να εκδίδεται και να 

προσκομίζεται νέο τριπλότυπο παράστασης του πληρεξουσίου δικηγόρου, ούτε 

να απαιτείται να κατατίθενται νέες προτάσεις, χωρίς να κινδυνεύει να 

ερημοδικασθεί  ο διάδικος, υπό την προϋπόθεση ότι κατατέθηκαν προτάσεις και 

τριπλότυπο στην αρχική συζήτηση, ενώ επιτρέπεται η κατάθεση προσθήκης 

μόνον επί των αποδείξεων. Στην  παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του Ν. 3869/2010, 

ορίσθηκε ρητώς ότι με διάταξη του Ειρηνοδίκη,  η συζήτηση επαναλαμβάνεται για 

την εξέταση των μαρτύρων και τις διευκρινήσεις των διαδίκων με όρους 

προφορικότητος και κατά παρέκκλιση της εγγράφου διαδικασίας που εφαρμόζεται 

κατά την νέα εκδίκαση των υποθέσεων του Ν. 3869/2010. Συνεπώς στην εν λόγω 

διαδικασία, επιτρέπεται η επανάληψη της   συζητήσεως ως δικονομικό όχημα 

διεξαγωγής των αποδείξεων, σε εφαρμογή του άρθρου 254 του ΚΠολΔ. Για το 

παραδεκτό της επαναληπτικής συζητήσεως απαιτείται οι κλητεύσεις να γίνουν 

προ 30 ημερών, ως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 254 του ΚΠολΔ. Το 

επιτρεπτό της εξετάσεως των διαδίκων με τον ως άνω τρόπο κυρίως προκύπτει , 

αφενός από το ότι η εξέταση των διαδίκων δεν αποκλείσθηκε ως αποδεικτικό 

μέσο από τις εν λόγω νέες διατάξεις και αφετέρου από το ότι δεν προβλέφθηκε η 

δυνατότητα εξέτασής τους με την διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 4ΙΒ του Ν. 

3869/2010, στην οποία μάλιστα δεν δύναται να περιληφθεί και η εξέταση των 

διαδίκων, εξαιτίας της  υπεροχικού δικαίου διατάξεως του άρθρου 4ΙΗ του Ν. 



3869/2010,καθόσον η έκδοση διατάξεως επιτρέπεται μόνον για την εξέταση 

μαρτύρων και διευκρινήσεις από τους διαδίκους. Τέλος επιτρεπτώς δύναται να 

οριζεται στην ίδια επαναληπτική δικάσιμο  για την εξέταση των διαδίκων, ότι θα 

σωρευθεί και η διεξαγωγή  της εξέτασης των μαρτύρων α) σε εφαρμογή της 

αρχής της οικονομίας της δίκης προς αποφυγή εξόδων και για οικονομία χρόνου, 

τα οποία θα προκαλούνταν από την διπλή διεξαγωγή απόδειξης, δηλαδή  τόσο με 

την έκδοση διατάξεως, όσο και με την έκδοση οριστικής αποφάσεως, β) επειδή  

δεν ορίσθηκε με το νέο άρθρο 4ΙΒ του Ν. 3869/2010 ως ο μοναδικός τρόπος 

εξέτασης των μαρτύρων η έκδοση διατάξεως, υπό την έννοια του αποκλείονται 

άλλες επιλογές από το δικαστήριο, που είναι συμβατές στο νομοθετικό πλαίσιο 

των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση κενών και ελλείψεων του 

νόμου,  γ) σε ανάλογη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

254  του ΚΠολΔ και δ)  επειδή δεν απαγορεύθηκε η εφαρμογή της διατάξεως του 

άρθρου 254 του ΚΠολΔ, από την διάταξη της παρ. 5 του νέου άρθρου 4ΙΒ του Ν. 

3869/2010. Όμως τούτο δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται  να διεξάγεται μόνον η 

εξέταση μαρτύρων( χωρίς δηλαδή να διατάσσεται και η εξέταση των διαδίκων)  με 

έκδοση μη οριστικής αποφάσεως επανάληψης συζητήσεως, διότι τότε θα 

συντρέχει παράβαση της παρ. 4 του ΙΒ και ακυρότητα της διαδικασίας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στις 25-2-2021 και δημοσιεύθηκε στην Καβάλα στις 

25-2-2021. 
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