
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Mε τους Ν. 4842/2021 και 4855/2021 o νομοθέτης επέφερε 
στοχευμένες μεταβολές και βελτιώσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας, επιδιώκοντας αφενός μεν να αξιοποιήσει σε μεγαλύτε-
ρη έκταση τις σύγχρονες τεχνολογίες που οδηγούν σε αποϋλοποί-
ηση και απλούστευση της διαδικασίας της πολιτικής δίκης, αφετέ-
ρου δε να άρει τα ερμηνευτικά προβλήματα που είχαν ανακύψει 
στην θεωρία και στην νομολογία μετά την θέση σε ισχύ του νέου 
(ουσιαστικά) Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν. 4335/2015.

Ακολούθησαν μέχρι σήμερα μικρότερης σημασίας και κλίμακας 
επεμβάσεις με τους Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59/17.3.2022), 4937/2022 
(ΦΕΚ Α΄ 106/2.6.2022), 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022), 4947/2022 
(ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022) και 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022), οι 
οποίες εμπεριέχονται στο σύνολό τους στην παρούσα 17η έκδοση 
του Κώδικα Τσέπης. Με τους ως άνω νόμους επήλθαν τροποποιήσεις 
στα άρθρα 96, 122, 143, 147, 305, 524, 548 και 998 ΚΠολΔ, ενώ κα-
ταργήθηκαν τα άρθρα 470 και 471 ΚΠολΔ. 

Αξίζει επίσης να υπογραμμισθεί ότι με σκοπό την κατά το 
δυνατόν ομαλότερη επάνοδο στην κανονικότητα μετά την πο-
λύμηνη διακοπή της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων 
κατά την περίοδο έξαρσης της επιδημίας Covid-19 θεσπίσθη-
καν οι έκτακτες διατάξεις των άρθρων 83 του Ν. 4790/2021 
(ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) και 56-57 του N. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 
246/10.12.2021), εκ των οποίων η ισχύς της ρύθμισης του άρ-
θρου 56 επεκτάθηκε εκ νέου με το άρθρο 128 του πρόσφατου 
Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2022) μέχρι την 30ή Ιουνίου 
2023. Οι ως άνω διατάξεις παρατίθενται στο τέλος του παρόντος 
Κώδικα μαζί με τις μείζονος σημασίας μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 116 του Ν. 4842/2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και 
ισχύουν μετά τους Ν. 4855/2021, 4871/2021 και 4912/2022. Είναι 
μάλιστα αξιοσημείωτο ότι αναφορικά με την αναστολή και πα-
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Προλογικό σημείωμα

ράταση ορισμένων εκ των προθεσμιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 83 του Ν. 4790/2021 εκδόθηκαν ειδικές ερμηνευτικές δι-
ατάξεις (βλ. λ.χ. άρθρο 49 Ν. 4963/2022), οι οποίες παρατίθενται 
κάτω από τα επιμέρους άρθρα του ΚΠολΔ στα οποία αφορούν 
(βλ. άρθρα 518, 545, 564 και 998 ΚΠολΔ). 

Ευαγγελία Νεζερίτη 
Ιανουάριος 2023
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ*

Α. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική 
μεταβολή

9 άρ. 1 Ν. 3994/2011

14 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 3 Ν. 4335/2015
άρ. 6 παρ. 1 Ν. 4055/2012
άρ. 2 Ν. 3994/2011

15 άρ. 8 παρ. 1 Ν. 2145/1993

16 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 6 παρ. 2 Ν. 4055/2012
άρ. 3 παρ. 1-2 Ν. 3994/2011
άρ. 3 παρ. 2 στοιχ. β’ Ν. 2207/1994

17 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 6 παρ. 5 Ν. 4055/2012
άρ. 8 παρ. 2 Ν. 2145/1993

17Α άρ. 1 Ν. 4842/2021
άρ. 3 παρ. 3 Ν. 3994/2011

18 άρ. 4 παρ. 1 Ν. 3994/2011

19 άρ. 4 παρ. 2 Ν. 3994/2011

20Α άρ. 2 Ν. 4842/2021

25 άρ. 6 παρ. 6 Ν. 4055/2012

35 άρ. 5 παρ. 1 Ν. 3994/2011

39Α άρ. 6 Ν. 3994/2011

40Α άρ. 5 παρ. 2 Ν. 3994/2011

47 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

* Με έντονα στοιχεία σημειώνονται στον ως άνω πίνακα οι νομοθετικές μεταβολές που 
επήλθαν με τους νόμους 4912/2022, 4937/2022, 4938/2022, 4947/2022 και 4963/2022. 
Βλ. επίσης τις έκτακτες και μεταβατικές ρυθμίσεις που παρατίθενται στο τέλος του πα-
ρόντος Κώδικα.
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Πίνακας νομοθετικών μεταβολών
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48 άρ. δωδέκατο παρ. 3 Ν. 3666/2008

49 άρ. δωδέκατο παρ. 2 Ν. 3666/2008

53 άρ. 6 παρ. 3 Ν. 4055/2012

57 άρ. δωδέκατο παρ. 1 Ν. 3666/2008

58 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

60 άρ. 6 παρ. 4 Ν. 4055/2012

63 άρ. 32 Ν. 2447/1996

79 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

89 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

91 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

93Α άρ. 3 παρ. 3 Ν. 2207/1994

94 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 6 παρ. 7 Ν. 4055/2012
άρ. 7 παρ. 1 Ν. 3994/2011

96 άρ. 139 παρ. 1 Ν. 4938/2022
άρ. 63 Ν. 4509/2017
άρ. 7 παρ. 2 Ν. 3994/2011

115 άρ. 3 Ν. 4842/2021
άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 1 παρ. 2 Ν. 2915/2001
άρ. 3 παρ. 4 Ν. 2207/1994

116 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 3 Ν. 4335/2015

116Α άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 3 Ν. 4335/2015

117 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 8 Ν. 3994/2011

118 άρ. 4 Ν. 4842/2021
άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

119 άρ. 5 Ν. 4842/2021
άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 9 Ν. 3994/2011
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Πίνακας νομοθετικών μεταβολών
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122 άρ. 14 Ν. 4937/2022
άρ. 119 αριθμ. 1 στοιχ. α΄ Ν. 4842/2021
άρ. 10 παρ. 1-2 Ν. 3994/2011

122Α άρ. 6 Ν. 4842/2021
άρ. 67 Ν. 4689/2020

125 άρ. 11 Ν. 3994/2011

126 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 33 Ν. 2447/1996

128 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 12 παρ. 1-2 Ν. 3994/2011

130 άρ. 13 Ν. 3994/2011

143 άρ. 139 παρ. 2 Ν. 4938/2022
άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015

144 άρ. 14 Ν. 3994/2011

147 άρ. 50 Ν. 4963/2022
άρ. εικοστό τέταρτο Ν. 4411/2016
άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 1-2 Ν. 4335/2015
άρ. 15 Ν. 3994/2011

148 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
άρ. 1 παρ. 3 Ν. 2915/2001 
άρ. 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ Ν. 2479/1997

149 άρ. 1 παρ. 3 Ν. 2915/2001

155 άρ. 7 Ν. 4842/2021

173 άρ. 17 παρ. 3 Ν. 4267/2014
άρ. 16 Ν. 3994/2011
άρ. έκτο Ν. 3875/2010

178  άρ. 2 παρ. 1 Ν. 2915/2001

179 άρ. 8 Ν. 4842/2021
άρ. 2 παρ. 2 Ν. 2915/2001

190 άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 Ν. 4335/2015
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Άρθρο 545

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροπο-
ποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020) με 
τίτλο «Μεταβατική διάταξη για την αναψηλάφηση» ορίζονται τα εξής: «Η διάταξη 
του άρθρου 31 [με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 544 ΚΠολΔ] εφαρμόζε-
ται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δίκες συμπε-
ριλαμβανομένων και αυτών ενώπιον του Αρείου Πάγου.».

545 [Προθεσμία] 1. Αν εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση δι-
αμένει στην Ελλάδα, η προθεσμία της αναψηλάφησης είναι 

εξήντα ημέρες.
2. Αν εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση διαμένει στο εξωτερι-
κό ή η διαμονή του είναι άγνωστη, η προθεσμία της αναψηλάφη-
σης είναι εκατόν είκοσι ημέρες.
3. Η προθεσμία της αναψηλάφησης αρχίζει
α) στην περίπτωση του άρθρου 544 αρ. 1 από την επίδοση της νε-
ότερης από τις αντιφατικές αποφάσεις,
β) στην περίπτωση του άρθρου 544 αρ. 2 από την επίδοση της 
προσβαλλόμενης απόφασης στο διάδικο που έχει γίνει ικανός ή σ’ 
εκείνον που νόμιμα τον αντιπροσωπεύει,
γ) στην περίπτωση του άρθρου 544 αρ. 4 από την επίδοση της 
προσβαλλόμενης απόφασης προσωπικά σ’ εκείνον που ζητεί την 
αναψηλάφηση,
δ) στην περίπτωση του άρθρου 544 αρ. 6 από το αμετάκλητο της 
απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η ψευδομαρτυρία, η ψευ-
δορκία ή η πλαστότητα,
ε) στην περίπτωση του άρθρου 544 αρ. 7 από την ημέρα που εκεί-
νος ο οποίος ζητεί την αναψηλάφηση έμαθε ότι υπάρχουν νέα 
κρίσιμα έγγραφα,
στ) στην περίπτωση του άρθρου 544 αρ. 8 από την ημέρα που 
εκείνος ο οποίος ζητεί την αναψηλάφηση έμαθε την απόφαση 
που ανατράπηκε,
ζ) στις περιπτώσεις του άρθρου 544 αρ. 3, 5 και 9 από την επίδο-
ση της προσβαλλόμενης απόφασης. 
η) στην περίπτωση του άρθρου 544 αριθ. 10 από το αμετάκλητο 
της απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η δωροληψία ή η πα-
ράβαση καθήκοντος του δικαστή.
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Άρθρο 546

4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 εδάφια δ’, ε’, στ’ και η’, η 
προθεσμία δεν αρχίζει αν δεν επιδοθεί προηγουμένως η προ-
σβαλλόμενη απόφαση, αλλιώς αρχίζει από την επίδοση και το 
αμετάκλητο ή τη γνώση των κρίσιμων εγγράφων ή της απόφασης 
που ανατράπηκε. Τα γεγονότα που αποτελούν την αφετηρία της 
προθεσμίας των εδαφίων αυτών, πρέπει να αποδεικνύονται με έγ-
γραφο ή με δικαστική ομολογία.
5. Αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσμία της αναψηλάφησης 
είναι τρία χρόνια από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης από-
φασης, εφόσον είναι τελεσίδικη ή ανέκκλητη, αλλιώς από την ημέ-
ρα που έγινε τελεσίδικη. Στις περιπτώσεις όμως του άρθρου 544 
αριθ. 6 και 10, η αναψηλάφηση είναι απαράδεκτη μετά την παρέ-
λευση ενός έτους από τη δημοσίευση της αμετάκλητης απόφασης 
των ποινικών ή των πολιτικών δικαστηρίων. Η προθεσμία αυτή δεν 
αρχίζει πριν από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
6. Αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει αναψηλάφηση πέθανε, 
η προθεσμία της αναψηλάφησης αρχίζει μόνο από την επίδοση 
της απόφασης στους καθολικούς διαδόχους ή τους κληροδόχους.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 49 του Ν. 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022) ορίζονται τα εξής: 
«1. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και του πρώτου εδάφιου της περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά το διάστημα από 13.3.2020 
ως 31.5.2020 και από 7.11.2020 έως 5.4.2021, νοούνται και οι προθεσμίες 
της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρ-
θρου 564 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α΄ 182), ΚΠολΔ]. 
– 2. Κατά την αληθή έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 
του ν. 4690/2020 και του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
83 του ν. 4790/2021 ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων 
παρατείνεται η λήξη νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, 
της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ.»

546 [Αναστολή εκτέλεσης] 1. Η προθεσμία της αναψηλάφη-
σης, καθώς και η άσκησή της, δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

της προσβαλλόμενης απόφασης, εκτός αν πρόκειται για αποφά-
σεις οι οποίες εκδίδονται στις γαμικές διαφορές που αναφέρονται 
στο άρθρο 592 αριθμ. 1 ή στις διαφορές που αφορούν τις σχέσεις 
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Άρθρα 547-548

γονέων και τέκνων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθμ. 
2 ή διατάζουν την εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης ή κατά-
σχεσης ή κηρύσσουν έγγραφο πλαστό και εφόσον σε όλες τις πε-
ριπτώσεις αυτές η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της προ-
σβαλλόμενης απόφασης. Μπορεί όμως το δικαστήριο που δικά-
ζει την αναψηλάφηση με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους που 
υποβάλλεται με τις προτάσεις να διατάξει σε περίπτωση εξάλει-
ψης υποθήκης, προσημείωσης ή κατάσχεσης την άρση του ανα-
σταλτικού αποτελέσματος με παροχή ανάλογης εγγύησης.
2. Το δικαστήριο που δικάζει την αναψηλάφηση μπορεί, με αί-
τηση κάποιου από τους διαδίκους που υποβάλλεται με τις προ-
τάσεις, να διατάξει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμε-
νης απόφασης, ολικά ή εν μέρει, με παροχή ανάλογης εγγύησης ή 
και χωρίς εγγύηση. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί από το 
δικαστήριο, εωσότου εκδοθεί η οριστική απόφαση για την ανα-
ψηλάφηση, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους που 
υποβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο.
3. Με τους όρους των παρ. 1 και 2 μπορεί να διαταχθεί η αναστο-
λή της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης.

547 [Δικόγραφο και πρόσθετοι λόγοι] 1. Το έγγραφο της ανα-
ψηλάφησης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτού-

νται κατά τα άρθρα 118 έως 120, να αναφέρει την προσβαλλόμε-
νη απόφαση, τους λόγους της αναψηλάφησης, τα γεγονότα από 
τα οποία προκύπτει η τήρηση της προθεσμίας, αίτηση για εξαφά-
νιση, ολική ή εν μέρει, της προσβαλλόμενης απόφασης, καθώς και 
αίτηση για την ουσία της υπόθεσης.
2. Πρόσθετοι λόγοι αναψηλάφησης ως προς τα ίδια κεφάλαια 
της απόφασης, όπως και εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται μα-
ζί τους, ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται 
στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η 
αναψηλάφηση και, αφού συνταχθεί έκθεση κάτω από αυτό, κοι-
νοποιείται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αναψηλάφη-
ση τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτησή της.

548 [Διαδικασία] Στη διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, 
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Άρθρα 549-553

των παρ. 10 έως 13 του άρθρου 237, 240 έως 312, εδάφια πρώτο 
έως τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 591 και της παρ. 4 του άρθρου 
591, με την επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 591 για τις ειδικές 
διαδικασίες. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη 
της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη 
δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση.

549 [Απόφαση] 1. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η αναψηλάφηση 
είναι παραδεκτή, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και κατά τις νό-

μιμες διατυπώσεις, εξετάζει τους λόγους της και, αν θεωρήσει κά-
ποιον από αυτούς παραδεκτό και βάσιμο, τη δέχεται και εξαφα-
νίζοντας την προσβαλλόμενη απόφαση εξετάζει την ουσία της 
υπόθεσης μέσα στα όρια που καθορίζονται από την αναψηλάφη-
ση, αλλιώς απορρίπτει την αναψηλάφηση. 
2. Αν η αναψηλάφηση έγινε δεκτή επειδή έχουν εκδοθεί αντιφατι-
κές αποφάσεις, το δικαστήριο εξαφανίζει την τελευταία απόφαση.

550 [Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατά-
σταση] Το δικαστήριο που δικάζει την αναψηλάφηση, αν 

υποβληθεί αίτηση με το κύριο ή το πρόσθετο δικόγραφο της ανα-
ψηλάφησης, διατάζει με την απόφαση που δέχεται την αναψηλά-
φηση την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρ-
χε πριν από την εκτέλεση της απόφασης η οποία εξαφανίστηκε.

551 [Ένδικα μέσα] Κατά της απόφασης που εκδίδεται στην ανα-
ψηλάφηση επιτρέπονται ένδικα μέσα μόνο εφόσον η από-

φαση που είχε εκδοθεί στην αρχική δίκη μπορούσε να προσβλη-
θεί με ένδικα μέσα.

Κεφάλαιο 5ο: Αναίρεση

552 [Προσβαλλόμενες αποφάσεις] Με αναίρεση μπορούν να 
προσβληθούν οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των μονο-

μελών και των πολυμελών πρωτοδικείων, καθώς και των εφετεί-
ων. 

553 [Είδη προσβαλλόμενων αποφάσεων] 1. Αναίρεση επιτρέ-
πεται μόνο κατά των αποφάσεων που δεν μπορούν να προ-

σβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση,

03. KPOLD TSEPHS 17ED 2023.indd   21603. KPOLD TSEPHS 17ED 2023.indd   216 3/1/23   10:52 AM3/1/23   10:52 AM



362

Άρθρο 959

εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του 
οποίου δεν περατώθηκε.

959 [Τόπος και χρόνος πλειστηριασμού] 1. Τα κατασχεμένα 
πράγματα πλειστηριάζονται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον 

συμβολαιογράφου της εφετειακής περιφέρειας του τόπου όπου 
έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό 
να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), 
τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιο-
γράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του 
τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιο-
γραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηρια-
σμός των κατασχεμένων διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συ-
στημάτων πλειστηριασμού από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό 
αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο πλειστη-
ριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που 
ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συ-
στημάτων πλειστηριασμού ανήκει στους κατά τόπον αρμοδίους 
συμβολαιογραφικούς συλλόγους.
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπα-
σμα της κατασχετήριας έκθεσης.
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι 
πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρο-
νικά συστήματα πλειστηριασμών. Πλειοδοσία περισσότερων 
από κοινού είναι εφικτή, μόνο εάν χορηγηθεί σε οποιονδήποτε 
εξ αυτών ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους λοι-
πούς ενδιαφερόμενους πλειοδότες και αυτός προβεί στη σχετική 
δήλωση συμμετοχής και υποβολής του πληρεξουσίου, πριν τον 
πλειστηριασμό, σύμφωνα με την παρ. 5. Στην περίπτωση αυτή, 
και εφόσον κατακυρωθεί στους περισσότερους πλειοδότες το 
πράγμα, αυτοί ενέχονται εις ολόκληρον για την καταβολή του 
πλειστηριάσματος.
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συ-
γκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού 
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έχει καταβάλει την εγγύηση της παραγράφου 1 του άρθρου 965 
και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 1003, επί κοινής δε πλειοδοσίας το κατά την πα-
ράγραφο 4 του παρόντος πληρεξούσιο μέχρι ώρα 15:00, δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. 
Οι προσφορές, με ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαμβά-
νουν αίρεση ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης των 
συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή. Η κατάθεση της εγγύησης, 
του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηρια-
σμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό 
ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε 
ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηρια-
σμού. Σε περίπτωση πλειοδοσίας περισσοτέρων, σύμφωνα με την 
παρ. 4, η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης μπορεί 
να γίνει από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί ατομικά 
είτε ως εκπρόσωπος των λοιπών. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης, ε-
πί κοινής δε πλειοδοσίας ο εκπρόσωπος των λοιπών, διορίζει με 
ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια 
του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηρια-
σμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρω-
τοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο εδάφιο εφαρ-
μόζεται, ακόμη και όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον 
συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιο-
γραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή του συμβολαιογραφι-
κού συλλόγου της πρωτεύουσας του Κράτους.
6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας 
της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υπο-
βαλλόμενα αρχεία, διαπιστώνει με πράξη του, μέχρι ώρα 17:00 
της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας, 
την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλει-
στηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των υποψήφιων πλειοδο-
τών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
7. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια πε-
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ρισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ 
επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ 
των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασμός μπορεί να γίνει 
ηλεκτρονικά σε μία μόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η 
περιφέρεια του συγκεκριμένου ειρηνοδικείου και αν, για οποιον-
δήποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργηθεί σε καμία από αυτές, επι-
λέγεται η περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρω-
τεύουσας του κράτους. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών 
που αναφύονται από τη διενέργεια του πλειστηριασμού είναι το 
δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργά-
σιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 έως 
τις 12:00 ή από τις 14:00 έως τις 16:00. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού, ήτοι από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 ή από ώρα 15:59:00 
έως 15:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για 
κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της 
παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, 
εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπο-
ρούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της 
μίας (1) ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής 
προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει 
από 1η Αυγούστου έως 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγού-
μενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την 
ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή 
ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέ-
ρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αερο-
σκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.
9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού 
τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι 
συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από 
την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφο-
ρών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβλη-
θείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
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10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες 
ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προ-
σφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή 
έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την 
εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.
11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον 
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συ-
στήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστη-
ριασμού, καθώς και για το λόγο αυτής.
12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών 
προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού 
μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος 
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το 
αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνο-
ντας τα πράγματα στον πλειοδότη.
13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής 
έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματι-
κό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρί-
ασμα και το τέλος χρήσης το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα 
από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος 
και του τέλους χρήσης, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται 
στον υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον υπερθε-
ματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν την καταβολή του πλειστηριά-
σματος και του τέλους χρήσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέ-
ρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηρι-
άσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιου-
σία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο 
για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, 
ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον 
οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, μέρος του ανωτέρω ποσού, 
το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 14 του 
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παρόντος, αποδίδεται από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλο-
γο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελμα-
τικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηρια-
σμών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 
λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, 
οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η δι-
αδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, 
το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και 
απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμο-
γής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο 
ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 22 του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59/17.3.2022) ορίζονται τα 
εξής: «Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 959 και της παρ. 1 
του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α΄ 182)], 
για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής αρμόδιοι 
συμβολαιογράφοι είναι οι συμβολαιογράφοι των εφετειακών περιφερειών 
Αθηνών και Πειραιώς».

959Α Καταργήθηκε.

960-961 Καταργήθηκαν.

962 [Πλειστηριασμός σε περίπτωση κινδύνου άμεσης φθο-
ράς] 1. Αν τα κατασχεμένα πράγματα μπορεί, κατά την 

κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, να υποστούν φθορά, 
πλειστηριάζονται αμέσως. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού 
μπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλι-
ση δημοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται 
ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το 
ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδι-
κασία των άρθρων 686 επ.
2. Τα υποκείμενα σε φθορά ευπαθή προϊόντα, πλειστηριάζονται 
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Ν. 4790/2021 
(ΦΕΚ Α΄48/31.3.2021)

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα»

Άρθρο 83
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 

και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
1. α) Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερο-
μηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής 
της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, 
δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 11 της α-
πό 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν υπολογί-
ζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια δι-
αδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών 
ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του 
πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων 
και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παρα-
γραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού δια-
στήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για 
όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντί-
στοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες 
που ανεστάλησαν κατά τα προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώ-
νονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την 
προβλεπόμενη λήξη τους.
β) Τα χρονικά διαστήματα ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τό-
πους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των κοινών υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 και αφορούν το χρονικό διάστημα 
από τις 16.10.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής 
του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δι-
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καστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζονται 
στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ, καθώς και 
στις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α΄ 
109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄ 51). […]
ε) Το χρονικό διάστημα από τις 18.1.2021 έως την ημερομηνία 
επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας υ-
πολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες που προβλέ-
πονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), κατά το οποίο 
επιτρέπονται και οι οριζόμενες στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 
διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, με την εξαίρεση τυχόν ενδι-
άμεσων χρονικών διαστημάτων κατά τόπους ολικής αναστολής, 
συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Το ίδιο 
ισχύει και για τις οριζόμενες στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 
314) διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, για το χρονικό διάστη-
μα κατά το οποίο αυτές επιτρέπονταν συνεπεία σχετικών εκδο-
θεισών κανονιστικών πράξεων. Από τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου εξαιρείται η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 
4307/2014 για την οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 
του ν. 4783/2021 (Α΄ 38).
2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθ-
μού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας ματαιώθηκε 
διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω 
των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με 
πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δι-
καστηρίου, νέα ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη 
συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο 
οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλε-
κτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και 
πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιεί-
ται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του 
δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο 
γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το 
οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα 
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μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρο-
νικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δι-
καστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν 
ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο 
και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη 
διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του 
δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής ημέρας, τις εγγε-
γραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός 
αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολού-
θως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου 
εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικη-
γόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο 
δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση 
στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για 
όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύ-
στημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής 
ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής 
και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπο-
ρεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων 
στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο 
πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δι-
κηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη 
δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ 
απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλε-
ται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα 
της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
4. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να 
εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν 
να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύμα-
τος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη 
ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προ-
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κειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του 
πινακίου ή εκθέματος.
5. 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 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 δικηγο-
ρικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική από-
δειξη 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 οι-
κείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.
olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβά-
νονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους 
οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των 
διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικη-
γόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των 
ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου 
και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ε-
κάστοτε ειδικότερων διατάξεων.
6. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπι-
ον του Εφετείου, που αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, 
που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από 
τη δικάσιμο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις 
και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστη-
μα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων 
της χώρας, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και 
αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικα-
στικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε 
δικάσιμο μετά την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου 
της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και 
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των εισαγγελιών της χώρας, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και 
με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του προ-
έδρου τμήματος ορίζεται οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο 
ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. 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. Προς ενημέρωση των διαδίκων, 
και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστο-
ποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημό-
σιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο 
με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες 
υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να 
γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρο-
νικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δι-
καστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν 
ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
7. Αν οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρ-
θρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες 
κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού δι-
αστήματος της αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλή-
ρωσής τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την 
τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υπο-
χρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς 
και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.
8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς 
και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων 
αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις 
κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη 
ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετι-
κής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της 
συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη 
νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.
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9. Όταν το χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της αναστολής της λει-
τουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, δεν επαρκεί για 
να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες 
άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση 
αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και 
χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεμείς υπο-
θέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα ως άνω άσκηση των 
προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιμο είναι παραδεκτή. 
Στις ως άνω περιπτώσεις η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή 
της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως 
συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
10. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των 
προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία 
κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού δια-
στήματος της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρί-
ων της χώρας, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί 
σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, 
δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αί-
τημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις 
αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς 
και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν 
προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, 
του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
11. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη, 
(με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και 
αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί 
κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργί-
ας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021, ματαιώνονται. 
Για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 
έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δη-
μοσίευση του παρόντος και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και 
τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, την 
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 και την παρ. 2 του άρθρου 993 
ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η.7.2021, κατά πα-
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ρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954, 
του άρθρου 973, της παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, της παρ. 2 
του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 
17.7./13.8.1923 (Α΄ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της ανα-
στολής των προθεσμιών, ήτοι την 7η.11.2020, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προθεσμίες του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη 
ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζε-
ται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόμη 
και πριν την 16η.7.2021. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα 
ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε δα-
νειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στη-
ρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να 
επισπεύσει τον πλειστηριασμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν 
μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16η.7.2021 για την περίπτωση αυ-
τή. Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ισχύουν οι εκεί προ-
βλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε 
νέα ημερομηνία μετά την 13η.5.2021. Πλειστηριασμοί που έχουν 
προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021, ματαιώνονται, 
αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση 
των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης 
της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκ-
δοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού 
άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ο-
ρίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.
12. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρ-
μογήν του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του 
άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού 
διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο πλειστη-
ριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού α-
κόμη και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που 
προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.
13. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται, σύμφωνα με το άρθρο 
973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α 
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ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως την 13η.5.2021, μα-
ταιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και 
πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέ-
πονται στη διάταξη αυτή.
14. Για το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερο-
μηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής 
της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δεν τρέχουν τόκοι 
επιδικίας.
15. Από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και 
εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι διαδι-
καστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. 
του ν. 4307/2014 και στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολο-
γίζονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 
αυτών.
16. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 ισχύουν από την ημερομηνία επα-
ναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 30.6.2021, με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στις παρ. 11, 12 και 13.
17. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

Σχετική νομοθεσία
· Στο άρθρο 25 του Ν. 4792/2021 (ΦΕΚ Α΄ 54/9.4.2021) ορίζονται τα εξής: 
«Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημε-
ρομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της 
λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό 
των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης 
της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της 
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194), ήτοι η 
6η.4.2021.» 
· Στο άρθρο 49 του Ν. 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022) ορίζονται τα ε-
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ξής: «1. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
74 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και του πρώτου εδάφιου της περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά το διάστημα από 13.3.2020 
ως 31.5.2020 και από 7.11.2020 έως 5.4.2021, νοούνται και οι προθεσμί-
ες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 
του άρθρου 564 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), 
ΚΠολΔ].
2. Κατά την αληθή έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 
του ν. 4690/2020 και του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
83 του ν. 4790/2021 ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων 
παρατείνεται η λήξη νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 
518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ.»
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