
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η 15η έκδοση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην σει-
ρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστη αναγκαία μετά τις αλλαγές που 
επήλθαν σε επιμέρους διατάξεις του με τους νόμους 4549/2018, 
4604/2019, 4640/2019, 4689/2020, 4727/2020 και 4745/2020. Με 
τους παραπάνω νόμους τροποποιήθηκαν τα άρθρα 438, 449, 544, 
622, 966, 995 ΚΠολΔ και το άρθρο 73 ΕισΝΚΠολΔ, ενώ προστέθη-
καν τα νέα άρθρα 122Α και 214Γ ΚΠολΔ.

Μεταξύ των ως άνω πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών ει-
δικής ανάδειξης χρήζουν:

– Η καθιέρωση με το νέο άρθρο 122Α ΚΠολΔ, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 
103/27.5.2020), της δυνατότητας επίδοσης δικογράφων και λοι-
πών εγγράφων (και) με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για 
τον σκοπό αυτό δικαστικό επιμελητή και κατά την προβλεπόμενη 
στο σχετικό άρθρο διαδικασία.

– Η τροποποίηση με το άρθρο 101 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 
Α΄ 184/23.9.2020) των άρθρων 438 και 449 ΚΠολΔ, με σκοπό την 
αποδεικτική εξομοίωση των ηλεκτρονικών εγγράφων, πρωτοτύ-
πων και αντιγράφων, προς τα παραδοσιακά έγχαρτα έγγραφα.

– Η αναγνώριση με το άρθρο 544 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 
214/6.11.2020), λόγου αναψηλάφησης και στην περίπτωση κατά 
την οποία ένας εκ των διαδίκων προβαίνει εγνωσμένα και δημό-
σια σε ομολογία που αναιρεί την πραγματολογική βάση επί της 
οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση. 

– Η εισαγόμενη με την παρ. 4 του άρθρου 995 ΚΠολΔ, όπως 
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 
Α΄ 214/6.11.2020), υποχρέωση του δικαστικού επιμελητή να κα-
ταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μαζί με τα υπόλοιπα 
απαραίτητα έγγραφα, και την έκθεση του πιστοποιημένου εκτι-
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Προλογικό σημείωμα

μητή του Π.Δ. 59/2016, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε 
όσοι έχουν πρόσβαση στον φάκελο του πλειστηριασμού να ενη-
μερώνονται πληρέστερα για την κατάσταση του εκπλειστηριαζό-
μενου ακινήτου και τον τρόπο εκτίμησης της εμπορικής αξίας του. 

Ευαγγελία Νεζερίτη 
Ιανουάριος 2021
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΠOΛITIKHΣ ΔIKONOMIAΣ
(Π.Δ. 503/1985 ‒ ΦΕK A’ 182/24.10.1985)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1ο: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

1 [Υπαγόμενες διαφορές και υποθέσεις]* Στη δικαιοδοσία των 
τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν:

α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει 
υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδο-
σίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου 
δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά. 

2 [Σχέση πολιτικής και διοικητικής δικαιοδοσίας] Τα πολιτικά 
δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε διοικητικές δια-

φορές ή υποθέσεις που υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια ή αρ-
χές, όπως επίσης απαγορεύεται τα διοικητικά δικαστήρια ή αρχές 
να επεμβαίνουν σε διαφορές ή υποθέσεις του ιδιωτικού δικαίου 
και επιτρέπεται μόνο η εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν 
παρεμπιπτόντως.

3 [Διεθνής δικαιοδοσία] 1. Στη δικαιοδοσία των πολιτικών δι-
καστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει 

αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου.
2. Εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων οι 
αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία, εκτός αν πρόκειται για τις δια-
φορές που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 29.

4 [Έρευνα της δικαιοδοσίας] Τα δικαστήρια ερευνούν την έλλει-
ψη δικαιοδοσίας και αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των άρ-

θρων 1 και 2. στις περιπτώσεις του άρθρου 3 την ερευνούν αυ-
τεπαγγέλτως, αν ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην συζήτηση ή 

* Οι εντός αγκύλης τίτλοι των άρθρων δεν αποτελούν τμήμα του νομοθετικού 
κειμένου. Οι εκτός αγκύλης τίτλοι των άρθρων (π.χ. άρθρο 272 ΚΠολΔ) αποτε-
λούν τμήμα του νομοθετικού κειμένου.

KPOLD TSEPHS 15ED 2020.indd   41KPOLD TSEPHS 15ED 2020.indd   41 1/2/21   10:28 AM1/2/21   10:28 AM



42

Άρθρα 5-9

αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται 
στο εξωτερικό. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ή την αίτη-
ση, αν δεν έχει δικαιοδοσία.

5 [Διαδικαστικές πράξεις στο εξωτερικό] 1. Αν είναι ανάγκη να 
γίνουν διαδικαστικές πράξεις στο εξωτερικό, τα δικαστήρια 

έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να γίνουν είτε από τις ελληνι-
κές προξενικές αρχές του εξωτερικού, είτε από τις αρμόδιες αλ-
λοδαπές αρχές. Στην τελευταία περίπτωση μεσολαβεί για τη δια-
βίβαση της αίτησης το υπουργείο δικαιοσύνης, εκτός αν διεθνείς 
συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.
2. Η πράξη της αλλοδαπής αρχής είναι έγκυρη, αν έγινε σύμφω-
να με τις διατάξεις του δικού της δικαίου ή είναι σύμφωνη προς τις 
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

6 [Διαδικαστικές πράξεις με αίτημα αλλοδαπών αρχών] 1. Τα 
ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να ενεργούν ορισμένες διαδικα-

στικές πράξεις της δικαιοδοσίας τους που τους ζητούν αλλοδαπές 
αρχές, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά ή η εκτέ-
λεσή τους είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη.
2. Τα ελληνικά δικαστήρια, όταν εκτελούν τις αιτήσεις αυτές, ενερ-
γούν και αυτεπαγγέλτως, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ελληνι-
κού δικαίου, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

Κεφάλαιο 2o: Προσδιορισμός της αξίας  
του αντικειμένου της δίκης

7 [Κριτήριο] Όταν η αρμοδιότητα των δικαστηρίων ή η διαδικα-
σία ή το παραδεκτό ένδικου μέσου καθορίζεται από την αξία 

του αντικειμένου της διαφοράς, εφαρμόζονται οι ακόλουθες δι-
ατάξεις. 

8 [Ελεύθερη απόδειξη] Ο προσδιορισμός της αξίας του αντικει-
μένου της διαφοράς ανήκει στην ελεύθερη κρίση του δικαστη-

ρίου το οποίο, αν χρειάζεται, μπορεί να διατάξει απόδειξη.

9 [Εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς] Για την εκτίμη-
ση του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη το αίτη-

μα της αγωγής. Δεν συνυπολογίζονται οι παρεπόμενες αιτήσεις 
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Άρθρα 10-11

για καρπούς, τόκους και έξοδα. Συνυπολογίζονται περισσότε-
ρες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή. Σε περίπτω-
ση ομοδικίας, αν πρόκειται για διαιρετά δικαιώματα, λαμβάνεται 
υπόψη το αίτημα κάθε ενάγοντος ή το αιτούμενο από κάθε ενα-
γόμενο, και αν οι απαιτήσεις υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιό-
τητα διαφόρων δικαστηρίων, αρμόδιο είναι το ανώτερο από αυ-
τά. Σε περίπτωση επικουρικής σώρευσης αγωγών, η αξία του αντι-
κειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται από το ανώτερο ως προς 
την αξία αίτημα.

10 [Κρίσιμος χρόνος] Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που ασκείται η αγωγή.

11 [Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς] 
Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς προσδιορίζεται:

1) για τη νομή και την κυριότητα, από την αξία του πράγματος 
και για την ψιλή κυριότητα, από το μισό της αξίας του πράγματος,
2) για το ενέχυρο, την υποθήκη, την εγγύηση και κάθε άλλη ασφά-
λεια, από την αξία που έχει η ασφαλιζόμενη απαίτηση, αν όμως το 
πράγμα που δόθηκε για ασφάλεια έχει μικρότερη αξία, λαμβάνε-
ται υπόψη αυτή,
3) για την πραγματική δουλεία, από την αξία που έχει η δουλεία 
για το δεσπόζον κτήμα, εκτός αν το ποσό, κατά το οποίο η δου-
λεία ελαττώνει την αξία του δουλεύοντος κτήματος, είναι μεγαλύ-
τερο, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό,
4) για την προσωπική δουλεία, από το μισό της αξίας του κτήματος,
5) για τη διανομή, από την αξία του αντικειμένου που πρέπει να 
διανεμηθεί,
6) για τις διαφορές που αφορούν την ύπαρξη, τη διάρκεια, την 
εκτέλεση ή την ακυρότητα μισθωτικής σύμβασης, από το μίσθω-
μα ενός έτους. αν όμως η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότε-
ρη, λαμβάνεται υπόψη το ποσό του μισθώματος για το χρονικό 
αυτό διάστημα,
7) για τις έννομες σχέσεις, από τις οποίες πηγάζουν περιοδικές 
παροχές, από την αξία της ετήσιας παροχής, και ειδικότερα από 
το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής, αν η επέλευση του γεγονό-
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Άρθρα 12-14

τος από το οποίο εξαρτάται η παύση της παροχής είναι βέβαιη, 
αβέβαιος όμως ο χρόνος της, και αν οι παροχές διαρκούν απεριό-
ριστα, από το εικοσαπλάσιο της ετήσιας παροχής. Αν οι παροχές 
έχουν ορισμένη διάρκεια, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μελ-
λοντικών παροχών, αλλά ποτέ πάνω από το δεκαπλάσιο της ετή-
σιας παροχής. 

Κεφάλαιο 3ο: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

12 [Βαθμοί δικαιοδοσίας] 1. Δύο μόνο βαθμοί δικαιοδοσίας 
των πολιτικών δικαστηρίων υπάρχουν, των οποίων την τήρη-

ση το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως.
2. Αυτοτελής αίτηση δεν επιτρέπεται να υποβληθεί απευθείας σε 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. 

13 [Πρωτοβάθμια δικαστήρια] Για την εκδίκαση των υποθέσε-
ων που υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια είναι αρμόδια σε 

πρώτο βαθμό τα ειρηνοδικεία, τα μονομελή πρωτοδικεία και τα 
πολυμελή πρωτοδικεία. 

14 [Συνήθης αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και μονομελών 
πρωτοδικείων] 1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπά-

γονται:
α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και 
που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εί-
κοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθω-
σης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, 
εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο 
μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ.
γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμά-
των από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα 
στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτή-
τες ορόφων και διαμερισμάτων που αφορούν κοινόχρηστες δα-
πάνες, εφόσον η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το 
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται 
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Άρθρο 15

όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και 
που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των διακοσίων πενή-
ντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

15 [Εξαιρετική αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων] Στην αρμοδι-
ότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία 

του αντικειμένου της διαφοράς:
1) οι διαφορές από επίμορτη αγροληψία που αφορούν την παρά-
δοση της χρήσης του μισθίου ή την απόδοσή της για οποιοδή-
ποτε λόγο,
2) οι διαφορές που αφορούν ζημίες σε δέντρα, κλήματα, καρπούς, 
σπαρτά, ρίζες και γενικά φυτά, που έγιναν με παράνομη βοσκή 
ζώων ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο,
3) οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 
1003 έως 1009, 1018 έως 1020 και 1023 έως 1031 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και εκείνες που αναφέρονται σε ζημίες που προ-
κλήθηκαν από την παράβασή τους,
4) οι διαφορές που αφορούν τον καθορισμό των αποστάσεων 
που επιβάλλουν οι νόμοι και οι κανονισμοί ή οι επιτόπιες συνήθει-
ες για το φύτεμα δένδρων ή φυτειών ή για την ανέγερση φραχτών 
ή για τη διάνοιξη τάφρων,
5) οι διαφορές που αφορούν την παρεμπόδιση της ελεύθερης 
χρήσης δρόμων και μονοπατιών, καθώς και τις ζημίες που προκα-
λούνται από την παρεμπόδιση αυτής,
6) οι διαφορές που αφορούν τη χρήση του τρεχούμενου νερού ή 
την παρεμπόδιση της χρήσης του,
7) οι διαφορές που προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 
834 έως 839 του Αστικού Κώδικα,
8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις των προσώπων που ανα-
φέρονται στα άρθρα 834 και 839 του Αστικού Κώδικα ή των κα-
θολικών διαδόχων τους, εναντίον των πελατών τους ή των καθο-
λικών διαδόχων τους,
9) οι διαφορές από σύμβαση μεταφοράς προσώπων με οποιοδή-
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Άρθρο 16

ποτε μέσο, για τις απαιτήσεις που έχουν από αυτήν οι μεταφορείς 
ή οι πράκτορες ή οι καθολικοί διάδοχοί τους,
10) οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των σωματείων και 
των συνεταιρισμών εναντίον των μελών τους ή των καθολικών δι-
αδόχων τους, για την εισφορά που τους οφείλουν, καθώς και οι δι-
αφορές που αφορούν τις απαιτήσεις που έχουν εναντίον των σω-
ματείων και των συνεταιρισμών τα μέλη ή οι καθολικοί διάδοχοί 
τους για χρηματική ή άλλη παροχή,
11) οι διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις των δικηγόρων ή 
των καθολικών διαδόχων τους για τις αμοιβές και τα έξοδά τους, 
εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες τους σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή 
στο πταισματοδικείο,
12) οι διαφορές που αφορούν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή έξο-
δα των μαρτύρων που εξετάστηκαν σε οποιοδήποτε δικαστήριο 
ή σε διαιτητές, καθώς και εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα ή 
αποζημιώσεις ή έξοδα των διερμηνέων, των μεσεγγυούχων και 
των φυλάκων, με οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, και των 
καθολικών διαδόχων όλων αυτών,
13) οι διαφορές που προκύπτουν από πώληση ζώων, εξαιτίας 
πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτή-
των.
14) Καταργήθηκε.

16 [Εξαιρετική αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων 
εις βάρος των πολυμελών] Στην αρμοδιότητα των μονομε-

λών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόμη και αν η αξία του αντικει-
μένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(250.000) ευρώ:
1) οι διαφορές από μίσθωση πράγματος ή άλλου προσοδοφό-
ρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία που δεν υπάγονται 
στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, 2) οι διαφορές από παρο-
χή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με 
αφορμή την εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζομένους ή τους 
διαδόχους τους ή εκείνους στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώμα-
τα από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδό-
τες ή τους διαδόχους τους, 3) οι διαφορές από παροχή εξαρτημέ-
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Άρθρο 16

νης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την 
εργασία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού 
στον ίδιο εργοδότη, 4) οι διαφορές ανάμεσα στους επαγγελμα-
τίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, 
από την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί, 5) οι 
διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από διατάξεις που 
εξομοιώνονται με διατάξεις συλλογικής σύμβασης, είτε ανάμεσα 
σε αυτούς, που δεσμεύονται από αυτές, είτε ανάμεσα σε αυτούς 
και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάμεσα σε οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης και στους ασφαλισμένους σε αυτούς ή τους διαδόχους 
τους ή εκείνους που κατά το νόμο έχουν δικαιώματα από τη σχέση 
ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημι-
ώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός από εκείνες που αναφέρο-
νται στο άρθρο 15 αρ. 11, συμβολαιογράφων, άμισθων δικαστι-
κών επιμελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, διπλωματούχων μαι-
ών, κτηνιάτρων, μηχανικών και χημικών διπλωματούχων ανώτα-
των και ανώτερων σχολών, μεσιτών που έχουν διοριστεί νόμιμα, 
ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και αν χαρακτηρί-
ζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν και ανεξάρτητα από το 
αν υπάρχει ή όχι συμφωνία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για 
τον τρόπο της πληρωμής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαι-
τήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτη-
σία κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικαστι-
κή αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νομικών προσώπων ή κληρο-
νομιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αμοιβές 
και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συμφω-
νία για τον καθορισμό της αμοιβής ή για τον τρόπο της πληρω-
μής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρω-
μή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, 
τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των πραγματογνωμόνων, των δι-
αιτητών πραγματογνωμόνων και των εκτιμητών, με οποιοδήποτε 
τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών διαδόχων τους, 11) οι 
διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε 
μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή 
τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για απο-
ζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και οι απαιτήσεις από σύμ-
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βαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εται-
ρίες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, 12) οι δια-
φορές από προσβολή της νομής ή κατοχής κινητών ή ακινήτων.

17 [Εξαιρετική αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων 
εις βάρος των ειρηνοδικείων και των πολυμελών πρωτοδι-

κείων] Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγο-
νται πάντοτε:
1) οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γά-
μου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάμου, 
τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες 
πηγάζουν από αυτόν, καθώς και εκείνες του άρθρου 592 αρ. 2,
2) οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αρ. 3, καθώς και 
εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και 
την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση δι-
ακοπής της συμβίωσης,
3) με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄, 
οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων 
από τη σχέση της οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα 
στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτή-
τες ορόφων και διαμερισμάτων και
4) οι διαφορές που αφορούν την ακύρωση αποφάσεων της γενι-
κής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.

17Α Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται 
και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της πε-

ριφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συ-
γκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη με πενταετή 
τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία 
αυτού ως παρέδρου πρωτοδικείου και, σε περίπτωση που δεν υπη-
ρετούν πρωτοδίκες με την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρε-
τούν δεν επαρκούν, από τον αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτοδίκη.

18 [Αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων] Στην αρμοδι-
ότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι δια-

φορές, για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μο-
νομελή πρωτοδικεία.
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