
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από του έτους 2012 που εκδόθηκε το έργο μας «Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής ∆ικο-
νομίας» εκδόθηκαν νεότεροι τροποποιητικοί νόμοι, όπως οι ν. 4138/2013, 4139/2013, 
4172/2013, 4174/2013, 4182/2013, 4198/2013 και 4267/2014. Σαρωτικές όμως αλ-
λαγές επέφερε ο πρόσφατα ψηφισθείς ν. 4335/2015. Συνολικά έχουν γίνει παρεμβάσεις 
σε 287 άρθρα του ΚΠολ∆. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη, προς ενημέρωση των χρηστών 
του κύριου έργου, να εκδοθεί το παρόν συνοπτικό «συμπλήρωμα». ∆εδομένου ότι είναι 
«μετέωρο» ακόμη το βήμα του νομοθέτη, πρόθυμου σε όποια νέα μεταρρύθμιση, μια νέα 
πλήρης έκδοση του κύριου έργου δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση. Έτσι, επί του παρόντος 
πρέπει να αρκεσθούμε στο συμπλήρωμα τούτο.

Χολαργός Οκτώβριος του 2015

 Μιχαήλ Πολυκ. Μαργαρίτης  Άντα Μιχ. Μαργαρίτη
 Αρεοπαγίτης ε.τ.  δικηγόρος παρ’ εφέταις
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
1. Α. Γενικά. Από του έτους 2012 που εκδόθηκε το κύριο έργο «Ερμηνεία Κώδικα Πο-
λιτικής ∆ικονομίας» και είναι ενημερωμένο μέχρι και τους ν. 4055 και 4072/2012, εκδό-
θηκαν νεότεροι τροποποιητικοί νόμοι, όπως οι ν. 4138/2013, 4139/2013, 4172/2013, 
4174/2013, 4182/2013, 4198/2013 και 4267/2014. Σαρωτικές όμως αλλαγές επέφε-
ρε ο πρόσφατα ψηφισθείς ν. 4335/2015. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη προς ενημέρω-
ση των χρηστών του κύριου έργου να εκδοθεί το παρόν συνοπτικό «συμπλήρωμα». Χάριν 
αρτιότητας, τα άρθρα του ΚΠολ∆ παρατίθενται αυτούσια, όπως ισχύουν σήμερα, πλην όμως 
με bold italic χαρακτήρες σημειώνονται οι επελθούσες μεταβολές. Κατά τα λοιπά, ο μελε-
τητής παραπέμπεται στο κύριο έργο της ΕρμΚΠολ∆ικ (έκδ. 2012).

2. Β. Το ιστορικό του ν. 4335/2015. Η ψήφιση του νόμου αυτού παρέστη επιβεβλημένη μετά 
την από 12.7.2015 Απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών των κρατών - μελών της Ευρω-
ζώνης που κυρώθηκε με το ν. 4334/16.7.2015, με την οποία η Χώρα μας δεσμεύτηκε, 
με τη σύμφωνη γνώμη των «θεσμών», να υιοθετήσει μέχρι την 22.7.2015 Σχέδιο Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονομίας. 
3. Το ψηφισθέν νομοσχέδιο αποτελεί έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Χα-
μηλοθώρη που είχε κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων το Νοέμβριο του 2014. Οι σημα-
ντικότερες αλλαγές και καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο διατρέχουν σχεδόν 
ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του και αφορούν κατά κύριο λόγο:
ñ Το πέμπτο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου του ΚΠολ∆, αναφορικά με την τακτική διαδι-
κασία στην πρωτοβάθμια δίκη.
ñ Το τέταρτο βιβλίο του ΚΠολ∆, αναφορικά με τις ειδικές διαδικασίες και τη νέα συστημα-
τική διάρθρωσή τους.
ñ Τα πέμπτο βιβλίο του ΚΠολ∆, αναφορικά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
ñ Το όγδοο βιβλίο του ΚΠολ∆, αναφορικά με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.
ñ Τα υπόλοιπα κεφάλαια του ΚΠολ∆.

4. Γ. Μεταβατικό δίκαιο. Κατά τον κανόνα του ένατου άρθρου του άρθρ. 1 του ν. 
4335/2015, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις, η ισχύς του αρχίζει από 
1.1.2016. Κατά τα λοιπά, ορίζονται τα ακόλουθα: Οι νέες ρυθμίσεις των άρθρ. 237 και 
238, καθώς και αυτές για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες ισχύουν για τις αγω-
γές και ένδικα μέσα που κατατίθενται μετά την 1.1.2016. Οι διατάξεις για την αναγκαστική 
εκτέλεση εφαρμόζονται, όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά τις 
1.1.2016. Ομοίως, οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται σε πτωχεύ-
σεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του, κατά την παρ. 4 του άρθρου ένατου του 
παρόντος. 
5.  Ως προς τις αιτήσεις αναστολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, 
βλ. άρθρ. 632 και 938. Για την ηλεκτρονική Ιστοσελίδα και γνωστοποιήσεις, βλ. άρθρ. 
237, 954, 955, 965, 993, 995, 1003, κατά τις οποίες όπου στις διατάξεις του ΚΠολ∆ 
γίνεται αναφορά σε πλειστηριασμό, ο πλειστηριασμός αυτός μπορεί να διενεργηθεί με ηλε-
κτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός). 
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Γενικές διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εισαγωγικό σημείωμα στα άρθρ. 1-207
1. Από το παρόν Πρώτο Βιβλίο του ΚΠολ∆, με το άρθρ. 1 του ν. 4335/2015 καταρ-
γήθηκε η διάταξη του άρθρ. 147 παρ. 3 και αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρ. 14 
στοιχ. γ, 16, 17, 47, 58 παρ. 1, 79 παρ. 1, 89, 91 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 2, 115, 117 παρ. 
1, 118, 119 παρ. 1 και 4, 126 παρ. 1, 128 παρ. 1, 143 παρ. 1, 147 παρ. 2, 148, 190 παρ. 
2, 192, 200, 204, 205 και 207 παρ. 2.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρ. 51 του ν. 2172/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Για τις λοιπές εκτός Αττικής ναυτικές διαφορές, το Πρωτοδικείο Πειραιά έχει συντρέχουσα 
αρμοδιότητα.» Γενικές διατάξεις
3. Παραθέτουμε χάριν ενημέρωσης των μελετητών τα κυριότερα σημεία του π. δ/τος 
150/2013 «Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτι-
κών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων». Τού-
το, ως προς τις κυριότερες διατάξεις του έχει ως εξής:
Άρθρο: 1. Αρχές – Προϋποθέσεις. 
Η ηλεκτρονική κατάθεση των προτάσεων και των σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων 
και διαδικαστικών εγγράφων) στοχεύει στην επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας 
ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών τους, στην απλο-
ποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης προτάσεων και σχετικών εγγράφων αλλά 
και πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων, καθώς και στη διευκόλυνση
των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους.
Οι αρχές και προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση είναι οι ακόλου-
θες:
α. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια 
και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
β. Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
γ. ∆ιασφάλιση της διαφάνειας, του ελέγχου της ορθότητας της διαδικασίας, της αξιοπιστίας 
κάθε επί μέρους ενέργειας και της εξατομικευμένης ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων 
φυσικών προσώπων και φορέων.δ. ∆ιασφάλιση της συνέχειας της παρεχόμενης υπηρεσίας, 
με την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης μέχρι τη δημο-
σίευση της απόφασης και την άσκηση ενδίκων μέσων.
ε. Τεχνική υποστήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κα-
τάθεσης.
Άρθρο: 2. ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης. 
1. Ο δικηγόρος για την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης των προ-
τάσεων και των σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) 
εισάγει στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα ∆ικηγορικών Συλλόγων το μοναδικό Αριθμό 
Μητρώου του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (αναγνωριστικό) και το συνθηματικό, μέσω 
του οποίου ταυτοποιείται, αναγνωρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα η ιδιότητά του και οι 
αρμοδιότητές του, και εμφανίζονται αυτόματα τα προσωπικά στοιχεία του, μεταξύ των οποίων 
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ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α) και η τυχόν ιδιότητά του ως μέλους δικηγορικής εταιρίας.
2. Στη συνέχεια ο δικηγόρος: α) επιλέγει το αρμόδιο δικαστήριο, το είδος της διαδικασίας 
από τους αντίστοιχους πίνακες και β) καταχωρίζει τους απαραίτητους κωδικούς που έχουν 
εκδοθεί από το ∆ικαστήριο κατά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου και το χαρα-
κτηρίζουν μοναδικά για τη συσχέτισή του με τις (προς κατάθεση) προτάσεις και τα λοιπά 
σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, το είδος του αποδεικτικού μέσου (σημειώματα, υπομνήματα, 
αποδεικτικά έγγραφα,συμπληρωματικές προτάσεις, προσθήκη−αντίκρουση κ.λπ.) και τους 
διαδίκους που εκπροσωπεί.
3. Το Ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα υποβάλλει τα στοιχεία της αίτησης του δικηγόρου στο 
αρμόδιο δικαστήριο, για την προέγκριση της δυνατότητας ηλεκτρονικής κατάθεσης και στη 
συνέχεια το αρμόδιο δικαστήριο ελέγχει την ορθότητα και κανονικότητα των στοιχείων, ενη-
μερώνει τον καταθέτη για το εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο του αιτήματος και επιτρέπει ή όχι 
την κατάθεση. Στην περίπτωση της έγκρισης για την συνέχιση της κατάθεσης, το δικαστήριο 
αποστέλλει στο δικηγόρο την έγκριση της κατάθεσης και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
το εισαγωγικό δικόγραφο (αντικείμενο διαφοράς, αριθμός/έτος κατάθεσης, ημερομηνία 
κατάθεσης, ημερομηνία δικασίμου, διάδικοι). Τα στοιχεία που αποστέλλει το δικαστήριο 
συμπληρώνουν αυτόματα τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας του πληροφοριακού συστήματος 
των ∆ικηγορικών Συλλόγων και ο δικηγόρος καταχωρίζει τα στοιχεία του εντολέα του καθώς 
και τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμεί να του χορηγηθούν. Επιπλέον στη φόρμα εμ-
φανίζονται αναλυτικά τα ποσά, για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου 
∆ικηγορικού Συλλόγου και των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτιρίων 
(ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ) και του ∆ημοσίου.
4. Ο δικηγόρος πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων τελών, εν-
σήμων, παραβόλων και εν γένει δαπανημάτων, με δέσμευση του ποσού πληρωμής από 
τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ως δαπάνημα νοείται το κόστος εκτύπωσης αντιγράφων των 
προτάσεων και των σχετικών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση των αντιγράφων 
που απαιτούνται για την εσωτερική λειτουργία του δικαστηρίου (π.χ ενημέρωση των μελών 
του δικαστηρίου).
5. Μετά την δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του, η διαδι-
κασία κατευθύνεται προς την εφαρμογή του δηλωθέντος κατά την κατάθεση ως αρμοδίου 
δικαστηρίου.
6. Στην εφαρμογή του δικαστηρίου ο δικηγόρος συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία και μετά 
την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το σώμα των 
προτάσεων και των σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων), 
που φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του και το αποστέλλει.
7. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή απάντησης (ηλεκτρονική απόδειξη) από 
το πληροφοριακό σύστημα του δικαστηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο καταθέτων 
έχει δηλώσει ή στην ηλεκτρονική θυρίδα του, η οποία (απάντηση) περιλαμβάνει την έκθεση 
κατάθεσης, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς και τα αντίγραφα που 
τυχόν έχουν ζητηθεί.
Η έκθεση κατάθεσης μνημονεύει, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στις οικείες δια-
τάξεις, την ημερομηνία και την ώρα κατάθεσης. Ως χρόνος κατάθεσης νοείται η ημέρα και 
ώρα αποστολής της απάντησης με το αντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης. Το ηλεκτρονικό 
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έγγραφο με τη σχετική έκθεση κατάθεσης αναρτάται ταυτόχρονα στη σελίδα κατάθεσης της 
ιστοσελίδας του δικαστηρίου και σε σημείο στο οποίο διαθέτει ασφαλή πρόσβαση μόνον ο 
καταθέσας δικηγόρος.
8. Τα εκτυπώματα του δικογράφου και της έκθεσης κατάθεσης, που αποστέλλονται από 
το δικαστήριο στον δικηγόρο και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,λογίζονται ως 
επίσημα αντίγραφα.
Άρθρο: 3. Αρμοδιότητες ∆ικηγορικών Συλλόγων. 
Ο αρμόδιος ∆ικηγορικός Σύλλογος στο πλαίσιο της διαγραφόμενης στο άρθρο 2 διαδικα-
σίας:
α. Ταυτοποιεί τον δικηγόρο και, κατά περίπτωση, την δικηγορική εταιρία και ελέγχει εάν ο δι-
κηγόρος έχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα κατάθεσης του συγκεκριμέ-
νου δικογράφου, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής 
κύρωσης και επιτρέπει στον δικηγόρο ή τη δικηγορική εταιρία να συνεχίσουν τη διαδικασία 
της κατάθεσης.
β. Υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και 
την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτιρίων 
(ΤΑ. Χ.∆Ι.Κ) και του ∆ημοσίου.
γ. ∆ιενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και τον ακριβή επιμερισμό και 
απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς.
δ. ∆ιενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων για την έκδοση των αντιγράφων των 
δικαστηρίων ποσών και τον ακριβή επιμερισμό και απόδοσή τους στα δικαστήρια.
ε. ∆ιαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να επι-
τραπεί στον πιστοποιούμενο δικηγόρο να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση δικογρά-
φου.
Άρθρο: 4. Αρμοδιότητες ∆ικαστηρίων. 
1. Η Γραμματεία του αρμόδιου για την ηλεκτρονική κατάθεση των προτάσεων και σχετικών 
εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) του δικαστηρίου:
α. Υποδέχεται από το ενιαίο σύστημα των ∆ικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης.
β. Υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο προτάσεων, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά μέ-
σα.
γ. Ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των προτάσεων και των σχετικών εγγρά-
φων.
δ. Συνδέει αυτόματα το δικόγραφο των προτάσεων με τα σχετικά έγγραφα, με τη δικάσιμο 
και με τον αριθμό πινακίου ή εκθέματος.
ε. Αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με την έκθεση κατάθεσης η οποία φέρει 
ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
στ. Ενημερώνει το ενιαίο σύστημα των ∆ικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση των προτά-
σεων και σχετικών εγγράφων.
ζ. Παρέχει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης από το Πληροφοριακό Σύστημα που 
διαθέτει, καθημερινώς, εκτός από την προκαθορισμένη ώρα καθημερινής συντήρησης και 
λήψης αντιγράφων (back up) του ∆ικαστηρίου και εφόσον τα Πληροφοριακά Συστήματα 
που εμπλέκονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν είναι εκτός λειτουργίας για 
λόγους συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
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2. Η σύνδεση με τις παραπάνω ιστοσελίδες γίνεται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου (https). 
Τα επισυναπτόμενα έγγραφα (υπομνήματα κ.λπ.) πρέπει να είναι σε μορφή Εντύπου Φο-
ρητού Μορφοτύπου (Portable Document Format, PDF) είτε σε μορφή κειμένου τύπου 
Microsoft Word (DOC ή DOCX) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα.
Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει να φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. ∆ιαφορετικά, 
τα επιμέρους αρχεία (αρχείο κειμένου, αρχείο εικόνας, ήχου ή άλλο πολυμέσο) είναι δυνα-
τόν να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο αρχείο το οποίο φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, 
υπό τον όρο ότι το συνολικό μέγεθος του αρχείου δεν υπερβαίνει την χωρητικότητα των 
ηλεκτρονικών θυρίδων των δικηγόρων.
3. Οι γραμματείς των δικαστηρίων είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν τα στοιχεία των 
δικηγόρων όλων των μερών που συμμετέχουν σε κάθε δίκη. Με την καταχώριση παρέχεται 
η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης ηλεκτρονικά.
4. Οι αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται, καταγράφονται σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό αρχείο 
και συνδέονται με το εισαγωγικό δικόγραφο και τους δικηγόρους που παραστάθηκαν.
Άρθρο: 5. Αυτόματη ενημέρωση. Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρο-
νικής κατάθεσης των προτάσεων και σχετικών εγγράφων, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα 
το δικηγόρο ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχει-
ρήσει εκ νέου, αν το επιθυμεί.
Άρθρο: 6. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. 
1. Τα δικαστήρια τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των προτάσεων και των σχετικών εγγρά-
φων(αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) που κατατίθενται, των εκθέσεων 
κατάθεσης και κάθε άλλου συναφούς ηλεκτρονικού εγγράφου που σχετίζεται με την υπό-
θεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 
3659/2008.
2. Η αναζήτηση των πληροφοριών από το ηλεκτρονικό αρχείο πραγματοποιείται κατά βάση 
με χρήση αλφαβητικού ευρετηρίου των διαδίκων, των δικηγόρων που παραστάθηκαν, του 
αριθμητικού ευρετηρίου των αριθμών κατάθεσης της αγωγής ή άλλου εισαγωγικού εγγρά-
φου και της ημερομηνίας συζήτησης της αγωγής ή άλλου εισαγωγικού δικογράφου.
3. Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις 
ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα και την 
ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτά.
Άρθρο: 7. Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος ∆ιατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(Η συνήθης αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων)

Άρθρο 14
Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:
α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του 
αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης, 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.
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