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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) ΑΡΙΘ.   /2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61, σηµείο γ),  

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

 

                                                 
1 ΕΕ C 221, 8.9.2005, σ. 77. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2005 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της … (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν δηµοσιεύθηκε 
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της …. 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Η Κοινότητα όρισε ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων. Για τη σταδιακή δηµιουργία αυτού του χώρου, η Κοινότητα οφείλει να θεσπίσει, 

µεταξύ άλλων, µέτρα στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις που 

έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

(2) Το άρθρο 65, στοιχείο γ) της Συνθήκης προβλέπει, µεταξύ άλλων, µέτρα που αποσκοπούν 

στην εξάλειψη των εµποδίων για την οµαλή διεξαγωγή πολιτικών δικών, εν ανάγκη 

προωθώντας τη συµβατότητα των κανόνων πολιτικής δικονοµίας που εφαρµόζονται στα 

κράτη µέλη. 

 

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 κάλεσε 

το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσουν νέες νοµοθετικές διατάξεις σχετικά 

µε ζητήµατα που συµβάλλουν στη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας και να 

βελτιώσουν την πρόσβαση στο δίκαιο και έκανε ρητή µνεία, στο συγκεκριµένο πλαίσιο, στις 

διαταγές πληρωµής. 

 

(4) Στις 30 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο θέσπισε ένα πρόγραµµα µέτρων, το οποίο 

καταρτίστηκε από κοινού από το Συµβούλιο και την Επιτροπή, για την εφαρµογή της αρχής 

της αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις1. Σε ορισµένους 

τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των µη αµφισβητούµενων αξιώσεων, αυτό το 

πρόγραµµα προβλέπει τη δυνατότητα να θεσπισθεί στην Κοινότητα ειδική, οµοιόµορφη ή 

εναρµονισµένη διαδικασία για την έκδοση δικαστικής απόφασης. Ο στόχος αυτός 

προωθήθηκε από το Νέο Πρόγραµµα της Χάγης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στις 5 Νοεµβρίου 2004 και καλεί να συνεχισθούν δραστήρια οι εργασίες σχετικά 

µε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

                                                 
1 ΕΕ C 12, 15.1.2001, σ. 1. 
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(5) Η Επιτροπή θέσπισε Πράσινη Βίβλο για διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και 

µέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της εκδίκασης των µικροδιαφορών στις 20 ∆εκεµβρίου 

2002. Η Πράσινη Βίβλος αποτέλεσε την αρχή διαβούλευσης σχετικά µε τους στόχους και τα 

χαρακτηριστικά που θα µπορούσε να έχει µια οµοιόµορφη ή εναρµονισµένη ευρωπαϊκή 

διαδικασία είσπραξης µη αµφισβητούµενων αξιώσεων. 

 

(6) Η ταχεία και αποτελεσµατική είσπραξη αξιώσεων που εκκρεµούν και οι οποίες δεν 

αποτελούν αντικείµενο νοµικής αµφισβήτησης είναι πρωταρχικής σηµασίας για τους 

οικονοµικούς παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδοµένου ότι οι καθυστερηµένες 

πληρωµές αποτελούν µια από τις κύριες αιτίες πτώχευσης, η οποία απειλεί την επιβίωση των 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, και προκαλεί απώλειες πολυάριθµων θέσεων 

απασχόλησης. 

 

(7) Όλα τα κράτη µέλη επιχειρούν να επιλύσουν το πρόβληµα της µαζικής είσπραξης µη 

αµφισβητούµενων αξιώσεων, τα περισσότερα εξ αυτών θεσπίζοντας απλουστευµένη 

διαδικασία διαταγής πληρωµής, αλλά το περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας, όπως και η 

αποτελεσµατικότητα των εθνικών διαδικασιών, ποικίλλουν σηµαντικά. Επιπλέον, οι 

ισχύουσες διαδικασίες είναι συχνά απαράδεκτες ή ανεφάρµοστες στις διασυνοριακές 

υποθέσεις. 

 

(8) Τα εµπόδια που προκύπτουν όσον αφορά την πρόσβαση σε αποτελεσµατική δικαιοσύνη σε 

διασυνοριακές υποθέσεις, και η στρέβλωση του ανταγωνισµού µέσα στην εσωτερική αγορά η 

οποία οφείλεται σε ανισορροπίες ως προς τη λειτουργία των διαδικαστικών µέσων που 

διατίθενται στους πιστωτές στα διάφορα κράτη µέλη, απαιτούν κοινοτική νοµοθεσία η οποία 

να κατοχυρώνει την ύπαρξη ισότιµων όρων για τους δανειστές και τους οφειλέτες σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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(9) Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η απλούστευση, επιτάχυνση και µείωση των εξόδων 

της εκδίκασης διαφορών για διασυνοριακές υποθέσεις όσον αφορά µη αµφισβητούµενες 

χρηµατικές αξιώσεις µε τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής· επίσης, η 

εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωµής σε όλα τα 

κράτη µέλη, µε τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, η τήρηση των οποίων καθιστά περιττές 

τυχόν ενδιάµεσες διαδικασίες στο κράτος µέλος εκτέλεσης πριν από την αναγνώριση και την 

εκτέλεση. 

 

(10) Η διαδικασία που θεσπίζει ο παρών κανονισµός θα πρέπει να αποτελέσει συµπληρωµατικό 

και προαιρετικό µέσο για τον αιτούντα, ο οποίος διατηρεί την πλήρη ευχέρεια προσφυγής στη 

διαδικασία που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός δεν αντικαθιστά, 

ούτε εναρµονίζει τους υφιστάµενους µηχανισµούς είσπραξης µη αµφισβητούµενων αξιώσεων 

δυνάµει του εθνικού δικαίου. 

 

(11) Η διαδικασία θα πρέπει, όσο το δυνατόν περισσότερο, να βασίζεται στη χρήση 

τυποποιηµένων εντύπων για την επικοινωνία µεταξύ δικαστηρίου και διαδίκων προκειµένου 

να την καταστήσει ευκολότερη και να επιτρέψει τη χρήση της αυτόµατης επεξεργασίας 

δεδοµένων. 

 

(12) Τα κράτη µέλη, όταν αποφασίζουν σχετικά µε τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία για την 

έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 

να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

 

(13) Με την αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, ο αιτών θα πρέπει να υποχρεούται να 

χορηγεί επαρκώς ακριβείς πληροφορίες που να προσδιορίζουν µε σαφήνεια και να 

υποστηρίζουν την αξίωσή της προκειµένου να παρέχεται στον καθού η δυνατότητα να 

επιλέγει συνειδητά αν θα την αµφισβητήσει ή όχι. 
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(14) Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, ο αιτών θα πρέπει να υποχρεούται να περιλαµβάνει περιγραφή 

των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία θεµελιώνεται η αξίωση. Προς τούτο, το έντυπο της 

αίτησης θα πρέπει να περιέχει κατά το δυνατόν εξαντλητικό κατάλογο των τύπων 

αποδεικτικών στοιχείων τα οποία συνήθως προσκοµίζονται προς στήριξη χρηµατικών 

αξιώσεων. 

 

(15) Η υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής θα πρέπει να συνεπάγεται την 

καταβολή τυχόν προβλεποµένων δικαστικών εξόδων. 

 

(16) Το δικαστήριο θα πρέπει να εξετάζει την αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων της 

δικαστικής αρµοδιότητας και της περιγραφής των αποδεικτικών στοιχείων, βάσει των 

πληροφοριακών στοιχείων που παρέχονται στο έντυπο της αίτησης. Έτσι το δικαστήριο θα 

έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε εξέταση κατ' αρχάς του βασίµου της αξίωσης και, µεταξύ 

άλλων, να αποκλείει προδήλως αβάσιµες αξιώσεις ή απαράδεκτες αιτήσεις. Η διεξαγωγή 

εξέτασης από δικαστή δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία. 

 

(17) Η απόρριψη της αίτησης δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, 

ενδεχόµενη επανεξέταση της απορριπτικής απόφασης της αίτησης στον αυτό βαθµό 

δικαιοδοσίας, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. 

 

(18) Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής θα πρέπει να ενηµερώνει τον καθού για τις δυνατότητες που 

του προσφέρονται να πληρώσει στον αιτούντα την οφειλή που του επιδικάσθηκε ή, εφόσον 

επιθυµεί να αµφισβητήσει την αξίωση, να καταθέσει δήλωση αντιρρήσεων εντός προθεσµίας 

τριάντα ηµερών.. Εκτός από την παροχή πλήρους ενηµέρωσης σχετικά µε την αξίωση εκ 

µέρους του αιτούντος, ο καθού θα πρέπει να ενηµερώνεται για τη νοµική σηµασία της 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, και, ιδίως, για τις συνέπειες της µη αµφισβήτησης της 

αξίωσης. 
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(19) Λόγω διαφορών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους κανόνες πολιτικής δικονοµίας 

και ειδικά αυτούς που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, είναι ανάγκη να 

αναγραφεί ένας ειδικός λεπτοµερής ορισµός των ελάχιστων κανόνων που θα πρέπει να 

ισχύουν στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Συγκεκριµένα, 

κάθε τρόπος επίδοσης που βασίζεται σε πλάσµα δικαίου όσον αφορά στην τήρηση των 

ελάχιστων αυτών κανόνων δεν θα πρέπει να θεωρείται επαρκής για την επίδοση ή την 

κοινοποίηση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. 

 

(20) Όλοι οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που απαριθµούνται στα άρθρα 13 και 14 

χαρακτηρίζονται είτε από πλήρη βεβαιότητα (άρθρο 13) είτε από πολύ µεγάλη πιθανότητα 

(άρθρο 14) ότι το επιδοθέν ή κοινοποιηθέν έγγραφο έφθασε στον παραλήπτη του. 

 

(21) Η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τον καθού, σύµφωνα µε 

το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), θα πρέπει να νοείται ότι πληροί τις 

απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων µόνον εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα όντως 

αποδέχθηκαν/ παρέλαβαν την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 

(22) Το άρθρο 15 θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καθού δεν µπορεί να 

παραστεί ο ίδιος στο δικαστήριο, όπως συµβαίνει µε νοµικό πρόσωπο, και όταν ορίζεται 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του από τον νόµο, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ο καθού εξουσιοδότησε άλλο πρόσωπο, και ιδίως δικηγόρο, ως εκπρόσωπό του στη 

συγκεκριµένη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου που εκκρεµεί. 

 

(23) Ο καθού µπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο 

έντυπο που περιέχεται στον παρόντα κανονισµό. Ωστόσο, τα δικαστήρια θα πρέπει να 

λαµβάνουν υπόψη οιαδήποτε άλλη γραπτή µορφή αντιρρήσεων, αν είναι διατυπωµένη µε 

σαφήνεια. 
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(24) Η δήλωση αντιρρήσεων που κατατίθεται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας θα πρέπει να 

περατώνει τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και να συνεπάγεται την αυτόµατη 

µεταφορά της υπόθεσης σε τακτική πολιτική διαδικασία, εκτός εάν ο αιτών έχει ρητά ζητήσει 

τη λήξη της διαδικασίας σε µια τέτοια περίπτωση. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, η έννοια της τακτικής πολιτικής διαδικασίας δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται 

αναγκαστικά υπό την έννοια του εθνικού δικαίου. 

 

(25) Μετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων, σε ορισµένες 

εξαιρετικές περιστάσεις, ο καθού θα πρέπει να δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Η επανεξέταση σε εξαιρετικές περιστάσεις δεν θα πρέπει να 

σηµαίνει ότι παρέχεται στον καθού δεύτερη ευκαιρία να αντικρούσει την αξίωση. Κατά τη 

διαδικασία επανεξέτασης, η ουσία της αξίωσης δεν θα πρέπει να αξιολογείται πέραν των 

λόγων που απορρέουν από τις εξαιρετικές περιστάσεις που επικαλείται ο καθού. Οι άλλες 

εξαιρετικές περιστάσεις θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν την περίπτωση κατά την οποία η 

ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής βασίσθηκε σε ψευδή στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 

έντυπο της αίτησης. 

 

(26) Τα δικαστικά έξοδα κατά το άρθρο 25 δεν θα πρέπει να περιλαµβάνουν, παραδείγµατος 

χάριν, δικηγορικές αµοιβές ή τα έξοδα επίδοσης εγγράφων από φορέα άλλο πλην 

δικαστηρίου. 
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(27) Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής η οποία έχει εκδοθεί σε ένα κράτος µέλος και έχει καταστεί 

εκτελεστή θα πρέπει, όσον αφορά την εκτέλεση, να θεωρείται εκδοθείσα στο κράτος µέλος 

στο οποίο ζητείται η εκτέλεση. Η αµοιβαία εµπιστοσύνη προς την απονοµή της δικαιοσύνης 

στα κράτη µέλη δικαιολογεί την κρίση από δικαστήριο ενός κράτους µέλους ότι πληρούνται 

όλοι οι όροι για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής για να µπορεί η διαταγή να 

εκτελεσθεί σε όλα τα άλλα κράτη µέλη χωρίς δικαστικό έλεγχο της ορθής εφαρµογής των 

ελάχιστων δικονοµικών κανόνων στο κράτος µέλος στο οποίο θα εκτελεσθεί η διαταγή. Υπό 

την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ιδίως των ελάχιστων κανόνων που 

θεσπίζονται µε το άρθρο 22, παράγραφος 2 και το άρθρο 23, οι διαδικασίες για την εκτέλεση 

της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής θα πρέπει να εξακολουθούν να διέπονται από το εθνικό 

δίκαιο. 

 

(28) Για τον υπολογισµό των προθεσµιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΟΚ, 

Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισµού των 

κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες1. Ο καθού θα πρέπει να 

ενηµερώνεται σχετικά και να πληροφορείται ότι θα ληφθούν υπόψη οι αργίες του κράτους 

µέλους στο οποίο βρίσκεται το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή 

πληρωµής. 

 

(29) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η καθιέρωση ενιαίου, ταχέως και 

αποτελεσµατικού µηχανισµού για την είσπραξη µη αµφισβητούµενων χρηµατικών αξιώσεων 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη 

και µπορεί, κατά συνέπεια, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων του κανονισµού, 

να υλοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα, 

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 124, 8.6.1971, σελ. 1. 
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(30) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν 

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή1. 

 

(31) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για 

την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν 

ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση και στην εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

 

(32) Η ∆ανία, δυνάµει των άρθρων 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που 

προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συµµετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού, και δεν 

δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

 

1. Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί : 

 

α) στην απλούστευση, επιτάχυνση και µείωση των εξόδων της εκδίκασης διαφορών για 

διασυνοριακές υποθέσεις όσον αφορά µη αµφισβητούµενες χρηµατικές αξιώσεις, µε τη 

θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, και 

 

β) στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωµής σε όλα 

τα κράτη µέλη, µε τη θέσπιση ελαχίστων κανόνων η τήρηση των οποίων καθιστά περιττές 

τυχόν ενδιάµεσες διαδικασίες στο κράτος µέλος εκτέλεσης πριν από την αναγνώριση και την 

εκτέλεση. 

 

2. Ο αιτών δεν κωλύεται από τον παρόντα κανονισµό να επιδιώξει την ικανοποίηση αξίωσης 

κατά την έννοια του άρθρου 4, κάνοντας χρήση άλλης διαδικασίας προβλεπόµενης από το δίκαιο 

κράτους µέλους ή από το κοινοτικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις διασυνοριακού 

χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. ∆εν καλύπτει, ιδίως, φορολογικές, 

τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή την ευθύνη κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την 

άσκηση της κρατικής εξουσίας («acta jure imperii»). 
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2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται: 

 

α) στις περιουσιακές διαφορές από γαµικές σχέσεις, στις διαθήκες και στην κληρονοµική 

διαδοχή, 

 

β) στις πτωχεύσεις, στις διαδικασίες που αφορούν την εκκαθάριση αφερέγγυων εταιριών ή 

άλλων νοµικών προσώπων, στους πτωχευτικούς συµβιβασµούς, στις πράξεις συµβιβασµών 

και άλλες ανάλογες διαδικασίες, 

 

γ) στην κοινωνική ασφάλιση, 

 

δ) στις αξιώσεις που απορρέουν από εξωσυµβατικές ενοχές, εκτός: 

 

i) εάν αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των µερών ή υπάρχει αναγνώριση της 

οφειλής, ή 

 

ii) συνδέονται µε εκκαθαρισµένες οφειλές που προκύπτουν από συγκυριότητα. 

 

3. Στον παρόντα κανονισµό, ο όρος «κράτος µέλος» σηµαίνει τα κράτη µέλη πλην της ∆ανίας. 
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Άρθρο 3 

∆ιασυνοριακές υποθέσεις 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, διασυνοριακή υπόθεση είναι εκείνη κατά την 

οποία τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε κράτος 

µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου. 

 

2. Η κατοικία προσδιορίζεται βάσει των άρθρων 59 και 60 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 

του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 

εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις1. 

 

3. Το κρίσιµο χρονικό σηµείο για να καθορισθεί εάν πρόκειται για διασυνοριακή υπόθεση είναι 

ο χρόνος υποβολής της αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό. 

 

Άρθρο 4  

∆ιαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

 

Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής θεσπίζεται για την είσπραξη χρηµατικών αξιώσεων 

οι οποίες είναι εκκαθαρισµένες και απαιτητές κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για 

ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 12, 16.1.2001, σελ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2245/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L381, 28.12.2004, σελ. 10). 
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Άρθρο 5 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: 

 

1. «κράτος µέλος προέλευσης» : το κράτος µέλος στο οποίο εκδίδεται η ευρωπαϊκή διαταγή 

πληρωµής, 

 

2. «κράτος µέλος εκτέλεσης» : το κράτος µέλος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση ευρωπαϊκής 

διαταγής πληρωµής, 

 

3. «δικαστήριο» : οποιαδήποτε αρχή κράτους µέλους µε αρµοδιότητα σχετική µε τις ευρωπαϊκές 

διαταγές πληρωµής ή κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, 

 

4. «δικαστήριο προέλευσης» : το δικαστήριο που εκδίδει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 

Άρθρο 6 

∆ικαστική αρµοδιότητα 

 

1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, η δικαστική αρµοδιότητα 

προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες κοινοτικού δικαίου, ιδίως του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 44/2001. 

 

2. Ωστόσο, εάν η αξίωση αφορά σύµβαση την οποία έχει συνάψει ένα πρόσωπο, ο 

καταναλωτής, για σκοπό που µπορεί να θεωρηθεί ως ξένος προς την επαγγελµατική ή εµπορική του 

δραστηριότητα, και εάν ο καθού είναι ο καταναλωτής, αρµόδια είναι µόνο τα δικαστήρια του 

κράτους µέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο καθού, κατά την έννοια του άρθρου 59 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001. 
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Άρθρο 7 

Αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής 

 

1. Η αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής υποβάλλεται µέσω του τυποποιηµένου εντύπου 

Α που παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 

 

2. Η αίτηση περιλαµβάνει: 

 

α) τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των διαδίκων και, κατά περίπτωση, των αντιπροσώπων τους, 

καθώς και τα στοιχεία του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση· 

 

β) το ποσό της αξίωσης, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, των τόκων 

και των συµβατικών κυρώσεων και εξόδων· 

 

γ) εάν ζητούνται τόκοι επί της αξίωσης, το επιτόκιο και τη χρονική περίοδο για την οποία 

ζητούνται τόκοι, εκτός εάν προστίθενται στο κεφάλαιο νόµιµοι τόκοι αυτοδίκαια σύµφωνα µε 

το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης· 

 

δ) την αιτία της διαφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των πραγµατικών 

περιστατικών στα οποία θεµελιώνεται η αξίωση και, ενδεχοµένως, των αιτούµενων τόκων· 

 

ε) την περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν την αξίωση· 
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στ) τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται η δικαστική αρµοδιότητα· και 

 

ζ) τον διασυνοριακό χαρακτήρα της υπόθεσης, κατά την έννοια του άρθρου 3. 

 

3. Στην αίτηση, ο αιτών δηλώνει ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ακριβείς, καθόσον είναι 

σε θέση να γνωρίζει, και αναγνωρίζει ότι οιαδήποτε σκόπιµη ψευδής δήλωση δύναται να επισύρει 

αντίστοιχες κυρώσεις βάσει του δικαίου του κράτους µέλους προέλευσης. 

 

4. Στο προσάρτηµα της αίτησης, ο αιτών δύναται να δηλώσει στο δικαστήριο ότι, σε περίπτωση 

αντίθεσης του καθού, αντιτίθεται στη µεταφορά της διαδικασίας στους συνήθεις κανόνες πολιτικής 

δικονοµίας, κατά την έννοια του άρθρου 17. Αυτό δεν εµποδίζει τον αιτούντα να ενηµερώσει 

σχετικά το δικαστήριο εκ των υστέρων, οπωσδήποτε όµως πριν από την έκδοση της διαταγής. 

 

5. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως ή µε άλλα µέσα επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

ηλεκτρονικών µέσων, που είναι αποδεκτά από το κράτος µέλος προέλευσης και διαθέσιµα στο 

δικαστήριο. 

 

6. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή, κατά περίπτωση, από τον αντιπρόσωπό 

του. Όταν η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την παράγραφο 5, υπογράφεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 

υπογραφές1. Η υπογραφή αυτή αναγνωρίζεται στο κράτος µέλος προέλευσης και δεν µπορεί να 

υποβληθεί σε επιπλέον προϋποθέσεις. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 13, 19.1.2000, σ. 12. 
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Εντούτοις, δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή εάν και στο βαθµό που υφίσταται εναλλακτικό 

ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνιών στα δικαστήρια του κράτους µέλους προέλευσης στο οποίο 

έχει πρόσβαση συγκεκριµένη οµάδα προ-εγγεγραµµένων χρηστών µε πιστοποίηση ταυτότητας και 

το οποίο επιτρέπει την ασφαλή ταύτιση των εν λόγω χρηστών. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή για την ύπαρξη τέτοιων συστηµάτων επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 8 

Εξέταση της αίτησης 

 

Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής εξετάζει, το 

συντοµότερο δυνατό και µε βάση το έντυπο αίτησης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 

2, 3, 4, 6 και 7 και αν η αξίωση φαίνεται ότι είναι βάσιµη. Η εξέταση αυτή µπορεί να λαµβάνει τη 

µορφή αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας. 

 

Άρθρο 9 

Συµπλήρωση και διόρθωση 

 

1. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7, και εάν δεν πρόκειται για αξίωση 

προδήλως αβάσιµη ή αίτηση απαράδεκτη, το δικαστήριο παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να 

συµπληρώσει ή να διορθώσει την αίτηση. Το δικαστήριο χρησιµοποιεί το τυποποιηµένο έγγραφο Β 

που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

 

2. Όταν το δικαστήριο καλεί τον αιτούντα να συµπληρώσει ή να διορθώσει την αίτηση, τάσσει 

την προθεσµία την οποία κρίνει κατάλληλη υπό τις περιστάσεις. Το δικαστήριο µπορεί να 

παρατείνει την προθεσµία αυτή κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 
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Άρθρο 10 

Τροποποίηση της αίτησης 

 

1. Αν οι απαιτήσεις του άρθρου 8 πληρούνται για τµήµα µόνο της αξίωσης, το δικαστήριο 

ενηµερώνει τον αιτούντα για τον σκοπό αυτό, χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο C που 

παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Ο αιτών καλείται να δεχθεί ή να αρνηθεί πρόταση για ευρωπαϊκή 

διαταγή πληρωµής για το ποσό που ορίζει το δικαστήριο και ενηµερώνεται για τις συνέπειες της 

απόφασής του. Ο αιτών απαντά επιστρέφοντας το τυποποιηµένο έντυπο C που απέστειλε το 

δικαστήριο εντός προθεσµίας την οποία τάσσει το δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 9, 

παράγραφος 2. 

 

2. Αν ο αιτών δεχθεί την πρόταση του δικαστηρίου, το δικαστήριο εκδίδει ευρωπαϊκή διαταγή 

πληρωµής, σύµφωνα µε το άρθρο 12, για το τµήµα της αξίωσης το οποίο έχει δεχθεί ο αιτών. Οι 

συνέπειες σε σχέση µε το εναποµένον τµήµα της αρχικής απαίτησης διέπονται από το εθνικό 

δίκαιο. 

 

3. Αν ο αιτών δεν αποστείλει την απάντησή του εντός της προθεσµίας την οποία έταξε το 

δικαστήριο ή αρνηθεί την πρόταση του δικαστηρίου, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής στο σύνολό της. 
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Άρθρο 11 

Απόρριψη της αίτησης 

 

1. Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση εφόσον: 

 

α) δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7· ή 

 

β) η αξίωση είναι προδήλως αβάσιµη ή απαράδεκτη· ή 

 

γ) ο αιτών δεν αποστείλει την απάντησή του εντός της προθεσµίας που έταξε το δικαστήριο 

δυνάµει του άρθρου 9, παράγραφος 2· ή  

 

δ) ο αιτών δεν συµπληρώσει ή δεν διορθώσει την αίτησή του εντός της προθεσµίας που έταξε το 

δικαστήριο ή αρνηθεί την πρόταση του δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 10. 

 

Ο αιτών ενηµερώνεται σχετικά µε τους λόγους απόρριψης µέσω του τυποποιηµένου εντύπου D που 

παρατίθεται στο Παράρτηµα IV. 

 

2. Η απόρριψη της αίτησης δεν υπόκειται σε έφεση ή αναίρεση. 

 

3. Η απόρριψη της αίτησης δεν κωλύει τον αιτούντα να επιδιώξει την ικανοποίηση αξίωσης 

µέσω νέας αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής ή κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπει το 

δίκαιο κράτους µέλους. 
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Άρθρο 12 

Έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

 

1. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8, το δικαστήριο εκδίδει, το 

συντοµότερο δυνατό, και κανονικά εντός 30 ηµερών µετά την κατάθεση της αίτησης, ευρωπαϊκή 

διαταγή πληρωµής διά του τυποποιηµένου εντύπου Ε που παρατίθεται στο Παράρτηµα V. 

 

Η προθεσµία των 30 ηµερών δεν περιλαµβάνει τον απαραίτητο χρόνο για τη διόρθωση, τη 

συµπλήρωση ή την τροποποίηση της αίτησης εκ µέρους του αιτούντος. 

 

2. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής εκδίδεται µαζί µε αντίγραφο του εντύπου της αίτησης. ∆εν 

περιλαµβάνει τις πληροφορίες που παρέχει ο αιτών σύµφωνα µε τα προσαρτήµατα 1 και 2 του 

εντύπου Α. 

 

3. Με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, γνωστοποιείται στον καθού ότι έχει τις εξής 

δυνατότητες επιλογής: 

 

α) να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό το οποίο ορίζεται στη διαταγή· ή 

 

β) να αντιταχθεί στη διαταγή µε την κατάθεση δήλωσης αντιρρήσεων στο δικαστήριο 

προέλευσης, που αποστέλλεται εντός 30 ηµερών από την επίδοση ή την κοινοποίηση της 

διαταγής στον καθού. 
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4. Στην ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, ο καθού ενηµερώνεται ότι: 

 

α) η διαταγή πληρωµής εκδόθηκε µε βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που παρέσχε ο αιτών και 

δεν επαληθεύτηκαν από το δικαστήριο, 

 

β) η διαταγή θα καταστεί εκτελεστή εκτός εάν έχει κατατεθεί δήλωση αντιρρήσεων στο 

δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 16, 

 

γ) στην περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση αντιρρήσεων, η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον 

των αρµοδίων δικαστηρίων του κράτους µέλους προέλευσης σύµφωνα µε τους συνήθεις 

κανόνες πολιτικής δικονοµίας, εκτός εάν ο αιτών έχει ζητήσει ρητά να λήξει η διαδικασία σε 

αυτή την περίπτωση. 

 

5. Το δικαστήριο µεριµνά για την επίδοση ή την κοινοποίηση της διαταγής στον καθού 

σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των ελάχιστων κανόνων που προβλέπονται στα 

άρθρα 13, 14 και 15. 

 

Άρθρο 13  

Επίδοση ή κοινοποίηση µε αποδεικτικό παραλαβής εκ µέρους του καθού 

 

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδίδεται ή να κοινοποιείται στον καθού σύµφωνα µε 

το εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση, µε έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

 

α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο 

περιλαµβάνει την ηµεροµηνία παραλαβής και υπογράφεται από τον καθού, 
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β) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση, που βεβαιώνεται µε έγγραφο το οποίο υπογράφεται από 

το αρµόδιο πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή κοινοποίηση και το οποίο αναφέρει ότι ο 

καθού παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παραλάβει χωρίς νόµιµη αιτία, καθώς και την 

ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, 

 

γ) ταχυδροµική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο 

περιλαµβάνει την ηµεροµηνία παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον καθού,  

 

δ) επίδοση ή κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την 

ηµεροµηνία παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον καθού. 

 

Άρθρο 14 

Επίδοση ή κοινοποίηση χωρίς αποδεικτικό παραλαβής εκ µέρους του καθού 

 

1. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής µπορεί επίσης να επιδίδεται ή να κοινοποιείται στον καθού 

σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση, 

µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 

α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στην προσωπική διεύθυνση του καθού, σε πρόσωπα που 

συγκατοικούν µε τον καθού ή εργάζονται εκεί, 

 

β) στην περίπτωση που ο καθού είναι αυτοαπασχολούµενος ή νοµικό πρόσωπο, προσωπική 

επίδοση ή κοινοποίηση στον επαγγελµατικό χώρο του καθού, σε πρόσωπα που 

απασχολούνται από αυτόν, 

 

γ) τοποθέτηση της διαταγής στο γραµµατοκιβώτιο του καθού, 
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δ) κατάθεση της διαταγής σε ταχυδροµικό γραφείο ή σε αρµόδια δηµόσια αρχή και τοποθέτηση 

γραπτής γνωστοποίησης της εν λόγω κατάθεσης στο γραµµατοκιβώτιο του καθού, εφόσον η 

γραπτή γνωστοποίηση διασαφηνίζει τον χαρακτήρα του εγγράφου ως δικογράφου ή το 

έννοµο αποτέλεσµα της γνωστοποίησης ως επέχουσας θέση επίδοσης ή κοινοποίησης και 

σηµατοδοτεί την έναρξη των προθεσµιών, 

 

ε) ταχυδροµική αποστολή χωρίς απόδειξη σύµφωνα µε την παράγραφο 3, εφόσον ο καθού έχει 

τη διεύθυνσή του στο κράτος µέλος προέλευσης, 

 

στ) ηλεκτρονικά µέσα που πιστοποιούνται από αυτόµατη επιβεβαίωση παραλαβής, εφόσον ο 

καθού έχει δεχθεί ρητώς αυτή τη µέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εκ των προτέρων. 

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της 

παραγράφου 1 δεν γίνεται αποδεκτή, εάν η διεύθυνση του οφειλέτη δεν είναι γνωστή µε 

βεβαιότητα. 

 

3. Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1, στοιχεία α), β), γ) και δ), πιστοποιείται 

µέσω: 

 

α) εγγράφου το οποίο υπογράφεται από το αρµόδιο πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή 

κοινοποίηση και το οποίο µνηµονεύει: 

 

 i) τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης που χρησιµοποιήθηκε, και 

 

 ii) την ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, και 

 

iii) εάν η διαταγή επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε άλλο πρόσωπο και όχι στον καθού, το 

όνοµα του προσώπου αυτού και τη σχέση του µε τον καθού, 

 

 ή 

 

β) βεβαίωσης παραλαβής εκ µέρους του προσώπου στο οποίο έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση, 

για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχεία α) και β). 
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Άρθρο 15 

Επίδοση ή κοινοποίηση σε αντιπρόσωπο 

 

Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει των άρθρων 13 ή 14 µπορεί να διενεργείται και στον αντιπρόσωπο 

του καθού. 

 

Άρθρο 16 

Αντίθεση κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

 

1. Ο καθού µπορεί να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

ενώπιον του δικαστηρίου προέλευσης χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο F που παρατίθεται 

στο Παράρτηµα VI, το οποίο του παρέχεται µαζί µε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 

2. Η δήλωση αντιρρήσεων πρέπει να αποστέλλεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 

επίδοσης ή κοινοποίησης της διαταγής στον καθού. 

 

3. Ο καθού δηλώνει στη δήλωση αντιρρήσεων ότι αµφισβητεί την αξίωση, χωρίς να πρέπει να 

προσδιορίζει τους σχετικούς λόγους. 

 

4. Η δήλωση αντιρρήσεων υποβάλλεται εγγράφως ή µε οιοδήποτε άλλο µέσο επικοινωνίας 

αποδεκτό από το κράτος µέλος προέλευσης και διαθέσιµο στο δικαστήριο προέλευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων. 
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5. Η δήλωση αντιρρήσεων υπογράφεται από τον αιτούντα ή, ενδεχοµένως, από τον 

αντιπρόσωπό του. Όταν η δήλωση αντιρρήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4, υπογράφεται σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2, της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Η 

υπογραφή αυτή αναγνωρίζεται στο κράτος µέλος προέλευσης και δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν επιπλέον προϋποθέσεις. 

 

Εντούτοις, δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή εάν και στο βαθµό που υφίσταται εναλλακτικό 

ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνιών στα δικαστήρια του κράτους µέλους προέλευσης στο οποίο 

έχει πρόσβαση συγκεκριµένη οµάδα προεγγεγραµµένων χρηστών µε πιστοποίηση ταυτότητας, και 

το οποίο επιτρέπει την ασφαλή ταύτιση των εν λόγω χρηστών. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή για την ύπαρξη τέτοιων συστηµάτων επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 17 

Αποτελέσµατα της υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων 

 

1. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων εντός της προβλεπόµενης από το άρθρο 16, 

παράγραφος 2 προθεσµίας, η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων του 

κράτους µέλους προέλευσης σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες πολιτικής δικονοµίας, εκτός εάν ο 

αιτών έχει ζητήσει ρητά να λήξει η διαδικασία σε αυτή την περίπτωση. 

 

Όταν ο αιτών επεδίωξε την ικανοποίηση της αξίωσής του µε τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωµής, καµία διάταξη του εθνικού δικαίου δεν θίγει τη θέση του σε µεταγενέστερες τακτικές 

αστικές διαδικασίες. 
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2. Η µετάβαση σε τακτική αστική διαδικασία κατά την έννοια της παραγράφου 1 διέπεται από 

το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης. 

 

3. Ο αιτών ενηµερώνεται για την τυχόν υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων εκ µέρους του καθού 

και για τυχόν µετάβαση σε τακτικές αστικές διαδικασίες. 

 

Άρθρο 18 

Εκτελεστότητα 

 

1. Εάν, εντός της προθεσµίας του άρθρου 16, παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη κατάλληλο 

χρονικό διάστηµα ώστε το δικόγραφο της δήλωσης να φτάσει, δεν έχει υποβληθεί δήλωση 

αντιρρήσεων ενώπιον του δικαστηρίου προέλευσης, το δικαστήριο κηρύσσει αµελλητί εκτελεστή 

την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο G που παρατίθεται 

στο Παράρτηµα VΙΙ. Το δικαστήριο προέλευσης επαληθεύει την ηµεροµηνία επίδοσης ή 

κοινοποίησης. 

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι τυπικές προϋποθέσεις της εκτελεστότητας διέπονται 

από το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης. 

 

3. Το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα την εκτελεστή ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 

Άρθρο 19 

Κατάργηση του εκτελεστήριου τύπου 

 

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής που κατέστη εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης 

αναγνωρίζεται και εκτελείται στα λοιπά κράτη µέλη χωρίς να απαιτείται αναγνώριση της 

εκτελεστότητάς της και χωρίς να είναι δυνατή η αµφισβήτησή της. 

 



 
7535/3/06 REV 3  ZAC/ag 26 
 DG H II   EL 

Άρθρο 20 

Επανεξέταση σε έκτακτες περιπτώσεις 

 

1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, ο καθού 

δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής ενώπιον του αρµόδιου 

δικαστηρίου του κράτους µέλους προέλευσης, όταν: 

 

α) i) η διαταγή πληρωµής επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε µε έναν από τους τρόπους που 

προβλέπονται στο άρθρο 14, και 

 

 ii) η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση ο καθού να 

προετοιµάσει την υπεράσπισή του, χωρίς δική του υπαιτιότητα, 

 

 ή 

 

β) ο καθού δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω 

εκτάκτων περιστάσεων, χωρίς δική του υπαιτιότητα, 

 

εφόσον και στις δύο περιπτώσεις ενεργεί ταχέως. 

 

2. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, ο καθού 

δικαιούται επίσης να ζητήσει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής ενώπιον του 

αρµόδιου δικαστηρίου του κράτους µέλους προέλευσης, όταν η έκδοση της ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωµής ήταν προδήλως εσφαλµένη, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισµό, ή λόγω άλλων εξαιρετικών περιστάσεων. 



 
7535/3/06 REV 3  ZAC/ag 27 
 DG H II   EL 

3. Εάν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του καθού µε βάση το ότι δεν ισχύει κανένας από 

τους λόγους επανεξέτασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η ευρωπαϊκή διαταγή 

πληρωµής παραµένει εν ισχύι. 

 

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι η επανεξέταση δικαιολογείται για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής καθίσταται άκυρη. 

 

Άρθρο 21 

Εκτέλεση 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι διαδικασίες εκτέλεσης 

διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης. 

 

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής που καθίσταται εκτελεστή εκτελείται σύµφωνα µε τους αυτούς 

όρους που ισχύουν για εκτελεστή απόφαση εκδοθείσα στο κράτος µέλος εκτέλεσης. 

 

2. Για την εκτέλεση σε άλλο κράτος µέλος, ο αιτών προσκοµίζει ενώπιον των αρµόδιων αρχών 

εκτέλεσης του συγκεκριµένου κράτους µέλους: 

 

α) αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, όπως έχει κηρυχθεί εκτελεστή από το 

δικαστήριο προέλευσης, η οποία πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η 

γνησιότητά του, και 
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β) εφόσον απαιτείται, µετάφραση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής στην επίσηµη γλώσσα 

του κράτους µέλους εκτέλεσης ή, εάν το εν λόγω κράτος µέλος έχει πλείονες επίσηµες 

γλώσσες, στην επίσηµη γλώσσα ή µία από τις επίσηµες γλώσσες της διαδικασίας ενώπιον του 

δικαστηρίου, στον τόπο όπου επιδιώκεται η εκτέλεση, σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του 

κράτους µέλους, ή σε άλλη γλώσσα, την οποία το κράτος µέλος εκτέλεσης έχει δηλώσει ότι 

µπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να υποδεικνύει την επίσηµη γλώσσα ή τις 

επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της δικής του, που µπορεί να 

δεχθεί για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. Η µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο 

εξουσιοδοτηµένο προς αυτό σε ένα από τα κράτη µέλη. 

 

3. Σε αιτούντα που ζητεί σε κράτος µέλος την εκτέλεση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, η 

οποία εκδόθηκε σε άλλο κράτος µέλος, δεν επιβάλλεται οιαδήποτε εγγύηση ή υποχρέωση 

κατάθεσης χρηµατικού ποσού µε την αιτιολογία ότι είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την κατοικία ή 

τη διαµονή του στο κράτος εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 22 

Άρνηση εκτέλεσης 

 

1. Η εκτέλεση απορρίπτεται, κατόπιν αιτήσεως του καθού, από το αρµόδιο δικαστήριο του 

κράτους µέλους εκτέλεσης, εάν η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής είναι ασυµβίβαστη µε 

προγενέστερη απόφαση ή διαταγή που είχε εκδοθεί προηγουµένως σε κράτος µέλος ή σε τρίτη 

χώρα, εφόσον: 

 

α) η προγενέστερη απόφαση ή διαταγή αφορούσε την αυτή υπόθεση και έχει εκδοθεί µεταξύ 

των αυτών διαδίκων, και 
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β) η προγενέστερη απόφαση ή διαταγή πληροί τους αναγκαίους όρους για την αναγνώρισή της 

στο κράτος µέλος εκτέλεσης, και 

 

γ) το ασυµβίβαστο δεν θα µπορούσε να έχει προβληθεί δι’ ενστάσεως σε διαδικασία ενώπιον 

δικαστηρίου στο κράτος µέλος προέλευσης. 

 

2. Η εκτέλεση απορρίπτεται επίσης, κατόπιν αιτήσεως, εφόσον και στο βαθµό που ο καθού έχει 

καταβάλει στον αιτούντα το ποσό που επιδικάσθηκε στην ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 

3. Σε καµία περίπτωση, δεν µπορεί, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής να επανεξετασθεί επί της 

ουσίας στο κράτος µέλος εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 23 

Αναστολή ή περιορισµός της εκτέλεσης 

 

Εάν ο καθού έχει ζητήσει την επανεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 20, το αρµόδιο δικαστήριο στο 

κράτος µέλος εκτέλεσης µπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του: 

 

α) να περιορίζει τη διαδικασία εκτέλεσης σε συντηρητικά µέτρα, ή 

 

β) να εξαρτά την εκτέλεση από την παροχή της εγγύησης που αυτό καθορίζει, ή 

 

γ) σε έκτακτες περιστάσεις, να αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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Άρθρο 24 

Παράσταση δικηγόρου 

 

Η παράσταση δικηγόρου ή άλλου επαγγελµατία νοµικού δεν είναι υποχρεωτική: 

 

α) για τον αιτούντα όσον αφορά την αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, 

 

β) για τον καθού όσον αφορά την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωµής. 

 

Άρθρο 25 

∆ικαστικά έξοδα 

 

1. Τα συνδυασµένα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής και 

της τακτικής διαδικασίας που ακολουθεί σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων κατά της 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής σε κράτος µέλος, δεν υπερβαίνουν τα δικαστικά έξοδα τακτικής 

διαδικασίας χωρίς προηγούµενη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής στο εν λόγω κράτος 

µέλος. 

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, τα δικαστικά έξοδα περιλαµβάνουν τα 

καταβλητέα στο δικαστήρια έξοδα και τέλη, το ποσό των οποίων καθορίζεται σύµφωνα µε το 

εθνικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 26 

Σχέση µε το εθνικό δικονοµικό δίκαιο 

 

Όλα τα δικονοµικά ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τον παρόντα κανονισµό διέπονται από 

το εθνικό δίκαιο. 
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Άρθρο 27 

Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 

 

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του 

Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών 

και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις1. 

 

Άρθρο 28 

Πληροφορίες σχετικά µε τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης και την εκτέλεση 

 

Τα κράτη µέλη συνεργάζονται προκειµένου να εξασφαλίσουν την ενηµέρωση του ευρέως κοινού 

και των επαγγελµατικών κύκλων σχετικά µε:  

 

α) το κόστος επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων, 

β) τις αρχές οι οποίες έχουν αρµοδιότητα όσον αφορά την εκτέλεση για τους σκοπούς της 

εφαρµογής των άρθρων 21, 22 και 23, 

 

ιδίως µέσω του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις που έχει 

θεσπισθεί σύµφωνα µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ της 28ης Μαΐου 20012. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 160, 30.6.2000, σελ. 37. 
2  ΕΕ L 174, 27.6.2001, σελ. 25. 
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Άρθρο 29 

Πληροφορίες σχετικά µε τη δικαιοδοσία, τις διαδικασίες επανεξέτασης, 

τα µέσα επικοινωνίας και τις γλώσσες 

 

1. Μέχρι τις …………………………,∗ τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή: 

 

α) τα δικαστήρια που είναι αρµόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, 

 

β) τη διαδικασία επανεξέτασης και τα αρµόδια δικαστήρια για τους σκοπούς εφαρµογής του 

άρθρου 20, 

 

γ) τα µέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής 

διαταγής πληρωµής και είναι διαθέσιµα στα δικαστήρια, 

 

δ) τις αποδεκτές γλώσσες σύµφωνα µε το άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο β). 

 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των 

πληροφοριών αυτών. 

 

2. Η Επιτροπή θέτει τις κοινοποιηθείσες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πληροφορίες στη 

διάθεση του κοινού δια της δηµοσιεύσεως στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

δι’ οιουδήποτε άλλου ενδεδειγµένου µέσου. 

 

                                                 
∗  18 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 30 

Τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων 

 

Τα τυποποιηµένα έντυπα που παρατίθενται στα Παραρτήµατα ενηµερώνονται ή προσαρµόζονται 

τεχνικά, εξασφαλίζοντας την πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται από το άρθρο 31, παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 31 

Επιτροπή 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείτε από την επιτροπή που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 75 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001. 

 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
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Άρθρο 32 

Aναθεώρηση 

 

Μέχρι τις ……….....*, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, λεπτοµερή έκθεση για τον απολογισµό 

λειτουργίας της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει 

αξιολόγηση της διαδικασίας όπως έχει λειτουργήσει και εκτεταµένη αξιολόγηση των επιπτώσεων 

για κάθε κράτος µέλος. 

 

Προς τον σκοπό αυτό, και για να διασφαλισθεί ότι λαµβάνεται δεόντως υπόψη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η βέλτιστη πρακτική και αντικατοπτρίζονται οι αρχές της καλύτερης νοµοθεσίας, τα κράτη 

µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη διασυνοριακή λειτουργία της 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αφορούν τα δικαστικά έξοδα, 

την ταχύτητα της διαδικασίας, την αποτελεσµατικότητα, την ευκολία χρήσης και τις εσωτερικές 

διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωµής των κρατών µελών. 

 

Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις προσαρµογής. 

 

Άρθρο 33 

Έναρξη ισχύος 

 

 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσής του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 Εφαρµόζεται από την …………………….**, εξαιρέσει των άρθρων 28, 29, 30 και 31 που 

εφαρµόζονται από την ………………………***. 

 

                                                 
* Πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
** 24 µήνες µετά την έκδοση του παρόντος κανονισµού. 
*** 18 µήνες µετά την έκδοση του παρόντος κανονισµού. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

================= 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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JUSTCIV 65 
CODEC 254 

 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 30 Ιουνίου 2006 για 

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

________________________________________________________________________________ 
7535/3/06 REV 3 ADD 1  ZAC/mks 1 
 DG H II  EL 

Αίτηση  ευρωπαϊκής  διαταγής πληρωµής  
Έντυπο Α  Άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006 + του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής  
 

   

∆ιαβάστε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα - θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε αυτό το 
έντυπο! 

 

1. ∆ικαστήριο  
 
∆ικαστήριο 
  
∆ιεύθυνση 
  
Τ.Κ. 
  Πόλη  
  Χώρα  

  
 

 

Αριθµός υπόθεσης

(συµπληρώνεται από το δικαστήριο)   
  Παρελήφθη από το δικαστήριο 

 

2. ∆ιάδικοι  και  αντιπρόσωποί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος καθού * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 

* λ.χ. δικηγόρος     ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος     *** προαιρετικά 
Κωδικός 
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση 
  Τ.Κ. 
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει) 

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία***  

  
Κωδικός 
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία***  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία***  
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3. Στοιχεία  στα  οποία  θεµελιώνεται  η  δικαστική  αρµοδιότητα  
Κωδικοί : 
Κατοικία ή έδρα του καθού ή ενός των καθών 
Τόπος εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης 
Τόπος στον οποίο επήλθε η ζηµία 
Σε περίπτωση που η διαφορά απορρέει από τη λειτουργία υποκαταστήµατος, πρακτορείου ή άλλης επαγγελµατικής εγκατάστασης, τόπος στον οποίο 
ευρίσκεται το εν λόγω υποκατάστηµα, πρακτορείο ή άλλη επαγγελµατική εγκατάσταση 
Έδρα του οµίλου (τραστ) 
Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά την καταβολή αµοιβής για τη διάσωση φορτίου ή ναύλου, έδρα του δικαστηρίου υπό  την ευθύνη του οποίου έχει 
κατασχεθεί ή θα µπορούσε να είχε κατασχεθεί το φορτίο ή ο ναύλος  07 Κατοικία του αντισυµβαλλοµένου, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου 
σε ασφαλιστικές υποθέσεις 
Κατοικία ή έδρα του καταναλωτή 
Συνήθης τόπος εργασίας του εργαζοµένου 
Τόπος στον οποίο ευρίσκεται η επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο εργαζόµενος 
Τόπος στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο 
Επιλογή δικαστηρίου από τους διαδίκους 
Κατοικία του δικαιούχου διατροφής  

4 Άλλο (να προσδιορισθεί) 
 
Κωδικός 
  ∆ιευκρίνιση µόνο για τον κωδικό 14  

  
 

 

4. ∆ιασυνοριακή  φύση  της  υπόθεσης   
Κωδικοί : 
01 Βέλγιο  
02 Τσεχική ∆ηµοκρατία  
03 Γερµανία  
04 Εσθονία  
05 Ελλάδα   
06 Ισπανία  
07 Γαλλία  
08 Ιρλανδία  
09 Ιταλία  
10 Κύπρος   
11 Λετονία  
12 Λιθουανία  
13 Λουξεµβούργο  
14 Ουγγαρία  
15 Μάλτα   
16 Κάτω Χώρες  
17 Αυστρία  
18 Πολωνία  
19 Πορτογαλία  
20 Σλοβενία   
21 Σλοβακία  
22 Φινλανδία  
23 Σουηδία  
24 Ηνωµένο Βασίλειο  
25 Άλλο (να προσδιορισθεί)  
Κατοικία, έδρα ή συνήθης διαµονή του αιτούντος  
  Κατοικία, έδρα ή συνήθης διαµονής του καθού  
  Χώρα του δικαστηρίου 

  
 

 

5. Στοιχεία  τράπεζας  (προαιρετικά)   
5.1 Καταβολή των δικαστικών εξόδων από τον αιτούντα 
Κωδικοί :    01 Με τραπεζικό έµβασµα      02 Με πιστωτική κάρτα 03 Είσπραξη από το δικαστήριο από τον τραπεζικό λογαριασµό του 
αιτούντος 
   04 Νοµική συνδροµή 05 Άλλο (να προσδιορισθεί)  

Εάν επιλέξετε τον κωδικό 02 ή 03, συµπληρώστε τα στοιχεία τράπεζας στο προσάρτηµα I  

Κωδικός 
  Να προσδιορισθεί στην περίπτωση του κωδικού 05  

  
 
5.2 Πληρωµή του επιδικασθέντος ποσού από τον καθού  
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∆ικαιούχος λογαριασµού 
  Ονοµασία τράπεζας (BIC) ή άλλος σχετικός τραπεζικός κωδικός 

  
Αριθµός λογαριασµού 
  ∆ιεθνής αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN)  
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EUR Ευρώ CYP Λίρα Κύπρου CZK Κορώνα Τσεχίας EEK Κορώνα Εσθονίας GBP Λίρα Αγγλίας 
HUF Φορίντ Ουγγαρίας LTL Λίτας Λιθουανίας LVL Λατς Λετονίας MTL Λίρα Μάλτας PLN Ζλότυ Πολωνίας 
SEK Κορώνα Σουηδίας SIT Τολάρ Σλοβενίας SKK Κορώνα Σλοβακίας Άλλο (σύµφωνα µε το διεθνή τραπεζικό κωδικό) 

6. Κεφάλαιο Νόµισµα  

  Συνολική αξία του κεφαλαίου, εκτός τόκων και εξόδων  

  
 
Η αξίωση αφορά (Κωδικός 1)  
Σύµβαση πώλησης  
Σύµβαση µίσθωσης - κινητό 
Σύµβαση µίσθωσης - ακίνητο  
Σύµβαση µίσθωσης - εµπορική µίσθωση  
Σύµβαση υπηρεσιών - ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο, νερό, τηλέφωνο 
Σύµβαση υπηρεσιών - ιατρικές υπηρεσίες  
Σύµβαση υπηρεσιών - µεταφορές  
Σύµβαση υπηρεσιών - νοµικές, φορολογικές, τεχνικές συµβουλές 
Σύµβαση υπηρεσιών - ξενοδοχείο, εστιατόριο 
Σύµβαση υπηρεσιών - επισκευές 11 Σύµβαση υπηρεσιών - µεσιτεία  
Σύµβαση υπηρεσιών - άλλη (να προσδιορισθεί) 
Κτηριακή σύµβαση  
Σύµβαση ασφάλισης  
∆άνειο 
Εγγύηση ή άλλα εχέγγυα  
Αξιώσεις που απορρέουν από εξωσυµβατικές ενοχές, εάν υφίσταται συµφωνία µεταξύ των διαδίκων ή αναγνώριση της οφειλής (λ.χ. αποζηµίωση, 
αδικαιολόγητος πλουτισµός) 18 Αξιώσεις που απορρέουν από συνιδιοκτησία  
Αποζηµίωση - σύµβαση  
Συµφωνία συνδροµής (εφηµερίδα, περιοδικό) 
Έξοδα εγγραφής µέλους 
Σύµβαση απασχόλησης  
Εξωδικαστικός συµβιβασµός 
Συµφωνία συντήρησης  

5 Άλλη αξίωση (να προσδιορισθεί) 
Περιστάσεις των οποίων γίνεται επίκληση (Κωδικός 2)  
Μη πληρωµή  
Ανεπαρκής πληρωµή  
Καθυστερηµένη πληρωµή 33 Μη παράδοση προϊόντων ή µη παροχή υπηρεσιών  
Παράδοση ελαττωµατικών προϊόντων ή υπηρεσιών  35 Αγαθό ή υπηρεσία που δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία 

6 Άλλο (να προσδιορισθεί) 
Άλλες λεπτοµέρειες (Κωδικός 3) 
Τόπος αγοράς  
Τόπος παράδοσης  
Ηµεροµηνία αγοράς 43 Ηµεροµηνία παράδοσης 
Είδος αγαθών ή υπηρεσιών 
∆ιεύθυνση ακινήτου 46 Σε περίπτωση δανείου, σκοπός : Καταναλωτικό δάνειο 
Σε περίπτωση δανείου, σκοπός : Ενυπόθηκο δάνειο  

8 Άλλες λεπτοµέρειες (να προσδιορισθούν) 
 

 
 
ΑΑ  
1 Κωδ. 1  
   Κωδ. 2  
   Κωδ. 3  
   Αιτιολόγηση  
   Ηµεροµηνία* (ή περίοδος)  
   Ποσό  

   

ΑΑ  
2 Κωδ. 1  
   Κωδ. 2  
   Κωδ. 3  
   Αιτιολόγηση  
   Ηµεροµηνία* (ή περίοδος)  
   Ποσό  

   

ΑΑ  
3 Κωδ. 1  
   Κωδ. 2  

   Κωδ. 3  
   Αιτιολόγηση  
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   Ηµεροµηνία* (ή περίοδος)  
   Ποσό  

   

ΑΑ  
4 Κωδ. 1  
   Κωδ. 2  
   Κωδ. 3  
   Αιτιολόγηση  
   Ηµεροµηνία* (ή περίοδος)  

   Ποσό  

   

* Μορφή ηµεροµηνίας : ηµέρα/µήνας/έτος  
 

Η αξίωση εκχωρήθηκε στον αιτούντα από (εφόσον ισχύει)  
Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
       Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
 

Πρόσθετες διευκρινίσεις για αξιώσεις που αφορούν καταναλωτικές συµβάσεις (εφόσον ισχύει)  
Η αξίωση αφορά θέµατα σχετικά µε καταναλωτικές συµβάσεις Εάν ναι, ο καθού είναι ο καταναλωτής  Εάν ναι, ο καθού έχει την κατοικία ή 
την έδρα του στο κράτος µέλος δικαστήριο του οποίου έχει επιληφθεί κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συµβουλίου  
  ναι           όχι          ναι           όχι          ναι           όχι         
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7. Τόκος   
Κωδικοί (να συνδυασθούν αριθµοί και γράµµατα) :  
 1 Νόµιµος   2 Συµβατικός   3 Κεφαλαιοποίηση τόκων   4 Επιτόκιο δανείου **  5 Ποσό υπολογιζόµενο από τον αιτούντα  6 Άλλο *** 
A Ανά έτος  B Ανά εξάµηνο  C Ανά τρίµηνο  D Ανά µήνα  E Άλλο ***  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Επιτόκιο (%)  
  % του βασικού επιτοκίου (ΕΚΤ)  
  για (ποσό)  
  από  
  έως 

  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Επιτόκιο (%)  
  % του βασικού επιτοκίου (ΕΚΤ)  
  για (ποσό)  
  από  
  έως  

  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Επιτόκιο (%)  
  % του βασικού επιτοκίου (ΕΚΤ)  
  για (ποσό)  
  από  
  έως  

  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Επιτόκιο (%)  
  % του βασικού επιτοκίου (ΕΚΤ)  
  για (ποσό))  
  από  

  έως  

  
ΑΑ *  
  Να προσδιορισθεί στην περίπτωση του κωδικού 6 και/ή E  

  
 

 
* Συµπληρώνεται ο σχετικός αριθµός αναφοράς (ΑΑ) της αξίωσης 
** Που έχει συναφθεί από τον αιτούντα και είναι τουλάχιστον ίσο µε το ποσό του κεφαλαίου 
*** Να προσδιορισθεί 
 

8. Συµβατικές  κυρώσεις  (εφόσον  ισχύει)  
Ποσό  
  Να προσδιορισθεί 

  
 
 

9. Έξοδα  (εφόσον  ισχύει)  
Κωδικοί : 01 ∆ικαστικά Τέλη  02 Άλλα (να προσδιορισθούν) 

 
Κωδικός  
  ∆ιευκρίνιση µόνο για τον κωδικό 02  
  Νόµισµα  
  Ποσό  

  
Κωδικός  
  ∆ιευκρίνιση µόνο για τον κωδικό 02  

  Νόµισµα  
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  Ποσό  

  
Κωδικός  
  ∆ιευκρίνιση µόνο για τον κωδικό 02  
  Νόµισµα  

  Ποσό 
  
Κωδικός  
  ∆ιευκρίνιση µόνο για τον κωδικό 02  

  Νόµισµα  
  Ποσό 
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10. ∆ιαθέσιµα  αποδεικτικά  στοιχεία  προς  υποστήριξη  της  αξίωσης  
Κωδικοί   01 Έγγραφες αποδείξεις  02 Μαρτυρικές καταθέσεις  03 Μαρτυρίες πραγµατογνωµόνων  04 Επιθεώρηση 
αντικειµένου ή χώρου  05 Άλλο (να προσδιορισθεί)  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων  

  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων  
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

  
ΑΑ *  
  Κωδικός  
  Περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων  
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

  
 

 
* Συµπληρώνεται ο σχετικός αριθµός αναφοράς (ΑΑ) της αξίωσης     
 

11. Πρόσθετες  δηλώσεις  και  συµπληρωµατικές  πληροφορίες  (εφόσον  
απαιτούνται) 

 
   

 

Ζητώ δια της παρούσης από το δικαστήριο να διατάξει τον καθού / τους καθών να καταβάλει / να 
καταβάλουν στον αιτούντα/τους αιτούντες το ποσό του ανωτέρω κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων 
τόκων, συµβατικών κυρώσεων και εξόδων. 

∆ηλώνω ότι, σύµφωνα µε όσα γνωρίζω, οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αληθείς και παρέχονται καλή τη 
πίστει.  
 
Γνωρίζω ότι η σκόπιµη ψευδής δήλωση µπορεί να επισύρει κυρώσεις σύµφωνα µε τo δίκαιο του κράτους 
µέλους προέλευσης. 
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος) 
  Υπογραφή και/ή σφραγίδα 
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Προσάρτηµα  I  της  αίτησης  ευρωπαϊκής  διαταγής  πληρωµής  
Στοιχεία τράπεζας προς τον σκοπό της καταβολής των δικαστικών εξόδων από τον αιτούντα 
Κωδικοί :     02 Με πιστωτική κάρτα     03 Είσπραξη από το δικαστήριο από τον τραπεζικό λογαριασµό του αιτούντος 
Κωδικός  
  ∆ικαιούχος λογαριασµού /  
  Ονοµασία τράπεζας (BIC) ή άλλος σχετικός τραπεζικός κωδικός / Εταιρία πιστωτικής κάρτας 

  
Αριθµός λογαριασµού / Αριθµός πιστωτικής κάρτας  
  ∆ιεθνής αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) / Ηµεροµηνία λήξης και αριθµός ασφαλείας πιστωτικής κάρτας 
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Προσάρτηµα  II της  αίτησης  ευρωπαϊκής  διαταγής  πληρωµής  
Αντίθεση προς τη µεταφορά στην τακτική αστική διαδικασία    Αριθµός υπόθεσης 
(συµπληρώνεται εάν το προσάρτηµα αποσταλεί στο δικαστήριο χωριστά από το έντυπο της αίτησης) 

   
 
Έγινε στ  
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/χρόνος)  

  Υπογραφή κα/ή σφραγίδα  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΝΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ   

 
Σηµαντικές πληροφορίες 

Το παρόν έντυπο πρέπει να συµπληρώνεται στη γλώσσα ή σε µία από τις γλώσσες που χρησιµοποιεί το 
επιληφθέν δικαστήριο. Σηµειώνεται ότι το έντυπο διατίθεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό µπορεί να βοηθήσει στη συµπλήρωση του εντύπου στην απαιτούµενη  
γλώσσα. 

Εάν ο καθού υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων κατά της αξίωσής σας, η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον των 
αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες της πολιτικής δικονοµίας. Εάν, σε αυτή την 
περίπτωση, δεν επιθυµείτε τη συνέχιση της διαδικασίας, θα πρέπει να υπογράψετε και το προσάρτηµα 2 
του παρόντος εντύπου. Το προσάρτηµα αυτό θα πρέπει να έχει παραληφθεί από το δικαστήριο πριν από 
την έκδοση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής. 

Εάν η αίτηση αφορά αξίωση κατά καταναλωτή σχετική µε καταναλωτική σύµβαση, υποβάλλεται στο αρµόδιο 
δικαστήριο του κράτους µέλους στο οποίο έχει την κατοικία ή την έδρα του ο καταναλωτής. Στις άλλες 
περιπτώσεις, η αίτηση υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες δικαιοδοσίας διατίθενται στον 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό Άτλαντα http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε παραλείψει την υπογραφή και την ηµεροµηνία στην τελευταία σελίδα του εντύπου. 
Οδηγίες  
Στην αρχή κάθε τµήµατος, παρατίθενται ειδικοί κωδικοί που θα πρέπει να εισάγονται, κατά περίπτωση, στα κατάλληλα 
τετραγωνίδια. 
1. ∆ικαστήριο   Για την επιλογή δικαστηρίου, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται η δικαστική αρµοδιότητα.  

2. ∆ιάδικοι και αντιπρόσωποί τους   Στο πεδίο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται οι διάδικοι και οι αντιπρόσωποί τους, 
εφόσον υπάρχουν, µε τους κωδικούς που περιέχονται στο έντυπο. Το τετραγωνίδιο [Κωδικός αναγνώρισης] θα πρέπει να 
παραπέµπει, εφόσον ισχύει, στον ειδικό αριθµό που έχουν οι νοµικοί σύµβουλοι σε ορισµένα κράτη µέλη για να µπορούν να 
επικοινωνούν µε ηλεκτρονικά µέσα µε το δικαστήριο (βλ. άρθρο 7, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. .../2006)+, στον αριθµό µητρώου των εταιριών ή οργανισµών ή σε οποιονδήποτε ισχύοντα αριθµό αναγνώρισης των 
φυσικών προσώπων. Το τετραγωνίδιο «Άλλα στοιχεία» µπορεί να περιέχει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
επιτρέπουν τον προσδιορισµό του προσώπου (π.χ. ηµεροµηνία γέννησης, θέση που κατέχει στη συγκεκριµένη εταιρία ή 
οργανισµό). Εάν υπάρχουν περισσότεροι από τέσσερις διάδικοι και/ή αντιπρόσωποι, παρακαλείσθε να χρησιµοποιείτε το 
πεδίο [11].  

3. Στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται η δικαστική αρµοδιότητα   Βλ. «Σηµαντικές πληροφορίες» ανωτέρω. 
4. ∆ιασυνοριακή φύση της υπόθεσης   Για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρούσα διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής, τουλάχιστον 
δύο από τα τετραγωνίδια του πεδίου αυτού πρέπει να αναφέρονται σε διαφορετικά κράτη. 

5. Στοιχεία τράπεζας (προαιρετικά)   Στο πεδίο [5.1] είναι δυνατόν να ενηµερώνετε το δικαστήριο για τον τρόπο µε τον 
οποίο σκοπεύετε να πληρώσετε τα δικαστικά τέλη. Σηµειώνεται ότι δεν είναι απαραιτήτως διαθέσιµες όλες οι µέθοδοι 
πληρωµής που αναφέρονται στο πεδίο αυτό όσον αφορά το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλετε την αίτηση. Θα πρέπει να 
ελέγχετε ποιες µέθοδοι πληρωµής γίνονται δεκτές από το δικαστήριο. Αυτό είναι δυνατό µέσω επαφής µε το συγκεκριµένο 
δικαστήριο ή µέσω αναζήτησης στο διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις http://ec.europa.eu/civiljustice). Εάν επιλέξετε την πληρωµή µε πιστωτική κάρτα ή εξουσιοδοτήσετε το 
δικαστήριο να εισπράξει τα τέλη από τον τραπεζικό σας λογαριασµό, θα πρέπει να παράσχετε τα απαιτούµενα στοιχεία 
τραπεζικής κάρτας / τραπεζικού λογαριασµού στο προσάρτηµα Ι του παρόντος εντύπου. Στο πεδίο [5.2] µπορείτε να 
αναφέρετε µε ποια µέσα επιθυµείτε να γίνει η πληρωµή από τον καθού. Εάν επιθυµείτε να πληρωθείτε µε τραπεζικό 
έµβασµα, δώστε τα απαιτούµενα στοιχεία τράπεζας.  

6. Κεφάλαιο  Το πεδίο αυτό πρέπει να περιέχει περιγραφή του κεφαλαίου και των περιστάσεων στις οποίες θεµελιώνεται η 
αξίωση µέσω των κωδικών που παρατίθενται στο έντυπο. Απαιτείται η χρήση αριθµού αναγνώρισης («ΑΑ») για κάθε 
αξίωση, µε αρίθµησή τους από το 1 έως το 4. Κάθε αξίωση πρέπει να περιγράφεται στη σειρά τετραγωνιδίων που έπεται 
του ΑΑ, µε συµπλήρωση των σχετικών αριθµών των κωδικών 1, 2 και 3. Εάν δεν επαρκεί ο χώρος, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το πεδίο [11]. Το τετραγωνίδιο [Ηµεροµηνία (ή περίοδος)] αναφέρει, λ.χ., την ηµεροµηνία κατά την οποία 
συνήφθη η σύµβαση ή επήλθε η ζηµία ή την περίοδο της µίσθωσης. 

7. Τόκος   Εάν απαιτείται τόκος, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται για κάθε αξίωση όπως ορίζεται στο πεδίο [6], µέσω των 
κωδικών που παρατίθενται στο έντυπο. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τόσο τον σχετικό αριθµό (πρώτη σειρά των κωδικών) 
όσο και το σχετικό γράµµα (δεύτερη σειρά των κωδικών).Παραδείγµατος χάριν, εάν το επιτόκιο έχει συµφωνηθεί µε 
σύµβαση και καλύπτει ετήσιες περιόδους, ο κωδικός είναι Ο2A. Εάν απαιτείται τόκος έως την έκδοση απόφασης από το 
δικαστήριο, το τελευταίο τετραγωνίδιο [έως] θα πρέπει να µείνει κενό. Ο κωδικός 01 αναφέρεται στο νόµιµο επιτόκιο. Ο 
κωδικός 02 αναφέρεται στο επιτόκιο που έχει συµφωνηθεί από τους διαδίκους. Εάν χρησιµοποιήσετε τον κωδικό 03 
(κεφαλαιοποίηση τόκων), το αναφερόµενο ποσό θα πρέπει να είναι η βάση για το υπόλοιπο της προς κάλυψη περιόδου. Η 
κεφαλαιοποίηση τόκων αφορά την κατάσταση κατά την οποία οι δεδουλευµένοι τόκοι προστίθενται στο κεφάλαιο και 
λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των περαιτέρω τόκων. Σηµειώνεται ότι, στις εµπορικές συναλλαγές σύµφωνα µε 
την οδηγία 2000/35/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές, το νόµιµο επιτόκιο είναι το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον 
πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηµατοδότησής της, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του 
οικείου εξαµήνου («επιτόκιο αναφοράς»), συν τουλάχιστον επτά εκατοστιαίες µονάδες. Για τα κράτη µέλη που δεν 
συµµετέχουν στο τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, το προαναφερθέν επιτόκιο αναφοράς είναι το 
αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζεται σε εθνικό επίπεδο (π.χ. από την εθνική κεντρική τράπεζα). Και στις δύο περιπτώσεις, το 
επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου εφαρµόζεται κατά το επόµενο εξάµηνο 
(βλ. άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ) της οδηγίας 2000/35/ΕΚ). Το «βασικό επιτόκιο (ΕΚΤ)» αναφέρεται στο επιτόκιο 
που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησής της. 

8. Συµβατικές κυρώσεις (εφόσον ισχύει)   

9. Έξοδα (εφόσον ισχύει)   Εάν απαιτείται αποζηµίωση για έξοδα, αυτά πρέπει να περιγράφονται µε τους κωδικούς που 
παρατίθενται στο έντυπο. Το τετραγωνίδιο «∆ιευκρίνιση» πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για τον κωδικό 02, δηλ. όταν 
απαιτείται αποζηµίωση για άλλα έξοδα εκτός των δικαστικών. Τα έξοδα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν, π.χ., την αµοιβή 
του αντιπροσώπου του αιτούντος ή έξοδα που προηγούνται της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που απαιτείται 
αποζηµίωση για τα δικαστικά τέλη, αλλά δεν είναι γνωστό το ακριβές ποσό, πρέπει να συµπληρώνεται το τετραγωνίδιο 
«Κωδικός» µε (01), αλλά να παραµένει κενό το τετραγωνίδιο «Ποσό»· αυτό συµπληρώνεται από το δικαστήριο. 

 

                                                 
+  Σηµείωση για την Επίσηµη Εφηµερίδα: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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10. ∆ιαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία προς αιτιολόγηση της αξίωσης Στο πεδίο αυτό, διευκρινίζονται τα διαθέσιµα 
αποδεικτικά στοιχεία που µπορούν να υποστηρίξουν κάθε αξίωση, µέσω των κωδικών που παρατίθενται στο έντυπο. Το 
τετραγωνίδιο «Περιγραφή των αποδεικτικών στοιχείων» περιέχει, π.χ., τον τίτλο, το όνοµα, την ηµεροµηνία και/ή τον 
αριθµό αναφοράς του οικείου εγγράφου, το ποσό που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό και/ή το όνοµα του µάρτυρα ή του 
πραγµατογνώµονα.  

11. Πρόσθετες δηλώσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες (εφόσον απαιτούνται)   Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το πεδίο αυτό εάν δεν επαρκεί ο χώρος για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πεδία ή, εφόσον απαιτείται, για 
να θέσετε υπόψη του δικαστηρίου συµπληρωµατικές χρήσιµες πληροφορίες. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση 
πλειόνων καθών, κατά την οποία έκαστος είναι υπεύθυνος για µέρος της αξίωσης, θα πρέπει να αναφέρετε χωριστά το ποσό 
που οφείλει έκαστος καθού. 

Προσάρτηµα I   Στο προσάρτηµα αυτό, πρέπει να συµπληρώσετε µε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή του 
τραπεζικού λογαριασµού σας εάν επιλέξετε την πληρωµή των δικαστικών τελών µε πιστωτική κάρτα ή 
εξουσιοδοτήσετε το δικαστήριο να εισπράξει τα τέλη αυτά από τον τραπεζικό σας λογαριασµό. Σηµειώνεται ότι δεν 
είναι απαραιτήτως διαθέσιµες όλες οι µέθοδοι πληρωµής που µνηµονεύονται στο σχετικό πεδίο όσον αφορά το 
δικαστήριο στο οποίο υποβάλλετε την παρούσα αίτηση. Σηµειώνεται επίσης ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
προσάρτηµα 1, δεν αποστέλλονται στον καθού. 

Προσάρτηµα II   Στο προσάρτηµα αυτό, πρέπει να ενηµερώσετε το δικαστήριο ότι δεν επιθυµείτε τη συνέχιση της διαδικασίας σε 
περίπτωση υποβολής από τον καθού δήλωσης αντιρρήσεων. Εάν αποστείλετε τη σχετική πληροφορία στο δικαστήριο µετά την 
αποστολή του εντύπου της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αναγράψει τον αριθµό υπόθεσης που σας έχει δώσει το δικαστήριο. 
Σηµειώνεται επίσης ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο προσάρτηµα 2, δεν αποστέλλονται στον καθού.  

 

 

______________________________ 
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Αίτηµα προς τον αιτούντα να συµπληρώσει και/ή να 
διορθώσει αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής  
Έντυπο B  Άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
 

   

 

1 .  ∆ικαστήρ ιο   

 
∆ικαστήριο 
  
∆ιεύθυνση 
  
Τ.Κ. 
  Πόλη  
  Χώρα  
  
 

 

Αριθµός υπόθεσης   
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  
  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 

 

2 .  ∆ιάδ ικο ι  κα ι  αντ ιπρόσωπο ί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος καθού * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 
 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
  ∆ιεύθυνση 
  Τ.Κ. 
  Πόλη 
  Χώρα  
  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ. 
  Πόλη  
  Country  
  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ. 
  Πόλη  
  Χώρα  
  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
Κωδικός  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει) 
  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ. 
  Πόλη  
  Χώρα  
  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
 
* λ.χ. δικηγόρος     ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος     *** προαιρετικά 
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Κατόπιν εξέτασης της αίτησής σας για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, παρακαλείσθε να συµπληρώσετε 
και/ή να διορθώσετε τη συνηµµένη αίτηση, όπως υποδεικνύεται εν συνεχεία, το συντοµότερο δυνατόν και 
εν πάση περιπτώσει έως τις 
______/______/______ 
Η αρχική σας αίτηση θα πρέπει να συµπληρωθεί και/ή να διορθωθεί στη γλώσσα ή σε µία από τις γλώσσες 
που χρησιµοποιεί το επιληφθέν δικαστήριο. 
Το δικαστήριο θα απορρίψει την αίτηση, υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισµός, εάν δεν την 
συµπληρώσετε και/ή διορθώσετε εντός της προθεσµίας που ορίζεται ανωτέρω.  
 

Η αίτησή σας συµπληρώθηκε σε εσφαλµένη γλώσσα.  Παρακαλείσθε να τη συµπληρώσετε σε µία από τις 
ακόλουθες γλώσσες :  
  01 Τσεχική 
02 Γερµανική  
03 Εσθονική  
04 Ισπανική  05 Ελληνική  
06 Γαλλική  
07 Ιταλική  
08 Λετονική  09 Λιθουανική  
10 Ουγγρική  
11 Μαλτέζικη  
12 Ολλανδική  13 Πολωνική  
14 Πορτογαλική  
15 Σλοβακική  
16 Σλοβενική  17 Φινλανδική  
18 Σουηδική  
19 Αγγλική  
20 Άλλη (να προσδιορισθεί)  

 
Κωδικός γλώσσας 
  Προσδιορισµός γλώσσας (µόνο για τον κωδικό 20)  

  
 

 

Πρέπει να συµπληρωθούν και/ή να διορθωθούν τα ακόλουθα στοιχεία : 
Κωδικοί :  
∆ιάδικοι και αντιπρόσωποί τους  
Στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται η δικαστική αρµοδιότητα 
∆ιασυνοριακή φύση της υπόθεσης  04 Στοιχεία τράπεζας 
Κεφάλαιο 
Τόκος 07 Συµβατικές κυρώσεις  
Έξοδα  
Αποδεικτικά στοιχεία 10 Πρόσθετες δηλώσεις 

1 Υπογραφή  
 
Κωδικός  
  Να προσδιορισθεί 

  
Κωδικός  
  Να προσδιορισθεί  

  
Κωδικός  
  Να προσδιορισθεί  

  
Κωδικός  
  Να προσδιορισθεί  

  
Κωδικός  
  Να προσδιορισθεί  
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Πρόταση στον αιτούντα να τροποποιήσει αίτηση για 
ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής  
Έντυπο Γ  Άρθρο 10, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη θέσπιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
 

   

 

1. ∆ικαστήριο  
 
∆ικαστήριο 

  
∆ιεύθυνση  

  
Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
 

 

Αριθµός υπόθεσης   
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος) 

  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 

 

2. ∆ιάδικοι  και  αντιπρόσωποί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος καθού * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 

 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
 
 
 * λ.χ. δικηγόρος    ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος     *** προαιρετικά 
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Το δικαστήριο, αφού εξέτασε την αίτησή σας για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, εκτιµά ότι οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις πληρούνται για τµήµα µόνο της αξίωσης. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο προτείνει την 
ακόλουθη τροποποίηση της αίτησης :  
 
  
 

 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε την απάντησή σας στο δικαστήριο το συντοµότερο δυνατόν και, εν πάση 
περιπτώσει, έως τις 
______/______/______ 
Εάν δεν αποστείλετε την απάντησή σας στο δικαστήριο εντός της προθεσµίας που ορίζεται ανωτέρω ή 
αρνηθείτε την πρόταση αυτή, το δικαστήριο θα απορρίψει την αίτησή σας για ευρωπαϊκή διαταγή 
πληρωµής στο σύνολό της, υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισµός. 
Εάν δέχεσθε αυτή την πρόταση, το δικαστήριο θα εκδώσει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής για το 
συγκεκριµένο τµήµα της αξίωσης. Το κατά πόσον µπορείτε να εισπράξετε µε περαιτέρω διαδικασία το 
εναποµένον τµήµα της αρχικής σας αξίωσης που δεν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής 
εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους του επιληφθέντος δικαστηρίου.  
 

      ∆έχοµαι την ανωτέρω πρόταση του δικαστηρίου             Αρνούµαι την ανωτέρω πρόταση του 
  δικαστηρίου  
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος) 
  Επώνυµο, όνοµα  

  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 

 

 
 
 

__________________________ 
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Απόφαση απόρριψης αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή 
πληρωµής  
Έντυπο ∆  Άρθρο 11, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
 

   

 

1. ∆ικαστήριο  
 
∆ικαστήριο 
  
∆ιεύθυνση  
  
Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
 

 

Αριθµός υπόθεσης   
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 

 

2. ∆ιάδικοι  και  αντιπρόσωποί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος καθού * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 

 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
 
 * λ.χ. δικηγόρος    ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος     *** προαιρετικά 
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Το δικαστήριο εξέτασε την αίτησή σας για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2006*, και την απορρίπτει για τον ακόλουθο λόγο (τους ακόλουθους λόγους) : 

1 Η αίτηση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 του κανονισµού (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α))  
2 Η αίτηση δεν αφορά διασυνοριακή υπόθεση κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισµού (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α))  
3 Η αίτηση δεν αφορά εκκαθαρισµένη και απαιτητή χρηµατική αξίωση (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α)) 
4 Το δικαστήριο είναι αναρµόδιο σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ)).  
5 Η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισµού (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α))  
6 Η αξίωση είναι προδήλως αβάσιµη ή απαράδεκτη (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β))  

7 Η αίτηση δεν συµπληρώθηκε ή δεν διορθώθηκε εντός της προθεσµίας που έταξε το δικαστήριο (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ)) 
8 Η αίτηση δεν τροποποιήθηκε εντός της προθεσµίας που έταξε το δικαστήριο (άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο δ)) 
 

Λόγος (λόγοι) απόρριψης (χρησιµοποιείστε τον σχετικό κωδικό) 
 
Κωδικός  
  Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον απαιτούνται  

  
Κωδικός  
  Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον απαιτούνται  

  
Κωδικός  
  Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον απαιτούνται  

  
Κωδικός  
  Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον απαιτούνται  

  
 
Η απόρριψη της αίτησης δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Εντούτοις, αυτό δεν αποκλείει την υποβολή νέας 
αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία είναι δυνατή σύµφωνα 
µε το δίκαιο κράτους µέλους.  
 

                                                 
*  ΕΕ: συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 30 Ιουνίου 2006 για 

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 

 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

________________________________________________________________________________ 
7535/3/06 REV 3 ADD 5  ZAC/mks 1 
 DG H II  EL 

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής  
Έντυπο E  Άρθρο 12, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006 + του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη θέσπιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
 

   

 

1. ∆ικαστήριο  
 
∆ικαστήριο 

  
∆ιεύθυνση  

  
Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
 

 

Αριθµός υπόθεσης   
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος) 

  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 

 

2. ∆ιάδικοι  και  αντιπρόσωποί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος καθού * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 

 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
 
* λ.χ. δικηγόρος     ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος     *** προαιρετικά 
 



 

________________________________________________________________________________ 
7535/3/06 REV 3 ADD 5  ZAC/mks 2 
 DG H II  EL 

 
EUR Ευρώ CYP Λίρα Κύπρου CZK Κορώνα Τσεχίας EEK Κορώνα Εσθονίας GBP Λίρα Αγγλίας 
HUF Φόριντ Ουγγαρίας LTL Λίτας Λιθουανίας LVL Λατς Λετονίας MTL Λίρα Μάλτας PLN Ζλότυ Πολωνίας 
SEK Κορώνα Σουηδίας SIT Τολάρ Σλοβενίας SKK Κορώνα Σλοβακίας Άλλο (σύµφωνα µε το διεθνή τραπεζικό κωδικό) 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2006+, το δικαστήριο εξέδωσε την παρούσα 
ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής βάσει της συνηµµένης αίτησης. ∆υνάµει της παρούσας απόφασης, 
διατάσσεται η καταβολή του ακόλουθου ποσού στον αιτούντα :  

Καθού 1 
Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 

  Νόµισµα Ποσό  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

Κεφάλαιο       

Τόκος (από)        

Συµβατικές κυρώσεις        

Έξοδα        

Συνολικό ποσό       

Καθού  2 
Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 

  Νόµισµα Ποσό  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος)  

Κεφάλαιο       

Τόκος (από)        

Συµβατικές κυρώσεις        

Έξοδα        

Συνολικό ποσό       
       Ευθύνη εις ολόκληρον 
 

 
 
 
 
 
___________ 
+ ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 



 

________________________________________________________________________________ 
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 DG H II  EL 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΥ  
Προς ενηµέρωση :  
 α) Έχετε τη δυνατότητα :  
   i. να καταβάλετε στον αιτούντα το ποσό που αναφέρεται στην παρούσα διαταγή, ή 

  ii. να αντιταχθείτε στη διαταγή µε την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων στο δικαστήριο που εξέδωσε την παρούσα διαταγή 
εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο στοιχείο β).  

 β) Η δήλωση αντιρρήσεων πρέπει να αποστέλλεται στο δικαστήριο εντός 30 ηµερών από την επίδοση της παρούσας διαταγής. 
Η προθεσµία των 30 ηµερών αρχίζει την εποµένη της επίδοσης της διαταγής. Στο χρονικό αυτό διάστηµα περιλαµβάνονται 
τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες. Εάν η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η προθεσµία 
εκπνέει την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί (βλ. κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου της 
3ης Ιουνίου 1971*). Οι αργίες που λαµβάνονται υπόψη είναι εκείνες του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το δικαστήριο.  

 γ) Η παρούσα διαταγή εκδόθηκε µόνο βάσει των στοιχείων τα οποία παρέσχε ο αιτών και τα οποία δεν επαληθεύθηκαν από το 
δικαστήριο.  

 δ) Η παρούσα διαταγή θα καταστεί εκτελεστή εάν δεν υποβληθεί δήλωση αντιρρήσεων στο δικαστήριο εντός της προθεσµίας 
που ορίζεται στο στοιχείο β). 

 ε) Όταν υποβάλλεται δήλωση αντιρρήσεων, η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων του κράτους µέλους 
στο οποίο εκδόθηκε η παρούσα διαταγή σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες πολιτικής δικονοµίας, εκτός εάν ο αιτών έχει 
ζητήσει ρητά τον τερµατισµό της διαδικασίας σε αυτή την περίπτωση. 

*  ΕΕ L 124, 8.6.1971, σ. 1 (de, fr, it, nl)  
Αγγλική ειδική έκδοση : Σειρά I κεφάλαιο 1971(II), σ. 0354 
Ελληνική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 01 τόµος 1, σ. 0131  
Ισπανική και Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 01 τόµος 1, σ. 0149  
Σουηδική και Φινλανδική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 1, τόµος 1, σ. 71. 
Εσθονική, λεττονική, λιθουανική, µαλτέζικη, πολωνική, σλοβακική, σλοβενική, 
ουγγρική και τσεχική ειδική έκδοση:Κεφάλαιο 01, τόµος 1, σ. 51. 

 

 
 
 

________________________ 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
7535/3/06 REV 3 ADD 6  ZAC/ag 1 
 DG H II  EL 

 Αντίθεση κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
Έντυπο ΣΤ  Άρθρο 16, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006 + του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής  
 

   

 

1. ∆ικαστήριο  
 
∆ικαστήριο 
  
∆ιεύθυνση  
  
Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  
  

 

 

Αριθµός υπόθεσης 
(συµπληρώνεται από το δικαστήριο)   
Παρελήφθη από το δικαστήριο   
 

 

2. ∆ιάδικοι  και  αντιπρόσωποί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 

 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
 
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  
  
 
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
 
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
 
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  
  
 
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
 
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
 
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  
  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
 
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  
  
 
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  
  
 
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  
  
 
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  
  
 

* λ.χ. δικηγόρος  ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος    *** προαιρετικά 
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∆ια της παρούσης υποβάλλω αντιρρήσεις κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε στις  
______/______/______  
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος) 
  Επώνυµο, όνοµα 

  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 
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Κήρυξη εκτελεστότητας  
Έντυπο Ζ  Άρθρο 18, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . . /2006 + του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
 

   

 

1. ∆ικαστήριο  
 
∆ικαστήριο 
  
∆ιεύθυνση  
  
Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
 

 

Αριθµός υπόθεσης   
Έγινε στ 
  Ηµεροµηνία (ηµέρα/µήνας/έτος) 

  
Υπογραφή και/ή σφραγίδα 

 

2. ∆ιάδικοι  και  αντιπρόσωποί  τους   
Κωδικοί : 01 Αιτών  03 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 05 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος αιτούντος ** 
  02 Καθού  04 Αντιπρόσωπος αιτούντος * 06 Νοµίµως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος καθού ** 

 
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  

                                                 
+  Σηµείωση για την ΕΕ: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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7535/3/06 REV 3 ADD 7  ZAC/nm 2 
 DG H II  EL 

Κωδικός  
  Επώνυµο, όνοµα / Επωνυµία εταιρίας ή όνοµα οργανισµού 
     Κωδικός αναγνώρισης (εφόσον ισχύει)  

  
  ∆ιεύθυνση  
  Τ.Κ.  
  Πόλη  
  Χώρα  

  
  Τηλέφωνο ***  
  Τηλεοµοιοτυπία ***  
  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ***  

  
  Επάγγελµα ***  
  Άλλα στοιχεία ***  

  
 

* λ.χ. δικηγόρος     ** λ.χ. γονέας, κηδεµόνας, εντεταλµένος σύµβουλος    *** προαιρετικά 
 



 

________________________________________________________________________________ 
7535/3/06 REV 3 ADD 7  ZAC/nm 2 
 DG H II  EL 

 
Το δικαστήριο κηρύσσει εκτελεστή τη συνηµµένη ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής, η οποία 
εκδόθηκε στις  ______/______/______  και επιδόθηκε/κοινοποιήθηκε στις ______/______/______ ,  

σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. .../2006*. 
 

 

Σηµαντικές πληροφορίες  
Η παρούσα ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής κηρύσσεται αυτοµάτως εκτελεστή σε όλα τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ∆ανίας, χωρίς να είναι αναγκαία περαιτέρω κήρυξη της εκτελεστότητας στο 
κράτος µέλος στο οποίο επιδιώκεται η εκτέλεση και χωρίς καµία δυνατότητα αντίκρουσης της αναγνώρισής 
της. Οι διαδικασίες εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης, εκτός εάν ο 
κανονισµός ορίζει άλλως. 
 

                                                 
*  ΕΕ : Συµπληρώνεται ο αριθµός του παρόντος κανονισµού. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2006 (4.07) 
(OR. en) 
 

∆ιοργανικός Φάκελος: 
2004/0055 (COD)  

7535/3/06 
REV 3 ADD 8 
 
 
JUSTCIV 65 
CODEC 254 
 

 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 30 Ιουνίου 2006 εν όψει της έκδοσης

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση 
διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής 
 

 
 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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I. Εισαγωγή 
 
Tο Συµβούλιο επέτυχε γενική συµφωνία για το κείµενο του σχεδίoυ κανονισµού για τη θέσπιση 
διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής στις 21 Φεβρουαρίου 2006. Αυτό οδήγησε 
στην υιοθέτηση κοινής θέσης στις 30 Ιουνίου 2006 βάσει της διαδικασίας συναπόφασης. 
 
Tο Συµβούλιο πήρε την απόφασή του µε οµοφωνία. 
 
Κατά την υιοθέτηση της θέσης του, τη Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 13 ∆εκεµβρίου 2005 (βλ. έγγρ. 15686/05 CODEC 1174 
JUSTCIV 238). 
 
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η απλούστευση, επιτάχυνση και µείωση των εξόδων της 
εκδίκασης διαφορών για διασυνοριακές υποθέσεις όσον αφορά µη αµφισβητούµενες χρηµατικές 
αξιώσεις και η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωµής σε 
όλα τα κράτη µέλη. 
 
II. Ανάλυση της κοινής θέσης 
 
I. Γενικά 
 
Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί κατά µεγάλο µέρος την ίδια γραµµή µε την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε µε τη νέα πρόταση που υποβλήθηκε στο Συµβούλιο 
στις 9 Φεβρουαρίου 2006.  
 
Οι κύριες αλλαγές που έγιναν στο κείµενο είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής το πεδίο εφαρµογής της πράξης έχει τύχει 

περαιτέρω διευκρίνισης και επεξεργασίας. Οι αστικές και εµπορικές υποθέσεις δεν 
καλύπτουν την ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της 
κρατικής εξουσίας («acta jure imperii»). Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δ) προστέθηκε ένας 
ακόµη αποκλεισµός σχετικά µε τις αξιώσεις που προκύπτουν από µη συµβατικές 
υποχρεώσεις. Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού περιορίζεται στις διασυνοριακές 
υποθέσεις, όπως ορίζει το άρθρο 3 του κανονισµού. 
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2. Στο κείµενο έχουν γίνει αλλαγές για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική και αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία της αίτησης (βλ. για παράδειγµα τα άρθρα 7 (παρ. 5 και 6), 8, 16 (παρ. 4 και 5)). 

 
3. Η αρχική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής σε δύο στάδια έχει αντικατασταθεί από µια 

ενιαία διαδικασία. Ωστόσο, στο κείµενο έχουν προστεθεί πρόσθετες διαδικαστικές εγγυήσεις 
για να προστατεύσουν τα δικαιώµατα των διαδίκων (βλ. ιδίως τα άρθρα 8, 10, 11 και 12). 
Έτσι το δικαστήριο, όταν παραλαµβάνει µια αίτηση, θα εξετάζει βάσει του εντύπου της εάν 
πληρούνται τα κριτήρια του παραδεκτού και εάν η αξίωση εµφανίζεται ως βάσιµη. Bάσει 
αυτής της εξέτασης, το δικαστήριο µπορεί είτε να απορρίψει την αίτηση είτε να εκδώσει 
ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. 

 
4. Σε αντίθεση µε την αρχική πρόταση, ο κανονισµός προβλέπει τώρα δυνατότητα έκδοσης 

ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής για µέρος µόνο της αξίωσης, εφόσον συµφωνεί ο ενάγων.  
 
5. Ο κανονισµός διευκρίνισε τις προθεσµίες για διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Χάριν 

οµοιοµορφίας, ο κανονισµός χρησιµοποιεί ενιαία προθεσµία 30 ηµερών για την έκδοση της 
ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής και για την υποβολή ένστασης.  

 
6. Η αρχική πρόταση δεν προβλέπει διατάξεις για την επίδοση των εγγράφων. Ο κανονισµός µε 

την τρέχουσα µορφή του καθορίζει συγκεκριµένες και λεπτοµερείς ελάχιστες προδιαγραφές 
για την επίδοση των εγγράφων που ισχύουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διαδικασίας 
διαταγής πληρωµής.  

 
7. Σε αντίθεση προς την αρχική πρόταση, ο κανονισµός περιλαµβάνει τώρα διατάξεις περί 

αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. τα άρθρα 21, 22 και 23). 
 
Άλλες τροπολογίες είναι µάλλον µορφικής φύσεως και έχουν γίνει για να καταστήσουν το κείµενο 
πιο ευανάγνωστο. 
 
Μετά την αναθεώρησή του από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, το κείµενο και οι αιτιολογικές 
παράγραφοι αριθµήθηκαν εκ νέου. Σε πίνακα στο Παράρτηµα εκτίθενται οι αντίστοιχοι αριθµοί 
όπως περιέχονται στην κοινή θέση και όπως αναφέρονταν στην αρχική πρόταση. 
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2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 
 
Tο Συµβούλιο δέχθηκε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε µερικές 
περιπτώσεις, όµως, οι συζητήσεις στο Συµβούλιο και η αναθεώρηση του κειµένου από τους 
Γλωσσοµαθείς Νοµικούς ανέδειξαν την ανάγκη για ορισµένες τεχνικές διευκρινίσεις. Οι 
αιτιολογικές παράγραφοι και τα µοντέλα των εντύπων έχουν προσαρµοστεί και ενηµερωθεί 
προκειµένου να αντιστοιχούν στο κείµενο του κανονισµού.   
 
a) Τροπολογίες που έγιναν δεκτές στην ολότητά τους  
Οι τροπολογίες 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 και 73 µπορούν να γίνουν δεκτές όπως υποβλήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι απλοποιούν τη διαδικασία, συµβάλλουν στο στόχο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωµής ή κάνουν βελτιώσεις στη σαφήνεια 
και την οµοιογένεια του κανονισµού. 
 
Το γεγονός ότι στον κανονισµό περιλήφθηκαν η κατάργηση του exequatur, διατάξεις για την 
επίδοση των εγγράφων και η εκτέλεση, επιβάλλει να περιληφθούν νέες αιτιολογικές παράγραφοι 
που προέρχονται, σε µεγάλο βαθµό, από τον κανονισµό αριθ. (EΚ) 805/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις. 
 
β) Τροπολογίες που έγιναν κατ’ ουσίαν δεκτές  
Οι τροπολογίες 28, 30, 31, 33, 34, 35, 51 και 62 µπορούν να γίνουν κατ’ ουσίαν δεκτές εφόσον 
αναδιατυπωθούν. 
 
Η τροπολογία 28 αντανακλάται στην αιτιολογική παράγραφο 17. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
σκοπιµότερη η αναφορά σε δικαίωµα έφεσης παρά αναθεώρησης. 
 
Οι αλλαγές που προτείνονται στις τροπολογίες 30 και 31 έχουν συγχωνευθεί στο σηµείο 28 για 
λόγους σαφήνειας.  
 
Οι αλλαγές που προτείνει η τροπολογία 33 έχουν ενσωµατωθεί στην αιτιολογική παράγραφο 23, η 
διατύπωση της οποίας έχει διευκρινιστεί ελαφρώς προκειµένου η αιτιολογική παράγραφος να 
τοποθετηθεί στα κατάλληλα συµφραζόµενα. 
 
Οι αλλαγές που προτείνει η τροπολογία 34 έχουν ενσωµατωθεί στην αιτιολογική παράγραφο 24, η 
διατύπωση της οποίας έχει διευκρινιστεί ελαφρώς προκειµένου η αιτιολογική παράγραφος να 
τοποθετηθεί στα κατάλληλα συµφραζόµενα. 



 
7535/3/06 REV3 ADD 8  ΧΓ/γν 5 
 DG H III   EL 

Χάριν απλούστευσης και µε βάση την αρχή της διατύπωσης των αιτιολογικών παραγράφων όπως 
περιλαµβάνονται στη διοργανική συµφωνία, οι αλλαγές που προτείνει η τροπολογία 35 στην 
τρέχουσα αιτιολογική παράγραφο 26 πρέπει να τροποποιηθούν ελαφρώς. 
 
Οι αλλαγές που προτείνει η τροπολογία 51 έχουν ενσωµατωθεί στο άρθρο 12. Χάριν της 
φιλικότητας προς το χρήστη και της σαφήνειας, το άρθρο 12 παράγραφος 3 β) τώρα αναφέρει 
σαφώς ότι η δήλωση αντιρρήσεων πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο προέλευσης µέσα σε 30 
ηµέρες από την επίδοση της διαταγής στον καθού.  
 
Η τροπολογία 62 συνδέεται µε το άρθρο 22. Εφόσον η επικεφαλίδα του άρθρου 22 παρ. 1 
αναφέρεται στην απόφαση ή διαταγή, στα εδάφια α) και β)πρέπει να προστεθεί αναφορά σε 
«διαταγή». 
 
c) Τροπολογίες που έγιναν εν µέρει δεκτές  
Οι τροπολογίες 29, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 74, 75 και 76 µπορούν να γίνουν εν µέρει δεκτές. 
 
Η τροπολογία 29 αποσκοπεί να διευκρινίσει ποιο στόχο επιδιώκει η ειδική αναθεώρηση που 
παρέχεται στους καθών µετά τη λήξη της προθεσµίας για προβολή αντιρρήσεων προς την 
ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής. Επειδή η αναθεώρηση αυτή είναι σηµαντική υπό το φως των 
δικαιωµάτων του καθού, η αιτιολογική παράγραφος πρέπει να είναι πιο συγκεκριµένη και να 
διευκρινίζει ότι ο όρος «άλλες εξαιρετικές περιστάσεις» µπορεί να περιλαµβάνει µια κατάσταση 
όπου µια ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία που περιέλαβε ο ενάγων στο 
δικόγραφο της αίτησης. 
 
Η τροπολογία 43 επιφέρει αλλαγές στο άρθρο 7. Η τροπολογία αυτή είναι δεκτή στην ολότητά της 
αλλά, επιπλέον, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 β) θα ήταν σκόπιµο να περιληφθεί και µια αναφορά 
στα «έξοδα», πέραν των τόκων και των συµβατικών κυρώσεων. 
 
Η τροπολογία 44 επιφέρει αλλαγές στο άρθρο 8. Σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 
7 αναφέρονται στα κριτήρια παραδεκτού, η αναφορά στο παραδεκτό της αξίωσης είναι περιττή. Το 
άρθρο πρέπει εποµένως να αναφέρεται στην εξέταση του κατά πόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις 
που περιέχονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 και του κατά πόσον η αξίωση εµφανίζεται ως βάσιµη. 
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Σύµφωνα µε τη λογική του προηγούµενου σηµείου, το δεύτερο µέρος του κειµένου του άρθρου 9 
παράγραφος 1, που καλύπτει την τροπολογία 45, πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: «εάν δεν 
πρόκειται για αξίωση προδήλως αβάσιµη ή αίτηση απαράδεκτη». 
 
Η τροπολογία 46 συνδέεται µε το νυν άρθρο 10. Υπό το φως των άρθρων 7 παρ. 2 β) και 8, στο 
σώµα του κειµένου της διάταξης πρέπει να γίνεται αναφορά στην αξίωση και όχι στην αίτηση. 
 
Η τροπολογία 47 επιφέρει αλλαγές στο νυν άρθρο 11. Μολονότι γίνεται δεκτή κατ’ αρχήν, η σειρά 
των λόγων απόρριψης έχει αλλάξει προκειµένου να ακολουθηθεί η αριθµητική σειρά των άρθρων 
όπου απαντούν οι λόγοι αυτοί. Υπό το φως των παρατηρήσεων που έγιναν µε αφορµή τις 
τροπολογίες 44 και 45, το άρθρο 11παράγραφος 1 β) πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: «η αξίωση 
είναι προδήλως αβάσιµη». 
 
Οι αλλαγές τις οποίες προτείνουν οι τροπολογίες 52 και 53 έχουν ενσωµατωθεί στα άρθρα 13 και 
14. Μολονότι οι αλλαγές αυτές είναι δεκτές κατ’ αρχήν, υπάρχει µια ήσσων αλλαγή που πρέπει να 
γίνει. ∆εδοµένου ότι ο καθού ενδέχεται να διαµένει σε τρίτο κράτος, στα άρθρα αυτά θα ήταν 
σκόπιµο να αναφέρεται «κράτος» αντί «κράτος µέλος». 
 
Όσο για τις τροπολογίες 74, 75 και 76, κατόπιν των τεχνικών εργασιών που αναλήφθηκαν κατά 
την αυστριακή Προεδρία στα πλαίσια του Συµβουλίου, επήλθαν ουσιώδεις αναπροσαρµογές και 
προσθήκες στα µοντέλα των εντύπων. 
 
III. Συµπέρασµα 
 
Tο Συµβούλιο θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής 
πληρωµής επιτυγχάνει την επιθυµητή ισορροπία µεταξύ της καθιέρωσης µιας αποδοτικής 
πανευρωπαϊκής διαδικασίας για την είσπραξη χρηµατικών αξιώσεων συγκεκριµένου ύψους, ώστε 
να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωµής, αφ' ενός, και η 
προστασία των δικαιωµάτων του οφειλέτη αφ' ετέρου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ  

 
Η αρχική πρόταση της Επιτροπής Η κοινή θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική παράγραφος (1) Αιτιολογική παράγραφος (1) 

νέα  Αιτιολογική παράγραφος (2) 

Αιτιολογική παράγραφος (2) Αιτιολογική παράγραφος (3) 

Αιτιολογική παράγραφος (3) Αιτιολογική παράγραφος  (4) 

Αιτιολογική παράγραφος  (4) Αιτιολογική παράγραφος  (5) 

Αιτιολογική παράγραφος  (5) Αιτιολογική παράγραφος  (6) 

Αιτιολογική παράγραφος  (6) Αιτιολογική παράγραφος (7) 

Αιτιολογική παράγραφος (7) Αιτιολογική παράγραφος (8) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (9) 

Αιτιολογική παράγραφος (8) Αιτιολογική παράγραφος (10) 

Αιτιολογική παράγραφος (9) διαγράφεται 

Αιτιολογική παράγραφος (10) Αιτιολογική παράγραφος (11) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (12) 

Αιτιολογική παράγραφος (11) Αιτιολογική παράγραφος (13) 

Αιτιολογική παράγραφος (12) διαγράφεται 

Αιτιολογική παράγραφος (13) διαγράφεται 

Αιτιολογική παράγραφος (14) διαγράφεται 

Αιτιολογική παράγραφος (15) διαγράφεται 

Αιτιολογική παράγραφος (16) διαγράφεται 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (14) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (15) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (16) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (17) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (18) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (19) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (20) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (21) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (22) 
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Η αρχική πρόταση της Επιτροπής Η κοινή θέση του Συµβουλίου 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (23) 

νέα  Αιτιολογική παράγραφος (24) 

νέα Αιτιολογική παράγραφος (25) 
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Αιτιολογική παράγραφος (17) Αιτιολογική παράγραφος (29) 

Αιτιολογική παράγραφος (18) διαγράφεται 
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Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 8 

Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 9 

νέα Άρθρο 10 

Άρθρο 5 Άρθρο 11 

Άρθρο 6 διαγράφεται 

Άρθρο 7 διαγράφεται 

Άρθρο 8 διαγράφεται 

Άρθρο 9 Άρθρο 12 

νέα Άρθρο 13 
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Άρθρο 10 διαγράφεται 
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Άρθρο 12 Άρθρο 17 

νέα Άρθρο 18 

νέα Άρθρο 19 

νέα Άρθρο 20 

νέα Άρθρο 21 

νέα Άρθρο 22 

νέα Άρθρο 23 
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Άρθρο 14 Άρθρο 25 

Άρθρο 15 Άρθρο 26 

νέα Άρθρο 27 

νέα Άρθρο 28 

Άρθρο 16 Άρθρο 29 

Άρθρο 17 Άρθρο 30 

Άρθρο 18 Άρθρο 31 

νέα Άρθρο 32 

Άρθρο 19 Άρθρο 33 

 





 
10414/06 ADD 1  ΧΜ/γπ 1 
 JUR   EL 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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(OR. fr/en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
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CODEC 633 
JUSTCIV 148 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Α» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7615/04 JUSTCIV 48 CODEC 411, 6133/06 JUSTICIV 22 CODEC 115 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

την θέσπιση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής [πρώτη 
ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ+δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) της αιτιολογικής έκθεσης του Συµβουλίου 
- ∆ήλωση/δηλώσεις 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Επιτροπή δηλώνει ότι, στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού, ο ορισµός της έννοιας 
«διασυνοριακή διαφορά» δεν συνιστά ερµηνεία δυνάµει του άρθρου 65 της Συνθήκης, δεδοµένου 
ότι η κοινοτική δράση περιορίζεται σε υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις, αλλά µία µόνον από 
τις δυνατότητες περιορισµού του πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού εντός των ορίων του 
άρθρου 65. 
 
Σε νοµοθετήµατα που άπτονται του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δεν απαιτείται ο περιορισµός του 
πεδίου εφαρµογής µέσω αναφοράς σε έναν γενικό ορισµό του «διασυνοριακού χαρακτήρα». 
 
Το κατά πόσον είναι αναγκαίο ή χρήσιµο να χρησιµοποιείται ένας γενικός ορισµός του 
«διασυνοριακού χαρακτήρα» σε άλλα νοµοθετήµατα που δεν άπτονται του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου, όπως λ.χ. στο σχέδιο οδηγίας για τη διαµεσολάβηση, της οποίας η υπόσταση διαφέρει από 
τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να εξετάζεται µε προσοχή και κατά περίπτωση, λαµβάνοντας 
υπόψη τους επιδιωκόµενους στόχους κάθε νοµοθετήµατος. 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 4.7.2006 
COM(2006) 374 τελικό 

2004/0055 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου επί της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωµής 
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2004/0055 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου επί της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωµής 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο  
(έγγραφο COM(2004)173 τελικό – 2004/0055 (COD): 

19.03.2004. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

09.02.2005. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

13.12.2005. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 08.02.2006. 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 30.06.2006 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η σύντοµη εξόφληση των οφειλών των οποίων η αιτιολογία δεν τίθεται σε αµφιβολία έχει 
ζωτική σηµασία για τους οικονοµικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ένα νοµικό πλαίσιο που δεν εγγυάται στο δανειστή 
πρόσβαση σε ταχεία ικανοποίηση των µη αµφισβητούµενων αξιώσεων ενδέχεται να 
προσφέρει στους κακόπιστους οφειλέτες κάποιο βαθµό ατιµωρησίας και συνεπώς ένα 
κίνητρο για να καθυστερούν εσκεµµένα τις πληρωµές προς ίδιο όφελος. Η καθυστέρηση των 
πληρωµών είναι µια από τις σηµαντικότερες αιτίες της αφερεγγυότητας που απειλεί την 
ύπαρξη των επιχειρήσεων, ιδίως των µικροµεσαίων και προκαλεί απώλεια πολλών θέσεων 
εργασίας.  

Η ανάγκη κίνησης µακροχρόνιων, γραφειοκρατικών και πολυδάπανων δικαστικών 
διαδικασιών, ακόµα και για την είσπραξη µη αµφισβητούµενων οφειλών µοιραία οξύνει 
αυτές τις επιζήµιες οικονοµικές συνέπειες. Η κατάσταση αυτή θέτει µια πολύπλευρη 
πρόκληση στα δικαστικά συστήµατα των κρατών µελών. Έχει πλέον ζωτική σηµασία να 
µπορούν να διακριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερο πρόωρο στάδιο της διαδικασίας οι 
πραγµατικά αµφισβητούµενες υποθέσεις από τις υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει στην 
πραγµατικότητα νοµική διαφορά. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί αναγκαία, αν και όχι 
ικανή, προϋπόθεση για την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των περιορισµένων πόρων που 
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διαθέτουν τα δικαστήρια. Τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στις αµφισβητούµενες υποθέσεις 
και να τις εκδικάσουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Το επιθυµητό αυτό αποτέλεσµα µπορεί, 
εν τούτοις, να επιτευχθεί µόνον αν προβλέπεται µια ταχεία και αποτελεσµατική διαδικασία 
για τις µη αµφισβητούµενες αξιώσεις.  

Στόχος της πρότασης είναι η εγκαθίδρυση ενός οµοιόµορφου, ταχέο ς και αποτελεσµατικού 
µηχανισµού είσπραξης των µη αµφισβητούµενων χρηµατικών αξιώσεων δια µέσου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Γενική παρατήρηση 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου εγκρίθηκε οµόφωνα. ∆ιατηρεί τα ουσιώδη στοιχεία της 
αρχικής πρότασης της Επιτροπής, λαµβανοµένων υπόψη των τροποποιήσεων που 
περιλαµβάνονται στην τροποποιηµένη πρόταση.  

Οι κύριες τροποποιήσεις που έγιναν στην κοινή θέση αφορούν τα ακόλουθα σηµεία: 

- η κοινή θέση περιορίζει το πεδίο εφαρµογής στις διασυνοριακές υποθέσεις τις οποίες ορίζει 
ως υποθέσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει την κατοικία του ή τη 
συνήθη διαµονή του σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο του επιληφθέντος δικαστηρίου· 

- το κείµενο υπέστη πολλές τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική και 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία της αίτησης (βλέπε άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6, άρθρο 8 και 
άρθρο 16 παράγραφοι 4 και 5)· 

- η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής που είχε προβλεφθεί αρχικά σε δύο στάδια 
περιορίστηκε σε ένα µόνο στάδιο. Ωστόσο, ενσωµατώθηκαν στο κείµενο πρόσθετες 
διαδικαστικές εγγυήσεις προκειµένου να προστατεύονται τα δικαιώµατα των διαδίκων (βλέπε 
ειδικότερα τα άρθρα 8, 10, 11 και 12). Έτσι, το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση 
εξετάζει, βάσει του εντύπου της αίτησης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραδεκτού και αν 
η αξίωση φαίνεται βάσιµη. Στο τέλος αυτής της εξέτασης, το δικαστήριο µπορεί είτε να 
απορρίψει την αίτηση είτε να εκδώσει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής.  

- αντίθετα µε την αρχική πρόταση, ο κανονισµός προβλέπει στο εξής τη δυνατότητα έκδοσης 
ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής για ένα τµήµα µόνο της αξίωσης, εφόσον συµφωνεί ο αιτών. 

- ο κανονισµός διευκρίνισε τις προθεσµίες για διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Για λόγους 
συνοχής, ορίζει ενιαία προθεσµία 30 ηµερών για την έκδοση της ευρωπαϊκής διαταγής 
πληρωµής και για την κατάθεση του δικογράφου ανακοπής.  

- αντίθετα µε την αρχική πρόταση, ο κανονισµός περιλαµβάνει διατάξεις περί εκτέλεσης 
(βλέπε τα άρθρα 21, 22 και 23). Η κατάργηση της διαδικασίας exequatur περιλήφθηκε στο 
διατακτικό του κανονισµού, και συνοδεύτηκε από τους ελάχιστους κανόνες που 
περιλαµβάνονται ήδη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις. 

- η κοινή θέση περιλαµβάνει λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε την επανεξέταση της διαταγής 
πληρωµής. 
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Άλλες τροποποιήσεις έχουν πιο τυπικό χαρακτήρα και αποβλέπουν στη βελτίωση του 
ευανάγνωστου του κειµένου. 

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την κοινή θέση η οποία, µολονότι τροποποιεί ορισµένες πτυχές 
της αρχικής της πρότασης που τροποποιήθηκε στη συνέχεια της γνώµης του Κοινοβουλίου, 
παραµένει πιστή στο στόχο απλούστευσης, επιτάχυνσης και µείωσης του κόστους της 
διαδικασίας σχετικά µε τις µη αµφισβητούµενες χρηµατικές αξιώσεις.  

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου  

Όλες οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της 
Επιτροπής καθώς και στην κοινή θέση. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η ανάγκη να 
γίνουν διάφορες τεχνικές διευκρινίσεις εµφανίστηκε κατά τις συζητήσεις στο Συµβούλιο και 
κατά την αναθεώρηση του κειµένου από τους νοµικούς εµπειρογνώµονες και από τους 
γλωσσοµαθείς νοµικούς. Προκειµένου να αντιστοιχούν µε το κείµενο του κανονισµού, οι 
αιτιολογικές σκέψεις και τα έντυπα τροποποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν.  

Μία µόνο απόκλιση παραµένει µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης, 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1:  

- Άρθρο 3 παράγραφος 1 της τροποποιηµένης πρότασης: "Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού, διασυνοριακή θεωρείται η υπόθεση κατά την οποία τουλάχιστον ένα από τα 
µέρη έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε κράτος άλλο από το κράτος µέλος στο 
οποίο βρίσκεται το δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί της υπόθεσης." 

- Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής θέσης: "Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, 
διασυνοριακή υπόθεση είναι εκείνη κατά την οποία τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει 
την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο του 
επιληφθέντος δικαστηρίου." 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί λυπηρό τον περιορισµό αυτό ,στις υποθέσεις όπου και οι 
δύο διάδικοι έχουν την κατοικία τους σε κράτος µέλος και υπέβαλε σχετική δήλωση. 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προκειµένου να υπάρξει συναίνεση σε πρώτη ανάγνωση. Συνεπώς, το 
Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να ζητήσει καµία τροπολογία της κοινής θέσης.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή δέχεται την κοινή θέση, η οποία επαναλαµβάνει τα κύρια στοιχεία της αρχικής 
της πρότασης, καθώς και τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν 
στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Με την ευκαιρία της έγκρισης της κοινής θέσης, η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
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_____________ 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού, ο ορισµός της έννοιας 
"διασυνοριακή διαφορά" δεν συνιστά ερµηνεία δυνάµει του άρθρου 65 της Συνθήκης, 
δεδοµένου ότι η κοινοτική δράση περιορίζεται σε υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις, 
αλλά µία µόνον από τις δυνατότητες περιορισµού του πεδίου εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού εντός των ορίων του άρθρου 65. 

Σε νοµοθετήµατα που άπτονται του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δεν απαιτείται ο περιορισµός 
του πεδίου εφαρµογής µέσω αναφοράς σε έναν γενικό ορισµό του "διασυνοριακού 
χαρακτήρα". 

Το κατά πόσον είναι αναγκαίο ή χρήσιµο να χρησιµοποιείται ένας γενικός ορισµός του 
"διασυνοριακού χαρακτήρα" σε άλλα νοµοθετήµατα που δεν άπτονται του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου, όπως λ.χ. στο σχέδιο οδηγίας για τη διαµεσολάβηση, της οποίας η υπόσταση 
διαφέρει από τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να εξετάζεται µε προσοχή και κατά 
περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόµενους στόχους κάθε νοµοθετήµατος. 




