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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3994
Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της 

πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1

Το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«Για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς λαμ- 
βάνεται υπόψη το αίτημα της αγωγής. Δεν συνυπολογί
ζονται οι παρεπόμενες αιτήσεις για καρπούς, τόκους και 
έξοδα. Συνυπολογίζονται περισσότερες απαιτήσεις που 
επιδιώκονται με την ίδια αγωγή. Σε περίπτωση ομοδικί
ας, αν πρόκειται για διαιρετά δικαιώματα, λαμβάνεται 
υπόψη το αίτημα κάθε ενάγοντος ή το αιτούμενο από 
κάθε εναγόμενο, και αν οι απαιτήσεις υπάγονται στην 
καθ’ ύλην αρμοδιότητα διαφόρων δικαστηρίων, αρμόδιο 
είναι το ανώτερο από αυτά. Σε περίπτωση επικουρικής 
σώρευσης αγωγών, η αξία του αντικειμένου της δια
φοράς προσδιορίζεται από το ανώτερο ως προς την 
αξία αίτημα.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 14 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται:
1. α) όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε 

χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερ
βαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,

β) όλες οι διαφορές, κύριες ή παρεπόμενες, από σύμ
βαση μίσθωσης, καθώς και οι διαφορές του άρθρου 601 
του Αστικού Κώδικα, εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις 
αυτές το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει 
τα εξακόσια (600) ευρώ.

2. Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων 
υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμη- 
θούν σε χρήματα και που η αξία του αντικειμένου τους 
είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερ
βαίνει όμως τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.»

Άρθρο 3

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του Κώδικα Πολι
τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπά
γονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς 
υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.»

Ζ Ο αριθμός 10 του άρθρου 16 καταργείται.
3. Μετά το άρθρο 17 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

προστίθεται το άρθρο 17 Α ως εξής:

«Άρθρο 17 Α

Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων 
υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων της περιφέρειας τους. Στην περίπτω
ση αυτή τα μονομελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από 
πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτόδικη με πενταετή του
λάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και 
η υπηρεσία αυτού ως παρέδρου πρωτοδικείου και, σε 
περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτόδικες με την πιο 
πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, 
από τον αρχαιότερο κατά διορισμό πρωτόδικη.»

Άρθρο 4

1. Το άρθρο 18 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«Στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων 
υπάγονται όλες οι διαφορές, για τις οποίες δεν είναι 
αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία.»

2. Το άρθρο 19 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«Στην αρμοδιότητα των μονομελών εφετείων υπάγο
νται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών 
πρωτοδικείων και στην αρμοδιότητα των τριμελών εφε
τείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
πολυμελών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους.»

Άρθρο 5

1. Το άρθρο 35 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«Διαφορές από αδικοπραξία μπορούν να εισαχθούν και 
στο δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο 
γεγονός ή επίκειται η επέλευσή του.»

Ζ Το άρθρο 40 Α καταργείται:
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Άρθρο 6

Μετά το άρθρο 39 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
προστίθεται άρθρο 39 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικο
νομίας ως εξής:

«Άρθρο 39 Α 
Ειδική δωσιδικία διατροφών

Διαφορές που αφορούν αξιώσεις διατροφής μπορούν 
να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου έχει 
την κατοικία του ή τη διαμονή του ο δικαιούχος της 
διατροφής.»

Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του Κώδικα Πολι
τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χω
ρίς πληρεξούσιο δικηγόρο: 

α) στο Ειρηνοδικείο, εφόσον το αντικείμενο της δια
φοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
(12000) ευρώ, 

β) στα ασφαλιστικά μέτρα, 
γ) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.»
2. Το άρθρο 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι

καθίσταται ως εξής:
«1. Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογρα

φική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχω
ρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό 
έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την 
πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή 
άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα 
μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου 
που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει τα ονόματα 
των πληρεξουσίων.

2 Η πληρεξουσιότητα μιας αρχής μπορεί να δοθεί σε 
δικηγόρο και με έγγραφό της που περιέχει τα στοιχεία 
που αναγράφονται στην παράγραφο 1.

3. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου και 
στις περιπτώσεις του άρθρου 98 η πληρεξουσιότητα 
δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφο
ρική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην 
έκθεση.»

Άρθρο 8

Το άρθρο 117 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«1. Ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση είναι: 
α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την πα

ρουσία όσων συμπράττουν, 
β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η 

πράξη, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την 
κατοικία κάθε προσώπου που είναι παρόν, 

γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα 
άλλα πρόσωπα που συμπράττουν και να επιβεβαιώνεται 
από αυτούς,

δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλ
ληλο που τη συνέταξε, από το γραμματέα που συνέ- 
ιιραξκ, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρό- 
οωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η 
αΛυναμία τους να υπογράψουν.

7. I I σύνταξη της έκθεσης μπορεί να γίνεται και με 
ηΛ( κιρανικά μέσα.»

Άρθρο 9

Στο άρθρο 119 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προ
στίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να υποβάλλονται 
και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 
παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (Α' 
125). Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά 
μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί 
στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλε
κτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονι
κή υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα περιέχει και 
την έκθεση κατάθεσης.»

Άρθρο 10

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 122 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι επιδόσεις που γίνονται με την επιμέλεια του δικα
στηρίου μπορούν να γίνουν και από ποινικό κλητήρα της 
περιφέρειας ή από όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή 
της δασοφυλακής, ή από το γραμματέα του δήμου.

3. Αν δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής στον τόπο 
της επίδοσης ή αν κατά την κρίση του εισαγγελέα πρω
τοδικών ή του ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου πρόκει
ται να γίνει η επίδοση είναι δύσκολη η μετάβαση του δι
καστικού επιμελητή στον τόπο αυτόν, η επίδοση μπορεί 
να γίνει και από ποινικό κλητήρα της περιφέρειας ή από 
όργανο της ελληνικής αστυνομίας ή της δασοφυλακής 
ή από τον γραμματέα του δήμου που ορίζεται από τον 
προαναφερόμενο εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.»

2. Στο άρθρο 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύμ
φωνα με την παράγραφο 1, και με ηλεκτρονικά μέσα, 
εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προ
εδρικού διατάγματος 150/2001. Το δικόγραφο που έχει 
επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε, 
εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από 
τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια 
και θα ισχύει ως έκθεση επίδοσης.»

Άρθρο 11

Η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επίδοση δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα, Σάββατο 
ή Κυριακή ή άλλη εορτή που ορίζεται από το νόμο ως 
αργία, χωρίς να συναινεί ο παραλήπτης ή χωρίς άδεια 
του αρμόδιου δικαστή στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεση 
και, αν πρόκειται για πολυμελή δικαστήρια, του προέ
δρου τους. Αν δεν εκκρεμεί δίκη, η άδεια δίνεται από 
τον ειρηνοδίκη, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται 
να γίνει η επίδοση.»

Άρθρο 12

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 128 του Κώδικα Πολι
τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, 
το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους 
συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του. Αν απου
σιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται 
σε έναν από τους άλλους ενήλικους συνοίκους που
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έχουν συνείδηση των πράξεων τους και δεν συμμετέ
χουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου.»

2. Οι περιπτώσεις α' β' και γ' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 128 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικα
θίστανται ως εξής:

«α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της 
κατοικίας και σε ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου 
θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή 
και του προς όν η επίδοση, μπροστά σε ένα μάρτυρα. Σε 
περιπτώσεις πολυκατοικιών, οι οποίες είναι κλειστές και 
δεν είναι δυνατόν να κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα 
της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται κατά τα 
ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, 

β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά 
τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συ- 
ντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του 
προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού 
της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστά
μενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο 
σκοπό του αστυνομικού καταστήματος. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη 
που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της 
επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος
1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία 
που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο, καθώς 
και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, 
ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει με 
την υπηρεσιακή σφραγίδα. Το αντίγραφο που παραδό
θηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο υπηρεσιακό 
γραφείο, όπου υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε, 

γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την παράδοση, σύμφωνα με την περίπτωση β', εκείνος 
που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να 
ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται 
η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να 
αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η 
διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, 
η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία 
παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία 
της παράδοσης. Η ειδοποίηση ταχυδρομείται με έξοδα 
εκείνου που ζητεί να γίνει η επίδοση. Το γεγονός ότι 
ταχυδρομήθηκε η ειδοποίηση βεβαιώνεται με απόδειξη, 
την οποία συντάσσει και υπογράφει ατελώς, κάτω από 
την επιδοτήρια έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 
140, εκείνος που ενεργεί την επίδοση. Η βεβαίωση πρέ
πει να αναφέρει το ταχυδρομικό γραφείο, με το οποίο 
έστειλε την ειδοποίηση, και τον υπάλληλο που την πα
ρέλαβε, ο οποίος προσυπογράφει τη βεβαίωση.Ύστερα 
από προφορική αίτηση του παραλήπτη, η αρχή στην 
οποία είχε παραδοθεί το αντίγραφο, σύμφωνα με την 
άνω περίπτωση β' του παρόντος, του το παραδίδει, με 
έγγραφη απόδειξη που συντάσσεται ατελώς.»

Άρθρο 13

Η παράγραφος 2 του άρθρου 130 του Κώδικα Πολιτι
κής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν έχει κατοικία, 
γραφείο, κατάστημα ή εργαστήριο και είτε αρνείται 
να παραλάβει το έγγραφο είτε δεν μπορεί ή αρνείται 
να υπογράψει την έκθεση της επίδοσης και η άρνηση 
του παραλήπτη ή η αδυναμία του βεβαιώνεται και από 
ένα μάρτυρα που προσλαμβάνεται από το όργανο της 
επίδοσης για το σκοπό αυτόν, το έγγραφο παραδίδεται

στα χέρια των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 
128 παράγραφος 4 εδάφιο β'.»

Άρθρο 14

Στο άρθρο 144 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προ
στίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Το Σάββατο θεωρείται για τον παρόντα Κώδικα 
εξαιρετέα και μη εργάσιμη ημέρα.»

Άρθρο 15

Το άρθρο 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«1. Οι συντηρητικές αποδείξεις που έχουν επιτραπεί 
διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια των διακοπών.

2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν 
υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 
παράγραφος 1,545 παράγραφοι 1 και 2,564 παράγραφοι 
1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 632 παράγραφος 1, 
633 παράγραφος 2, 652, 662 ΣΤ, 681 Δ παράγραφος 5, 
715 παράγραφος 5,729 παράγραφος 5,847 παράγραφος 
1,926 παράγραφος 2,934 παράγραφος 1 στοιχεία α' και 
γ', 943 παράγραφος 4, 955, 959 παράγραφος 4 εδάφιο 
τρίτο, 960, 966 παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 
1, 972 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο, 973, 974, 979 παρά
γραφος 2, 985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 
995, 998 παράγραφος 4 εδάφιο τρίτο και 999.

3. Το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών δεν 
υπολογίζεται στην προθεσμία του άρθρου 938 παρά
γραφος 4.»

Άρθρο 16

Η παράγραφος 4 του άρθρου 173 του Κώδικα Πολιτι
κής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε δίκες διατροφής, όποιος έχει υποχρέωση σύμ
φωνα με το νόμο ή με δικαιοπραξία να δώσει διατροφή, 
προκαταβάλλει και τα, κατά την κρίση του δικαστή, 
έξοδα και τέλη του ενάγοντος, έως το ποσό των τρια- 
κοσίων (300) ευρώ.»

Άρθρο 17

1. Το άρθρο 195 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντι
καθίσταται ως εξής:

«Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 194 μπορεί να δοθεί 
το ευεργέτημα της πενίας σε αλλοδαπούς και σε πρό
σωπα που αποδεδειγμένα δεν έχουν ιθαγένεια.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 196 του Κώδικα Πολι
τικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: 
α) πιστοποιητικό, ατελώς, του δημάρχου όπου είναι 

η κατοικία ή η μόνιμη διαμονή του αιτούντος, το οποίο 
βεβαιώνει την επαγγελματική, οικονομική και οικογε
νειακή κατάστασή του, καθώς και όσα ορίζονται στο 
άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 3, και 

β) πιστοποιητικό, ατελώς, του οικονομικού εφόρου 
της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος το 
οποίο βεβαιώνει αν ο αϊτών υπέβαλε κατά την τελευταία 
τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε 
άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της, 
ύστερα από έλεγχο.»

Άρθρο 18

1. Το άρθρο 204 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
αντικαθίσταται ως εξής:
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