
Αριθμός 4 

Ο ΠΔΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΟ) (ΑΡ. 2) 
ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ 2018 

___________________ 

 
Αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην Άξζξν 163 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 17 
ησλ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964 έσο ην 1991, ην Αλώηαην 
Γηθαζηήξην εθδίδεη ηνλ αθόινπζν ηξνπνπνηεκέλν θαη ελνπνηεκέλν Γηαδηθαζηηθό Καλνληζκό 
αλαθνξηθά κε ηηο Γηαηαγέο 25 θαη 30:  
 
 
 
 
 
 
 
1. Ο  παξώλ  Γηαδηθαζηηθόο  Καλνληζκόο  ζα   αλαθέξεηαη   σο   ν πεξί   Πνιηηηθήο   Γηθνλνκίαο 

(Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 2) Γηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ηνπ 2018 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο 
πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο Γηαδηθαζηηθνύο Καλνληζκνύο (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο 
«ν βαζηθόο Γηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο»).  

2. «                                                                        ΓΙΑΣΑΓΗ 25 
                                                                      ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 
 

1. (1) Μεηά ηελ θαηαρώξεζε αιιά πξηλ ηελ επίδνζε ηνπ θιεηεξίνπ εληάικαηνο, ν ελάγσλ 
δύλαηαη νπνηεδήπνηε ρσξίο λα ιάβεη πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα 
ηξνπνπνηήζεη ην θιεηήξην έληαικα ηνπ. Πξνο ηνύην θαηαρσξείηαη ηξνπνπνηεκέλν θιεηήξην 
έληαικα κε αλάινγε έλδεημε: 

Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ελαγνκέλσλ, επίδνζε θιεηεξίνπ εληάικαηνο 
ελλνείηαη ζε νπνηνδήπνηε εμ απηώλ. 

(2) Μεηά ηελ επίδνζε ηνπ θιεηεξίνπ εληάικαηνο θαη πξηλ ηελ έθδνζε από ηνλ ελάγνληα 
ηεο Κιήζεο γηα Οδεγίεο ζύκθσλα κε ηε Γηαηαγή 30, επηηξέπεηαη άπαμ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ρσξίο άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαρσξνύληαη ηα ηξνπνπνηεκέλα 
δηθόγξαθα κε αλάινγε έλδεημε: 

 Ννείηαη όηη, όπνπ ν ελάγσλ θαηαρσξεί ηξνπνπνηεκέλν θιεηήξην ή έθζεζε απαίηεζεο, ν 
ελαγόκελνο θαηαρσξεί εληόο 15 εκεξώλ από ηελ επίδνζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε ππεξάζπηζεο. Όπνπ ν ελαγόκελνο ηξνπνπνηεί ην δηθόγξαθν ηνπ, ν 
ελάγσλ θαηαρσξεί εληόο 15 εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηνπ, ηξνπνπνηεκέλε απάληεζε, 
όπνπ ρξεηάδεηαη. 

Ννείηαη όηη, όπνπ ε έθδνζε ηεο θιήζεο νδεγηώλ θαηαρσξείηαη από δηάδηθν ηαπηόρξνλα κε 
ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηθνγξαθίαο, ηόηε ε άπαμ ηξνπνπνίεζε ρσξίο άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
δύλαηαη λα γίλεη εληόο πεξαηηέξσ πεξηόδνπ 15 εκεξώλ. 

(3) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Κιήζεο γηα Οδεγίεο σο πξνλνείηαη από ηε Γηαηαγή 30, νπδεκία 
ηξνπνπνίεζε επηηξέπεηαη κε εμαίξεζε ην εθ παξαδξνκήο θαιόπηζην ιάζνο ζηε ζύληαμε ηεο 
δηθνγξαθίαο, θαη ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ, πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 
πξνθύςεη λέα δεδνκέλα κε ππαξθηά θαηά ηε ιήςε ησλ νδεγηώλ γηα έγεξζε ηεο αγσγήο ή ηεο 
θαηαρώξεζεο ηνπ θιεηεξίνπ εληάικαηνο ή ηεο δηθνγξαθίαο, αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο. 

2. Όηαλ νπνηαδήπνηε νπηζζνγξάθεζε ή νπνηνδήπνηε δηθόγξαθν ηξνπνπνηεζεί, κεηά από 
άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξέπεη λα ζεκεησζεί ζ΄ απηό ε εκεξνκελία ηνπ δηαηάγκαηνο 
ζύκθσλα κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε θαη ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία έγηλε ε ηξνπνπνίεζε 
απηή, κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν, δειαδή: 

«Σξνπνπνηήζεθε ηελ ......... εκέξα ηνπ ............... ζύκθσλα κε δηάηαγκα εκεξνκελίαο 
............ ηνπ ............» 

3. Δάλ δηάδηθνο, ν νπνίνο έιαβε δηάηαγκα γηα άδεηα λα ηξνπνπνηήζεη, δελ ηξνπνπνηήζεη 
ζύκθσλα κε απηό εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην δηάηαγκα ή αλ δελ 
θαζνξίδεηαη ζ’ απηό πξνζεζκία, ηόηε εληόο δεθαπέληε εκεξώλ από ηε ζύληαμε ηνπ 
δηαηάγκαηνο, ηέηνην δηάηαγκα γηα ηξνπνπνίεζε, αθνύ εθπλεύζεη ε πξνζεζκία πνπ 
θαζνξίδεηαη όπσο ειέρζε πην πάλσ, ή νη δεθαπέληε κέξεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα 
θαζίζηαηαη ipso facto άθπξν, εθηόο εάλ ε πξνζεζκία παξαηαζεί από ην Γηθαζηήξην. 

 

4. Όηαλ νπνηαδήπνηε νπηζζνγξάθεζε ή νπνηνδήπνηε δηθόγξαθν ηξνπνπνηεζεί, ην 
ηξνπνπνηεκέλν έγγξαθν πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ αληίδηθν καδί κε επίζεκν αληίγξαθν 
ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ παξέρεη άδεηα γηα ηξνπνπνίεζε, εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ επηηξέπεηαη 
γηα ηξνπνπνίεζε. 

 
  33 ηνπ 1964 
  35 ηνπ 1975 
  72 ηνπ 1977 
  59 ηνπ 1981 
    3 ηνπ 1987 
158 ηνπ 1988 
109 ηνπ 1991. 
 
 
 
Γ.Ν. ΣΟΜΟ II 
ζει.120, 
Δθεκεξίδα 
ηεο 
Κπβέξλεζεο 
Παξάξηεκα 
Σξίην: 
20.5.1954 
21.6.1956 
8.5.1958 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα 
Γεύηεξν: 
12.12.1960 
19.11.1964 
14.10.1965 
23.12.1965 
29.01.1969 
24.10.1969 
06.10.1972 
18.01.1974 
 04.06.1976 
 03.02.1978 
25.05.1980 
03.09.1982 
31.12.1983 
25.04.1986 
14.11.1986 
27.02.1987 
12.02.1988 
12.10.1990 
29.12.1990 
23.10.1992 
23.12.1992 
12.03.1993 
02.04.1993 
19.11.1993 
24.02.1995 
03.03.1995 
02.02.1996 
23.02.1996 
05.07.1996 
19.07.1996 
27.09.1996 
18.10.1996 
01.11.1996 
11.12.1996 
13.06.1997 
25.07.1997 
06.02.1998 
08.05.1998 
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5. Σν Γηθαζηήξην κπνξεί ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν θαη κε ηέηνηνπο όξνπο σο πξνο ηα έμνδα ή 
άιισο, σο ζα έθξηλε δίθαην, λα ηξνπνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ειάηησκα ή ιάζνο ζε 
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, όιεο δε νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε 
ζθνπό ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ δεηήκαηνο ή επίδηθνπ ζέκαηνο, ην νπνίν εγείξεηαη 
από ή θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

6. Γξαθηθά ιάζε ζε δηθόγξαθα, απνθάζεηο ή δηαηάγκαηα, ή ιάζε πνπ πξνθύπηνπλ ζ΄ απηά 
από νπνηνδήπνηε ηπραίν ζθάικα ή παξάιεηςε, κπνξνύλ ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν λα 
δηνξζσζνύλ αλάινγα κε ηε θύζε θαη έθηαζε ηνπ ιάζνπο από ην Γηθαζηήξην θαηόπηλ 
αίηεζεο, γξαπηήο ή πξνθνξηθήο, ρσξίο δηθαίσκα έθεζεο. 

7. Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.25 εθαξκόδνληαη θαη' αλαινγία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνληαη 
ζηα Γηθαζηήξηα Δηδηθήο Γηθαηνδνζίαο αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζ' 
απηά θαη νη έλλνηεο ηνπ θιεηεξίνπ θαη ηεο αγσγήο ζηηο Γ.25, ζα δηαβάδνληαη αλάινγα. 

8. (1) Οη δηαηάμεηο ηεο Γ. 25 εθαξκόδνληαη ζε αγσγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ από 1.1.2015, 
αλαζηέιιεηαη όκσο ε εθαξκνγή ηνπο αλαθνξηθά θαη κόλν ζε αγσγέο θιίκαθαο πέξαλ ησλ 
€10.000 κέρξη ηηο 31.12.2015:  

Ννείηαη όηη γηα αγσγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ κέρξη θαη 31.12.2014 θαη αγσγέο θιίκαθαο 
πέξαλ ησλ €10.000 πνπ θαηαρσξήζεθαλ κέρξη 31.12.2015, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 
εθαξκόδνληαη κέρξη ηελ απνπεξάησζή ηνπο, νη πξόλνηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γηαηαγήο 25 
πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ 1.1.2015.  

9. Από 1.1.2016, νη Γηαηάμεηο ηεο πθηζηάκελεο Γ.25 ζα ηπγράλνπλ, αζρέησο θιίκαθαο, 
θαζνιηθήο εθαξκνγήο.» 

3. «                                                              ΓΙΑΣΑΓΗ 30  

                                                        ΚΛΗΗ ΓΙΑ ΟΓΗΓΙΔ 

1. (α) Ο ελάγσλ ζε θάζε αγσγή ππνρξενύηαη εληόο ελελήληα εµεξώλ από ην ρξόλν θαηά 
ηνλ νπνίν ηα δηθόγξαθα ζεσξνύληαη ζπµπιεξσµέλα θαη πξνηνύ ιάβεη νπνηνδήπνηε λέν 
µέηξν ζηελ αγσγή, εθηόο από αίηεζε γηα παξεµπίπηνλ δηάηαγµα, λα εθδώζεη θιήζε γηα 
νδεγίεο, νξηδόµελε ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζε ρξνληθό δηάζηεµα όρη µηθξόηεξν ησλ 
εμήληα εµεξώλ.   

(β) Η θιήζε γηα νδεγίεο εθδίδεηαη ζύµθσλα µε ηνλ ζπλεµµέλν Σύπν 25, ν νπνίνο 
ζπµπιεξώλεηαη µε ηηο αλαγθαίεο ιεπηνµέξεηεο ρξεζηµνπνηώληαο πξνο ηνύην θαη πξόζζεηα 
θύιια. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ ν ελάγσλ αµειήζεη ή παξαιείςεη λα εθδώζεη ηελ πξνλννύµελε ζηελ 
παξάγξαθν (α) πην πάλσ θιήζε γηα νδεγίεο, ν ελαγόµελνο δύλαηαη, εληόο πεξαηηέξσ 15 
εµεξώλ, λα αηηεζεί ηελ απόξξηςε ηεο αγσγήο θαη ην Γηθαζηήξην δύλαηαη, επηιαµβαλόµελν 
ηέηνηαο αίηεζεο, είηε λα απνξξίςεη ηελ αγσγή µε ηέηνηνπο όξνπο όπσο ήζειε θξίλεη δίθαην, 
είηε λα ζεσξήζεη ηελ αίηεζε σο θιήζε γηα νδεγίεο δπλάµεη ηεο παξνύζαο δηαηαγήο: 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ παξέιζνπλ άπξαθηεο νη παξαπάλσ πξνζεζµίεο, ε αγσγή 
ζα ζεσξείηαη σο εγθαηαιεηθζείζα θαη ην Πξσηνθνιιεηείν ζα ζέηεη ην θάθειν ηεο ππόζεζεο 
ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ην ζπληνµόηεξν δπλαηό πξνο απόξξηςή ηεο, µε έμνδα ελαληίνλ 
ηνπ ελάγνληα.  

Ννείηαη όηη, ε έλλνηα ηνπ ελάγνληα θαη ηεο αγσγήο, θαιύπηεη θαη ηνλ αληαπαηηνύληα δηάδηθν, 
θαη, αλαιόγσο, ηελ αληαπαίηεζε. 

(δ) Η θαηά ηα αλσηέξσ απόξξηςε ηεο αγσγήο ή ηεο αληαπαίηεζεο, σο ζα είλαη ε 
πεξίπησζε, δελ ζα ζπληζηά θώιπµα θαηαρώξεζεο λέαο αγσγήο ή αληαπαίηεζεο µε ηελ 
ίδηα αηηία αγσγήο, ηεξνπµέλσλ ησλ πξνλνηώλ πεξί παξαγξαθήο ζε νπνηνδήπνηε λόµν. 

(ε) Σα έμνδα ελαληίνλ ηνπ ελάγνληα ή ηνπ αληαπαηηνύληνο σο ζα είλαη ε πεξίπησζε, ζα 
ππνινγίδνληαη θαη ε πιεξσµή ηνπο ζα ζπληζηά πξναπαηηνύµελν θαηαρώξεζεο λέαο 
αγσγήο θαηά ηελ παξάγξαθν (δ) αλσηέξσ. Σν λέν θιεηήξην ζα θέξεη ζεµείσµα όηη 
πξόθεηηαη γηα «Νέα αγσγή ζε ζρέζε µε αγσγή αξ. ... ... ... ... πνπ απνξξίθζεθε ηελ ... ... ... 
... ... ... ζπλεπεία ησλ πξνλνηώλ ηεο Γ 30 Θ 1» θαη ηα ηέιε θαηαρώξεζεο ηεο (ραξηόζεµα, 
δηθεγνξόζεµα ή άιια) ζα είλαη ηα δηπιάζηα εθείλσλ πνπ αλαινγνύλ ζηελ θιίµαθα ηεο 
αγσγήο ή ηεο αληαπαίηεζεο σο ζα είλαη ε πεξίπησζε. 

2. (α) Γηάδηθνο ζηελ αγσγή ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην Πξσηνθνιιεηείν µέζα ζε 30 
µέξεο από ηελ έθδνζε θαη επίδνζε ηεο θιήζεο ην ζπλεµµέλν ζηνλ Σύπν 25, Παξάξηεµα, 
ζπµπιεξσµέλν σο πξνο όια ηα ζηνηρεία απηνύ.  

(β) Οη πξνζεζµίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζµό 1(α) θαη 2(α) αλσηέξσ, δύλαληαη λα 
παξαηαζνύλ, εάλ θαηαδεηρζεί ζην Γηθαζηήξην όηη ππήξρε αληηθεηµεληθή αδπλαµία 
ζπµµόξθσζεο µε ηηο ελ ιόγσ πξνζεζµίεο ή άιινο θαιόο ιόγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ 
άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα παξάηαζή ηνπο.  

 

03.07.1998 
29.05.1998 
27.11.1998 
23.12.1999 
29.12.2000 
12.01.2001 
01.06.2001 
21.12.2001 
10.01.2002 
03.10.2002 
23.01.2003 
04.07.2003 
18.07.2003 
14.11.2003 
21.05.2004 
17.12.2004 
21.01.2005 
20.01.2006 
27.01.2006 
05.12.2007 
20.02.2009 
23.07.2010 
09.09.2011 
26.09.2014 
06.02.2015 
13.05.2015 
28.07.2017 
24.10.2017 
24.10.2017 
24.10.2017 
24.10.2017. 
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3. (α) Καηά ηελ πξώηε εµθάληζε ηεο θιήζεο γηα νδεγίεο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, όπσο 
πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 1(α) αλσηέξσ, εθδίδνληαη νη αλάινγεο νδεγίεο από ην 
Γηθαζηήξην ζηε βάζε ησλ αηηεµάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηνπο δηαδίθνπο ζην 
Παξάξηεµα ηνπ Σύπνπ 25: 

 Ννείηαη όηη ην Γηθαζηήξην δύλαηαη, σο θξίλεη νξζό θαη δίθαην ππό ηηο πεξηζηάζεηο, λα 
εθδίδεη είηε απηεπάγγειηα, ή µε θνηλή δήισζε ησλ δηαδίθσλ, είηε ζηε βάζε πξνθνξηθνύ 
αηηήµαηνο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ησλ δηαδίθσλ, αλάινγα δηαηάγµαηα γηα ηα ζέµαηα πνπ 
θαιύπηνληαη από ην Παξάξηεµα ηνπ Σύπνπ 25, εθδίδνληαο, εάλ ρξεηάδεηαη, ζπλνπηηθή 
πξνο ηνύην απόθαζε. 

(β) Οη Γηαηαγέο 14, 19 ζεζµνί 6-9, 24, 28, 33, 38, 49, 57, 59 θαη 60 πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεµα ηνπ Σύπνπ 25, ζα δηαβάδνληαη ππό ην πξίζµα ηεο παξνύζαο Γηαηαγήο: 

 Ννείηαη όηη δηάδηθνο ν νπνίνο δελ ζπµπιήξσζε ην Παξάξηεµα, ελ όισ ή ελ µέξεη, δελ 
δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη ή λα πξνσζήζεη πξνθνξηθά ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ νπνηνδήπνηε 
αίηεµα πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε ζρεηηθώλ νδεγηώλ θαη ζεσξείηαη όηη δελ επηζπµεί ηελ 
έθδνζε ηέηνησλ νδεγηώλ ζην βαζµό θαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ ζπµπιήξσζε ην Παξάξηεµα.  

4. Σεξνπµέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καλνληζµνύ 3 αλσηέξσ, ην Γηθαζηήξην θαζνξίδεη 
ηαπηόρξνλα µε ηελ έθδνζε ησλ νδεγηώλ ή ησλ δηαηαγµάησλ, ην ρξόλν εληόο ηνπ νπνίνπ ν 
θάζε δηάδηθνο ζα ζπµµνξθσζεί µε ηηο νδεγίεο ή ηα δηαηάγµαηα πνπ ζα εθδώζεη επί ησλ 
ζεµάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεµα, νξίδεη δε αµέζσο ηελ ππόζεζε γηα έθδνζε 
νδεγηώλ σο πξνο ηε µαξηπξία πνπ ζα πξνζαρζεί από θάζε δηάδηθν.  

5.(1) Σν Γηθαζηήξην γηα αγσγέο ην αληηθείµελν ησλ νπνίσλ είλαη µέρξη €3.000 σο ζηνλ 
Θεζµό 7 θαησηέξσ αλαθέξεηαη, εθδίδεη νδεγίεο σο πξνο ηελ αληαιιαγή εγγξάθσο ηεο 
µαξηπξίαο µεηαμύ ησλ δηαδίθσλ ιαµβάλνληαο ππόςε  

(α) ηε δήισζε ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ δηθεγόξνπ απηνύ σο πξνο ηνλ αξηζµό ησλ µαξηύξσλ 
πνπ πξνηίζεηαη λα θαιέζεη πξνο ππνζηήξημε ηεο ππόζεζεο ηνπ.  

(β) ην ρξόλν εηνηµαζίαο ηεο µαξηπξίαο από θάζε δηάδηθν.  

(2) Σεξνπµέλσλ εηδηθώλ νδεγηώλ πνπ ην Γηθαζηήξην ήζειε εθδώζεη ιαµβάλνληαο ππόςε 
ηα δεδνµέλα ηεο δηαθνξάο, πεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ βάξνπο απόδεημεο, ν ελάγσλ 
θαηαρσξεί πξώηνο ηε µαξηπξία ηνπ µέζα ζην ρξόλν πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γηθαζηήξην, 
αθνινπζνύµελνο από ηνλ ελαγόµελν θαη ηνλ ηξηηνδηάδηθν, όπνπ ππάξρεη, µέζα ζην ρξόλν 
πνπ ην Γηθαζηήξην ζα θαζνξίζεη γηα ηνλ θάζε δηάδηθν: 

 Ννείηαη όηη όπνπ ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο ελαγνµέλνπ, ή άιινπ δηαδίθνπ, πνπ δελ έρνπλ 
θνηλή ππεξάζπηζε, ή ζέζεηο, ην Γηθαζηήξην εθδίδεη αλάινγεο νδεγίεο γηα θάζε έλα από 
απηνύο.  

(3) Σν Γηθαζηήξην γηα αγσγέο ην αληηθείµελν ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηηο €3.000 εθδίδεη 
νδεγίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία θαη εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ζηε βάζε ησλ πην θάησ 
δεδνκέλσλ: 

 (i) νη δηάδηθνη ππνρξενύληαη θαηά ην ζηάδην ηεο έθδνζεο νδεγηώλ λα θαηαζέζνπλ ζην 
Γηθαζηήξην θαηάινγν µε ηνπο µάξηπξεο πνπ πξνηίζεηαη θάζε πιεπξά λα παξνπζηάζεη µαδί 
µε ζύλνςε ηεο µαξηπξίαο εθάζηνπ: 

 Ννείηαη όηη ν θαηάινγνο µαξηύξσλ ζα είλαη νλνµαζηηθόο, αιιά εάλ ππάξρνπλ ιόγνη 
πξαθηηθήο δπζρέξεηαο, ζα δύλαηαη ν ελδηαθεξόµελνο δηάδηθνο λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηδηόηεηα 
ηνπ µάξηπξα ρσξίο αλαθνξά ζην όλνµά ηνπ. 

(ii) θάζε δηάδηθνο δύλαηαη γηα θαιό ιόγν λα θαιέζεη πξηλ θιείζεη ηελ ππόζεζε ηνπ µε 
ζρεηηθό πξνθνξηθό αίηεµα θαη πξόζζεην µάξηπξα ή µάξηπξεο.  

(4) Όπνπ νη δηάδηθνη ζπµθσλνύλ, ην Γηθαζηήξην µπνξεί λα εθδώζεη νδεγίεο σο πξνο ηελ 
αληαιιαγή εγγξάθσο ηεο µαξηπξίαο έζησ θαη αλ ην αληηθείµελν ηεο αγσγήο ππεξβαίλεη ηηο 
€3.000, νπόηε αθνινπζνύληαη νη δηαηάμεηο ησλ Θεζµώλ 5(1) θαη 5(2) αλσηέξσ. 

(5) Οπνηεδήπνηε θαηαρσξείηαη έγγξαθε µαξηπξία, απηή ζπµµνξθώλεηαη µε ηνπο 
αθόινπζνπο θαλόλεο:  

(i) Η έγγξαθε µαξηπξία θαηαηίζεηαη µε έλνξθε δήισζε ή µε δήισζε θαηόπηλ ηεο 
λελνµηζµέλεο δηαβεβαίσζεο.  

(ii) απνηειεί ηελ όιε µαξηπξία ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ µάξηπξα πνπ ηελ θαηαρσξεί.  

(iii) είλαη ζε ζπµθσλία µε ηνπο ηζρπξηζµνύο γεγνλόησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θιεηήξην 
έληαιµα, ζηελ έθζεζε απαίηεζεο ή ηελ ππεξάζπηζε ή ζηελ αληαπαίηεζε, αλαιόγσο ηεο 
πεξηπηώζεσο.  

(iv) πεξηιαµβάλεη αλαθνξά ζηα έγγξαθα ή αληηθείµελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο 
ηζρπξηζµνύο ηνπ δηαδίθνπ ή µάξηπξα, ηα νπνία θαη επηζπλάπηεη ζε πξσηόηππε ή 
δεπηεξνγελή µνξθή απνηύπσζεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαδίθνπ πνπ θαιεί ην ζπγθεθξηµέλν 
µάξηπξα θαη ηε θύζε ηνπ εγγξάθνπ ή αληηθεηµέλνπ.  
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(v) πιαηεηαζµνί ή αλαθνξέο ζε γεγνλόηα πνπ θξίλνληαη από ην Γηθαζηήξην άζρεηα µε ηα 
επίδηθα ζέµαηα ή όηη δελ θαιύπηνληαη από ηα δηθόγξαθα, δελ ιαµβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ 
εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο θαη ην Γηθαζηήξην δύλαηαη λα θαζνξίζεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
αθξόαζεο, πνηα γεγνλόηα ή αλαθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε µαξηπξία θξίλνληαη σο 
άζρεηα, επί ησλ νπνίσλ θαη δελ επηηξέπεηαη θπξίσο εμέηαζε ή αληεμέηαζε.  

(vi) ην Γηθαζηήξην δύλαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο αθξόαζεο λα θαηαδηθάζεη µε ηελ αλάινγε 
δηαηαγή σο πξνο ηα έμνδα εθείλνλ ηνλ δηάδηθν πνπ επηρεηξεί µε ηε µαξηπξία ηνπ λα 
εηζαγάγεη άζρεηα ζέµαηα ή γεγνλόηα ή πνπ πιαηεηάδεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο νπζηαζηηθήο 
µαξηπξίαο.  

(vii) Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη θαηόπηλ πξνθνξηθνύ αηηήµαηνο λα δώζεη άδεηα γηα έθδνζε 
θιήζεο µάξηπξα µε ζθνπό λα παξνπζηαζηεί ζην Γηθαζηήξην γηα λα ππνγξάςεη ηελ 
πξνβιεπόµελε ζην εδάθην (i), αλσηέξσ, δήισζε.  

6. Όιεο νη ππνζέζεηο, ε ρξεµαηηθή δηαθνξά ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο €3.000, θέξνπλ 
επί ηνπ θιεηεξίνπ εληάιµαηνο αλάινγε έλδεημε θαη ηνπνζεηνύληαη από ην Πξσηνθνιιεηείν 
ζε θαηάινγν «Σαρείαο Δθδίθαζεο», ε δε εθδίθαζε ηνπο γίλεηαη ζηε βάζε ησλ αληίζηνηρσλ 
µαξηπξηώλ όπσο θαηαηέζεθαλ ζην Γηθαζηήξην θαη εθηόο αλ ην Γηθαζηήξην επηηξέςεη σο 
θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 7 αλαθέξεηαη ηελ εηζαγσγή πξνθνξηθήο µαξηπξίαο, ε 
ππόζεζε νξίδεηαη γηα αγνξεύζεηο, πξνθνξηθέο ή γξαπηέο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 
αθνύ αθνύζεη πξνο ηνύην πξνεγνπµέλσο ηνπο δηαδίθνπο.  

7. Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα εθδίδεη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξ. 6 
αλσηέξσ, θαη’ εμαίξεζε θαη µόλν, δηαηαγή σο πξνο ηελ παξνπζίαζε πξνθνξηθήο 
µαξηπξίαο από δηάδηθν ή µάξηπξα πνπ ήδε θαηέζεζε εγγξάθσο ηε µαξηπξία ηνπ ή ζηελ 
πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) θαησηέξσ σο πξνο ηελ παξνπζίαζε πξνθνξηθήο 
µαξηπξίαο από µάξηπξα πνπ δελ θαηέζεζε εγγξάθσο ηε µαξηπξία ηνπ ζηηο αθόινπζεο 
πεξηπηώζεηο:  

(α) Όπνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη απηεπαγγέιησο όηη επηβάιιεηαη ε εμέηαζε ή αληεμέηαζε ηνπ 
δηαδίθνπ ή ηνπ µάξηπξα.  

(β) Όπνπ νπνηνζδήπνηε ησλ δηαδίθσλ ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην ηνπιάρηζηνλ έλα µήλα 
πξηλ ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία είλαη νξηζµέλε ε ππόζεζε γηα αθξόαζε, αίηεζε γηα λα 
επηηξαπεί ε πξνθνξηθή εμέηαζε ή αληεμέηαζε νπνηνπδήπνηε µάξηπξα είηε ηνπ ηδίνπ, είηε 
ηνπ αληηδίθνπ ηνπ.  

(γ) Όπνπ νπνηνζδήπνηε ησλ δηαδίθσλ ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην ηνπιάρηζηνλ έλα µήλα 
πξηλ ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία είλαη νξηζµέλε ε ππόζεζε γηα αθξόαζε, αίηεζε γηα λα 
επηηξαπεί ε πξνθνξηθή µαξηπξία νπνηνπδήπνηε µάξηπξα ηνπ ηδίνπ πνπ έλεθα ηεο ηδηόηεηαο 
ηνπ ή ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο µαξηπξίαο ηνπ δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα θαηνλνµαζηεί 
ελσξίηεξα ή λα θαηαγξαθεί ε θαηάζεζε ηνπ.  

(δ) Σν αίηεµα θαηαρσξείηαη γξαπηώο ζην Πξσηνθνιιεηείν µε εηδνπνίεζε πξνο ηνπο 
ππόινηπνπο δηαδίθνπο θαη νξίδεηαη ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα πξνθνξηθή παξάζηαζε ζε 
ρξόλν πνπ ην Γηθαζηήξην θαζνξίδεη.  

ην αίηεµα θαζνξίδεηαη απαξαηηήησο ην όλνµα ηνπ δηαδίθνπ ή µάξηπξα ηνπ νπνίνπ ε 
πξνθνξηθή παξνπζίαζε απαηηείηαη, εθείλν ην µέξνο ηεο µαξηπξίαο επί ηεο νπνίαο 
θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πξνθνξηθή εμέηαζε, ν ιόγνο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο πξνθνξηθήο 
εμέηαζεο ή αληεμέηαζεο, θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνθνξηθή απηή 
εμέηαζε.  

(ε) Σν Γηθαζηήξην αθνύ αθνύζεη ηνπο δηαδίθνπο, αζθεί αλαιόγσο ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα 
θαη εθδίδεη απζεµεξόλ θαη µε ζπλνπηηθή αηηηνινγία δηάηαγµα πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ηνπ 
δηαδίθνπ ή µάξηπξα γηα ζθνπνύο δηεπθξίληζεο ηεο καξηπξίαο ηνπ: 

 Ννείηαη όηη ν ρξόλνο πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ εμέηαζε ή αληεμέηαζε θάζε δηάδηθνπ ή 
µάξηπξα δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 30 ιεπηά, αιιά ην Γηθαζηήξην θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ 
επρέξεηα δύλαηαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο αθξναµαηηθήο δηαδηθαζίαο λα επεθηείλεη αλάινγα ην 
ρξόλν.  

8. (α) Όιεο νη ππνζέζεηο, ησλ νπνίσλ ην αληηθείµελν ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη ηηο €3.000 
θέξνπλ επί ηνπ θιεηεξίνπ εληάιµαηνο αλάινγε έλδεημε θαη ηνπνζεηνύληαη από ην 
Πξσηνθνιιεηείν ζε θαηάινγν «Αθξναµαηηθήο εθδίθαζεο», ην δε Γηθαζηήξην εθδηθάδεη ηελ 
ππόζεζε ζηε βάζε ησλ µαξηπξηώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ελώπηνλ ηνπ, επηηξέπεη δε ζε δηάδηθν 
λα εμεηάζεη, αληεμεηάζεη ή επαλεμεηάζεη µάξηπξα, θαζνξίδνληαο πξνο ηνύην ρξνληθά 
πιαίζηα θαηά ην ζηάδην έθδνζεο νδεγηώλ ζε εηδηθά πξνο ηνύην νξηδόµελε από ην 
Γηθαζηήξην εµεξνµελία.  

(β) Η έθδνζε νδεγηώλ σο αλσηέξσ ιαµβάλεη ππόςε ηηο παξαζηάζεηο ησλ δηαδίθσλ, ηελ 
πνιππινθόηεηα ηεο ππόζεζεο, ηα παξαµέλνληα επίδηθα ζέµαηα θαη ηνλ αξηζµό ησλ 
µαξηύξσλ πνπ απαξαηηήησο δειώλεηαη από ηνπο δηαδίθνπο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηε 
βάζε ηνπ θαηαιόγνπ ζύµθσλα µε ην Θεζµό 5(3) θαη ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε παξνπζία ζην 
Γηθαζηήξην γηα ζθνπνύο καξηπξίαο ή δηεπθξίληζεο απηήο. 
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 (γ) Ο ρξόλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θπξίσο εμέηαζε είλαη 15 ιεπηά θαη ν ρξόλνο γηα ηελ 
αληεμέηαζε θαη επαλεμέηαζε µαξηύξσλ θαζνξίδεηαη ππό ηνπ Γηθαζηεξίνπ αλάινγα µε ηελ 
δήισζε θαη ηα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ θύξηα εμέηαζε, (ελδεηθηηθά ν ρξόλνο είλαη 
µέρξη 60 ιεπηά θαη 10 ιεπηά γηα ηελ αληεμέηαζε θαη επαλεμέηαζε αληίζηνηρα): 

 Ννείηαη όηη ην Γηθαζηήξην θαηά ηελ ελάζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο, δύλαηαη λα 
παξαηείλεη ην ρξόλν απηό, ηεξώληαο ηηο πην πάλσ ρξνληθέο αλαινγίεο.  

9. Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα εθδώζεη νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο ησλ 
αλσηέξσ νδεγίεο, σο θξίλεη νξζό θαη δίθαην ππό ηηο πεξηζηάζεηο µε γλώµνλα ηα αθόινπζα 
θξηηήξηα: 

 (α) ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο ην ηαρύηεξν δπλαηό  

 (β) ηε δηαζθάιηζε ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο ησλ δηαδίθσλ  

 (γ) ηε δηάζσζε ή ην µεηξηαζµό ησλ εμόδσλ  

(δ) ηε δηαρείξηζε ηεο ππόζεζεο θαη’ αλαινγία πξνο: (i) ην ρξεµαηηθό αληηθείµελν ηεο 
δηαθνξάο (ii) ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο (iii) ην πεξίπινθν ησλ εγεηξόµελσλ ζεµάησλ, 
πξαγµαηηθώλ ή λνµηθώλ.  

 10.-(1) ε αγσγέο πνπ δελ θαζνξίδεηαη ρξεµαηηθό πνζό αμίσζεο ζα ηπγράλνπλ εθαξµνγήο 
νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ αληηθείµελν δηαθνξάο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο €3.000, 
εμαηξνπµέλσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθδηθάδνληαη από ηα Οηθνγελεηαθά Γηθαζηήξηα θαη 
αθνξνύλ γνληθή µέξηµλα, δηθαζηηθή αλαγλώξηζε ηέθλνπ, πξνζβνιή παηξόηεηαο θαη 
πξνζβνιή εθνύζηαο αλαγλώξηζεο γηα ηηο νπνίεο ζα ηπγράλνπλ εθαξµνγήο νη δηαηάμεηο πνπ 
αθνξνύλ αληηθείµελν δηαθνξάο άλσ ησλ €3.000: 

 Ννείηαη όηη, µε ζπµθσλία ησλ δηαδίθσλ αθόµα θαη νη πξναλαθεξόµελεο θαηεγνξίεο 
ππνζέζεσλ δύλαληαη ζηελ θαηάιιειε πεξίπησζε θαη αθνύ απνδερζεί ηνύην ην Γηθαζηήξην, 
λα εθδηθάδνληαη µε εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ αληηθείµελν δηαθνξάο θάησ ησλ 
€3.000.  

(2) Όιεο νη ππνζέζεηο δηαηξνθήο, αλεμάξηεηα από ην ρξεµαηηθό πνζό ηεο αμίσζεο, 
εθδηθάδνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο «ηαρείαο εθδίθαζεο».  

(3) ε ππνζέζεηο δηαδπγίνπ δελ είλαη αλαγθαία ε έθδνζε θιήζεο γηα νδεγίεο θαη ην 
Γηθαζηήξην δύλαηαη λα νξίζεη ηελ ππόζεζε γηα αθξόαζε µεηά ηε ζπµπιήξσζε ησλ 
δηθνγξάθσλ θαη ηελ ηήξεζε ηπρόλ νδεγηώλ από ην Γηθαζηήξην.  

(4) ε ππνζέζεηο γνληθήο µέξηµλαο ην Γηθαζηήξην ιαµβάλεη ππόςε σο πξνο ην ρξόλν 
εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ρξόλνπ εηνηµαζίαο ηεο έθζεζεο ηνπ 
ιεηηνπξγνύ επεµεξίαο.  

(5) Όπνπ ζηα Γηθαζηήξηα εηδηθώλ δηθαηνδνζηώλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε αλαγξαθήο 
θιίµαθνο ή πνζνύ επίδηθεο δηαθνξάο, ην Γηθαζηήξην δύλαηαη, αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο Γ.30, λα ρεηξηζηεί ηελ ελώπηνλ ηνπ ππόζεζε θαηά ηνλ ηξόπν πνπ ζα εμππεξεηεζεί ε 
ηαρύηεξε απνλνµή ηεο δηθαηνζύλεο. Πξνο ηνύην δύλαηαη λα αθνινπζήζεη ηηο εηδηθέο 
ξπζµίζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο νηθείνπο δηαδηθαζηηθνύο θαλνληζµνύο είηε απηνύζηεο, είηε ζε 
ζπλδπαζµό µε ηηο πξόλνηεο ηεο Γ.30.  

11.-(1) Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.30 εθαξµόδνληαη ζε αγσγέο πνπ θαηαρσξνύληαη από 1.1.2015, 
αλαζηέιιεηαη όµσο ε εθαξµνγή ηεο αλαθνξηθά θαη µόλν µε αγσγέο θιίµαθαο πέξαλ ησλ 
€10.000 πνπ θαηαηέζεθαλ µέρξη 31.12.2015. Από 1.1.2016 νη Γηαηάμεηο ηεο Γ. 30 ζα 
ηπγράλνπλ, αζρέησο θιίµαθαο, θαζνιηθήο εθαξµνγήο:  

Ννείηαη όηη γηα αγσγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ µέρξη θαη 31.12.2014 θαη αγσγέο θιίµαθαο 
πέξαλ ησλ €10.000 πνπ θαηαρσξήζεθαλ µέρξη ηηο 31.12.2015, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 
εθαξκόδνληαη κέρξη ηελ απνπεξάησζή ηνπο, νη πξόλνηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γηαηαγήο 30 
πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ 1.1.2015.» 

ΣΤΠΟ 25 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ) 

ΑΙΣΗΜΑ ΔΝΑΓΧΝ ΔΝΑΓΟΜΔΝΟ ΣΡΙΣΟΓΙΑΓΙΚΟ 
Ή ΑΛΛΟ 
ΓΙΑΓΙΚΟ 

1. Λεπηνκέξεηεο ΑΠΟ  
Δ/Τπεξ. παξ:  
ΑΠΟ  
Αληαπαίη. παξ: 

Δ/Απ. παξ: 
Δ/Τπεξ ζηελ 
Αληαπαηη: 
Απάληεζε 

Δ/Τπεξ. παξ: 

2. Απνθάιπςε θαη Δπηζεώξεζε 
Δγγξάθσλ 

   

3. Παξαδνρέο Γεγνλόησλ    

4. Δπηζεώξεζε Πεξηνπζίαο    

5. πλέλσζε Αγσγώλ    
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6. Αζθάιεηα Δμόδσλ    

7. Αληαιιαγή εγγξάθσλ 
επηζήκσλ θαη µε πξνο 
θαηάζεζε ζηε δίθε ρσξίο 
ακθηζβήηεζε 

   
 
 

8. Γηαηηεζία/Γηακεζνιάβεζε    

9. Έμνδα    

10. Άιιν αίηεκα πνπ δελ 
θαιύπηεηαη από ηα αλσηέξσ 

   

 
 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 
    (Δ.30 Θ.1(β))  

ΣΟ ΔΠΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ … … … … … … Αξ. … … … … ηνπ 20 … …  
Μεηαμύ: 

 Α.Β.,  
                                                                    Δλάγνληνο  

                             – θαη –  
                     

                                                                              Γ.Γ. 
                                                                                      

Δλαγόµελνπ  

Δηδνπνηνύληαη όινη νη ελδηαθεξόµελνη δηάδηθνη λα παξνπζηαζζνύλ ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ … 
… … … … … ηελ … … εκέξα ηνπ κελόο 20 ... … θαη ώξα … … … ην πξσί θαηά ηελ αθξόαζε 
αηηήζεσο εθ κέξνπο ηνπ ελάγνληνο γηα ηελ έθδνζε νδεγηώλ ζύκθσλα µε ην ζπλεµµέλν Παξάξηεκα.  
Δθδόζεθε ηελ … … … … … εκέξα ηνπ κελόο … … … 20 ... από ην δηθεγόξν ηνπ ελάγνληα ή ηνλ 
ίδην ηνλ ελάγνληα. 

 
(Τπνγξαθή) 

Γηθεγόξνο ελάγνληα – ελάγσλ 
Πξνο ην δηθεγόξν ηνπ ελαγόµελνπ ή ηνλ ελαγόµελν από … … … … … …  

Πξσηνθνιιεηήο 
 

  ΤΥΠΟΣ (Δ.30 θ.1(γ)) 

                        ΣΟ ΔΠΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ……………………. 
                 Αξηζκόο Αγσγήο 

………. 
Μεηαμύ 

Α.Β. 
Δλάγνληνο 

- θαη - 

Γ.Γ. 
Δλαγνκέλνπ 

Δηδνπνηείζηε όηη έρεηε παξαιείςεη λα εθδώζεηε ηελ Κιήζε γηα Οδεγίεο ζηελ πην πάλσ αγσγή 
θαη ζπλεπώο 
θαιείζηε όπσο ην πξάμεηε εληόο 30 εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο παξνύζαο εηδνπνηήζεσο. 
Η εηδνπνίεζε απηή εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο Γ.30 ζ.1(γ). 
Δθδόζεθε ηελ …… εκέξα ηνπ κήλα ….. ηνπ 20…… από …………. 

Γηθεγόξνο ……………… 
Πξσηνθνιιεηήο 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 (Νέα Γ. 30 από 1.1.2015) 

 Μέρξη €3.000 Άλσ ησλ €3.000 

1. ύληαμε Κιήζεο γηα Οδεγίεο 
(Καλνληζκόο 1 (α) θαη (β)) 

€30 
€50 

€100 
€150 

2. Δκθάληζε γηα έθδνζε Οδεγηώλ 
(Καλνληζκόο 3(α)) 

€70 
€100 

€170 
€210 

3. ύληαμε Γήισζεο σο πξνο ηνλ 
αξηζκό Μαξηύξσλ  
(Καλνληζκόο 5(3)) 

€30 
€50 

€100 
€150 

4. ύληαμε θάζε καξηπξίαο µε 
έλνξθε δήισζε  
(Καλνληζκόο 5(5)) 

€50 
€80 

€150 
€210 
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5. Αίηεζε γηα πξνθνξηθή καξηπξία  
(Καλνληζκόο 7) 

€30 
€50 

€100 
€150 

6. Πξνζέιεπζε ελώπηνλ 
Πξσηνθνιιεηή 

€18 
€26 

€40 
€60 

7. Απαξαίηεηε Δπηζηνιή €18 
€26 

€40 
€60 

 
Δθδόζεθε από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην ζηηο 19 Μαξηίνπ 2018 θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 
Μ. ΝΙΚΟΛΑΣΟ,   Πξόεδξνο Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 
Σ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ           ) 
Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗ          ) 
Π. ΠΑΝΑΓΗ                  ) 
Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ          ) Γηθαζηέο Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 
Γ. ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ           )      
Μ. ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ    ) 
Α. ΛΙΑΣΟ                 ) 
Κ. ΣΑΜΑΣΙΟΤ            ) 
Γ. ΓΙΑΔΜΗ                 ) 
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ          ) 
Σ. ΦΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ  )                               

     Α. ΠΟΤΓΙΟΤΡΟΤ        ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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