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Σωτήρης Διαμαντόπουλος
Γεννήθηκα στο Χολαργό Αττικής το έτος 1984. Ο αείμνηστος πατέρας μου,
Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, Δικηγόρος, είχε καταγωγή από την Κορινθία και η
μητέρα μου, Ευφροσύνη Στρατηγοπούλου, συνταξιούχος Δικηγόρος, έχει
καταγωγή από τη Μεσσηνία.
Το 2002, αφού αποφοίτησα από το Γενικό Λύκειο Αναβρύτων, εισήλθα στη Νομική
Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από την οποία αποφοίτησα το
έτος 2007. Ακολούθως ολοκλήρωσα το ΠΜΣ του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.
Από το έτος 2009, ασκώ μάχιμη Δικηγορία, διατηρώντας δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, επί της οδού
Βουκουρεστίου 16, μαζί με τα αδέλφια μου, Νίκο Διαμαντόπουλο, Δικηγόρο παρ’ Εφέταις και την Έφη
Διαμαντοπούλου, Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις.
Πριν από λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο του 2017, προήχθην σε Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.
Συμμετέχω ενεργά στα κοινά του Συλλόγου, γιατί πιστεύω βαθιά ότι συλλογικά μπορούμε να
διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον για το επάγγελμα που υπηρετούμε και θα υπηρετούμε
εφ’ όρου ζωής. Πιστεύω ότι συλλογικά, όλοι εμείς μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Σύλλογο που
θα υπηρετεί το Δικηγόρο, που θα προσφέρει στο Δικηγόρο.
Αλέξανδρος Μαντζούτσος
Είμαι δικηγόρος, δρ. δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών (2005) και έλαβα ΜΔΕ στο Δημόσιο
Δίκαιο (ΕΚΠΑ, 2007) και στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (Bordeaux IV, 2008).
Διετέλεσα επισκέπτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Harvard (2009). Έχω
συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα στην Ινδία (2006) και τη Χιλή
(2007).
Έχω δημοσιεύσει δύο μονογραφίες (Ισότητα και Εκπαίδευση: Το Δικαίωμα Ίσης
Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2008, Πολιτικά Δικαιώματα και
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΙΜΔΑ – Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2009) και πλήθος
επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά.
Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
Δημιούργησα την ιστοσελίδα της ΕΑΝΔΑ (www.eanda.gr), της οποίας υπήρξα γενικός διαχειριστής
(2006-2012).
Διετέλεσα Πρόεδρος της ΕΑΝΔΑ (2015-2016)· θέση από την οποία υπέβαλα την παραίτησή μου, ως
έσχατο μέσο διαμαρτυρίας απέναντι στη συνέχιση της πολύμηνης αποχής ακόμα και μετά την ψήφιση
του ασφαλιστικού – φορολογικού νομοσχεδίου.
Βενιαμίν Μπατής
Είμαι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Αντιπρόεδρος
(πρώην Γενικός Γραμματέας) της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων
Αθηνών.
Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Κομοτηνής (2008), όπου, ως φοιτητής, είχα την
τιμή να διατελέσω Προεδρεύων του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής (2006-2007).
Ολοκλήρωσα το ΜΔΕ Ευρωπαϊκού Δικαίου στον Τομέα Διεθνών Σπουδών με
εξειδίκευση στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ενέργειας (2014-2015).
Ασκώ μάχιμη δικηγορία στους τομείς του Ποινικού και του Αστικού Δικαίου, με περαιτέρω εξειδίκευση
στο Τραπεζικό Δίκαιο (2010 - σήμερα).
Κατά την ενασχόλησή μου με την ΕΑΝΔΑ, ως Γενικός Γραμματέας (2013-2014) είχα πρωτοστατήσει και
πετύχει τη συγκοινωνιακή διασύνδεση των δικαστηρίων (με την τότε λεωφορειακη γραμμή 070
«Γηροκομείο – Άρειος Πάγος – Δικαστήρια Ευελπίδων»). Επίσης, εκπροσώπησα την ΕΑΝΔΑ σε επίπεδο
Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την επεξεργασία του νέου Κώδικα
Δικηγόρων, όπου η συμμετοχή μας έγινε δεκτή για πρώτη φορά, προκειμένου να ακουστούν οι θέσεις και
τα αιτήματα των νέων συναδέλφων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: Θέμα  Προθεσμία

57 παρ. 1: Αίτηση εξαίρεσης δικαστών, εισαγγελέων και υπαλλήλων της γραμματείας  5 ημέρες πριν από τη συζήτηση στο
ακροατήριο | αργότερα έως ότου περατωθεί η συζήτηση, μόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης
προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στο διάδικο μετά την πάροδο της πενθήμερης προθεσμίας
153: Αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση  30 ημέρες από την ημέρα της άρσης του εμποδίου
που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του δόλου
214: Άσκηση αγωγής προκειμένου η υποβολή αίτησης για συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη να έχει όλες τις συνέπειες της
άσκησης αγωγής  3 μήνες από την την αποτυχία της συμβιβαστικής επέμβασης του ειρηνοδίκη
215: Επίδοση αγωγής (ΚΠολΔ 237)  30 ημέρες από την κατάθεση | 60 ημέρες, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
220 παρ. 1: Εγγραφή αγωγής ή ανακοπής επί ακινήτου στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειάς του  30 ημέρες
από την κατάθεση
228: Κλήτευση των διαδίκων  30 ημέρες πριν από τη συζήτηση | 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν ο διάδικος που καλείται ή
κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
237 παρ. 1: Κατάθεση προτάσεων και προσκόμιση όλων των σχετικών αποδεικτικών μέσων και των διαδικαστικών εγγράφων 
100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής | παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
237 παρ. 2: Αντίκρουση με προσθήκη στις προτάσεις  15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων, οπότε
κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας
237 παρ. 7: Προσθήκη για την αξιολόγηση των αποδείξεων από την εξέταση μαρτύρων  8 ημέρες από την εξέτασή τους
238 παρ. 1: Κατάθεση και επίδοση παρέμβασης / προσεπίκλησης / ανακοίνωσης / ανταγωγής  60 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής | παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διάδικους αν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
238 παρ. 1: Κατάθεση και επίδοση παρέμβασης μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση  90 ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής | παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διάδικους αν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
254 παρ. 2: Κλήτευση των διαδίκων στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση  30 ημέρες πριν από αυτή
260 παρ. 2: Αίτηση προσδιορισμού νέας συζήτησης κατόπιν ματαίωσης  60 ημέρες από τη ματαίωση
318: Κλήση των διαδίκων επί συζήτησης αίτησης διόρθωσης και ερμηνείας απόφασης  8 ημέρες πριν από τη συζήτηση
364: Κλήση του διαδίκου ή τρίτου που κατέχει το αντικείμενο της αυτοψίας ή που είναι ο ίδιος αντικείμενό της  3 ημέρες από την
αυτοψία
377: Αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα  5 ημέρες αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση διορισμού του
398 παρ. 2: Αίτηση ανάκλησης απόφασης καταδίκης μάρτυρα σε πληρωμή των εξόδων που προξενήθηκαν από την απουσία του
και χρηματική ποινή  20 ημέρες από την επίδοση της απόφασης
422 παρ. 1: Επίδοση κλήσης στον αντίδικο από το διάδικο που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης  2 εργάσιμες ημέρες από
την βεβαίωση
459 παρ. 1: Κοινοποίηση στον αντίδικο καταλόγου των εγγράφων προς τα οποία θα γίνει η παραβολή ή
πρωτοτύπων στη γραμματεία του δικαστηρίου  5 ημέρες πριν από την παραβολή των εγγράφων

κατάθεση των

468 παρ. 2: Επίδοση αντιγράφου αγωγής στον εναγόμενο (μικροδιαφορές)  10 ημέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμο | 30
ημέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμο αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή
του είναι άγνωστη.
498 παρ. 2: Κλήτευση των διαδίκων επί ενδίκων μέσων  30 ημέρες πριν από τη συζήτηση | 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση,
αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
503: Προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας  15 ημέρες από την επίδοση της απόφασης | 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση
της περίληψης της έκθεσης για την επίδοση της απόφασης, αν ο διάδικος έχει άγνωστη διαμονή ή διαμένει στο εξωτερικό
518: Προθεσμία έφεσης  30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης | 60 ημέρες από την επίδοση της απόφασης, αν ο εκκαλών
διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη | 2 έτη από τη δημοσίευση της απόφασης, αν η τελευταία δεν επιδοθεί
520 παρ. 2: Κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων έφεσης  30 ημέρες πριν από τη συζήτηση
523 παρ. 2: Κοινοποίηση αντέφεσης  30 ημέρες πριν από τη συζήτηση
524 παρ. 2: Κατάθεση προτάσεων στη δευτεροβάθμια δίκη  έως την έναρξη της συζήτησης
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524 παρ. 2: Κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις στη δευτεροβάθμια δίκη  έως τη 12η ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας
μετά τη συζήτηση
524 παρ. 4: Επί ερημοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την έφεση και του εκκαλούντος ως προς την αντέφεση, προσκόμιση από το
παριστάμενο διάδικο αντιγράφων του εισαγωγικού δικογράφου και των προτάσεων του αντιδίκου του, που κατατέθηκαν στην
πρωτοβάθμια δίκη, καθώς και τα πρακτικά και τις εκθέσεις που λήφθηκαν κατ' αυτή  5 ημέρες από τη συζήτηση
545: Προθεσμία αναψηλάφησης  60 ημέρες, με έναρξη ανάλογα με τις περιπτώσεις του άρθρου 544 ΚΠολΔ | 120 ημέρες, αν
εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη | 3 χρόνια από τη δημοσίευση της
προσβαλλόμενης απόφασης, αν δεν επιδόθηκε, εφόσον είναι τελεσίδικη ή ανέκκλητη, αλλιώς από την ημέρα που έγινε τελεσίδικη.
547: Κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων αναψηλάφησης  30 ημέρες πριν από τη συζήτηση
564: Προθεσμία αναίρεσης  30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης | 60 ημέρες από την επίδοση της απόφασης, αν ο
αναιρεσείων διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη | 2 έτη από τη δημοσίευση της απόφασης, αν η τελευταία δεν
επιδόθηκε.
568 παρ. 4: Επίδοση κλήσης με επιμέλεια εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση (αναιρεσείων, αναιρεσίβλητος, άλλος διάδικος) 
60 ημέρες πριν από τη συζήτηση | 90 ημέρες πριν από τη συζήτηση, αν κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή η
διαμονή του είναι άγνωστη
569 παρ. 2: Κατάθεση και κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων αναίρεσης  30 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση
570 παρ. 1: Προτάσεις (αναίρεση)  20 ημέρες πριν από τη συζήτηση
571 παρ. 1: Επίδοση κυρωμένου αντιγράφου διάταξης ματαίωσης της συζήτησης λόγω απαράδεκτης ή προδήλως αβάσιμης
αναίρεσης  30 ημέρες από την έκδοσή της
571 παρ. 2: Αίτηση συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο κατόπιν διάταξης ματαίωσης της συζήτησης λόγω απαράδεκτης ή
προδήλως αβάσιμης αναίρεσης  60 ημέρες από την επίδοση της διάταξης
585: Κοινοποίηση ανακοπής κατά πράξης στην οποία κάποιος δεν έλαβε μέρος ή δεν προσκλήθηκε σε δικαστική ή εξώδικη πράξη
που του προκαλεί βλάβη ή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του  60 ημέρες από την κατάθεσή της | 8 ημέρες πριν από τη
συζήτηση, όταν πρόκειται για ειδικές διαδικασίες
- Ειδικές διαδικασίες (γενικές διατάξεις):
591 παρ. 1: Κλήτευση των διαδίκων  30 ημέρες πριν από τη συζήτηση | 60 ημέρες πριν από τη συζήτηση αν ο διάδικος που
καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής
591 παρ. 1: Επίδοση παρέμβασης / προσεπίκλησης / ανακοίνωσης  10 ημέρες πριν από τη συζήτηση
591 παρ. 1: Κατάθεση και επίδοση παρέμβασης μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση  5 ημέρες πριν από τη συζήτηση
591 παρ. 1: Προσαγωγή όλων των αποδεικτικών μέσων  το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο
591 παρ. 1: Κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις  έως τη 12η ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση
591 παρ. 1: Επίδοση ανταγωγής, αντέφεσης και πρόσθετων λόγων έφεσης και αναψηλάφησης  8 ημέρες πριν από τη συζήτηση
591 παρ. 4: Κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 ημέρες
607: Κλήση του διαδίκου ή τρίτου του οποίου διατάσσεται η ιατρική εξέταση για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας 
10 ημέρες πριν από τη διενέργειά της
615: Παράδοση ή απόδοση της χρήσης του μισθίου  έως 30 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης
617 παρ. 2: Αγωγή επανεγκατάστασης στο μίσθιο  3 μήνες από την ημέρα που η απόφαση, η οποία εξαφάνισε την απόφαση
που διατάσσει την παράδοση ή απόδοση της χρήσης μισθίου, έγινε αμετάκλητη
630Α: Επίδοση διαταγής πληρωμής  2 μήνες από την έκδοσή της
632 παρ. 2: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής  15 εργάσιμες ημέρες | 30 εργάσιμες ημέρες, αν η διαταγή πληρωμής έχει
εκδοθεί κατά προσώπου που έχει τη διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη
633 παρ. 2: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατόπιν δεύτερης επίδοσης (αν δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή)  15
εργάσιμες ημέρες από τη νέα επίδοση
637: Επίδοση έγγραφης όχλησης με δικαστικό επιμελητή, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, ώστε
να μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται
εγγράφως  15 ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης
640 παρ. 3: Εκτέλεση διαταγής απόδοσης μισθίου  20 ημέρες από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς
εκτέλεση
642: Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου  15 εργάσιμες ημέρες από την επίδοση
693 παρ. 1: Δυνατότητα ορισμού προθεσμίας για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει
διαταχθεί πριν από την άσκησή της  όχι μικρότερη από 30 ημέρες
711 παρ. 1: Επίδοση αντιγράφου ή περίληψης της έκθεσης της συντηρητικής κατάσχεσης κινητών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων
επάνω σ’ αυτά στα χέρια του οφειλέτη, σε εκείνον σε βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση, αν δεν ήταν παρών κατά την
επιβολή της  το αργότερο την επόμενη ημέρα εφόσον κατοικεί στον τόπο της κατάσχεσης | άλλως μέσα σε 8 ημέρες από αυτή
712 παρ. 1: Επίδοση εγγράφου σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια
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τρίτου στο οποίο αναφέρεται η κατάσχεση που έχει επιβληθεί στα χέρια του τρίτου  8 ημέρες από την επίδοση στον τρίτο
αντιγράφου της απόφασης που τη διατάζει με επιταγή να μην εξοφλήσει την απαίτηση ή να μην παραδώσει τα κινητά
715 παρ. 5: Άσκηση αγωγής από το δανειστή εναντίον του οφειλέτη για την κύρια απαίτηση  30 ημέρες από την επίδοση στον
οφειλέτη του εγγράφου για την κατάσχεση
729 παρ. 5: Άσκηση αγωγής για την απαίτηση που επιδικάστηκε ή για τη μεταρρύθμιση της απόφασης από εκείνον υπέρ του
οποίου έγινε η προσωρινή επιδίκαση ή μεταρρύθμιση  60 ημέρες από τη επίδοση της απόφασης που επιδικάζει προσωρινά
απαίτηση ή μεταρρυθμίζει προσωρινά απόφαση
734 παρ. 3: Έφεση κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου για την προσωρινή ρύθμιση της νομή ή της κατοχής  10 ημέρες από
την επίδοση της απόφασης
800 παρ. 3: Έφεση, αναίρεση, αναψηλάφηση εναντίον απόφασης που απαγγέλλει την υιοθεσία, αν δεν επιδοθεί  1 έτος από τη
δημοσίευση της απόφασης
800 παρ. 4: Τριτανακοπή κατά της απόφασης που τελεί την υιοθεσία  6 μήνες από τη γνώση της υιοθεσίας | σε κάθε
περίπτωση, 3 έτη από την τελεσιδικία της απόφασης
824: Έφεση κατά απόφασης που διατάζει την παροχή κληρονομητηρίου  20 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης
845 παρ. 2: Αναγγελία δικαιώματος ή απαίτησης  όχι μικρότερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης
849: Τριτανακοπή κατά αποφάσεων που αγγέλλουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος  2 έτη από την τελευταία δημοσίευση της
περίληψης της απόφασης
926: Αδυναμία διενέργειας άλλης πράξης εκτέλεσης μετά την επίδοση της επιταγής για εκτέλεση  πριν περάσουν 3 εργάσιμες
ημέρες από την επίδοση | μετά το πέρας 1 έτους από την επίδοση
933 παρ. 1: Κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων ανακοπής  8 ημέρες πριν από τη συζήτηση.
933 παρ. 2: Κλήτευση του καθ’ ού η ανακοπή  20 ημέρες πριν από τη συζήτηση
934 παρ. 1: Άσκηση ανακοπής για ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του
αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης ή την απαίτηση ή σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση
του κατασχετήριου εγγράφου στον καθ' ου  45 ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης | 30 ημέρες από την επίδοση της
επιταγής, σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης
934 παρ. 1: Άσκηση ανακοπής για την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης  30 ημέρες αφότου η πράξη αυτή
ενεργηθεί | 30 ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού για κινητά και 60 ημέρες αφότου μεταγραφεί η
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης για ακίνητα, αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων
937: Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού  5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού
954 παρ. 4: Ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ' ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον για τη διόρθωση
της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς  20 εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού
973 παρ. 6: Ανακοπή με αντιρρήσεις για το κύρος της δήλωσης συνέχισης (πλειστηριασμός)  30 ημέρες από την ανάρτηση της
γνωστοποίησης της δήλωσης και της ημέρας του πλειστηριασμού
973 παρ. 6: Κατάθεση και κοινοποίηση πρόσθετων λόγων ανακοπής για το κύρος της δήλωσης συνέχισης (πλειστηριασμός)  8
ημέρες πριν από τη συζήτηση
979 παρ. 2: Ανακοπή του πίνακα κατάταξης και επίδοση αντιγράφου της ανακοπής στον υπάλληλο του πλειστηριασμού  12
εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε, σε
εκείνον κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση και στους δανειστές που αναγγέλθηκαν
1000: Αίτηση αναστολής της διαδικασίας του πλειστηριασμού  15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού
1010: Εγγραφή ανακοπής για την ακύρωση πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού ακινήτου στο βιβλίο διεκδικήσεων της
περιφέρειάς του  30 ημέρες από την κατάθεσή της
1031: Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας δανειστή και του πίνακα διανομής από εκείνον κατά του οποίου έγινε και από εκείνον κατά
του οποίου στρέφεται η εκτέλεση καθώς και από όσους άλλους αναγγέλθηκαν  10 ημέρες από την επίδοση του πίνακα διανομής
1044 παρ. 1: Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας δανειστή και κατά του πίνακα διανομής από τον οφειλέτη και κάθε δανειστή που έχει
αναγγελθεί  10 ημέρες από την επίδοση του πίνακα διανομής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Θέμα  Προθεσμία

16 παρ. 2: Αίτηση για εξαίρεση των δικαστικών προσώπων  στο στάδιο της ανάκρισης έως την παράδοση των εγγράφων
από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη | στην κύρια διαδικασία πριν αρχίσει η συζήτηση | στη
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διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου πριν από την έκδοση του βουλεύματος | αν αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του
πολυμελούς δικαστηρίου ή περισσότερα από ένα μέλη αυτού, 8 ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη
συζήτηση της υπόθεσης
31 παρ. 2: Προθεσμία για την παροχή εξηγήσεων  48 ώρες, με δυνατότητα παράτασης από εκείνον που διενεργεί την
προκαταρκτική εξέταση
42: Προσκόμιση παραβόλου μήνυσης σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας έκδοσής του  3 εργάσιμες
ημέρες
48 παρ. 1: Προσφυγή του εγκαλούντος στον εισαγγελέα εφετών κατά διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών με την οποία
απορρίπτει την έγκληση  3 μήνες από την έκδοση της διάταξης
89 παρ. 1: Κλήτευση αστικώς υπευθύνου και επίδοση αντιγράφου της κλήσης στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα  3
ημέρες πριν από τη συζήτηση, για την απαίτηση της χρηματικής ικανοποίησης
100: Πρόσκληση του κατηγορούμενου να παρίσταται με συνήγορο στην απολογία του και σε κάθε εξέτασή του  24 ώρες πριν
από κάθε ανακριτική ενέργεια
102: Προθεσμία για απολογία  48 ώρες, με δυνατότητα παράτασης από τον ανακριτή ύστερα από αίτηση του κατηγορούμενου
145 παρ. 3: Αίτηση διόρθωσης των λαθών που υπάρχουν στα πρακτικά ή συμπλήρωσης των ελλείψεων  20 ημέρες από την
καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών
166: Προθεσμία εμφάνισης των διαδίκων, των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο (όπου ειδική διάταξη νόμου
δεν ορίζει διαφορετικά)  15 μέρες (αρχίζει από την επομένη της επίδοσης και λήγει την προηγούμενη της ημέρας της δικασίμου) |
30 ημέρες, αν ο κλητευόμενος διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής, αν η διαμονή του βρίσκεται σε χώρα της
Ευρώπης ή της Μεσογείου | 60 ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση
167: Επίδοση της πολιτικής αγωγής στον κατηγορούμενο ή στον αστικώς υπεύθυνο  5 ημέρες πριν από τη δικάσιμο
200 παρ. 1: Προσφυγή του κατηγορούμενου ή του συνηγόρου του στο δικαστικό συμβούλιο κατά διάταξης του ανακριτή για την
εισαγωγή του κατηγορουμένου σε δημόσιο ψυχιατρείο για παρατήρηση  3 ημέρες από την επίδοση της διάταξης και στους δύο
201 παρ. 2: Κλήση αμελή πραγματογνώμονα για εμφάνιση και έκθεση των εξηγήσεών του  24 ώρες πριν
201 παρ. 2: Προσφυγή στο δικαστικό συμβούλιο κατά διάταξης καταδίκης αμελή πραγματογνώμονα σε πρόστιμο και πληρωμής
των εξόδων και των ζημιών  8 ημέρες από την επίδοση της διάταξης
213 παρ. 1: Επίδοση κλήσης στο μάρτυρα στην προδικασία  24 ώρες πριν από την ημέρα για την οποία καλείται
232 παρ. 1: Ανακοπή μάρτυρα ή πραγματογνώμονα κατά καταδικαστικης απόφασης λόγω μη εμφάνισης στο ακροατήριο  15
ημέρες από την επίδοση της απόφασης
245 παρ. 1: Κλήση σε απολογία (προανάκριση)  48 ώρες πριν
271 παρ. 2: Κλήση σε απολογία (ανάκριση)  24 ώρες πριν
285: Προσφυγή στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και της διάταξης επιβολής
περιοριστικών όρων  5 ημέρες από την προσωρινή κράτηση
286 παρ. 2: Προσφυγή στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά διάταξης του ανακριτή επί αίτησης για την άρση της προσωρινής
κράτησης ή της επιβολής περιοριστικών όρων ή για την για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους
ή για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με άλλους  5 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακριτικής διάταξης
286 παρ. 3: Προσφυγή στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά διάταξης του ανακριτή επί αντικατάστασης, με γραπτή γνώμη του
εισαγγελέα, της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους ή αυτών με προσωρινή κράτηση ή με άλλους δυσμενέστερους ή
επιεικέστερους  10 ημέρες από την επίδοση της διάταξης
308 Β: Προθεσμία σύνταξης του πρακτικού συνδιαλλαγής από τους συνηγόρους των διαδίκων  15 ημέρες
322 παρ. 1: Προσφυγή κατηγορούμενου στον εισαγγελέα εφετών κατά κλητηρίου θεσπίσματος με το οποίο κλητεύθηκε απευθείας
στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου  10 ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος
322 παρ. 3: Προσφυγή κατηγορούμενου στο συμβούλιο εφετών κατά κλητηρίου θεσπίσματος με το οποίο κλητεύθηκε απευθείας
στο ακροατήριο του τριμελούς εφετείου  10 ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος
326 παρ. 2: Επίδοση καταλόγου μαρτύρων κατηγορίας στον κατηγορούμενο, σε οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο, εκτός από το
πταισματοδικείο και το μονομελές πλημμελειοδικείο  5 ημέρες πριν από τη δημόσια συνεδρίαση
326 παρ. 3: Δήλωση του κατηγορουμένου στον εγκαλούντα και στον εισαγγελέα, όταν κατηγορείται για πράξη για την οποία ο
νόμος επιτρέπει την απόδειξη της αλήθειας, ότι θέλει να αποδείξει την αλήθεια, με γνωστοποίηση και των μαρτύρων που θα
εξετάσει για την απόδειξή της  3 ημέρες πριν από τη δίκη
327 παρ. 3: Αίτηση του κατηγορούμενου στον εισαγγελέα να κλητεύσει υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον μάρτυρα της εκλογής του
αν κατηγορείται για πλημμέλημα, και δύο αν κατηγορείται για κακούργημα, εκτός από τους μάρτυρες που προσκαλούνται από τον
ίδιο με δικές του δαπάνες  5 ημέρες από την επίδοση της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσματος
341 παρ. 1: Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας  15 ημέρες από την έκδοση της απόφασης
392 παρ. 2: Αίτηση ενόρκου που τιμωρήθηκε επειδή απουσίασε για ακύρωση της απόφασης  15 ημέρες από την επίδοση
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415: Αντιρρήσεις κατά απόφασης πταισματοδίκη επί πταισμάτων που βεβαιώνονται με έκθεση  8 ημέρες από την επίδοση
430 παρ. 1: Αίτηση ακύρωσης της απόφασης  8 ημέρες από την εκτέλεση της απόφασης ή και πριν από αυτήν
435 παρ. 1: Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων  15 ημέρες από την έκδοση της απόφασης
435 παρ. 2: Προσφυγή στο δικαστήριο ή, αν αυτό δεν συνεδριάζει, στο δικαστικό συμβούλιο για την αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης  2 ημέρες, σε περίπτωση μη χορήγησης της αναστολής από τον εισαγγελέα
451 παρ. 1: Έφεση στο Β’ Τμήμα του ΑΠ κατά απόφασης έκδοσης από το συμβούλιο εφετών  24 ώρες από τη δημοσίευση της
απόφασης
451 παρ. 2: Κλήτευση ενώπιον του ΑΠ αυτού για τον οποίο ζητείται η έκδοση  24 ώρες πριν από τη συζήτηση
452 παρ. 3: Κλήτευση του εκζητούμενου για την επίλυση από το συμβούλιο εφετών κάθε αμφιβολίας ή αντίρρησης σχετικά με την
κράτησή του  24 ώρες πριν
465: Προσκόμιση πληρεξουσίου στις περιπτώσεις άσκησης ένδικου μέσου κατά βουλεύματος, καθώς και κατά αποφάσεων, όταν ο
δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους  20 ημέρες από την άσκησή του
473 παρ. 1: Άσκηση ενδίκων μέσων (όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά)  10 ημέρες από τη δημοσίευση της
απόφασης | 10 ημέρες από την επίδοση της απόφασης ή του βουλεύματος, αν ο κατηγορούμενος δεν είναι παρών κατά την
απαγγελία της απόφασης | 30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης ή του βουλεύματος, αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά
την απαγγελία της απόφασης και διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του
473 παρ. 2-3: Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο  20 ημέρες από την καταχώριση
καθαρογραμμένης της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο
476 παρ. 1: Ειδοποίηση διαδίκου να προσέλθει στο δικαστήριο (συμβούλιο) και να εκθέσει τις απόψεις του (όταν το ένδικο μέσο
είναι απαράδεκτο)  24 ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο (συμβούλιο)
503 παρ. 2: Εμφάνιση του εκκαλούντος που καταδικάστηκε χωρίς να είναι παρών όταν απαγγέλθηκε η απόφαση του εφετείου,
στον εισαγγελέα που ορίζεται στην πρόσκληση για να υποβληθεί με τη θέλησή του στην εκτέλεση της απόφασης  8 ημέρες από
την πρόσκληση του εισαγγελέα εφετών
509: Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης  15 ημέρες πριν από τη συζήτηση
539 παρ. 2: Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν και εκείνων απέναντι στους
οποίους ο καταδικασμένος ή ο προσωρινά κρατούμενος είχε υποχρέωση διατροφής  2 χρόνια από την ημέρα που έγινε
αμετάκλητη η απόφαση για την ποινική υπόθεση
586 παρ. 2: Προσφυγή του εγκαλούντα ή μηνυτή που καταδικάστηκε στα δικαστικά έξοδα στο δικαστικό συμβούλιο ή το ποινικό
δικαστήριο που τον καταδίκασε σε αυτά  3 ημέρες από την επίδοση της απόφασης ή του βουλεύματος
586 παρ. 4: Προσφυγή του εγκαλούντα ή μηνυτή στον οποίο επιβλήθηκαν έξοδα με την πράξη αρχειοθέτησης στο συμβούλιο
πλημμελειοδικών  5 ημέρες από την επίδοση της σχετικής πράξης αρχειοθέτησης ή της διάταξης μετά την επικύρωσή τους από
τον εισαγγελέα εφετών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ / ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΠΔ 18/1989: Θέμα  Προθεσμία

21 παρ. 1: Κοινοποίηση, με επιμέλεια της Γραμματείας, αντιγράφου του δικογράφου του ενδίκου μέσου με μνεία της χρονολογίας
κατάθεσης και αντιγράφου της πράξης του Προέδρου με τον ορισμό εισηγητή και δικασίμου  20 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, αν
δεν γίνει σύντμηση της προθεσμίας από τον Πρόεδρο σε περίπτωση κατεπείγοντος
21 παρ. 3: Κοινοποίηση στον προσφεύγοντα αντιγράφου της πράξης του Προέδρου με τον ορισμό εισηγητή και δικασίμου, σε
περίπτωση προσφυγής που ασκείται από υπάλληλο, όργανο της κρατικής διοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου  10
ημέρες πριν από τη δικάσιμο
21 παρ. 4: Κοινοποίηση, με επιμέλεια της Γραμματείας, της πράξης του Προέδρου μαζί με ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε απλό
χαρτί της αίτησης αναίρεσης στον αναιρεσείοντα ή στο δικηγόρο ή τον εκπρόσωπο του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου που υπογράφει το δικόγραφο  60 ημέρες πριν από τη δικάσιμο
21 παρ. 4: Κοινοποίηση από τον αναιρεσείοντα, το δικηγόρο ή τον εκπρόσωπο του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, αντιγράφων της πράξης του Προέδρου και της αίτησης αναίρεσης στον αναιρεσίβλητο  20 ημέρες πριν από τη δικάσιμο
21 παρ. 4: Κοινοποιήσεις επί αιτήσεων αναίρεσης κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε εκλογικές διαφορές  20 ημέρες πριν από
τη δικάσιμο, από τη Γραμματεία | 10 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, από τον αναιρεσείοντα
22 παρ. 1: Επισύναψη της έκθεσης του εισηγητή στο φάκελο  3 ημέρες πριν από τη συζήτηση
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22 παρ. 4: Δήλωση του εισηγητή στη Γραμματεία αν η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση  5 ημέρες πριν από τη δικάσιμο
25 παρ. 1: Κατάθεση και κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων  15 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση
25 παρ. 2: Κατάθεση υπομνημάτων των διαδίκων στη Γραμματεία  6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση | μέσα σε
προθεσμία που τάσσεται από τον Πρόεδρο για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτεθεί στο ακροατήριο
27 παρ. 5: Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης, αν από λόγους ανώτερης βίας εμποδίσθηκε η νομιμοποίηση του πληρεξούσιου
δικηγόρου  10 ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης
27 παρ. 5: Κλήση αμφοτέρων των διαδίκων σε επανασυζήτηση της υπόθεσης  20 ημέρες πριν από τη συζήτηση
32 παρ. 3: Κατάθεση δικογράφου με αίτημα τη συνέχιση της δίκης  6 πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση
33Α παρ. 1: Αίτηση επιτάχυνσης της εκδίκασης της υπόθεσης  24 μήνες μετά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου
34Α παρ. 2: Αίτηση συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο  60 ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης
Συμβούλου ή Παρέδρου χωρίς δημόσια συνεδρίαση ή δικαστικού σχηματισμού σε συμβούλιο επί προδήλως απαράδεκτου ή
αβάσιμου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου | 18 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, αν δεν έχει γίνει κοινοποίηση
36 παρ. 1: Καταβολή παραβόλου επί άσκησης ενδίκου μέσου  1 μήνας από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της
δίκης
37: Καταβολή τελών και παραβόλου κατόπιν απορριπτικής πράξης του Προέδρου επί αίτησης απαλλαγής από αυτά  30 ημέρες
από την έκδοση της απορριπτικής πράξης
41: Υπαλληλική προσφυγή κατ’ άρθρο 103 του Συντάγματος  60 ημέρες από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη πλήρη
γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης | 90 ημέρες, αν ο υπαλληλος διαμένει στην αλλοδαπή
46 παρ. 1: Αίτηση ακύρωσης  60 ημέρες απο την επόμενη α) της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της
δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος, ή διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης, β) της
παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής ή, αν δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία,
τριμήνου από την υποβολή της προσφυγής, ή γ) της παρέλευσης της προθεσμίας που τάσσει ο νόμος για τη ρύθμιση
συγκεκριμένης σχέσης με έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης, διαφορετικά όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της
σχετικής αίτησης στη Διοικηση (παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας)
46 παρ. 2: Διακοπή της προθεσμίας της αίτησης ακύρωσης από άσκηση απλής ή ειδικής διοικητικής προσφυγής  για το χρονικό
διάστημα που ορίζεται για την έκδοση σχετικής πράξης ή, αν τέτοιο διάστημα δεν ορίζεται, για 30 ημέρες ή έως την κοινοποίηση ή
την πλήρη γνώση της απάντησης της Διοίκησης εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές
49: Κατάθεση και κοινοποίηση παρέμβασης  6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση
51 παρ. 1: Τριτανακοπή  60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης προς τον τρίτο ή αφότου έλαβε γνώση της απόφασης
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
51 παρ. 2: Κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης ακύρωσης, με σημείωση της δικασίμου, στον τρίτο, ο οποίος, εξ αυτού του λόγου,
όπως και οποιοσδήποτε άσκησε παρέμβαση κατά τη συζήτηση, στερείται του δικαιώματος ανακοπής  20 πλήρεις ημέρες πριν
από τη δικάσιμο
52Α: Αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης άδειας οικοδομής κατ’ εφαρμογή διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση που προσβλήθηκε
με αίτηση ακύρωσης  60 ημέρες από την κοινοποίηση της αίτησης ακύρωσης στην αρχή που εξέδωσε την πράξη
52 παρ. 5: Διατύπωση απόψεων επί αίτησης ανάκλησης της προσωρινής διαταγής  2 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση
της αίτησης
53 παρ. 1: Αναίρεση  60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης | 3 έτη από τη δημοσίευση της απόφασης, αν δεν έχει γίνει
κοινοποίηση
58 παρ. 3: Έφεση  60 ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης από το διάδικο | 1 έτος από τη δημοσίευση της
απόφασης, αν δεν έχει γίνει κοινοποίηση
62: Υποβολή και κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων έφεσης  15 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση
69Α: Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας  90 ημέρες από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του ΕΔΔΑ

Β. ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ / ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας: Θέμα  Προθεσμία

17 παρ. 2: Αίτηση εξαίρεσης δικαστή  5 ημέρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο | έως το πέρας της συζήτησης στο
ακροατήριο, μόνο εάν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στον διάδικο μετά
την πάροδο της πενθήμερης προθεσμίας
66 παρ. 1, 67 παρ. 1, 63 παρ. 3-4: Προσφυγή  60 ημέρες, α) σε περίπτωση ρητής πράξης, i) για εκείνους τους οποίους αφορά,
από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση
του περιεχομένου της, ii) για τους τρίτους από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος ειδικότερος τρόπος
γνωστοποίησής της, ή σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της,
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β) σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της, γ) σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης επί
ενδικοφανούς προσφυγής ή, αν δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, τριμήνου από την άσκησή της | 90 ημέρες, αν ο προσφεύγων
διαμένει στην αλλοδαπή
66 παρ. 2: Προσφυγή στις φορολογικές και τελειωνειακές διαφορές  30 ημέρες, με έναρξη της προθεσμίας όπως ορίζεται εν
γένει για την προσφυγή | 90 ημέρες, αν ο προσφεύγων διαμένει στην αλλοδαπή
67 παρ. 2: Προθεσμία για την άσκηση προσφυγής μετά την άσκηση απλής ή ειδικής διοικητικής προσφυγής  κινείται εξ αρχής
από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για απάντηση, αλλιώς από την πάροδο άπρακτων 30
ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή από την τυχόν επίδοση, πριν περάσουν οι προηγούμενες προθεσμίες, της
απάντησης για την απλή ή την ειδική διοικητική προσφυγή
70 παρ. 1: Άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για τυπικούς λόγους  60 ημέρες από την
κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης
76 παρ. 2: Άσκηση δεύτερης αγωγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για τυπικούς λόγους  60 ημέρες από την
κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης
86 παρ. 1: Παρέκταση προθεσμιών ενδίκων μέσων  κατά 60 ημέρες στις περιπτώσεις που οι νομιμοποιούμενοι να τα ασκήσουν
διαμένουν στην αλλοδαπή
90: Ανακοπή ερημοδικίας  60 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ή την πλήρη γνώση της | σε κάθε
περίπτωση, 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης
94: Έφεση  60 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης | σε κάθε περίπτωση, 3 χρόνια από τη δημοσίευση της
απόφασης
104: Αίτηση αναθεώρησης  60 ημέρες, αφότου καταστεί αμετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση ή αφότου τα κρίσιμα έγγραφα
περιήλθαν στην κατοχή εκείνου που ζητά την αναθεώρηση ή από την επίδοση της απόφασης αν τα αντίστοιχα γεγονότα
συντελέστηκαν πριν από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης
105Α: Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας  90 ημέρες από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του ΕΔΔΑ
107: Τριτανακοπή  60 ημέρες είτε από την κοινοποίηση είτε από την πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης | σε κάθε
περίπτωση, 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης
110 παρ. 2: Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας  60 ημέρες από την επίδοση της απόφασης | σε κάθε περίπτωση, 3 χρόνια από τη
δημοσίευση της απόφασης
114 παρ. 1: Ανακοίνωση δίκης στα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση  20 πλήρεις ημέρες πριν από τη
δικάσιμο
114 παρ. 2: Κατάθεση και επίδοση παρέμβασης  6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση
117: Προσεπίκληση των αναγκαστικώς ομοδίκων  15 ημέρες πριν από τη συζήτηση
126Α παρ. 4: Προσκόμιση στοιχείων νομιμοποίησης από τον υπογράφοντα δικηγόρο σε περίπτωση αποδοχής από το δικαστήριο
σε συμβούλιο ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων που είναι προδήλως βάσιμα  30 ημέρες από την αποστολή του σχετικού εγγράφου
ή της ειδοποίησης από τον εισηγητή
126Α παρ. 6: Αίτηση συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο  60 ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης
του δικαστηρίου σε συμβούλιο ή σε υποθέσεις αρμοδιότητας μονομελούς δικαστηρίου του οριζόμενου δικαστή επί προδήλως
απαράδεκτου ή αβάσιμου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου | 18 μήνες από την έκδοση της απόφασης, αν δεν έχει γίνει κοινοποίηση
126Β: Προσκόμιση όλων των αναγκαίων στοιχείων επί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο των διαφορών από
αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις  10 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης ορισμού εισηγητή δικαστή
127Α παρ. 1: Αίτηση επιτάχυνσης της εκδίκασης της υπόθεσης  24 μήνες μετά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου
128: Επίδοση δικογράφου και κλήσης, με τη φροντίδα της γραμματείας  60 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, με δυνατότητα
σύντμησης της προθεσμίας, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, μέχρι μέχρι 15 ημέρες
128Α: Επισύναψη έκθεσης του εισηγητή στο φάκελο, όταν ανακύπτουν ζητήματα που ερευνώνονται αυτεπαγγέλτως  3 ημέρες
πριν από τη συζήτηση
131 παρ. 1: Κατάθεση και επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων  15 ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση
138 παρ. 1: Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους  3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση
138 παρ. 1: Υπομνήματα για την αντίκρουση των ισχυρισμών που αναπτύχθηκαν με τα υπομνήματα των αντιδίκων  3
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υπομνημάτων των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους
141 παρ. 1: Υποβολή δικογράφου με δήλωση για επανάληψη δίκης  60 ημέρες από τη συνεδρίαση κατά την οποία
διαπιστώθηκε η διακοπή της
141 παρ. 3: Κλήτευση διαδίκων σε επανάληψη δίκης  60 ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο ή τη νέα ημερομηνία διενέργειας της
διαδικαστικής πράξης
150 παρ. 1: Προσαγωγή εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων  ως την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γίνεται η
πρώτη συζήτηση της υπόθεσης | σε μεταγενέστερη συζήτηση όταν, κατά ειδικώς αιτιολογημένη κρίση του δικαστηρίου, η έγκαιρη
προσαγωγή τους ήταν αδύνατη
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154 παρ. 3: Επίδοση κλήσης από το διάδικο που ζήτησε να διαταχθεί η συντηρητική απόδειξη  10 ημέρες πριν από τη συζήτηση
ή τη διεξαγωγή, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οπότε η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί
180 παρ. 1: Ειδική αίτηση διαδίκου για την εξέταση μάρτυρα  5 ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση
185 παρ. 2: Επίδοση κλήσης από το διάδικο που επιδιώκει τη λήψη μαρτυρικής κατάθεσης κατά την προδικασία  10 ημέρες
πριν από την κατάθεση του μάρτυρα
195 παρ. 1: Επίδοση, με τη φροντίδα της γραμματείας, μη οριστικής απόφασης με την οποία ορίζεται νέα δικάσιμος  30 ημέρες
πριν από τη νέα δικάσιμο
204 παρ. 3: Διατύπωση απόψεων επί αίτησης ανάκλησης της προσωρινής διαταγής  2 εργάσιμες ημέρες από την επίδοση
214 παρ. 3: Σύντμηση προθεσμιών κατά την εκδίκαση της αίτησης για προσωρινή επιδίκαση απαίτησης  Οι προθεσμίες που
προβλέπονται από τα άρθρα 128 παρ. 1, 2 και 4, 129 παρ. 2, 131 παρ. 1 και 141 παρ. 3 ΚΔΔ συντέμνονται στο 1/5, ενώ εκείνες
που προβλέπονται από το άρθρο 138 παρ. 1 περιορίζονται σε 1 ημέρα
220: Ανακοπή  30 ημέρες α) από την επίδοση, αλλιώς από την πλήρη γνώση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης, της
κατασχετήριας έκθεσης και της έκθεσης πλειστηριασμού, αντιστοίχως, β) από την επίδοση της γραπτής πρόσκλησης του αρμόδιου
για τον πλειστηριασμό υπαλλήλου προς τους δανειστές, για να λάβουν γνώση του πίνακα κατάταξης, γ) από την επίδοση της
δήλωσης του τρίτου ή την περιέλευση της σχετικής έκθεσης του ειρηνοδίκη, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου που
επισπεύδει την εκτέλεση, δ) από την περιέλευση στο σύνδικο, του πίνακα των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου χρεών του
οφειλέτη, ή ε) σε κάθε άλλη περίπτωση άσκησης ανακοπής, από την επίδοση, αλλιώς από την πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης
πράξης | 10 ημέρες από την επίδοση του προγράμματος πλειστηριασμού | σε κάθε περίπτωση, 6 μήνες από τη διενέργεια του
πλειστηριασμού
226 παρ. 2: Άσκηση ενδίκων μέσων στις αποφάσεις επί ανακοπής  30 ημέρες | 10 ημέρες, αν πρόκειται για απόφαση που
εκδόθηκε ύστερα από άσκηση ανακοπής κατά προγράμματος πλειστηριασμού
248: Ένσταση ΟΤΑ  5 ημέρες από α) τη λήξη του χρόνου έκθεσης των πρακτικών της εκλογής και του πίνακα των
αποτελεσμάτων εκτός αν έχουν περάσει 15 ημέρες από τη διενέργεια των εκλογών, β) την ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση των
συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί, γ) τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι
επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή
αναπληρωματικοί εκτός αν έχουν περάσει 20 ημέρες από τη διενέργεια των εκλογών
253 παρ. 2: Επίδοση κυρωμένου αντιγράφου της ένστασης μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή  7
ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο
253 παρ. 3: Ανάρτηση κυρωμένου αντιγράφου του εκθέματος, που επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων και ανακοίνωσης προς τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να παρέμβουν  5 ημέρες πριν από τη δικάσιμο
253 παρ. 6: Κατάθεση και επίδοση πρόσθετων λόγων ένστασης  5 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο
254 παρ. 3: Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους  2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση της
ένστασης
254 παρ. 3: Υπομνήματα για την αντίκρουση των ισχυρισμών που αναπτύχθηκαν με τα υπομνήματα των αντιδίκων  2
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υπομνημάτων των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους
μετά τη συζήτηση της ένστασης
255 παρ. 1: Κατάθεση και επίδοσης πρόσθετης παρέμβασης  3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο της ένστασης
256 παρ. 3: Κατάθεση και επίδοση αντένστασης  3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο
261: Άσκηση ενδίκων μέσων στις αποφάσεις επί ένστασης ΟΤΑ  5 ημέρες, στην περίπτωση της ανακοπής ερημοδικίας, της
έφεσης, της τριτανακοπής και της αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας, από τη λήξη του χρόνου ανάρτησης της προσβαλλόμενης
απόφασης, ενώ στην περίπτωση της αίτησης αναθεώρησης, από τη συντέλεση των γεγονότων του άρθρου 104 ΚΔΔ | σε κάθε
περίπτωση, με εξαίρεση την αίτηση αναθεώρησης, 6 μήνες από τη διενέργεια των εκλογών
271: Ένσταση ΝΠΔΔ  5 ημέρες από τη δημοσίευση ή τη δημόσια γνωστοποίηση της πράξης κατά της οποίας αυτή στρέφεται,
εκτός αν έχουν περάσει 20 ημέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
272 Γ παρ. 4: Κατάθεση τέλος δικαστικού ενσήμου επί αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής  30 ημέρες από την κοινοποίηση
της αίτησης στον αντισυμβαλλόμενο
272 Γ παρ. 5: Κοινοποίηση της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής  8 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης
272 ΣΤ: Επίδοση διαταγής πληρωμής  30 ημέρες από την έκδοσή της
272 Η παρ. 1: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής  30 ημέρες από την επίδοσή της
276 παρ. 4: Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου και του παραβόλου  είτε πριν από την
άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, οπότε διακόπτεται η προθεσμία για την άσκησή του, η οποία αρχίζει από την
επομένη της κοινοποίησης στον αιτούντα της απόφασης επί της αίτησης | είτε 20 ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση της
υπόθεσης, σε περίπτωση ήδη εκκρεμούς ενδίκου βοηθήματος ή μέσου
276 παρ. 6: Καταβολή του προβλεπόμενου ποσού αν η αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου
και του παραβόλου απορριφθεί  έως την πρώτη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου
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Γεννήθηκα το 1980 στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.
Το 1999 αποφοίτησα από το Κλασικό Λύκειο
Καλαμάτας και εισήλθα στη Νομική Σχολή
Αθηνών. Έλαβα το πτυχίο μου το 2004 και
ακολούθως ολοκλήρωσα το ΠΜΣ του Τομέα
Ποινικών Επιστημών. Έκτοτε, το ακαδημαϊκό
ενδιαφέρον μου εστιάζεται στη συνταγματική και
ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων
στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2011 έγινα
δεκτός ως επισκέπτης – ερευνητής στη Νομική
Σχολή του Harvard (Βοστώνη, ΗΠΑ).
Από
το
2007
ασκώ
μαχόμενη δικηγορία, με
εξειδίκευση στο ποινικό
δίκαιο
και
το
δίκαιο
πληροφορικής.
Είμαι μέλος της Ένωσης
Ελλήνων Ποινικολόγων.
Είμαι
συνιδρυτής
και
πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων
Νομικών
«eΘέμις» (www.ethemis.gr),
στο πλαίσιο της οποίας έχω
επιμεληθεί τη διοργάνωση
πλήθους
επιστημονικών
δραστηριοτήτων,
ιδίως
πανελληνίων
συνεδρίων,
εισάγοντας συγχρόνως το
θεσμό του Πανελληνίου
Forum
Δικηγορικού
Λειτουργήματος.
Έχω
επιμεληθεί
το
εγχειρίδιο «Ν. 2523/1997
Διοικητικές
–
ποινικές
κυρώσεις στη φορολογική
νομοθεσία»,
Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2014.
Έχω δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών
άρθρων και συμβολών σε νομικά συγγράμματα
και περιοδικά (βλ. ενδεικτ. Ποινική προστασία
των προσωπικών δεδομένων, σε: Προσωπικά
Δεδομένα
(επιμ:
Λ.
Κοτσαλής),
Νομική
Βιβλιοθήκη 2016, Ποινική προστασία των
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την
ελληνική νομολογία και τη νομολογία του ΕΔΔΑ,
σε: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ηλ.

Κρίσπη (Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη
2015), Η επίδοση ως άγνωστης διαμονής κατά το
άρθρο 156 ΚΠΔ – Κριτική προσέγγιση στη
δικαστηριακή πρακτική, ΝοΒ 2013/1368, Ο
αιτιώδης σύνδεσμος στην ιατρική ποινική ευθύνη,
σε: Ιατρική Ευθύνη & Βιοηθική – Σύγχρονες
προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος
(Πρακτικά
Διεπιστημονικού
Συνεδρίου
12/3/2013), The conformity to the provisions of the
Constitution of Greece of the “anonymity on the
internet”, σε: Privacy and Surveillance – Current
aspects
and
future
perspectives,
Νομική
Βιβλιοθήκη
2013,
Η
προστασία
της
ιδιωτικότητας στο ψηφιακό
περιβάλλον κατά το άρθρο
8 ΕΣΔΑ, ΔΙΜΕΕ 2012/325,
Παρατηρήσεις στην ΑΠ
1220/2008,
Ποινική
Δικαιοσύνη
2009/1196,
The Indian Penal Law and
the “Nemo tenetur se
ipsum proedere” principle,
σε: Poros Project 2005 –
2007,
EU
–
INDIA
Economic Cross Cultural
Programme, 2006).
Το 2014 εξελέγην για
πρώτη
φορά
στο
Διοικητικό Συμβούλιο του
Δικηγορικού
Συλλόγου
Αθηνών (με το συνδυασμό
«Κοινωνία
των
Δικηγόρων»).
Ως
Σύμβουλος
του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2014 – σήμερα)
διετέλεσα Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής
Συνταγματικών – Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
Μέλος των Επιτροπών Ποινικού Δικαίου και
Πληροφορικής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) και Μέλος της
Επιτροπής Τηλεματικής ΔΣΑ.
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις
απόψεις μου στο προσωπικό μου ιστολόγιο:
dimitrisanastasopoulos.wordpress.com

Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος
Υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος – Όλοι εμείς, μαζί!»
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι κοινή διαπίστωση, όσων υπηρετούμε καθημερινά τη Δικηγορία και τη Δικαιοσύνη, ότι η δικηγορική
καθημερινότητα υπολείπεται πολύ από όσα θα θέλαμε, από όσα πιστεύουμε, κυρίως από όσα αξίζουμε.
Οι επερχόμενες εκλογές αποτελούν την πρώτη ευκαιρία για αλλαγή, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να
προέλθει από τους ίδιους, από εκείνους που τόσα χρόνια διοικούν, όπως διοικούν.
Άμεσες προτεραιότητες της νέας Διοίκησης πρέπει να είναι:
•

Η συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συλλόγου, προβαίνοντας συγχρόνως σε δραστική
μείωση των μη αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του, ώστε να μειωθούν αντιστοίχως και οι
υποχρεώσεις των συναδέλφων προς το Σύλλογο.

•

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε όλες τις διαδικασίες, με παράλληλη
αναβάθμιση της ΤΝΠ «Ισοκράτης», ώστε στο εξής κανένας συνάδελφος να μην αναγκάζεται να
πληρώνει συνδρομές σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων.

•

Η πλήρης αναμόρφωση των δικαστικών κτηρίων και υποδομών στην πρώην Σχολή
Ευελπίδων, ώστε να μπορούμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας υπό συνθήκες που προσιδιάζουν
στο κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.

•

Ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού – φορολογικού συστήματος, με ανάληψη κοινών
πρωτοβουλιών και δράσεων με όλους τους κλάδους επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών της
χώρας, δίνοντας τέλος στις άσκοπες και αδικαιολόγητες αποχές.

•

Η ειδική μέριμνα και υποστήριξη των επιμέρους κατηγοριών συναδέλφων, όπως είναι η μητέρα
δικηγόρος, ο συνάδελφος με ειδικές ανάγκες, ο ασκούμενος δικηγόρος, ο νέος δικηγόρος και
ο έμμισθος – συνεργάτης δικηγόρος.

Ολόκληρο το πρόγραμμα του συνδυασμού μας διατίθεται στην ιστοσελίδα μας (www.metodikigoro.gr).
Σας ζητούμε να αξιολογήσετε την υποψηφιότητά μας, να μελετήσετε τις προτάσεις μας, και εάν κρίνετε
ότι αξίζει, να στηρίξετε την προσπάθειά μας για μία πραγματικά νέα εκπροσώπηση.
Οι Υποψήφιοι Σύμβουλοι

Σωτήρης Διαμαντόπουλος

Αλέξανδρος Μαντζούτσος
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Βενιαμίν Μπατής

