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Περίληψη 
 
Αποδεικτική δύναμη ηλεκτρονικού εγγράφου – Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί 
με βάση συμβάσεις που καταρτίζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και 
στις οποίες έχει εφαρμογή το ελληνικό δίκαιο - Η απόδειξη της δήλωσης βούλησης 
των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να συντελεστεί μέσω επικυρωμένων από 
πληρεξούσιο δικηγόρο αντιγράφων των μηνυμάτων των συμβαλλομένων που 
περιέχονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
Απόσπασμα 
 
Ως ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδομένων στο 
μαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία αφού γίνουν αντικείμενο 
επεξεργασίας από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται με βάση τις 
εντολές του προγράμματος, κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, είτε στην 
οθόνη του μηχανήματος είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή του. Το ηλεκτρονικό 
έγγραφο δεν συγκεντρώνει μεν τα στοιχεία του (παραδοσιακού) εγγράφου κατά τον 
ΚΠολΔ, λόγω κυρίως της έλλειψης του στοιχείου της σταθερότητας κατά την 
ενσωμάτωσή του σε υλικό που παρουσιάζει διάρκεια ζωής, αλλά δεν αποτελεί 
αντικείμενο αυτοψίας (όπως κατά μία άποψη υποστηρίζεται), αλλά πρόκειται για μια 
ενδιάμεση μορφή, την οποία ο νομοθέτης ορθώς εξομοίωσε προς τα ιδιωτικά 
έγγραφα, εν όψει της εγγύτητας προς αυτά (βλ. Κουσούλη, Σύγχρονες Μορφές 
Έγγραφης Συναλλαγής, 1992 σ. 138 - 142). Σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής 
πείρας για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ως μέσου 
επικοινωνίας στο διαδίκτυο, απαιτείται, εκτός της συνδέσεως με κάποιον 
διαμετακομιστή, ο οποίος παρέχει την υπηρεσία αυτή, μέσω ειδικού λογισμικού το 
οποίο έχει εγκαταστήσει μόνιμα ο χρήστης στον υπολογιστή του, η χρήση ενός 
ειδικού κωδικού, βάσει του οποίου αναγνωρίζεται (ο χρήστης) στο σύστημα, είτε ως 
αποστολέας, είτε ως λήπτης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ο κωδικός αυτός αποτελεί 
την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του χρήστη, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται κατά 
πρωτότυπο τρόπο από τον ίδιο με τη χρήση χαρακτήρων, της επιλογής του, οι οποίοι 
συνδυάζονται με το σύμβολο "@" και με χαρακτήρες που θέτει ο διαμετακομιστής, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συγκεκριμένος συνδυασμός να αφορά μόνο στο χρήστη 
που τον έχει ορίσει, χωρίς να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί, νόμιμα, από άλλον. Η 
απεικόνιση της διεύθυνσης του αποστολέα πάνω στο μήνυμα, καθιστά αυτόν 
απολύτως συγκεκριμένο για τον παραλήπτη έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να 
επέλθει σύγχυσή του με άλλο χρήστη του ίδιου συστήματος, ενώ η ταύτισή του με το 
περιεχόμενο του μηνύματος είναι άρρηκτη. Κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους κανόνες των άρθρων 443 και 444 του ΚΠολΔ 
αποτελεί η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του, διότι αυτό δεν είναι απλά ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο υπάρχει αποθηκευμένο στο λογισμικό ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή ενός εγγράφου του οποίου η απεικόνιση μεταφέρεται 
ενσύρματα ή ασύρματα (τηλεομοιοτυπία, τηλετύπημα): Η τεχνική της αποστολής 
οδηγεί υποχρεωτικά στην ταύτιση μηνύματος και αποστολέα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι μη μεταβιβάσιμο το μήνυμα αν δεν συνοδεύεται από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του αποστολέα και βεβαίως αν δεν έχει και συγκεκριμένο, υπαρκτό 
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παραλήπτη. Αυτό έχει ως λογική συνέπεια ότι κατά την αποστολή ενός μηνύματος 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δήλωση βουλήσεως του αποστολέα ταυτίζεται 
με την ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, ώστε να καταστεί 
δυνατή τεχνικά η παραλαβή της από τον παραλήπτη και φυσικά είναι ήσσονος 
σημασίας η μορφή ή η διάταξη με την οποία απεικονίζεται μηχανικά στο έντυπο. Ο 
καθορισμός συνεπώς της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κατά τρόπο μοναδικό, από το 
χρήστη και η δήλωσή της σε κάθε αποστελόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα συνιστά 
απόδειξη της ταυτότητας του εκδότη του και κατ' αναλογίαν με τα οριζόμενα για το 
παραδοσιακό έγγραφο του άρθρου 443 του ΚΠολΔ, η μηχανική του απεικόνιση σε 
έντυπο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 444 παρ. 3 του ΚΠολΔ εμπίπτει στην 
έννοια του ιδιωτικού εγγράφου, με αποδεικτική δύναμη εις βάρος του εκδότη του 
(συνδυασμός των άρθρων 443, 444, 445 του ΚΠολΔ), διότι αυτή ακριβώς η μοναδική 
για κάθε χρήση ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει ορισθεί και εφαρμοστεί από τον ίδιο 
τον αποστολέα, έχει το χαρακτήρα της ιδιόχειρης υπογραφής έστω και αν δεν έχει την 
παραδοσιακή μορφή της τελευταίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της θέσεως 
στην οποία εμφανίζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα σε σχέση με το 
κείμενο, το οποίο συνοδεύει, κατά την εμφάνισή του στην οθόνη του υπολογιστή, ή 
τη μηχανική του απεικόνιση σε χαρτί, και αυτό διότι θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι 
η πιστοποίηση του προσώπου του αποστολέα και η δέσμευσή του με τη δήλωση 
βουλήσεως που περιλαμβάνει το μήνυμα, προκαλείται από τη συνολική οργάνωση 
της συγκεκριμένης διαδικασίας, με την έννοια ότι το οποιοδήποτε κείμενο ως 
ηλεκτρονικό σήμα συνδυάζεται μόνο με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση σε 
ένα ενιαίο σύνολο, ανεξάρτητα με το με ποιες μορφές μπορεί αυτό να απεικονισθεί με 
μηχανικό τρόπο και η οποία ουσιωδώς διαφέρει από την παραδοσιακή έννοια του 
εγγράφου (για την αντίθετη θέση βλ. την υπ' αριθ. BGH JZ 1991 απόφαση του 
Γερμανικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε Κουσούλη, ό.π., σ. 26). Έτσι το 
επικυρωμένο κατά το νόμο αντίγραφο του αποσταλθέντος ηλεκτρονικού μηνύματος, 
το οποίο περιέχεται στο σκληρό δίσκο του παραλήπτη αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η 
περιλαμβανόμενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από τον εκδότη - αποστολέα του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 445 του ΚΠολΔ. Περαιτέρω, η λειτουργία του 
συστήματος κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, είναι δυνατόν να υποκρύπτει τον κίνδυνο 
ότι η αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος έγινε από άλλο πρόσωπο από αυτό 
στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση αυτής (με 
οποιοδήποτε τρόπο) χωρίς την έγκρισή του. Η ελαττωματικότητα αυτή του 
μηνύματος που εστάλη ευθέως παραπέμπει στις διατάξεις περί πλαστότητας του 
ΚΠολΔ (460 επ.), εγκαθιστώντας αναστροφή του βάρους αποδείξεως στον 
επικαλούμενο αυτήν (βλ. Κουσούλη, ό.π., σ. 147), για το λόγο ότι η λειτουργία του 
συστήματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχει εγγυήσεις για την πιστότητά 
της και η οποιαδήποτε παθολογία εμφανίζεται δεν προέρχεται από ελάττωμα του 
συστήματος, αλλά από επέμβαση τρίτου σε αυτό, γεγονός το οποίο ανήκει στην 
σφαίρα επιρροής του φερόμενου ως αποστολέα. Με δεδομένα τα ανωτέρω, 
περιορίζεται ουσιαστικά η ενέργεια της παρ. 4 του άρθρου 457 του ΚΠολΔ στο 
ζήτημα της ταυτότητας μεταξύ περιεχομένου του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και μηχανικής απεικονίσεώς του, με το σκεπτικό ότι για το λήπτη ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα είναι γι' αυτόν, εισερχόμενο στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή 
και συνεπώς μπορεί να είναι υπεύθυνος για την πιστότητα του αντιγράφου αυτού που 
έχει παραλάβει. Περαιτέρω, στις εμπορικές συμβάσεις η τήρηση τύπου είναι 
υποχρέωση που πηγάζει μόνον ευθέως από το νόμο ή από συμφωνία των 
συμβαλλομένων, με συνέπεια στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, να εμφανίζεται 
αδυναμία του ως άνω μηχανισμού να λειτουργήσει με συνέπεια να προκύπτει η 
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αναγκαιότητα της νομοθετικής παρέμβασης προς την κατεύθυνση αυτή (βλ. Ε. 
Φιλιπποπούλου, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ΔΕΕ 11. 1088). Στις 
υπόλοιπες, άτυπες, συμβάσεις, η κατάρτισή τους μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών 
εγγράφων και ειδικά μέσω του διαδικτύου είτε με συμπλήρωση στοιχείων σε 
προκαθορισμένες φόρμες των δικτυακών τόπων, είτε με ανταλλαγή δηλώσεων 
βουλήσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τις μεθόδους αυτές τα 
συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι συμβάλλονται εγκύρως, ακριβώς διότι δεν 
αμφισβητείται η ταυτότητα του αποστολέα και το περιεχόμενο της δηλώσεως 
βουλήσεώς του, έτσι όπως αυτή εξασφαλίζεται κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα με την 
αναφορά στο ηλεκτρονικό μήνυμα της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του. Κατόπιν αυτών 
στις συμβάσεις οι οποίες καταρτίζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις 
οποίες εφαρμογή έχει το ελληνικό δίκαιο, η απόδειξη της δηλώσεως βουλήσεως των 
συμβαλλομένων είναι δυνατόν να συντελεσθεί υπό τα ανωτέρω εκτιθέμενα μέσω 
επικυρωμένων από πληρεξούσιο δικηγόρο, αντιγράφων των περιεχομένων στο 
σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηνυμάτων των συμβαλλομένων. 
Η αιτούσα ζητά να εκδοθεί διαταγή πληρωμής κατά της καθής με βάση τα εξής 
έγγραφα, δηλ.: (1) Πίνακα αμοιβών οφειλομένων στην αιτούσα από την καθής (με 
νόμιμη μετάφραση στα Ελληνικά) για αντίστοιχες υπηρεσίες που της προσέφερε η 
αιτούσα κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 1999 έως και Φεβρουάριο 2000 
συνιστάμενες στην επ' αμοιβή διαμεσολάβηση της αιτούσας για την παροχή 
καταλύματος σε ξενοδοχεία της Πράγας σε έλληνες τουρίστες που της υπεδείκνυε η 
καθής, δυνάμει συμβάσεως συναφθείσας προφορικά μεταξύ αιτούσας και καθής στην 
Πράγα. (2) Το από 27 Ιουλίου 2000 και ώρας 12:34 μήνυμα (με νόμιμη μετάφραση 
στα Ελληνικά) που απέστειλε ο Ε.(Μ.)Τ.** στην αιτούσα για λογαριασμό της καθής 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με το οποίο, ύστερα από έλεγχο των 
βιβλίων της καθής, ανεγνώρισε την οφειλή της προς την αιτούσα από τη μεταξύ τους 
εμπορική συνεργασία, ανερχομένη σε 42.760 Γερμανικά Μάρκα, και υπεσχέθη να 
την εξοφλήσει εντός του πρώτου 15ημέρου του Αυγούστου 2000. Όπως προκύπτει 
από το πιο πάνω ηλεκτρονικό μήνυμα, αυτό εστάλη μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης Μ.**@ Μ.** t.gr προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (της αιτούσας) I.B.** 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.**@ l.cz από την καθής (...). (3) Το ΦΕΚ 5269/ 22.7. 
96, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, όπου δημοσιεύθηκε το από 1.7.96 πρακτικό του ΔΣ της 
καθής, του οποίου η θητεία λήγει την 27.6.01, από το οποίο προκύπτει ότι ο 
αποστολέας του πιο πάνω ηλεκτρονικού μηνύματος Ε.(Μ.)Τ.** ήταν νόμιμος 
εκπρόσωπος της καθής και είχε την εξουσία να την δεσμεύει μόνος του, δια 
μεταβιβάσεως σε αυτόν της ασκήσεως όλων των αρμοδιοτήτων του ΔΣ. (4) Το από 
12.9.00 και ώρας 10.27 ηλεκτρονικό μήνυμα της καθής (με νόμιμη μετάφραση στα 
Ελληνικά) που εστάλη από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και δη από τον ίδιο 
νόμιμο εκπρόσωπο της καθής προς το ίδιο πρόσωπο (Ι.Β.**) και στην ίδια 
ηλεκτρονική διεύθυνση, ρητά απευθυνόμενο προς την αιτούσα (D.**), με το οποίο 
επανελήφθη η ίδια (ως άνω) υπόσχεση. (5) Το από 24.10.2000 εξώδικο της αιτούσας 
που επιδόθηκε στην καθής την 25.10.2000, ως η υπ' αριθ. 5014/25.10.00 έκθεση 
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Π.Ν.Μ.**, με το οποίο η αιτούσα αποδέχθηκε 
την αναγνώριση και υπόσχεση της καθής που περιέχεται στο από 27.7.00 
ηλεκτρονικό μήνυμα και εζήτησε την άμεση καταβολή του ποσού των 42.760 
Γερμανικών Μάρκων. (6) Αντίγραφα του Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδας για την 
ισοτιμία του ΕΥΡΩ και της δραχμής προς το Γερμανικό Μάρκο, και της δραχμής 
προς το ΕΥΡΩ από τα οποία προκύπτει ότι 1 ΕΥΡΩ = 1,95583 Γερμ. Μάρκα, 1 
ΕΥΡΩ = 340,75 δραχμές και 1 Γερμ. Μάρκο = 174,223 δραχμές. 
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Περαιτέρω, από τα από 27.7.00 ώρας 12:34 και από 12.9.00 ώρας 10.27 μηνύματα 
που απέστειλε η καθής στην αιτούσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
αποτελούν αποτύπωση από τις εγγραφές δεδομένων στο μαγνητικό δίσκο του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή της καθής οι οποίες, αφού έγιναν αντικείμενο 
επεξεργασίας με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατέστησαν αναγνώσιμες από 
τον εκτυπωτή της συσκευής του ηλεκτρονικού υπολογιστή της αιτούσας. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο αποτυπώθηκε μηχανικό το γεγονός της αυτόματης μετάδοσης των 
μηνυμάτων σε δύο ταυτόσημα κείμενα, εκείνα που παραμένουν στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή της καθής, αποστολέα και εκείνα που καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή της αιτούσας, αποδέκτη. Συνεπώς, τα πιο πάνω ηλεκτρονικά μηνύματα, 
δεδομένου ότι περιήλθαν στην αιτούσα, σύμφωνα με την ανωτέρω νομική σκέψη 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, από τη μηχανική απεικόνιση των οποίων, και παρέχουν 
πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα ή πράγματα που αναγράφουν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 448 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. επίσης Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ άρθρο 
444, αριθ. 8, Τέντες, σε Κεραμέα ΚΠολΔ, άρθρο 444 αρ. 5, ΕφΑθ 807/2000 ΔΕΕ 
2000. 522, βλ. για το ταυτόσημο ζήτημα της αποστολής μηνυμάτων μέσω telex: 
Μητσόπουλο - Κεραμέα, ΝοΒ 31. 329 και ΕφΠειρ 1455/82: ΕΝΔ 11. 1321 και για τη 
δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει μηχανικής απεικόνισης Ποδηματά σε 
Κεραμέα ΚΠολΔ άρθρο 623 αρ. 35). 
Επειδή το από 27.7.00 ηλεκτρονικό μήνυμα έγινε ρητά αποδεκτό από την αιτούσα με 
το από 24.10.2000 εξώδικό της που επιδόθηκε στην καθής την 25.10.2000, 
καταρτίσθηκε μεταξύ αιτούσας και καθής σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης χρέους 
(άρθρο 361 ΑΚ) με την οποία η καθής ανεγνώρισε την πιο πάνω οφειλή της από τη 
μεταξύ τους εμπορική συνεργασία και υπεσχέθη την εξόφλησή της (ΕφΘ 708/92 Αρμ 
1992. 216, ΠΠρΙ 44/97 Αρμ 1997. 763). 
Επειδή αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ αιτούσας και καθής, που συνήφθη 
προφορικά στην αλλοδαπή, ήταν η εκ μέρους της αιτούσας προσφορά υπηρεσιών 
στην αλλοδαπή, η δε αντίστοιχη αμοιβή είναι εξοφλητέα από την καθής στην έδρα 
της αιτούσας στην αλλοδαπή (άρθρο 321 ΑΚ), πρόκειται για διεθνή συναλλαγή. 
Συνεπώς νόμιμα συμφωνήθηκε η αμοιβή της αιτούσας σε συνάλλαγμα η οποία, όταν 
ζητείται η πληρωμή της στην Ελλάδα, γίνεται με το σε δραχμές ισάξιο κατά την 
ισοτιμία της ημερομηνίας της πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 
1 ν. 5422/32 και 291, 292 ΑΚ (ΑΠ 411/90 ΕλλΔνη 31. 1031). Εν όψει του ότι η 
δραχμή αντικαταστάθηκε από το ΕΥΡΩ ως νόμισμα της χώρας από 1.1.01, η 
καταβολή του πιο πάνω ποσού Γερμανικών Μάρκων θα γίνει με το σε ΕΥΡΩ ισάξιο 
την ημερομηνία της πληρωμής σύμφωνα με την ισοτιμία του δελτίου τιμών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία αντικατέστησε την αναφορά στη μέση τιμή της 
δραχμής προς τα ξένα νομίσματα, στις πιο πάνω διατάξεις του νόμου. Το πιο πάνω 
ποσό ΕΥΡΩ είναι εξοφλητέο στην Ελλάδα και με δραχμές μέχρι την 28.2.02, με τη 
νόμιμη ισοτιμία του ΕΥΡΩ προς τη δραχμή (άρθρο 1, αριθ. 2 παρ. 2, άρθρο 4 παρ. 3 
και παρ. 4 του ν. 2842/2000). 
Επειδή οι μεταξύ αιτούσας και καθής συναλλαγές δεν υπόκεινται σε αναλογικά τέλη 
χαρτοσήμου διότι πρόκειται για σύμβαση προφορικά συναφθείσα στην αλλοδαπή που 
έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή έναντι αμοιβής 
πληρωτέας επίσης στην αλλοδαπή (ΠΠρΛασ 124/95 ΔΕΕ 1995. 1021). Το ίδιο ισχύει 
και για την αναγνώριση της οφειλής της αμοιβής της αιτούσας, που έγινε με το από 
27.7.00 ηλεκτρονικό μήνυμα διότι πρόκειται (φορολογικώς) για απόδειξη περί απλής 
πιστώσεως της αιτούσας στα βιβλία της καθής με την αμοιβή της, η οποία είναι 
εξοφλητέα στην αλλοδαπή (άρθρα 8 παρ. 1, 15ε παρ. 6, 32 ΚΝΤΧ και 12 ν.δ. 3717/57 
βλ. ΣτΕ 984/92, ΣτΕ 56/91 και 1086/81 Αρμ 1982. 160). Επίσης, εν όψει του ότι από 

netlaw.gr

netlaw.gr



το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα δεν προκύπτουν εισοδήματα φορολογητέα στην 
ημεδαπή αλλ' αντίθετα αναφέρεται σε συναλλαγές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στα 
βιβλία της καθής, και συνεπώς υπόκεινται σε νόμιμο τέλος κατ' άρθρο 12 ν.δ. 
3717/57, το μήνυμα αυτό δεν απαιτείται να θεωρηθεί από την ΔΟΥ κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 8 παρ. 16 ν. 1882/90 (ΑΠ 761/96 ΕλλΔνη 38. 58). 
Επειδή με το πιο πάνω εξώδικο, που επιδόθηκε στην καθής την 25.10.00, η αιτούσα 
όχλησε αυτήν να την εξοφλήσει άμεσα, η δε καθής δεν ανταποκρίθηκε, παρόλον ότι 
είχε υποσχεθεί να την εξοφλήσει εντός του πρώτου 15ημέρου του Αυγούστου 2000, 
περιήλθε σε υπερημερία του οφειλέτη (άρθρα 324, 340 ΑΚ) και συνεπώς οφείλει 
έκτοτε τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο (άρθρο 345 ΑΚ). 
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στην ανωτέρω 
νομική σκέψη και στα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ και 361, 321, 324, 340, 345 ΑΚ και 6 
παρ. 1 ν. 5422/32 σε συνδυασμό με τα άρθρα 291 και 292 ΑΚ και 1, 2 παρ. 2, 4 παρ. 
3 και παρ. 4 ν. 2842/2000 και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα, νόμιμα 
χαρτοσημασμένα έγγραφα κατά τα ισχύοντα την ημερομηνία σημάνσεώς τους 
(29.12.00). 
Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ' ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό, 
δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα 
ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ (...) και προσκομίζεται γραμμάτιο προείσπραξης 
δικηγορικής αμοιβής (...). 
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