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TO MONOMEΛEΣ ΠPΩTOΔIKEIO ΞΑΝΘΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔIAΔIKAΣIA

ΣYΓKPOTHΘHKE από τον Πρωτοδίκη Γεώργιο Πλαγάκο, τον οποίο όρισε η

Πρόεδρος Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα ...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του τη 17.5.2017, για να δικάσει την

αγωγή με αριθμό κατάθεσης ....11.2016 με αντικείμενο την καταβολή αποζημίωσης 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «...»  και  έδρα  τη

Βιομηχανική Περιοχή Ξάνθης, νομίμως εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: ..., η οποία έλαβε

μέρος  στη  δίκη,  παρασταθείσα  δια  του  πληρεξουσίου  δικηγόρου  της  Σωκράτη

Ξυνίδη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις εμπροθέσμως κατ’ άρθρο 237 παρ.1 ΚΠολΔ,

και ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αναφερόμενα στην αγωγή και σε αυτές, κατά 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ..., κατοίκου Ελβετίας,  ..., ΑΦΜ ελβετικών αρχών ..., ο

οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις και δεν έλαβε μέρος στη δίκη. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ’ άρθρο 215 παρ.2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά από τη θέση σε ισχύ του

ν.4335/2015,  στην  περίπτωση  του  άρθρου  237,  η  αγωγή  επιδίδεται  στον

εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν

αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης

διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα

στην προθεσμία αυτή,  θεωρείται  ως μη ασκηθείσα. Με το περιεχόμενο της ως

άνω διάταξης, όπως ισχύει από 1.1.2016, στην τακτική διαδικασία η επίδοση της

αγωγής  καθίσταται  προϋπόθεση  του  υποστατού  της  άσκησής  της.  Επειδή  η

προθεσμία των εξήντα ημερών για  την επίδοση της  αγωγής σε κατοίκους  της

αλλοδαπής ενίοτε μπορεί να αποδεικνύεται ανεπαρκής, προτάθηκε η δικονομική

δυνατότητα  παράτασης  των  σχετικών  προθεσμιών  από  τον  ίδιο  τον  δικαστή,

ακόμη  και  αυτεπαγγέλτως,  μετά  από  στάθμιση  των  περιστάσεων  (Ν.Βόκας,

Εισήγηση για την εφαρμογή του ν.4335/2015 στην τακτική διαδικασία κατά την

ημερίδα της ΕΣΔΙ της 1.12.2015, ΕλλΔνη 2016.61). Στην προκειμένη περίπτωση

από την έκθεση κατάθεσης της υπό κρίση αγωγής προκύπτει ότι αυτή κατατέθηκε



στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ξάνθης την ....11.2016, για να δικασθεί κατά

την τακτική διαδικασία, όπως ισχύει μετά από την έναρξη ισχύος του ν.4335/2015,

το δε αντίγραφό της επιδόθηκε στον εναγόμενο στo ... της Ελβετίας την ...3.2017,

όπως  προκύπτει  από  την  προσκομιζόμενη  έκθεση  επίδοσης  της  αρμόδιας

ελβετικής αρχής. Από τις ημερομηνίες αυτές συνάγεται ότι  η υπό κρίση αγωγή

επιδόθηκε στον εναγόμενο μετά από την πάροδο των εξήντα ημερών που ορίζει

το άρθρο 215 παρ.2 ΚΠολΔ για το υποστατό της (22.11.2016 έως 1.3.2017) και

συνεπώς  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως  μη  ασκηθείσα  κατά  τα  ανωτέρω

διαλαμβανόμενα.  Δεν  τίθεται  ζήτημα  παράτασης  των  σχετικών  προθεσμιών,

δεδομένου  ότι  η  επίδοση  έγινε  ήδη  εκπρόθεσμα,  ο  δε  εναγόμενος  δεν

παραστάθηκε.  Δεν  πρέπει  να  επιδικασθούν  δικαστικά  έξοδα  εις  βάρος  της

ενάγουσας παρά την ήττα της, διότι, εφ’ όσον ο εναγόμενος δεν έλαβε μέρος στη

δίκη, δεν υπεβλήθη σε έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ την αγωγή ως μη ασκηθείσα.

ΚΡΙΘΗΚΕ,  αποφασίσθηκε  και  δημοσιεύθηκε  σε  δημόσια  συνεδρίασή  του  στο

ακροατήριό του στην Ξάνθη τη ...5.2017 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και

των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

  Ο Δικαστής                                                                                        Η Γραμματέας 


