ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ & ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ.

Καταρχάς, αναφερόμενοι στη λέξη «διαταγή πληρωμής» εννοούμε το
έγγραφο που εκδίδει ο δικαστής του Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς
Πρωτοδικείου, με την οποία διατάσσεται ο οφειλέτης να καταβάλει στον
δανειστή κάποια χρηματική απαίτηση του τελευταίου, πλέον τόκων και
εξόδων, ή, σπανιότερα, να παραδώσει στον δανειστή κάποια χρεόγραφα. Για
οφειλές έως το ποσό των 20.000€ αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο και για
μεγαλύτερο ποσό το Μονομελές Πρωτοδικείο. Στην πράξη ο δικηγόρος του
δανειστή συντάσσει ο ίδιος την αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής καθώς
και το σώμα της διαταγής πληρωμής, και ο αρμόδιος δικαστής, εφόσον
τηρούνται οι προϋποθέσεις και του προσκομιστούν όλα τα σχετικά έγγραφα,
την υπογράφει και την εκδίδει.
Δηλαδή, για να εκδοθεί μια διαταγή πληρωμής δεν υπάρχει συζήτηση
ενώπιον ακροατηρίου ή δικαστή, δεν καλείται ο οφειλέτης να παραστεί, παρά
μόνο παρατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα στον αρμόδιο δικαστή, ο οποίος
και τελικά την υπογράφει και εκδίδει.
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκδόσεώς της καθώς και ο τρόπος
άμυνας του οφειλέτη περιγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και
ειδικότερα στα άρθρα 623 έως 634.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εκδόσεως, αυτές είναι σωρευτικά οι εξής:
α) να υπάρχει χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, υποχρέωση παροχής
χρεογράφων, δηλαδή απαιτείται ο οφειλέτης να οφείλει στον δανειστή κάποιο
χρηματικό ποσό ή να πρέπει να του παραδώσει κάποια χρεόγραφα, β) η
απαίτηση πρέπει να είναι ορισμένη και γεννημένη, και να μην εξαρτάται από
κάποια αίρεση, προθεσμία ή όρο, γ) το οφειλόμενο ποσό να αποδεικνύεται
εγγράφως, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, δ) να υπάρχει έννομο συμφέρον,
δηλαδή να έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοσή της ο δανειστής, και ε) η
διαταγή πληρωμής να μην εκδόθηκε κατά προσώπου που διανέμει στο
εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη.
Εάν ελλείπει κάποια από τις προϋποθέσεις, επέρχεται ακυρότητα της
διαταγής πληρωμής, πλην όμως όχι αυτοδικαίως αλλά απαιτείται η άσκηση
ανακοπής από τον οφειλέτη.
Έτσι λοιπόν, και ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, διαταγή
πληρωμής μπορεί να εκδοθεί, μεταξύ άλλων, και για τα εξής: 1) για απλήρωτη
τραπεζική επιταγή, για απλήρωτη συναλλαγματική, για απλήρωτο γραμμάτιο
εις διαταγή (σ.σ. σε περίπτωση τραπεζικής επιταγής, η διαταγή πληρωμής πρέπει
να εκδοθεί εντός εξαμήνου από την σφράγιση της επιταγής, και σε περίπτωση
συναλλαγματικής εντός τριετίας κατά του αποδέκτη-οφειλέτη), 2) για οφειλόμενο
ποσό από τραπεζικό δάνειο, από αλληλόχρεο λογαριασμό & από πιστωτική
κάρτα, 3) για οφειλόμενα μισθώματα & οφειλόμενες κοινόχρηστες δαπάνες,
καθώς και για καταβολή ποινικής ρήτρας σχετικής με την μίσθωση, 4) για
οφειλόμενη διατροφή συζύγου και τέκνων, 5) για οφειλή από απλήρωτα
τιμολόγια πώλησης, εφόσον αναγράφονται επ’ αυτών όλα τα στοιχεία της
αγοραπωλησίας αναλυτικά και υπάρχει και υπογραφή του αγοραστή.
Επιπλέον, διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί, μεταξύ άλλων, και για
απαίτηση που απορρέει από αναγνώριση χρέους, δηλαδή από έγγραφο στο
οποίο ο οφειλέτης αναγνωρίζει το χρέος του, καθώς επίσης και για απαίτηση
που απορρέει από εξώδικη έγγραφη ομολογία του οφειλέτη περί του χρέους
του. Επίσης, δυνάμει των ανωτέρω, μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και

για αμοιβή εργολάβου που οφείλεται καθώς και για αμοιβή δικηγόρου που
οφείλεται, εφόσον βεβαίως προκύπτουν από έγγραφο.
Κατόπιν δε της έκδοσής της, ο δανειστής οφείλει να την επιδώσει με
δικαστικό επιμελητή στον οφειλέτη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία
έκδοσής της, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η διαταγή πληρωμής δεν
ισχύει.
Η σημαντικότερη συνέπεια της έκδοσης της διαταγής πληρωμής είναι ότι
πλέον ο δανειστής είναι εξοπλισμένος για την απαίτησή του με εκτελεστό
τίτλο, οπότε και μπορεί να κινηθεί για την είσπραξη της απαίτησής του. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να κινηθεί και κατά της ακίνητης ή κινητής
περιουσίας του οφειλέτη του, για την είσπραξη της απαίτησής του. Αυτό
μπορεί να συμβεί π.χ. με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης επί
ακινήτου, με κατάσχεση επί ακινήτου, καθώς και με κατάσχεση τραπεζικών
λογαριασμών του οφειλέτη (κατάσχεση εις χείρας τρίτου). Με την τελευταία
δε δυνατότητα, ο δανειστής μπορεί να προβεί σε κατάσχεση χρηματικών
καταθέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο οφειλέτης σε
διάφορες τράπεζες, οπότε και ακολουθείται μια διαδικασία στη συνέχεια για
την απόδοση των κατασχεμένων χρημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός
ο τρόπος είναι πολλές φορές εξαιρετικά αποτελεσματικός, καθώς ουσιαστικά ο
δανειστής «μπλοκάρει» τα χρήματα που έχει κατατιθέμενα ο οφειλέτης του σε
κάποια τράπεζα, και εν συνεχεία, κατόπιν της διαδικασίας που πρέπει να
ακολουθηθεί, λαμβάνει για λογαριασμό του τα χρήματα αυτά προκειμένου να
εξοφληθεί η απαίτησή του.
Επιπλέον, οι διαταγές πληρωμής καταχωρούνται στη μαύρη λίστα του
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ Α.Ε.», με αποτέλεσμα σε μελλοντική κρούση του οφειλέτη σε μια
τράπεζα για χορήγηση δανείου, αυτή να του αρνηθεί, επικαλούμενη τα
δυσμενή στοιχεία του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ Α.Ε.», καθώς θα θεωρηθεί ότι είναι
κακοπληρωτής.
Η έκδοση λοιπόν της διαταγής πληρωμής αποτελεί θεωρητικά, και πολλές
φορές πρακτικά, ένα συντομότερο μέσο παροχής έννομης προστασίας, με το
οποίο ο δανειστής μπορεί να αξιώσει την χρηματική απαίτηση που έχει από τον

οφειλέτη του και, εν συνεχεία, να ικανοποιηθεί χρηματικά, ακολουθώντας τα
σχετικά βήματα.

