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Έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2022 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2020/1784 για την επίδοση 

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1784 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25ης 

Νοεμβρίου 2020 για την επίδοση και την κοινοποίηση στα Κράτη μέλη των δικαστικών και 

εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις δημοσιεύθηκε στην επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Δεκεμβρίου 2020 (L 405). Τέθηκε σε ισχύ είκοσι 

εργάσιμες ημέρες μετά από αυτή την ημερομηνία και ισχύει από την 1η Ιουλίου 2022. Για τη 

σωστή εφαρμογή του, θα βρείτε παρακάτω κάποιες διευκρινίσεις και συμβουλές. 

1. Χρήση νέων εντύπων 

Από την 1η Ιουλίου 2022, κάθε αίτημα επίδοσης πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά με τη 

χρήση νέων εντύπων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1784/2020. Περιλαμβάνει δώδεκα έντυπα, 

δηλαδή πέντε επιπλέον από τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1393/2007. Αυτά τα νέα 

έντυπα είναι τα ακόλουθα: 

• Αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων (έντυπο Α, που προβλέπεται στα άρθρα 5 

και 8) 

• Αίτημα προσδιορισμού της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρόκειται να 

επιδοθεί ή κοινοποιηθεί η πράξη (έντυπο Β, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 7) 

• Αίτημα παροχής πληροφοριών για την επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων (άρθρο 

Γ, που προβλέπεται στο άρθρο 5) 

• Αποδεικτικό παραλαβής του αιτήματος (έντυπο Δ, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 

10)  

• Αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή εγγράφων για την επίδοση ή την 

κοινοποίηση των πράξεων (έντυπο Ε, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 10) 
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• Βεβαίωση επιστροφής της αίτησης και της πράξης (έντυπο ΣΤ, που προβλέπεται στα 

άρθρα 5 και 10) 

• Βεβαίωση αναδιαβίβασης της αίτησης και της πράξης στην κατά τόπο αρμόδια 

υπηρεσία παραλαβής (έντυπο Ζ, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 10) 

• Αποδεικτικό παραλαβής από την αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία παραλαβής προς την 

υπηρεσία διαβίβασης (έντυπο Η, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 10) 

• Αίτηση παροχής πληροφοριών για την επίδοση ή κοινοποίηση ή τη μη επίδοση ή μη 

κοινοποίηση των πράξεων (έντυπο Θ, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 11) 

• Απάντηση στην αίτηση παροχής πληροφοριών για την επίδοση ή κοινοποίηση ή τη 

μη επίδοση ή μη κοινοποίηση των πράξεων (έντυπο Ι, που προβλέπεται στα άρθρα 5 

και 11) 

• Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης ή μη επίδοσης ή μη κοινοποίησης των πράξεων 

(έντυπο ΙΑ, που προβλέπεται στα άρθρα 5,11, και 14) 

• Ενημέρωση του παραλήπτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί την προς επίδοση ή 

κοινοποίηση πράξη (έντυπο ΙΒ, που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 12). 

 

Οι υπηρεσίες παραλαβής απαιτείται να συμπληρώσουν τα έντυπα Α, Β, Γ και Θ. 

Οι υπηρεσίες διαβίβασης απαιτείται να συμπληρώσουν τα έντυπα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Ι, ΙΑ και ΙΒ. 

Ο παραλήπτης της πράξης υποχρεούται να συμπληρώσει και να επιστρέψει το έντυπο ΙΒ που 

του παραδόθηκε από την αρχή διαβίβασης ή την αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίδοση 

ή κοινοποίηση με την ευκαιρία αυτή. 

Την ώρα σύνταξης αυτού του άρθρου τα νέα έντυπα δεν έχουν δημοσιευθεί στη διαδικτυακή 

πύλη e-Justice. Σας καλούμε να τη συμβουλεύεστε τακτικά προκειμένου να μπορέσετε να 

συμπληρώσετε άμεσα από την πύλη την αίτηση επίδοσης. Οι πληροφορίες δίνονται 

ανατρέχοντας στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://e-justice.europa.eu/321/FR/european_judicial_atlas_in_civil_matters 

Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε τα νέα έντυπα στη συνέχεια του κανονισμού όπως έχει 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατρέχοντας στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1784&from=EN 

 

 

https://e-justice.europa.eu/321/FR/european_judicial_atlas_in_civil_matters
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1784&from=EN
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2. Ηλεκτρονική επίδοση πράξεων, εγγράφων και εντύπων (άρθρο 5.3) 

Όταν οι προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξεις, οι αιτήσεις, οι επικυρώσεις, τα αποδεικτικά 

παραλαβής, οι βεβαιώσεις και κάθε άλλη επικοινωνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου χρειάζονται ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτής «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» ή 

«εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

910/2014. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, η ηλεκτρονική υπογραφή της 

πράξης μπορεί να χρησιμοποιείται από την 1η Ιουλίου 2022 με την προϋπόθεση αυτή η 

ηλεκτρονική υπογραφή να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014. Σας 

καλούμε, ως προληπτικό μέτρο, να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του λογισμικού σας 

προκειμένου να ελέγξετε εάν η ηλεκτρονική υπογραφή σας πληροί τις απαιτήσεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014. 

3. Άρνηση παραλαβής της πράξης (άρθρο 12) 

Σας ενημερώνουμε για δύο αλλαγές: 

1. Από την 1η Ιουλίου 2022, η υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη για το 

δικαίωμα που έχει να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη προς επίδοση όταν αυτή η 

πράξη δεν έχει συνταχθεί ή δε συνοδεύεται από μετάφραση στη γλώσσα που 

προβλέπεται στο στοιχείο β) της εν λόγω παραγράφου – στην επίσημη γλώσσα του 

Κράτους μέλους παραλαβής ή, αν υφίστανται περισσότερες επίσημες γλώσσες σ΄ 

αυτό το Κράτος μέλος, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του 

τόπου όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση - , επισυνάπτοντας στην 

πράξη προς επίδοση ή κοινοποίηση το νέο έντυπο ΙΒ που εμφανίζεται στο 

παράρτημα Ι, που παρέχεται: 

- Στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από την επίσημες γλώσσες του Κράτους μέλους 

διαβίβασης και  

- Στην επίσημη γλώσσα του Κράτους μέλους παραλαβής ή αν υφίστανται 

περισσότερες επίσημες γλώσσες σ’ αυτό το Κράτος μέλος, στην επίσημη γλώσσα 

ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση 

ή κοινοποίηση. 

Εάν υπάρχει ένδειξη ότι ο παραλήπτης κατανοεί επίσημη γλώσσα άλλου Κράτους μέλους, 

παρέχεται επίσης το έντυπο ΙΒ του παραρτήματος Ι στη γλώσσα αυτή. Επομένως δεν είναι  
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πλέον απαραίτητο να επισυνάπτεται το έντυπο ΙΒ σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως ίσχυε στην περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1393/2007. 

2. Από την 1η Ιουλίου 2022, ο παραλήπτης μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την πράξη 

είτε κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης είτε εντός δύο εβδομάδων 

– και όχι πλέον 7 ημερών όπως προβλέπονταν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1393/2007 

– από την επίδοση ή κοινοποίηση, με γραπτή δήλωση άρνησης αποδοχής. 

 

4. Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων 

Το άρθρο 7 του κανονισμού επιβάλλει στα Κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μία υπηρεσία που 

να επιτρέπει τον εντοπισμό του παραλήπτη της πράξης, όταν η αρχή διαβίβασης που είναι 

υπεύθυνη για τη διαβίβαση της πράξης προς επίδοση ή κοινοποίηση δεν έχει γνωστή 

διεύθυνση σε άλλο Κράτος μέλος, συγκεκριμένα: 

- Να προβλέπουν τις αρμόδιες αρχές στις οποίες οι αρχές διαβίβασης μπορούν να 

υποβάλλουν αιτήσεις για τον ορισμό της διεύθυνσης του παραλήπτη της πράξης 

προς επίδοση ή κοινοποίηση 

- Να επιτρέπουν σε άτομα που προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη να υποβάλλουν 

άμεσα, ακόμη και ηλεκτρονικά, αιτήσεις σε μητρώα πληθυσμού ή σε άλλες 

βάσεις δεδομένων που είναι προσβάσιμες στο κοινό, αιτήσεις για παροχή 

πληροφοριών σχετικά με διευθύνσεις προσώπων προς τα οποία πρέπει να γίνει 

επίδοση ή κοινοποίηση, με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου διαθέσιμου στη 

διαδικτυακή ευρωπαϊκή πύλη (e-Justice) 

- Να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής ευρωπαϊκής 

πύλης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) για τον τρόπο εύρεσης της 

διεύθυνσης των παραληπτών της πράξης προς επίδοση ή κοινοποίηση. 

Εναπόκειται στην κάθε χώρα να γνωστοποιήσει στην ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο με τον 

οποίο αυτή η χώρα εξασφαλίζει αυτή την υπηρεσία προκειμένου να βρει τη διεύθυνση του 

παραλήπτη της πράξης όταν αυτή είναι άγνωστη. Μέχρι σήμερα, καμία πληροφορία δεν έχει 

δημοσιευθεί στην διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονική δικαιοσύνης της ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (e-Justice). Ωστόσο, σας καλούμε με προσοχή να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο 

για να ενημερώνεστε για το εάν έχουν δημοσιευθεί οι γνωστοποιήσεις ανατρέχοντας στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://e-justice.europa.eu/321/FR/european_judicial_atlas_in_civil_matters  
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5. e-Codex 

 

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/1784 αφορά την 

υποχρεωτική προσφυγή, μεταξύ των αρχών διαβίβασης και παραλαβής, σε ένα 

αποκεντρωμένο πληροφοριακό σύστημα, αποτελούμενο από διασυνδεδεμένα εθνικά 

πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να είναι δυνατή η διαβίβαση δικαστικών και 

εξώδικων πράξεων όπως προβλέπεται από το νέο άρθρο 5 του κανονισμού. Αυτό το 

αποκεντρωμένο σύστημα είναι το e-Codex. Όλες οι διαβιβάσεις και οι ανταλλαγές πράξεων 

μεταξύ των αρχών και των οργάνων που ορίζονται από τα Κράτη μέλη θα πρέπει, καταρχήν, 

να πραγματοποιούνται μέσω ενός ασφαλούς και αξιόπιστου αποκεντρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος, που αποτελείται από εθνικά πληροφοριακά συστήματα που 

είναι διασυνδεδεμένα και τεχνικά διαλειτουργικά, π.χ. και με την επιφύλαξη περαιτέρω 

τεχνολογικής προόδου βάσει του e-Codex. 

 

Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει διόλου τις διαβιβάσεις σας οι οποίες θα 

πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουλίου 2022 καθώς αυτό το σύστημα θα γίνει υποχρεωτικό 

από το Μάρτιο του 2025, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

δημιουργήσει την πλατφόρμα που θα επιτρέπει αυτή τη διαβίβαση μέσω του e-Codex. 

 

6. Άμεση ηλεκτρονική επίδοση  

 

Μία δεύτερη σημαντική αλλαγή στον εκσυγχρονισμό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/1784 

αφορά την άμεση ηλεκτρονική επίδοση. Θα πρέπει πλέον να είναι δυνατή η απευθείας 

επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω της ηλεκτρονικής οδού σε  παραλήπτη που έχει 

γνωστή διεύθυνση για επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο Κράτος μέλος. 

 

Οι προϋποθέσεις για την προσφυγή σε αυτό το είδος άμεσης ηλεκτρονικής επίδοσης ή 

κοινοποίησης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εγγυώνται ότι η επίδοση ή κοινοποίηση 

μέσω της ηλεκτρονικής οδού πραγματοποιείται με τη χρήση διαθέσιμων ηλεκτρονικών 

μέσων σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους μέλους για την εθνική επίδοση ή κοινοποίηση 

πράξεων και να εγγυώνται επίσης την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία 

των συμφερόντων του παραλήπτη, κυρίως υψηλών τεχνικών κανόνων και την υποχρέωση 

λήψης ρητής συγκατάθεσης του παραλήπτη. 

 



6 
 

Ο κανονισμός, προβλέπει στα μέρη του αιτιολογικού του 32 και 33, τις απαραίτητες 

εγγυήσεις προκειμένου η εν λόγω ηλεκτρονική επίδοση να σέβεται τα δικαιώματα των 

εμπλεκόμενων μερών. Προβλέπεται κυρίως: 

- Η ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη 

- Η επιβεβαίωση παραλαβής από τον παραλήπτη 

- Ότι κάθε Κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει τους πρόσθετους όρους υπό τους 

οποίους θα αποδέχεται την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-

Justice) την ώρα που συντάσσεται το εν λόγω άρθρο γι’ αυτό σας συνιστούμε να ανατρέχετε 

τακτικά στη σελίδα της πύλης και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://e-justice.europa.eu/321/FR/european_judicial_atlas_in_civil_matters 

 

Σας ευχόμαστε καλή και σωστή χρήση του κανονισμού! 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών 

Πλατεία de Meeus, 1 
B-1000 Βρυξέλλες 

Τηλ: +33 1 42 40 89 48 
www.//uehj.eu 
uehj@uehj.eu 
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