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Η νομοθετική ρύθμιση με την οποία η Εταιρία Απόκτησης Απαιτήσεων από 

Δάνεια και Πιστώσεις («ΕΑΑΔΠ») δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της παρά 

μόνο μέσω της Εταιρίας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 

(«ΕΔΑΔΠ»), οδηγεί νομοτελειακά στη σύναψη μιας έννομης σχέσης μεταξύ των δύο 

αυτών νομικών μορφωμάτων, προβλεπόμενης έτσι κι αλλιώς στα άρθρα 1 και 2 ν. 

4354/2015, η οποία από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου είναι βέβαια σχέση 

αντιπροσώπευσης. Η κατάταξή της όμως με βάση το καθιερωμένο διαζευκτικό 

δίπολο «νόμιμη – εκούσια» και η περαιτέρω κατηγοριοποίησή της εμφαίνεται 

προβληματική, όπως αυτή διαπλάθεται από τις οικείες διατάξεις ή, τουλάχιστον, δεν 

παρίσταται ως αυτονόητη, σύμφωνα με αυτές.  

Αναμφίβολα, δεν πρόκειται για νόμιμη αντιπροσώπευση, καθώς, παρ’ ότι 

προβλέπεται ρητά, δεν θεμελιώνεται ευθέως και άμεσα από την ίδια τη νομοθετική 

ρύθμιση χωρίς άλλες διατυπώσεις1. Αντίθετα, ο νόμος προβλέπει ρητά την 

υποχρέωση κατάρτισης σχετικής σύμβασης (η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για 

την ίδια τη μεταβίβαση των απαιτήσεων), με τύπο μάλιστα συστατικό της 

συντέλεσης της δικαιοπραξίας (χωρίς ρητή αναφορά στην παρ. γ’ του άρθρου 1 ν. 

4354/2015 αλλά κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 

4354/2015), πρόβλεψη που οπωσδήποτε σημαίνει ότι η γέννηση της έννομης σχέσης 

και η παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων της δεν νοούνται πριν και άσχετα 

από την σύναψη της σύμβασης αυτής. Ακριβώς λοιπόν η παρεμβολή του 

συμβατικού στοιχείου μεταξύ της νομοθετικής πρόβλεψης και της τελικής 

παραγωγής της έννομης σχέσης προσδίδει στην τελευταία εκούσιο –αποκλείοντας 

ταυτόχρονα τον νόμιμο- χαρακτήρα2.  

 
1 Κοινό στοιχείο με περιπτώσεις νόμιμης αντιπροσώπευσης είναι η ελλείπουσα ικανότητα του 

αντιπροσωπευόμενου για αυτοπρόσωπη επιχείρηση δικαιοπραξιών την οποία αναπληρώνει η αντίστοιχη 

του αντιπροσώπου, χωρίς όμως το στοιχείο αυτό να αρκεί για την θεώρηση της εξεταζόμενης εδώ σχέσης 

ως νόμιμης αντιπροσώπευσης. Βλ. και πιο κάτω, υποσημείωση 19.  
2 Κατά την εύστοχη διατύπωση της ΜονΕφΛαρ 84/2020, «Πρόκειται ως εκ τούτου περί συμβατικής 

θεμελιώσεως της νομιμοποιήσεως των διαχειριστικών εταιρειών, προβλεπομένης και επιτρεπομένης όμως 

ρητά στον νόμο». 



Η λύση όμως της εξ αντιδιαστολής αυτόθροης θεώρησης της έννομης σχέσης 

ως εκούσιας αντιπροσώπευσης, κατά την στενή έννοια των άρθρων 217 επ. ΑΚ, δεν 

ικανοποιεί. Διότι ναι μεν από καθαρά θεωρητική άποψη η σύναψη της σχετικής 

σύμβασης επαφίεται πάντοτε στη συμβατική βούληση των μερών, κατά τη 

λειτουργική της όμως θεώρηση, η συντέλεσή της παρίσταται ως απαραίτητη από 

τον ίδιο το νόμο, εφόσον η άμεση τελολογία του3 επιτυγχάνεται μόνο με τη 

μεταβίβαση των εξουσιών που έχει η (μη δυνάμενη στην αυτοπρόσωπη άσκηση των 

δικαιωμάτων) ΕΑΑΔΠ προς την ΕΔΑΔΠ. Η διαφοροποίηση δε αυτή διαφαίνεται 

ενεργέστερα μέσα από τη σύγκριση των διατάξεων των άρθρων 217 επ. ΑΚ με 

αυτές του ν. 4354/2015: Κατά το κοινό δίκαιο, ο εξουσιοδοτών μπορεί να ασκήσει 

ακώλυτα (από δικαιική άποψη) τα δικαιώματά του και η παροχή εξουσιοδότησης 

σε τρίτο δεν είναι παρά μια επιλογή που υπαγορεύεται κυρίως από λόγους 

πρακτικούς. Αντίθετα, ο 4354/2015, χωρίς να θίγει τη δικαιοπρακτική ικανότητα της 

ΕΑΑΔΠ στη βάση της4, περιλαμβάνει ρητή διάταξη, δικαιοκωλυτική της 

αυτοπρόσωπης άσκησης κάθε έννομης εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, έμμεσα αλλά 

επιτακτικά αφενός μεν προκύπτει η αναγκαιότητα για ανάθεση σε ΕΔΑΔΠ της 

διαχείρισης των απαιτήσεων που μεταβιβάζονται σε ΕΑΑΔΠ, αφετέρου δε 

καθορίζεται τόσο το περιεχόμενο της σχετικής δικαιοπραξίας όσο και η έκταση των 

εξουσιών που παραχωρεί η ΕΑΑΔΠ στην ΕΔΑΔΠ, η οποία μόνο θεωρητικά 

καταλείπεται στη συμβατική ελευθερία, καθώς για να καταστεί λειτουργικό το 

σχήμα ΕΑΑΔΠ - Δικαιούχος χωρίς ικανότητα αυτοπρόσωπης άσκησης των 

δικαιωμάτων της και ΕΔΑΔΠ – Μη δικαιούχος εξουσιοδοτημένος, η πρώτη πρέπει 

να μεταβιβάσει στην τελευταία το σύνολο των εξουσιών που απορρέουν ή, 

γενικότερα, που σχετίζονται με τις απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν. Περαιτέρω, ενώ 

η παροχή πληρεξουσιότητας των άρθρων 217 επ. ΑΚ μπορεί να παρέχεται είτε 

συμβατικά είτε, συνηθέστερα, με μονομερή και απευθυντέα δικαιοπραξία, στην 

περίπτωση του ν. 4354/2015, η συμβατική οδός αποτελεί κυριολεκτικά μονόδρομο. 

Από την άλλη, το γεγονός της υποχρεωτικότητας της κατάρτισης σχετικής 

σύμβασης δεν αρκεί να την κατατάξει στις λεγόμενες αναγκαστικές συμβάσεις 

(«contrats forces» ή «contrats imposes»5). Η σύναψή της δεν επιβάλλεται ευθέως από 

το νόμο ενώ ΕΑΑΔΠ και ΕΔΑΔΠ μπορούν να επιλέξουν τον ή τους εκάστοτε 

αντισυμβαλλομένους τους και να καθορίσουν ελεύθερα (κατά τα λοιπά, πέραν 

δηλαδή των αναγκαίων, κατά τα ανωτέρω, στοιχείων της) το περιεχόμενό της, 

πάντα κατά το γράμμα του νόμου. Συνοπτικά, ο νόμος καθ’ εαυτόν δεν καθιδρύει 

μεν την έννομη σχέση ούτε την ορίζει ως υποχρεωτική, επιβάλλει όμως τη 

δημιουργία της εν τοις πράγμασι. Με αυτές τις συνθήκες επομένως, θα ήταν 
 

3 Νοούμενη εδώ ως η εν γένει διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν σε ΕΑΑΔΠ. 
4 Κάτι το οποίο φαίνεται από το γεγονός ότι η ΕΑΑΔΠ μπορεί νόμιμα να προβαίνει η ίδια σε παροχή 

πληρεξουσιότητας προς την ΕΔΑΔΠ, στη χώρα όπου εδρεύει, η οποία όμως αναγνωρίζεται ως έγκυρη από 

το ελληνικό δίκαιο. 
5 Βλ. ενδεικτικά, Νικ. Σ. Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, 3η έκδοση παρ. 62, σελ. 331 επ. 



ορθότερο να γίνεται λόγος για ιδιότυπη μορφή έννομης σχέσης, χαρακτηριζόμενης 

ως «αναγκαίας εκούσιας αντιπροσώπευσης», προκειμένου, κατά εύστοχη 

διατύπωση6 να τονιστεί ο χαρακτήρας του «απαραίτητου, πλην εκούσιου, άλλως 

προαιρετικού, υποκειμενικού στοιχείου» και να επιτευχθεί έτσι, αφενός η διαστολή 

από τις μορφές μη εκούσιας αντιπροσώπευσης, αφετέρου η κατάδειξη των 

διαφορών από τις λοιπές περιπτώσεις εκούσιας αντιπροσώπευσης, θεσμός στον 

οποίο κατά τα λοιπά εντάσσεται συστηματικά η σχέση μεταξύ ΕΑΑΔΠ και ΕΔΑΔΠ, 

με βάση τα παραπάνω. Με δεδομένο δε ότι η ΕΔΑΔΠ δεν παρουσιάζει εαυτήν ως 

φορέα του δικαιώματος αλλά ως λειτουργούσα για λογαριασμό της ΕΑΑΔΠ (αρχή 

του εμφανούς), η έννομη σχέση μεταξύ των δύο εταιριών προσομοιάζει περισσότερο 

σε αυτή της άμεσης αντιπροσώπευσης του κοινού δικαίου7. Εμφανίζει επίσης κοινά 

στοιχεία με το θεσμό της εξουσιοδότησης (ιδίως της εξουσιοδότησης προς 

είσπραξη8), καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι απαιτήσεις δεν μεταβιβάζονται και ο 

δανειστής - εξουσιοδοτών παραμένει δικαιούχος της απαίτησης ενώ και οι 

δικαιοπραξίες που επιχειρεί ο εξουσιοδοτούμενος αναπτύσσουν έννομες συνέπειες 

κατευθείαν στην περιουσιακή σφαίρα του εξουσιοδότη9. Διακρίνεται όμως από 

αυτήν, στο μέτρο που (και αντίθετα με ότι συμβαίνει στην σχέση μεταξύ ΕΑΑΔΠ και 

ΕΔΑΔΠ), αφενός η εξουσιοδότηση προς είσπραξη παρέχεται με μονομερή 

δικαιοπραξία, αφετέρου με αυτήν ο εξουσιοδοτούμενος μπορεί να ενεργεί και στο 

δικό του όνομα και εκ τρίτου, ο επιδιωκόμενος σκοπός της εξουσιοδότησης προς 

είσπραξη αφορά κυρίως ή εξίσου το πρόσωπο του εξουσιοδοτούμενου10, 11.  

 
6 Βλ. Εμμ. Μ. Γιαννακάκι, Χρησιμοποιούμενοι όροι από τη θεωρία και τη νομολογία στον χώρο ιδίως της 

πολιτικής δικονομίας, ΕΠολΔ 3/2021, σελ. 269. 
7 Αντίθετα, στην έμμεση αντιπροσώπευση, ο αντιπρόσωπος λειτουργεί στο όνομά του και, εμφανώς μεν για 

λογαριασμό του, βάσει δε της έννομης σχέσης με τον αντιπροσωπευόμενο για λογαριασμό και για το 

απώτερο συμφέρον του τελευταίου. Εξωτερική συνέπεια και χαρακτηριστικό του πλέγματος των έννομων 

σχέσεων που δημιουργούνται είναι ότι ο πράγματι αντιπροσωπευόμενος είναι άγνωστος στον 

αντισυμβαλλόμενό του (βλ. σε Απόστολο Σ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Δεύτερη έκδοση, 

παρ. 46, σελ. 495), κάτι που δε συμβαίνει κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΑΑΔΠ μέσω της 

ΕΔΑΔΠ. Πρόσθετο στοιχείο που δε συνηγορεί υπέρ της έμμεσης αντιπροσώπευσης είναι ότι στη σχέση 

μεταξύ ΕΑΑΔΠ και ΕΔΑΔΠ, δεν απαιτείται ξεχωριστή δικαιοπραξία ώστε να επέλθουν οι περιουσιακές 

έννομες συνέπειες από τη δράση της ΕΔΑΔΠ στο πρόσωπο της ΕΑΑΔΠ (π.χ. περαιτέρω μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων που εισπράττει η ΕΔΑΔΠ στην ΕΑΑΔΠ). 
8 Φυσικά, οι ομοιότητες αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη εξουσία που αφορά την είσπραξη της απαίτησης, 

γιατί κατά τα λοιπά, όπως καταδείχτηκε το εύρος των εξουσιών που αποκτά η ΕΔΑΔΠ εκτείνεται (σχεδόν) 

στο σύνολο των έννομων σχέσεων της ΕΑΑΔΠ και δεν περιορίζεται στην είσπραξη. 
9 Για το θεσμό της εξουσιοδότησης προς είσπραξη, βλ. αναλυτικότερα σε Απόστολο Σ. Γεωργιάδη, ό.π., 

παρ. 47, σελ. 508 και παρ. 50, σελ. 544-546, με παραπομπές σε Μ. Σταθόπουλο, επίσης συνοπτική αναφορά 

σε Λ. Κιτσάρα, Η πλαγιαστική άσκηση των δικαιωμάτων, Αθήνα, 2007, σελ. 89. 
10 Ακριβώς λόγω των ομοιοτήτων αυτών της σχέσης ΕΑΑΔΠ και ΕΔΑΔΠ με το θεσμό της εξουσιοδότησης 

προς είσπραξη, μέρος της νομολογίας (ενδεικτικά, ΠΠρΑθ 1079/2021, ΠΠρΑθ 1462/2021κ.ά.) θεωρεί ότι 

αυτές, αντανακλώντας κατ’ αναλογία έστω, στο ζήτημα υπέρ τίνος επιτρέπεται να ζητείται η δικαστική 

προστασία, συνηγορούν υπέρ της αδυναμίας της ΕΔΑΔΠ να αιτείται την προστασία αυτή στο όνομα της 

δικαιούχου ΕΑΑΔΠ. Εκτενέστερα για το ζήτημα αυτό, βλ. παρακάτω καθώς και υποσημ. 23. Επισημαίνεται 

όμως, ότι ακόμη και στην περίπτωση της εξουσιοδότησης προς είσπραξη, η δυνατότητα του 

εξουσιοδοτούμενου να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξη της απαίτησης στο όνομά του –και όχι στο όνομα 

του δικαιούχου- είναι αμφισβητούμενη (βλ. σε Απ. Σ. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, 2η έκδοση, 2015, σελ. 440, 



Κατ’ αντιστοιχία με τις ρυθμίσεις ουσιαστικού δικαίου και ως αντανάκλαση 

των οικείων διατάξεων στο δικονομικό πεδίο, ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ρητά την 

αυτοδίκαιη νομιμοποίηση των εταιριών διαχείρισης, ως μη δικαιούχων (και μη 

υπόχρεων) διαδίκων, με μόνη βέβαια προϋπόθεση τη σύναψη της σχετικής 

σύμβασης ανάθεσης12. Η τελευταία όμως, παραμένει όρος για την επέλευση των 

συνεπειών που αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο, ενώ οι συνέπειές της στο δικονομικό 

πεδίο προκύπτουν ευθέως εκ του νόμου (άλλωστε, κατά το ελληνικό δίκαιο, δε θα 

μπορούσαν να επέλθουν με απλή συμβατική πρόβλεψη)13, κάτι που σημαίνει ότι οι 

ΕΔΑΔΠ νομιμοποιούνται δικαστικά ακόμη κι αν στην σύμβαση ανάθεσης δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για παροχή εξουσιών στο δικονομικό πεδίο14. Επίσης κατ’ 

αντιστοιχία με τη φύση της ουσιαστικού δικαίου σχέσης μεταξύ ΕΑΑΔΠ και 

ΕΔΑΔΠ, η θέση της τελευταίας δεν ταυτίζεται πλήρως με αυτή των συνήθων 

περιπτώσεων μη δικαιούχων διαδίκων (οι οποίοι ενεργούν κατά κανόνα στο όνομά 

τους, χωρίς αναφορά στο πρόσωπο του αληθούς δικαιούχου, και, πολλές φορές, 

για δικό τους συμφέρον15, χωρίς όμως να αποκλείεται το αντίστοιχο δικαίωμα του 

αληθινού δικαιούχου) αλλά η δικονομική της θέση έχει κοινά στοιχεία (και) με αυτήν 

του εντολοδόχου16 - αντιπροσώπου ο οποίος λειτουργεί πάντα προς το συμφέρον 

του αντιπροσωπευόμενου, με ρητή αναφορά μάλιστα στα δικόγραφα του ονόματος 

 
υπό 10. Ο ίδιος πάντως, στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Δεύτερη έκδοση, παρ. 50, σελ. 546, υπό 32, 

καταφάσκει την πιο πάνω πρόταση, μόνο όμως ως δυνατότητα του εξουσιοδοτούμενου και όχι 

αποκλείοντας την αντίθετη εκδοχή). Βλ. και ΜονΕφΛαρ 84/2020 που θεωρεί (όχι ορθά, κατά τα ανωτέρω) 

ότι η σύμβαση διαχείρισης αποτελεί ευθέως και όχι κατ’ αναλογία, μορφή της εξουσιοδότησης προς 

είσπραξη. 
11 Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι, κατά την εδώ υποστηριζόμενη άποψη, το κυρίως ειδοποιό μεταξύ 

εξουσιοδότησης προς είσπραξη και σχέσης ΕΑΑΔΠ-ΕΔΑΔΠ. Ακριβώς εξαιτίας αυτού, στην πρώτη 

περίπτωση, ο εξουσιοδοτούμενος αποκτά ίδια εξουσία προς είσπραξη και καθίσταται ενεργητικά εις 

ολόκληρον με τον δικαιούχο δανειστής του οφειλέτη του δεύτερου (Λ. Κιτσαράς, ό.π., σελ. 85-86 και Π. Η. 

Κολοτούρος, Δικαιοπρακτική θεμελίωσις της νομιμοποιήσεως, ΧρΙΔ 2005, σελ. 402, υποσημείωση 42). Το 

ίδιο συμφέρον, με την ανωτέρω έννοια ελλείπει στο πρόσωπο της ΕΔΑΔΠ. Στην τελευταία μόνο έμμεσο 

έννομο συμφέρον μπορεί να αναγνωριστεί το οποίο συνίσταται στην εκπλήρωση των συμβατικών της 

υποχρεώσεων έναντι της ΕΑΑΔΠ. 
12 Έτσι ο Λ. Κιτσαράς, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις μετά την αρχική 

απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του ν. 4354/2015, σε ΧρΙδ 2019.305. 
13 Βλ. ενδεικτικά σε Π. Η. Κολοτούρο, Δικαιοπρακτική θεμελίωσις της νομιμοποιήσεως, ΧρΙΔ 2005, σελ. 396 

υπό Ι καθώς και σε Απ. Σ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Δεύτερη έκδοση, παρ. 50, σελ. 546, 

υπό 31, με παραπομπές. Όπως γίνεται δεκτό «δυνατότητα του εξουσιοδοτηθέντος, χωρίς να υπάρχει ρητή 

διάταξη νόμου, να εναγάγει ιδίω ονόματι για την απαίτηση αποκρούεται ως περίπτωση απαγορευμένης 

δικαιοπρακτικής διάθεσης της νομιμοποίησης» (Σινανιώτης, Η νομιμοποίησή των διαδίκων εν τη πολιτική 

δίκη, 1965, σ. 88 επ., Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΚΠολΔ, 2000, άρθρ. 68 αρ. 1, Νίκας, ΕγχΠολΔ, 2018, § 24 

αρ. 14, Νίκας, ΔΑνΕκτ I, 2η, 2017, § 20 αρ. 3, Κλαμαρής/Κουσούλης/Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 

2016, σ. 357 σημ. 25). Έτσι η ΜονΕφΛαρ 84/2020 που ορθά σημειώνει παραπέρα ότι «Στο δικονομικό πεδίο 

... η εξουσιοδότηση προς είσπραξη δεν μπορεί να θεμελιώσει και τη νομιμοποίηση προς διεξαγωγή 

ορισμένης δίκης από τον εξουσιοδοτούμενο με εξαίρεση τις ρητά ρυθμιζόμενες από το νόμο περιπτώσεις». 
14 Έτσι ορθά η ΜΠρΘεσ 5647/2022 και η ΜΠρΘεσ 2212/2022 (αδημ). 
15 Έτσι για τους μη δικαιούχους διαδίκους ο Π. Η. Κολοτούρος, ό.π., σελ. 396 υπό Ι. Επίσης, Σινανιώτης, Η 

νομιμοποίησις, μέρος Δ’, παρ. 15, σελ. 180. 
16 Για τις δικονομικές εξουσίες του τελευταίου, βλ. Π. Η. Κολοτούρο, ό.π., σελ. 401. 



του τελευταίου17. Για το λόγο αυτό, ο δικονομικός ρόλος της ΕΔΑΔΠ, ενάγουσας ή 

εναγόμενης, προσιδιάζει, χωρίς όμως να ταυτίζεται απόλυτα, σε αυτόν των 

λεγόμενων «δυνάμει λειτουργήματος διαχειριστών αλλότριας περιουσίας» ή 

«διαδίκων εκ του λειτουργήματος», χαρακτηριζόμενων και ως «γνήσιων μη 

δικαιούχων (και μη υπόχρεων) διαδίκων»18. Όντως, οι τελευταίοι αντλούν τη 

νομιμοποίησή τους ευθέως από το νόμο και μάλιστα κατ’ αποκλειστικότητα σε 

σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο, ενώ και οι έννομες συνέπειες της δίκης 

καταλαμβάνουν ευθέως και άμεσα τον τελευταίο ο οποίος καθίσταται γνωστός στη 

διαδικασία, χαρακτηριστικά δηλαδή που υπάρχουν στην περίπτωση της ΕΔΑΔΠ, 

ως διαδίκου. Σε αντίθεση όμως με αυτούς, οι οποίοι κατά το ουσιαστικό δίκαιο 

αποτελούν νόμιμους αντιπροσώπους του πραγματικού δικαιούχου της απαίτησης19 

(ή, κατ’ άλλη περιπτωσιολογία, δεν αποτελούν καν αντιπροσώπους20), το θεμέλιο 

της ουσιαστικού δικαίου έννομης σχέσης μεταξύ ΕΑΑΔΠ και ΕΔΑΔΠ, όπως 

προειπώθηκε, αποτελεί η μεταξύ τους σύμβαση21.      

Με βάση τη συστηματική κατάταξη και την ανατομία των χαρακτηριστικών 

της έννομης σχέσης μεταξύ ΕΑΑΔΠ και ΕΔΑΔΠ, μπορεί να αντιμετωπιστεί ορθά και 

το ζήτημα στο όνομα τίνος (μπορεί να) ζητείται η δικαστική προστασία από την 

ΕΔΑΔΠ, ως ενάγουσα. Η τελευταία δεν είναι δικαιούχος της απαίτησης, καθώς 

μόνη η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης δεν μεταβάλλει τη νομική κατάσταση της 

απαίτησης από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου22 και, επομένως, αυτή 

παραμένει στη δικαιούχο ΕΑΑΔΠ. Ακριβώς λοιπόν επειδή η σύναψη σύμβασης 

 
17 Βλ. Π. Η. Κολοτούρο, ό.π., σελ. 401 και Σινανιώτη, ό.π., σελ. 180, όπου αναφέρεται όμως ότι οι συνέπειες 

από τις διαδικαστικές πράξεις του αντιπροσώπου δεν τον δεσμεύουν προσωπικά. Διάκριση στις 

περιπτώσεις των μη δικαιούχων ή μη υπόχρεων διαδίκων και σε αυτές των νομίμων αντιπροσώπων των 

διαδίκων, οι οποίοι ενεργούν εν ονόματι και για λογαριασμό άλλου, γνωστού προσώπου κάνει και η 

ΜονΕφΛαρ 84/2020 με παραπομπές σε Αποστολάκη Γ., Ο δικαστικός έλεγχος της νομιμοποίησης ως 

διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, ΕΠολΔ 2018, σελ. 232 επ. 
18 Βλ. γενικά για την κατηγορία των «γνήσιων μη δικαιούχων διαδίκων» σε Λ. Κιτσάρα, Η πλαγιαστική 

άσκηση των δικαιωμάτων, Αθήνα, 2007, σελ. 96 επ. καθώς και σε Π. Η. Κολοτούρο, ό.π., σελ. 404-405. Την 

εγγύτητα του δικονομικού ρόλου της ΕΔΑΔΠ με αυτήν των «γνήσιων μη δικαιούχων διαδίκων» ορθά 

δέχεται επίσης μέρος της νομολογίας (ενδεικτικά η ΜπρΘεσ 14917/2021 και η ΜΠρΑθ 414/2021). 
19 Βλ. Λ. Κιτσάρα, ό.π., σελ. 104 επ. 
20 Ετσι ο Π. Η. Κολοτούρος, ό.π., σελ. 405 και υποσημείωση 70. 
21 Από το ουσιαστικό δίκαιο προκύπτουν βέβαια κι άλλες διαφορές της ΕΔΑΔΠ με την κατηγορία αυτή των 

διαδίκων: Για παράδειγμα, η σχέση μεταξύ ΕΑΑΔΠ – ΕΔΑΔΠ διαφοροποιείται από τη σχέση μεταξύ 

ανήλικου και των γονέων του ή μεταξύ δικαιοπρακτικά ανίκανου και επιτρόπου καθώς η ΕΑΑΔΠ, σε 

αντίθεση με τον ανήλικο ή τον ανίκανο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (κάτι που φαίνεται από την 

ικανότητά της να συμβάλλεται στη σύμβαση διαχείρισης), αν και δεν μπορεί ν’ ασκήσει ιδίω ονόματι τα 

δικαιώματά της (και κατά τούτο η νομική της θέση προσομοιάζει σε αυτή του ανήλικου / δικαιοπρακτικά μη 

ικανού). Διαστέλλεται όμως και από τη σχέση μεταξύ του πτωχού και του συνδίκου (όπου βέβαια μεσολαβεί 

επιπρόσθετα ο διορισμός του τελευταίου και η αποδοχή του), καθώς η ΕΑΑΔΠ, σε αντίθεση με τον πτωχό, 

διατηρεί πλήρως την εξουσία διάθεσης των (περιουσιακών) δικαιωμάτων τα οποία περιήλθαν σε αυτήν. Βλ. 

όμως και ΜΠρΑθ 1083/2022, ΜΠρΘεσ 14917/2021 και ΜΠρΘεσ 2212/2022 που (μάλλον εσφαλμένα) 

θεωρούν ότι η ΕΔΑΔΠ λειτουργεί και στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου ως δυνάμει λειτουργήματος 

διαχειρίστρια αλλότριας περιουσίας, παρά το στοιχείο ότι στις ως άνω περιπτώσεις τα (φυσικά) πρόσωπα 

αποκτούν την ιδιότητα του διαχειριστή είτε αυτοδίκαια είτε μετά από διορισμό και όχι βέβαια κατά 

συμβατική ανάθεση. 
22 Διατύπωση από Σινανιώτη, ό.π., σελ. 181. 



ανάθεσης της διαχείρισης δεν μεταβάλλει τον δικαιούχο της απαίτησης ούτε του 

στερεί την εξουσία διάθεσης, η ΕΔΑΔΠ σε πρώτη φάση δικαιούται (ορθότερα: 

υποχρεούται) να ζητήσει τη δικαστική προστασία (και ιδίως την καταψήφιση 

απαίτησης23) στο όνομα της πραγματικής δικαιούχου της απαίτησης και αληθούς 

φορέα του δικαιώματος, ΕΑΑΔΠ24, για λογαριασμό άλλωστε της οποίας ενεργεί 

φανερά. Από την άλλη όμως, εξαιτίας του ότι η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης 

περιλαμβάνει κατ’ αδήριτη αναγκαιότητα, όπως σημειώθηκε, εντολή για την 

είσπραξή της προς την ΕΔΑΔΠ, εξ αυτού του λόγου, η τελευταία αποκτά την 

πρόσθετη δυνατότητα (και όχι την υποχρέωση) να ζητήσει την επιδίκαση στο όνομά 

της, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας της απαίτησης, παράλληλα πάντα -πλην 

όμως διαζευκτικά25- με την εξουσία να ζητήσει την καταψήφιση της παροχής στο 

όνομα του πραγματικού δικαιούχου26, 27. Η λύση αυτή της διπλής δικονομικής 

δυνατότητας της ΕΔΑΔΠ και, κατ’ επέκταση, η έκδοση (καταψηφιστικής) απόφασης 

είτε υπέρ της Διαχειρίστριας ΕΔΑΔΠ είτε υπέρ της Δικαιούχου της απαίτησης 

ΕΑΑΔΠ δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε κατά την εκτελεστική διαδικασία ούτε 

κατά την είσπραξη της απαίτησης, διαδικασίες στις οποίες τα ανωτέρω 

συμπεράσματα αντανακλούν. Έτσι, κατά την αναγκαστική εκτέλεση, κατ’ 

αντιστοιχία με τα παραπάνω, η ΕΔΑΔΠ δικαιούται να κινήσει τις σχετικές 

διαδικασίες28 επιτάσσοντας την καταβολή της οφειλής είτε στην ίδια, αν ο 

 
23 Χωρίς να γίνεται διάκριση αν αυτή θα ζητηθεί με τακτική αγωγή ή με διαταγή πληρωμής. 
24 Επιχείρημα από Λ. Κιτσάρα, ό.π., σελ. 79, ο οποίος αναφέρεται στους πλαγιαστικώς ενάγοντες, για τους 

οποίους επίσης μέρος της νομολογίας διακρίνει κοινά στοιχεία με τις ΕΔΑΔΠ, ή, ακριβέστερα, κοινά 

στοιχεία του μηχανισμού της πλαγιαστικής αγωγής με αυτόν της δικονομικής δράσης της ΕΔΑΔΠ 

(ενδεικτικά ΜΠρΘεσ 14917/2021). Επίσης, επιχείρημα από Σινανιώτη, ό.π., σελ. 181 ο οποίος αναφέρεται 

στους μη δικαιούχους και μη υπόχρεους διαδίκους, ως μη έχοντες την εξουσία διάθεσης και με την 

παραδοχή ότι η είσπραξη συνιστά διάθεση. Επέκταση του σκεπτικού αυτού στην ΕΔΑΔΠ a minore ad 

maius, καθώς ο δικονομικός ρόλος της τελευταίας, όπως προειπώθηκε, αποκλίνει προς αυτόν του 

αντιπροσώπου με δεδομένο ότι η ΕΔΑΔΠ δε λειτουργεί –εξώδικα και δικαστικά- αυτοτελώς αλλά (κυρίως) 

για λογαριασμό της ΕΑΑΔΠ. Είναι δηλαδή εντονότερος ο δεσμός εξάρτησης των ενεργειών της ΕΔΑΔΠ από 

το συμφέρον της ΕΑΑΔΠ, από ό,τι στην περίπτωση των μη δικαιούχων διαδίκων ή του ενάγοντα 

πλαγιαστικά, αναφορικά με το συμφέρον του φορέα του δικαιώματος. 
25 Υπό την έννοια της επιλογής μιας εκ των ανωτέρω εξίσου νόμιμων λύσεων σε κάθε επιμέρους περίπτωση 

ανοιγείσας δίκης και όχι υπό την έννοια της μη επιτρεπόμενης διαζευκτικής εναγωγής. 
26 Επιχείρημα από Λ. Κιτσάρα, ό.π., σελ. 79. Με επάλληλη αιτιολόγηση, ο Σινανιώτης, ό.π., σελ. 181, για την 

περίπτωση που η είσπραξη θεωρηθεί απλή πράξη διοίκησης.  
27 Η άποψη αυτή γίνεται δεκτή και από μέρος της νομολογίας. Ενδεικτικά, η ΜΠρΘεσ 14917/2021, που ως 

τελικό συμπέρασμα υιοθετεί τη λύση να μπορεί ζητείται η δικαστική προστασία από την ΕΔΑΔΠ είτε στο 

όνομα της ίδιας είτε σε αυτό της ΕΑΑΔΠ. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν η ΜΠρΘεσ 5647/2022 και η 

ΜΠρΘεσ 2212/2022. Αντίθετα, π.χ. η ΠΠρΑθ 1462/2021, απορρίπτει τη δυνατότητα η ΕΔΑΔΠ να αιτείται 

δικαστική προστασία στο όνομα της ΕΑΑΔΠ, με αντιφατικό στην ουσία σκεπτικό, καθώς στη μείζονα 

πρότασή της, διαλαμβάνει ότι στην ΕΔΑΔΠ πρέπει να αναγνωριστεί «η εξουσία να απαιτήσει την καταβολή 

της οφειλής προς την ίδια», αποδεχόμενη μάλιστα ότι «η ΕΔΑΔΠ νομιμοποιείται αποκλειστικά να ασκεί τις 

υπό διαχείριση απαιτήσεις για λογαριασμό και επ’ ονόματι της ΕΑΑΔΠ». Παρά το γεγονός δηλαδή ότι, 

έστω κατ’ αναλογία με την εξουσιοδότηση προς είσπραξη, αναγνωρίζει στην ΕΔΑΔΠ την εξουσία αυτή, ως 

απλή δυνατότητα, προεκτείνοντας αυθαίρετα το σκεπτικό αυτό, αποκλείει ταυτόχρονα την εκδοχή να ζητεί 

η ΕΔΑΔΠ δικαστική προστασία στο όνομα της δικαιούχου ΕΑΑΔΠ.  
28 Βλ. την εύστοχη παρατήρηση της ΜΠρΘεσ 9772/2021 ότι η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση της ΕΔΑΔΠ για 

την επίσπευση της εκτελεστικής διαδικασίας με σκοπό την είσπραξη της απαίτησης πηγάζει απευθείας από 



εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί υπέρ αυτής, με την ιδιότητα όμως της Διαχειρίστριας 

είτε στην ΕΑΑΔΠ, αν ο τίτλος έχει εκδοθεί υπέρ της τελευταίας, με τη δικαστική 

παρεμβολή της ΕΔΑΔΠ29. Κατά δε την είσπραξη, η τελευταία, είτε ως υλική πράξη 

είτε ως δικαιοπραξία γίνεται στην πράξη μέσω της Διαχειρίστριας για λογαριασμό 

της ΕΑΑΔΠ, η οποία άλλωστε δήλωσε την ιδιότητά της αυτή (είτε εξώδικα είτε ήδη 

με το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο), σύμφωνα άλλωστε και με τους κανόνες είτε 

των άρθρων 217 επ. ΑΚ είτε του άρθρου 417 ΑΚ.         

 

Ευνόητα, τα ζητήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των σχετικών 

νομοθετημάτων, ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθος της παρούσας μελέτης και τις 

φιλοδοξίες της να τα καλύψει. Δεν παύει όμως, να επιδιώκει να αποτελέσει μια 

συμβολή στην ερμηνεία τους από θεωρητική πλευρά, παράλληλα φυσικά με τον 

άλλο πυλώνα της ερμηνευτικής του δικαίου, δηλαδή τη νομολογία, όπως αυτή 

διαπλάθεται καθημερινά από τις δικαστικές αποφάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 
τη νομοθετική βούληση και όχι από τη διαχειριστική σύμβαση, με -παρεπόμενη- συνέπεια να νομιμοποιείται 

η τελευταία ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμβατική πρόβλεψη. 
29 Πάντα κατά το σκεπτικό της ΜΠρΘεσ 9772/2021, η πρόσδοση από το νόμο στην ΕΔΑΔΠ της εξουσίας 

να επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση, όπως παραπάνω, και, άρα, κατ’ αρχάς, να απαιτήσει την καταβολή 

της απαίτησης προς την ίδια, «δεν αποκλείει την τυχόν συμβατική πρόβλεψη μεταξύ αυτής και της ΕΑΑΔΠ 

περί καταβολής της απαίτησης στην τελευταία». Δέχεται επομένως και η απόφαση αυτή τη δυνατότητα της 

ΕΔΑΔΠ να επισπεύδει εκτέλεση στο όνομά της, για λογαριασμό της ΕΑΑΔΠ και να ζητεί την καταβολή είτε 

στην ίδια είτε στη δικαιούχο, την τελευταία όμως εκδοχή την επιστηρίζει σε δικαιοπρακτικό θεμέλιο. 


