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Με το Μνημόνιο Κατανόησης της 19ης Αυγούστου 2015, η Ελληνική 

Δημοκρατία, μεταξύ των λοιπών της υποχρεώσεων, ανέλαβε και την 

υποχρέωση δημιουργίας δευτερογενούς αγοράς των τραπεζικών δανείων των 

ελληνικών τραπεζών1. Προς υλοποίηση της τελευταίας αυτής υποχρέωσης ο 

έλλην νομοθέτης εξέδωσε το ν.4354/2015, ο οποίος εν συνεχεία υποβλήθηκε 

σε σειρά τροποποιήσεων προκειμένου να αρθούν οι νομοτεχνικές του 

ατέλειες2.  

Ειδικότερα, η αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου διέλαβε τα 

ακόλουθα: «Το πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων έχει καταστεί τα 

τελευταία έτη µείζον κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα. Η οικονοµική ύφεση 

των τελευταίων ετών, σε συνδυασµό µε τον υπερδανεισµό που προηγήθηκε, 

οδήγησαν σε µία ραγδαία αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

Αποτέλεσµα της αύξησης αυτής είναι η καταγραφή µεγάλων ζηµιών των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. Παράλληλα, ολοένα και 

περισσότεροι οφειλέτες φτάνουν στα όρια της απόγνωσης, καθώς τα 

πιστωτικά ιδρύµατα δεν προτείνουν προτάσεις ρύθµισης των δανείων 

δυνάµενες να γίνουν αποδεκτές από τους οφειλέτες, καθώς µία ευνοϊκή για τον 

οφειλέτη πρόταση ρύθµισης θα εκθέσει τον εκπρόσωπο του πιστωτικού 

ιδρύµατος σε κίνδυνο κατηγορίας για απιστία, και εποµένως τα πιστωτικά 

ιδρύµατα είναι αναγκασµένα να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση κατά των 

οφειλετών, λύση µη συµφέρουσα για κανένα µέρος, αφού ο µεν οφειλέτης 

 
1 Βλ. Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων εκ δανείων 
και πιστώσεων, ΧρΙΔ ΙΘ/2019.464 (467-468), Γιαννόπουλο, Η εταιρεία διαχείρισης 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως μη δικαιούχος διάδικος στη διαγνωστική δίκη και 
στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων του 
ν.4354/2015, Αρμ.2019.233 (233-234). 
2 Βλ. Γιαννόπουλο, Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις..ο.π., 
Αρμ.2019.233 (233-234), Κιτσαρά, Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και 
πιστώσεις, μετά την αρχική απόκτησή της από «εταιρεία αποκτήσεως» του ν.4354/2015. 
Προϋποθέσεις και συνέπειες, ΧρΙΔ ΙΘ/2019.303 (304). 



στερείται των περιουσιακών του στοιχείων, το δε πιστωτικό ίδρυµα πολλές 

φορές εισπράττει µικρό µόνο µέρος της αξίωσής του.»3.  

Κατά τις επισημάνσεις θεωρίας4 και νομολογίας5, ο ν.4354/2015 

εισήγαγε δύο νέα εταιρικά μορφώματα και συγκεκριμένα δύο νέους 

ειδικότερους σχηματισμούς ανωνύμων εταιρειών αφενός μεν την Εταιρεία 

Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (άρθρο 1 παρ.1α’ 

ν.4354/2015 - εφεξής Ε.Δ.Α.Δ.Π.)6 αφετέρου δε την Εταιρεία Απόκτησης 

Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (άρθρο 1 παρ.1β ν.4354/2015 - 

εφεξής Ε.Α.Α.Δ.Π.), για τις οποίες προέβλεψε εξιδιασμένες προϋποθέσεις 

αδειοδότησης και λειτουργίας7.  

Όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 1 παρ.1α’ του ν.4354/2015, η 

διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις έχει ανατεθεί κατ’ 

αποκλειστικότητα σε ειδικά αδειοδοτημένες από την Τράπεζα της Ελλάδος για 

τον ως άνω σκοπό Ε.Δ.Α.Δ.Π., ενώ εξουσιοδότηση στις τελευταίες παρέχει 

κατά τους ορισμούς του προαναφερθέντος νόμου μόνο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα ή Ε.Α.Α.Δ.Π.8.   

Για την έγκυρη σύναψη σύμβασης με την οποία ανατίθεται στις 

Ε.Δ.Α.Δ.Π. η διαχείριση των προαναφερθέντων απαιτήσεων, υποχρεωτικά 

τηρείται έγγραφος τύπος, στο δε ελάχιστο περιεχόμενο του συμβατικού 

κειμένου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων και οι πράξεις διαχείρισης, οι οποίες 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίστανται και στην είσπραξη των προς 

διαχείριση απαιτήσεων (άρθρο 2 παρ.2, εδ.β’ ν.4354/2015)9.  

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις από 

δάνεια και πιστώσεις δεν μεταβιβάσθηκαν σε Ε.Α.Α.Δ.Π. αλλά παρέμειναν 

 
3 Αιτιολογική Έκθεση ν.4354/2015, κεφ.Α’, Γενικό μέρος. 
4 Βλ. Γιαννόπουλο, Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις..ο.π., 
Αρμ.2019.233 (234), Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., 
ΧρΙΔ ΙΘ/2019.464 (468). 
5 Βλ. ενδεικτικά, ΜονΕφΛαρ 84/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
6 «Συγκεκριµένα, η διαχείριση και µεταβίβαση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα 
πραγµατοποιείται µόνο από ανώνυµες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε κράτος-
µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω 
υποκαταστήµατος, στους σκοπούς των οποίων συµπεριλαµβάνεται η άσκηση αυτών των 
δραστηριοτήτων». Αιτιολ.Εκθ.  ν.4354/2015, κεφ.Α’, Γενικό μέρος, Άρθρο 1. 
7 Βλ. Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας 
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Ν.4354/2015 κατά τη δικαστική άσκηση 
υπό διαχείριση απαιτήσεων τραπεζικού ιδρύματος, γνμδ, Αρμ.2018.1924,  τον ίδιο, Η εταιρεία 
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις..ο.π., Αρμ.2019.233 (234).  
8 Βλ. Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας 
διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., Αρμ.2018.1924 (1925), τον ίδιο, Η εταιρεία διαχείρισης 
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις..ο.π., Αρμ.2019.233 (235), Κολοτούρο, Δικονομική 
αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., ΧρΙΔ ΙΘ/2019.464 (468). Εξάλλου, στην 
αιτιολογική έκθεση του ν.4354/2015 (κεφ.Α’, Γενικό μέρος) ορίσθηκε εμφατικά ότι «.. 
θεσπίζεται καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιριών διαχείρισης και µεταβίβασης των 
απαιτήσεων και υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει η νοµική ή πραγµατική θέση του 
οφειλέτη µόνο και µόνο λόγω της µεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της προς 
διαχείριση.».  
9 Βλ. Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας 
διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., Αρμ.2018.1924 (1925), ΜονΠρωτΘεσ 14917/2021. 



στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος, όπου η νομιμοποίηση των 

Ε.Δ.Α.Δ.Π. έχει ως θεμέλιο την αντίστοιχη σύμβαση10 μεταξύ των τελευταίων 

και του πρώτου και ως εκ τούτου δεν υφίσταται αποκλειστική αλλά 

συντρέχουσα με το πιστωτικό ίδρυμα νομιμοποίηση για τη διεξαγωγή των 

οικείων δικών, επί μεταβιβάσεως λόγω πώλησης των υπό διαχείριση 

απαιτήσεων, οι Ε.Δ.Α.Δ.Π. νομιμοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα, απευθείας 

εκ του νόμου11, να προβούν σε πράξεις διαχείρισης μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε δίκες για τις υπό διαχείριση απαιτήσεις 

αλλά και η είσπραξη αυτών από τους οφειλέτες (άρθρα 1 παρ.1α’, β’ και γ’ 

εδ.γ’ και 2 παρ.2β’ και 4 του ν.4354/2015)12.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προκύπτει αναμφίβολα ότι μολονότι εκ του 

νόμου οι Ε.Α.Α.Δ.Π. στερούνται της εξουσίας να προβούν οι ίδιες σε πράξεις 

διαχείρισης, στο μέτρο που οι τελευταίες έχουν ανατεθεί κατά τη ρητά 

εκφρασμένη βούληση του νομοθέτη αποκλειστικά στις Ε.Δ.Α.Δ.Π., δεν 

φαίνεται να επιλύεται ρητά το ζήτημα εάν οι τελευταίες νομιμοποιούνται να 

ζητήσουν την είσπραξη των απαιτήσεων των οφειλετών τους στο δικό τους 

μεν όνομα για λογαριασμό όμως των Ε.Α.Α.Δ.Π. ή εάν δύνανται να την 

ζητήσουν και απευθείας στο όνομα των τελευταίων.   

Αφορμή για την αναζήτηση ικανοποιητικής λύσης ως προς το ανωτέρω  

ζήτημα, έδωσε η υπ’ αριθμ. 14917/2021 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, μεταξύ των λοιπών ζητημάτων 

που απασχόλησαν τη σχολιαζόμενη απόφαση, η ανωτέρω διέλαβε τα 

ακόλουθα: «Σημειωτέον δε ότι κατά τη μάλλον μη κρατούσα στη Θεωρία 

άποψη, την οποία υιοθετεί το παρόν δικαστήριο, σε περίπτωση μεταβίβασης 

αξίωσης κατ’ άρθρ. 10 § 8 του Ν. 3156/2003 ή 3 του Ν. 4.354/2015 και 

ανάθεσης της διαχείρισης σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατ’ άρθρ. 10 

§ 14 του Ν. 3.156/2003 ή σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 

πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) κατ’ άρθρ. 2 § 1 του Ν. 4.354/2015, εφόσον υπάρχει 

αποκλειστική (και πλήρης και κατά τη σύμβαση) ανάθεση της διαχείρισης, η 

οποία μάλιστα είναι υποχρεωτική στην περίπτωση του Ν. 4.354/2015, εφόσον 

την απαίτηση αποκτά εταιρία απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και 

πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.) … και δυνητική στην περίπτωση του Ν. 3.156/2003, η 

διαχειρίστρια οσάκις ενάγει οφειλέτη ή επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση κατ’ 

αυτού ή ακόμη και αν αναγγέλλεται σε πίνακα κατάταξης ενεργούσα στο όνομα 

 
10 Και όχι το νόμο, όπως καταδεικνύεται ευθύς αμέσως αναφορικά με τις Ε.Δ.Α.Δ.Π. στην 
περίπτωση όπου οι απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις μεταβιβάσθηκαν λόγω πώλησης 
στις Ε.Α.Α.Δ.Π., το δε πιστωτικό ίδρυμα έπαυσε να είναι δικαιούχος των τελευταίων. Βλ. και 
Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., ΧρΙΔ ΙΘ/2019.464 
(469). 
11 Εξάλλου, η εξουσία δικαστικής ασκήσεως αλλότριου δικαιώματος στις περιπτώσεις όπου 
έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα απευθείας από το νόμο και όχι από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία, είναι πάντοτε αποκλειστική. Βλ. Κιτσαρά, Η πλαγιαστική άσκηση των 
δικαιωμάτων, Τελολογική ένταξη της πλαγιαστικής αγωγής στο σύστημα της προστασίας των 
δανειστών, 2007, σελ.49, σημ.120. 
12 Βλ. συμπληρωματικά και Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της 
νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., Αρμ.2018.1924 (1929). 



και λογαριασμό της αληθούς δικαιούχου, δύναται να αιτείται την καταβολή του 

ποσού της οφειλής στην ίδια και όχι στη μη διάδικο δικαιούχο… προκειμένου 

να μην φαλκιδεύεται η εφαρμογή του άρθρου 10 § 15 του Ν. 3.156/2003, το 

οποίο προβλέπει είσπραξη από τη διαχειρίστρια και ειδική κατάθεση σε 

λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς, ωστόσο να δύναται να αποκλεισθεί 

το ενδεχόμενο η διαχειρίστρια και μη δικαιούχος διάδικος να αξιώνει την 

καταβολή των επιτασσομένων στον αληθή δικαιούχο όπως στην πλαγιαστική 

άσκηση κατ’ άρθρ. 72 Κ.Πολ.Δ.13.».     

Για την εξεύρεση λύσης ως προς το αναφυόμενο ζήτημα, προσήκει 

καταρχάς να αποταθεί κανείς στις ήδη υπάρχουσες νομικές διατάξεις και 

κατασκευές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να γίνουν οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις:  

 Υπό το πρίσμα του ν.4354/2015, ο νομοθέτης14 εγκαινιάζει μια νέα 

περίπτωση εξαιρετικής ή κατ’ εξαίρεση νομιμοποίησης διαδίκου στη δίκη και 

δη της Ε.Δ.Α.Δ.Π., η οποία επομένως μετέχει σε αυτή ως μη δικαιούχος 

διάδικος (άρθρο 2 παρ.4 ν.4354/2015)15,16, δηλαδή χωρίς να ισχυρίζεται ότι 

είναι φορέας της απαίτησης που έχει μεταβιβασθεί λόγω πώλησης στην 

Ε.Α.Α.Δ.Π.17, αλλά ως ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει εκ του νόμου 

ενεργητική και παθητική εξουσία να διεξάγει δίκες στο όνομά του χωρίς να 

είναι υποκείμενο της επίδικης έννομης σχέσης18. Με άλλα λόγια, η Ε.Δ.Α.Δ.Π. 

όχι μόνο δεν ισχυρίζεται αλλά και στην πραγματικότητα δεν είναι φορέας της 

απαίτησης για την οποία έχει εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα19. Πολλώ δε 

 
13 Με υπογραμμίσεις της γράφουσας. 
14 Ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να δημιουργήσει, κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, 
μια κατηγορία νομιμοποίησης μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου ούτως ώστε να έχουν 
την εξουσία διεξαγωγής της δίκης και πρόσωπα που δεν ισχυρίζονται ότι είναι δικαιούχοι του 
επίδικου δικαιώματος ή φορείς της επίδικης έννομης σχέσης. Βλ. Μπέη, Μαθήματα πολιτικής 
δικονομίας, 1984, σελ.82, Νίκα, Πολιτική Δικονομία Ι, 2003, σελ.313, Πλεύρη, Μη δικαιούχοι 
και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη, 2014, σελ.36, 59-60, ΜονΕφΛαρ 84/2020, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ. Επομένως, η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να καταστήσει ορισμένο πρόσωπο μη 
δικαιούχο ή μη υπόχρεο διάδικο, εάν δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με 
συγκεκριμένη κατηγορία έννομης σχέσης. Βλ. εξάλλου και Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη 
υπόχρεοι..ο.π., σελ.60. 
15 «Οι Εταιρίες Διαχείρισης νομιμοποιούνται, ως μη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε 
ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό 
διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συμμετέχουν σε προπτωχευτικές 
διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης 
οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 (Α' 246). Εφόσον οι 
Εταιρίες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δίκη με την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου το 
δεδικασμένο της απόφασης καταλαμβάνει και τον δικαιούχο της απαίτησης.». Περαιτέρω, βλ. 
και ΑΠ 368/2019, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΜονΕφΑιγ 31/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΛαρ 84/2020, 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΠειρ 120/2021, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΘεσ 266/2021, Αρμ. 75 
(2021).416. 
16 Βλ. Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., ΧρΙΔ 
ΙΘ/2019.464 (468-469). 
17 Βλ. Γιαννόπουλο, Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις..ο.π., 
Αρμ.2019.233 (235).  
18 Βλ. Μπέη, Μαθήματα πολιτικής δικονομίας..ο.π., σελ.82, Νίκα, Πολιτική Δικονομία Ι..ο.π., 
σελ.313, Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι..ο.π., σελ.60. 
19 Βλ. Μακρίδου, Οι σχέσεις δανειστή και οφειλέτη στην πλαγιαστική αγωγή, ΕλλΔνη 24 
(1983).1172 (1175), Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι..ο.π., σελ.36. 



μάλλον, η προβλεπόμενη στο ως άνω άρθρο περίπτωση εξαιρετικής 

νομιμοποίησης ουδόλως συνιστά περίπτωση αντιπροσώπευσης, άμεσης ή 

έμμεσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του ουσιαστικού δικαίου20 στο μέτρο 

που η τελευταία θεμελιώνεται στην ιδιωτική βούληση, πρόκειται με άλλα λόγια 

για εκούσια αντιπροσώπευση και όχι για νόμιμη, όπως αντιθέτως συμβαίνει 

κάθε φορά που ο νομοθέτης είναι εκείνος που ρυθμίζει απευθείας και τη 

σχέση της αντιπροσώπευσης και την εξουσία του αντιπροσώπου21. 

 

Περαιτέρω, η εξουσία των Ε.Δ.Α.Δ.Π. να διεξάγουν δίκες είναι κατά 

νόμο αποκλειστική, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ο νομοθέτης επέλεξε να 

αποκλείσει τις Ε.Α.Α.Δ.Π. από τη δυνατότητα να διεξάγουν οι ίδιες, επ’ 

ονόματί τους τις δίκες που αφορούν σε απαιτήσεις των οποίων κατέστησαν 

δικαιούχοι κατόπιν μεταβιβάσεως λόγω πώλησης22. Κατά τις επισημάνσεις 

της θεωρίας23, η ανωτέρω νομοθετική επιλογή απορρέει κατά βάση από την 

πεποίθηση ότι «… ο μη δικαιούχος ή μη υπόχρεος διάδικος κρίνεται ως το 

πλέον κατάλληλο πρόσωπο για την αποτελεσματική δικαστική υπεράσπιση 

των συμφερόντων του φορέα του δικαιώματος ή της υποχρέωσης..». Από την 

παρατήρηση όμως αυτή δεν συνάγεται ως επακόλουθο ότι η μη δικαιούχος 

διάδικος Ε.Δ.Α.Δ.Π. θα αποστερούσε την Ε.Α.Α.Δ.Π. από την αποτελεσματική 

υπεράσπιση των συμφερόντων της, τα οποία συνίστανται προεχόντως στην 

είσπραξη των οφειλόμενων απαιτήσεων, εάν ζητούσε δικαστικά την καταβολή 

των απαιτήσεων απευθείας στην τελευταία παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται 

μεν εν προκειμένω για περίπτωση πλαγιαστικής αγωγής αλλά για μία 

περίπτωση, η οποία ακριβώς επειδή εμφανίζει ομοιότητες με την τελευταία, 

θα μπορούσε σε τελική ανάλυση να τύχει συναφούς αντιμετώπισης. 

Πλαγιαστική αγωγή, η οποία κατά παγίως υποστηριζόμενη στη θεωρία 

άποψη συνιστά την κυριότερη περίπτωση ενεργητικής νομιμοποποίησης μη 

δικαίουχου διαδίκου24 δύναται να ασκηθεί από τους δανειστές εκείνου του 

 
20 Τις ανωτέρω περιπτώσεις της εξαιρετικής νομιμοποίησης από τη μία πλευρά και της 
αντιπροσώπευσης από την άλλη αντιπαραβάλλει η Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη 
υπόχρεοι..ο.π., σελ.60. Τη διαφοροποίηση μεταξύ αντιπροσώπευσης και εξαιρετικής 
νομιμοποίησης του διαδίκου με αφορμή, την περίπτωση της πλαγιαστικής αγωγής, η οποία 
συνιστά την κυριότερη, όπως αναλύεται κατωτέρω, περίπτωση νομιμοποίησης μη δικαιούχου 
διαδίκου, επισημαίνει και ο Νίκας, Πολιτική Δικονομία Ι..ο.π., σελ.318.  
21 Βλ. Γεωργιάδη Απ., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 1997, σελ.494. Κατά την άποψη του 
Κιτσαρά {Η περαιτέρω μεταβίβαση απαιτήσεως από δάνεια και πιστώσεις..ο.π., ΧρΙΔ 
ΙΘ/2019.303 (305), καθώς και Η πλαγιαστική άσκηση των δικαιωμάτων..ο.π., σελ.169-170, 
σημ.17} «οι εταιρείες αυτές ενεργούν ως δυνάμει λειτουργήματος μη δικαιούχοι διαχειριστές 
αλλότριας περιουσίας, χαρακτηριστικό που τους καθιστά οιονεί νόμιμους αντιπροσώπους». 
22 Βλ. Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., ΧρΙΔ 
ΙΘ/2019.464 (469) κατά τον οποίο το εν λόγω συμπέρασμα εξάγεται εκ του άρθρου 1 παρ.1γ’ 
του ν.4354/2015. 
23 Βλ. ιδίως Καλαβρό, Πολιτική Δικονομία, 2016, σελ.861, αλλά και Γιαννόπουλο, Ζητήματα 
ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., 
Αρμ.2018.1924 (1930).  
24 Βλ. Μπέη, Μαθήματα πολιτικής δικονομίας..ο.π., σελ.82, του ιδίου, Ερμηνεία άρθρου 72 
ΚΠολΔ, ΙΙΙ.4, www.kostasbeys.gr, Κεραμέως, Αστικό δικονομικό δίκαιο, γενικό μέρος, 1986, 
σελ.111, Νίκα, Πολιτική Δικονομία Ι..ο.π., σελ.313, Καλαβρού, Παρατηρήσεις τινές εξ 



οφειλέτη, ο οποίος παραμένει αδρανής, ηθελημένα ή μη25, ως προς τη 

δικαστική επιδίωξη των μη προσωποπαγών δικαιωμάτων του έναντι τρίτων 

(άρθρο 72 Κ.Πολ.Δ.)26. Με την ανωτέρω αγωγή, η οποία καθιερώθηκε χάριν 

προστασίας του οφειλέτη27, ο ενάγων δανειστής αιτείται την καταβολή της 

οφειλόμενης παροχής όχι στον ίδιο, αλλά απευθείας και μάλιστα 

αποκλειστικά28 στον οφειλέτη του29, ο οποίος δεν έχει απωλέσει την απαίτησή 

του, εξακολουθεί δηλαδή να είναι δικαιούχος της από τη στιγμή μάλιστα που ο 

δανειστής «δραστηριοποιείται στο δικονομικό και όχι στο ουσιαστικό 

επίπεδο»30, προσδοκώντας μελλοντικά να ικανοποιήσει δική του απαίτηση 

έναντι του τελευταίου απευθείας από την περιουσία του, η οποία θα έχει για 

τον ανωτέρω λόγο επαυξηθεί31.  

Με την ανωτέρω αγωγή, ο δανειστής κατά τη ρητή διατύπωση του 

άρθρου 72 Κ.Πολ.Δ. προβαίνει στην άσκηση ξένων και όχι ίδιων δικαιωμάτων, 

δηλαδή των δικαιωμάτων του οφειλέτη του και ως εκ τούτου δεν μεταβάλλεται 

ο δικαιούχος της εκάστοτε ασκούμενης απαίτησης32. Η κατά τα ανωτέρω 

άσκηση αλλότριων δικαιωμάτων εδράζεται στο πεδίο του δικονομικού δικαίου 

δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 72 Κ.Πολ.Δ. έχει δικονομικό χαρακτήρα 

στο μέτρο που ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της νομιμοποίησης των 

διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου, και επομένως αφορά στη δικαστική και όχι 

την εξώδικη επιδίωξη των δικαιωμάτων του οφειλέτη εκ μέρους του 

πλαγιαστικώς ενάγοντος δανειστή33. Επιπλέον, με την πλαγιαστική αγωγή δεν 

εισάγεται μορφή αντιπροσώπευσης στη δίκη του οφειλέτη από το δανειστή 

του, καθόσον σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε υπό το καθεστώς της παλαιάς 

Πολιτικής δικονομίας (άρθρο 1025 εδ.β’ Πολδ/1834), έχει απαλειφθεί ο όρος 

«εν ονόματι του οφειλέτου» αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του 

τελευταίου εκ μέρους του δανειστή34. 

 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η εξεταζόμενη περίπτωση δεν θα 

μπορούσε να επιλυθεί με προσφυγή στη νομική κατασκευή της 

εξουσιοδότησης προς είσπραξη, η οποία θεμέλιό της έχει τη δικαιοπρακτική 

 
αφορμής της πλαγιαστικής αγωγής, Δ 8.474 (481), Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη 
υπόχρεοι..ο.π., σελ.60.   
25 Βλ. Μπρακατσούλα, Η πολιτική δίκη, Α’ τόμος, 2001, σελ.690. 
26 Βλ. Κεραμέως, Αστικό δικονομικό δίκαιο..ο.π., σελ.111, Νίκα, Πολιτική Δικονομία Ι..ο.π., 
σελ.315, Μπρακατσούλα, Η πολιτική δίκη..ο.π., σελ.689, ΑΠ 369/2011, ΝοΒ 2011 (59).2151, 
ΜονΕφΠειρ 624/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
27 ΑΠ 369/2011, ΝοΒ 2011 (59).2151, ΜονΕφΠειρ 624/2018, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
28 Βλ. Μακρίδου, Οι σχέσεις δανειστή..ο.π., ΕλλΔνη 24 (1983).1172 (1182). 
29 Βλ. Καλαβρού, Παρατηρήσεις τινές..ο.π., Δ 8.474 (476), Μπρακατσούλα, Η πολιτική 
δίκη..ο.π., σελ.685, ΟλΑΠ 507/1968, ΝοΒ 17 (1969).29 (30). 
30 Βλ. Μακρίδου, Οι σχέσεις δανειστή..ο.π., ΕλλΔνη 24 (1983).1172 (1174-1175). 
31 Βλ. Κεραμέως, Αστικό δικονομικό δίκαιο..ο.π., σελ.111, Νίκα, Πολιτική Δικονομία Ι..ο.π., 
σελ.313, 318, Μπρακατσούλα, Η πολιτική δίκη..ο.π., σελ.686.  
32 Βλ. Καλαβρού, Παρατηρήσεις τινές..ο.π., Δ 8.474 (477). 
33 Βλ. Καλαβρού, Παρατηρήσεις τινές..ο.π., Δ 8.474 (477). 
34 Βλ. Καλαβρού, Παρατηρήσεις τινές..ο.π., Δ 8.474 (482), Μπρακατσούλα, Η πολιτική 
δίκη..ο.π., σελ.685. 



βούληση των μερών και όχι το νόμο35. Πολλώ δε μάλλον, που η κατωτέρω 

αναλυόμενη νομική κατασκευή δεν δύναται να λειτουργήσει στο δικονομικό 

πεδίο προς τον σκοπό θεμελίωσης της νομιμοποίησης διεξαγωγής ορισμένης 

δίκης παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο, 

προϋπόθεση που δεν συντρέχει ωστόσο εν προκειμένω36.  

Ειδικότερα, η εξουσιοδότηση προς είσπραξη έχει διαπλασθεί ως μορφή 

μονομερούς δικαιοπραξίας στο πλαίσιο της οποίας ο εξουσιοδότης – 

δανειστής παραχωρεί σε έτερο πρόσωπο την εξουσία να εισπράξει την 

απαίτηση από τον οφειλέτη στο δικό του όνομα, χωρίς όμως να αποκτά την 

ίδια την απαίτηση, η οποία εξακολουθεί για το λόγο αυτό να ανήκει στον 

εξουσιοδότη37. Μάλιστα, ο εξουσιοδότης – δανειστής δεν ενεργεί φανερά για 

τον εξουσιοδοτούμενο και επιπλέον, όπως γίνεται δεκτό, δεν τον 

αντιπροσωπεύει38. 

Η εξουσιοδότηση προς είσπραξη δεν θεσπίζεται ρητά στο νόμο, αλλά 

γίνεται κατά κανόνα39 δεκτό ότι απορρέει από τη συνδυαστική ερμηνεία των 

άρθρων 239 και 417 παρ.1 Α.Κ.40. Η τελευταία πάντως περίπτωση 

διαφοροποιείται από τη λεγόμενη πληρεξουσιότητα προς είσπραξη στο μέτρο 

που με την τελευταία παραχωρείται μεν σε έτερο πρόσωπο η εξουσία να 

εισπράξει την απαίτηση, όχι όμως στο όνομά του, αλλά στο όνομα του 

πληρεξουσιοδότη41. Η θεωρία υποστηρίζει περαιτέρω ότι η εξουσιοδότηση 

προς είσπραξη δεν κλίνει ούτε προς την καταπιστευτική εκχώρηση42, καθόσον 

στην τελευταία καθίσταται ο εκδοχέας δικαιούχος της απαίτησης υπό 

διαλυτική ωστόσο αίρεση ή κατόπιν ανάληψης ενοχικών υποχρεώσεων ενάντι 

του αρχικού δανειστή43. Η ως άνω περιγραφείσα νομική κατασκευή, η οποία 

 
35 Βλ. Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., ΧρΙΔ 
ΙΘ/2019.464 (469), Κιτσαρά, Η πλαγιαστική άσκηση των δικαιωμάτων..ο.π., σελ.178. 
36 Βλ. και ΜονΕφΛαρ 84/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, η οποία αναφέρει πλειάδα τέτοιων 
περιπτώσεων μεταξύ των οποίων δεν συγκαταλέγεται ωστόσο αυτή του ν.4354/2015.  
37 Βλ. Γεωργιάδη Απ., Γενικές Αρχές..ο.π., σελ.544, Σταθόπουλο, Γενικό ενοχικό δίκαιο, τρίτη 
έκδοση, 1998, σελ.618, τον ίδιο, ..ο.π., 2018, σελ.1724-1726, Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως 
προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., 
Αρμ.2018.1924 (1926), Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως..ο.π., 
ΧρΙΔ ΙΘ/2019.464 (469).  
38 Βλ. Δωρή, Σημείωση στην ΕφΠειρ 693/1982, ΝοΒ 32 (1984).696. 
39 Βλ. Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας 
διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., Αρμ.2018.1924 (1926). 
40 Βλ. Παπαντωνίου, Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, 1983, σελ.494-495, Γεωργιάδη Απ., 
Γενικές Αρχές..ο.π., σελ.544, Δωρή, Σημείωση στην ΕφΠειρ 693/1982, ΝοΒ 32 (1984).696. 
41 Βλ. Δωρή, Σημείωση στην ΕφΠειρ 693/1982, ΝοΒ 32 (1984).696, Σταθόπουλο, Γενικό 
ενοχικό δίκαιο..ο.π., σελ.618, τον ίδιο, ..ο.π., 2018, σελ.1725, 1733, Γεωργιάδη/Σταθόπουλο 
(-Δωρή/Κιτσαρά), Αστικός Κώδικας, Γενικές αρχές, τόμος ΙΒ, 2016, σελ.1238, Παπαντωνίου, 
Γενικές αρχές..ο.π., σελ.495, Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της 
νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., Αρμ.2018.1924 (1926).  
42 Την οποία η θεωρία αποκαλεί ενίοτε και επικίνδυνη τόσο για το δανειστή όσο και για τους 
πιστωτές του. Βλ. Γεωργιάδη Απ., Γενικές Αρχές..ο.π., σελ.544. 
43 Βλ. Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας 
διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., Αρμ.2018.1924 (1926). Για τη θεώρηση της εξουσιοδότησης 
προς είσπραξη της απαίτησης ως συμβατικής κατηγορίας ενδιάμεσης σε σχέση με την 
καταπιστευτική εκχώρηση και την πληρεξουσιότητα προς είσπραξη βλ. Σταθόπουλο, Γενικό 
ενοχικό δίκαιο, πέμπτη έκδοση, 2018, σελ.1725, 1734, καθώς και Γιαννόπουλο, Ζητήματα ως 



έχει επικρατήσει στην πράξη44, προσιδιάζει στην περίπτωση όπου οι 

απαιτήσεις από τα δάνεια παρέμειναν κατά κυριότητα στο ίδιο το πιστωτικό 

ίδρυμα, το οποίο όμως ανέθεσε τη διαχείρισή τους σε Ε.Δ.Α.Δ.Π.45, της 

οποίας η νομιμοποίηση θα έχει πάντοτε έρεισμα σε δικαιοπρακτικό θεμέλιο46 

και η οποία (Εταιρεία Διαχείρισης) δεν εμποδίζεται φυσικά να συμπίπτει με 

εκείνη στην οποία για έτερες απαιτήσεις από δάνεια, το ανωτέρω ίδρυμα 

προέβη στη μεταβίβασή τους λόγω πώλησης σε Ε.Α.Α.Δ.Π.47.    

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αλλά και με γνώμονα την άποψη της 

θεωρίας48 ότι ένα δικονομικό ζήτημα, όπως είναι αυτό της θεμελίωσης της 

νομιμοποίησης των διαδίκων στη δίκη δεν επιλύεται με προσφυγή στη 

ρύθμιση του άρθρου 239 Α.Κ., στο μέτρο που η τελευταία, λόγω της φύσεώς 

της ως διάταξης ουσιαστικού δικαίου, κρίνεται εν προκειμένω ως 

ακατάλληλη49, απαιτείται δε η αναζήτηση δικονομικής διάταξης που να 

στηρίζει την ανωτέρω, συνάγεται ότι η ως άνω ρύθμιση είναι απρόσφορη να 

επιλύσει ζητήματα που συνδέονται με τις περιπτώσεις απευθείας εκ του 

νόμου αποκλειστικής νομιμοποίησης των μη δικαιούχων διαδίκων στη δίκη50. 

Από την άλλη πλευρά, στις Ε.Α.Α.Δ.Π. ναι μεν δεν τίθεται θέμα 

αδράνειας ως προς την είσπραξη των απαιτήσεων εκ μέρους τους, υφίσταται 

όμως εκ του νόμου αποκλεισμός τους από την εξουσία διεξαγωγής της δίκης 

και έχει αποκλειστικά ανατεθεί η ανωτέρω εξουσία στις Ε.Δ.Α.Δ.Π., γεγονός 

που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί. Επιπλέον, οι πρώτες δεν 

λειτουργούν ως αφανείς εταίροι, δηλαδή ως πρόσωπα άγνωστα στους 

 
προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων..ο.π., 
Αρμ.2018.1924 (1926). 
44 Ιδίως σε περιπτώσεις όπως είναι η αφανής εταιρεία, όπου ναι μεν ο εμφανιζόμενος στις 
συναλλαγές και ως εκ τούτου φανερός εταίρος είναι ο διαχειριστής της εταιρείας, αναλαμβάνει 
όμως και την είσπραξη των έναντι τρίτων απαιτήσεων των αφανών εταίρων. Βλ. Γεωργιάδη 
Απ., Γενικές Αρχές..ο.π., σελ.545, Δωρή, Σημείωση στην ΕφΠειρ 693/1982, ΝοΒ 32 
(1984).696.  
45 Βλ. και ΜονΕφΛαρ 84/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
46 ΜονΕφΛαρ 84/2020, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
47 Βλ. Κολοτούρο, Δικονομική αρμοδιότης των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων.ο.π., ΧρΙΔ 
ΙΘ/2019.464 (469).Για την ως άνω δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να διατηρήσουν 
απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις και να αναθέσουν μόνο τη διαχείρισή τους στις εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν και δια του τρόπου αυτού τα 
σωρρευθέντα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, βλ. Γεωργιάδη Α., Η μεταβίβαση «κόκκινων» 
δανείων από τις τράπεζες και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη, 
ΧρΙΔ 2018.3, Γιαννόπουλο, Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως 
μη δικαιούχος διάδικος στη διαγνωστική δίκη και στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, 
Αρμ. 2019.23, Ρούση, Το ειδικό δίκαιο της εκχώρησης των απαιτήσεων – Από την 
πρακτορεία και τιτλοποίηση στη διάθεση απαιτήσεων με αιτία τη διαχείριση ή την πώληση: 
συστηματική εναρμόνιση με το γενικό δίκαιο εκχώρησης του ΑΚ, ΧρΙΔ 2016.569, Τσολακίδη, 
Μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ΧρΙΔ 2016.641. 
48 Βλ. Καλαβρό, Πολιτική Δικονομία..ο.π., σελ.871-872. 
49 Εξάλλου, «..η διεξαγωγή δίκης καθ’ εαυτήν δεν συνιστά διάθεση δικαιώματος, ώστε να 
μπορεί να υπαχθεί άνευ άλλου τινός στο πραγματικό της διάταξης του άρθρου 239 § 1 ΑΚ.». 
Βλ. Καλαβρό, Πολιτική Δικονομία..ο.π., σελ.886. 
50 Η εξουσία που παρέχεται στο μη δικαιούχο κατ’ άρθρο 239 παρ.1 Α.Κ. είναι ούτως άλλως 
συντρέχουσα προς την εξουσία του δικαιούχου και όχι αποκλειστική. Βλ. 
Γεωργιάδη/Σταθόπουλο (-Δωρή/Κιτσαρά), Αστικός Κώδικας..ο.π., σελ.1238. 



αντιδίκους οφειλέτες ώστε να πρόκειται για εξουσιοδότηση προς είσπραξη, 

λύση, η οποία ούτως ή άλλως αποκρούεται και για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω ούτε πρόκειται για περίπτωση έμμεσης 

αντιπροσώπευσης, η οποία επίσης αποκλείεται (και) για τους λόγους που 

μνημονεύθηκαν ως άνω, αφού ο υποτιθέμενος αντιπρόσωπος, δηλαδή η 

Ε.Δ.Α.Δ.Π. ενεργεί προφανέστατα, όπως (θα) συνάγεται από το ιστορικό του 

εκάστοτε δικογράφου, λόγου χάρη της διαταγής πληρωμής ή των προτάσεων 

επί της ασκηθείσας ανακοπής κατά αυτής ή κατά πράξης της αναγκαστικής 

εκτέλεσης, η οποία έχει τυχόν εκκινήσει, για λογαριασμό της Ε.Α.Α.Δ.Π..  

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η λύση που προσήκει εν προκειμένω 

να δοθεί είναι ότι οι Ε.Δ.Α.Δ.Π. δύνανται να ζητήσουν την είσπραξη των 

απαιτήσεων των οφειλετών τους είτε στο δικό τους μεν όνομα για λογαριασμό 

όμως των Ε.Α.Α.Δ.Π. είτε απευθείας στο όνομα των τελευταίων, έχοντας ως 

νομοθετικό έρεισμα της επιλογής τους τη ρύθμιση περί πλαγιαστικής 

αγωγής51 και με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ανωτέρω διαζευκτικά 

διατυπωμένη δυνατότητα δεν εμπερικλείεται στο ίδιο και το αυτό δικόγραφο 

υπό την έννοια της σύμπτωσης και των δύο επιλογών, αλλά οι Ε.Δ.Α.Δ.Π. θα 

μπορούν σε κάθε επιμέρους δίκη να επιλέγουν ποια από τις ανωτέρω εξίσου 

νόμιμες λύσεις θα υιοθετήσουν52.  

 

* Η παρούσα μελέτη μολονότι δεν διεκδικεί πληρότητα, επιδιώκει παρ’ 

όλα αυτά να αποτελέσει εφαλτήριο για την επίλυση του ανωτέρω αναλυθέντος 

εριζόμενου ζητήματος.  

 
51 Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι ναι μεν έχει αποκλεισθεί κάθε δικαίωμα απευθείας 
συμμετοχής των Ε.Α.Α.Δ.Π. στις διεξαγόμενες δίκες και τις διενεργούμενες εξώδικες ή 
δικαστικές πράξεις που εμπίπτουν στο εννοιολογικό πλαίσιο των ενεργειών διαχείρισης, 
μεταξύ των οποίων ανήκει και η είσπραξη των απαιτήσεων, εντούτοις σε καμία διάταξη νόμου 
δεν προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η εκάστοτε Ε.Δ.Α.Δ.Π. εμποδίζεται να ζητήσει 
την καταβολή της απαίτησης, της οποίας δικαιούχος παραμένει η Ε.Α.Α.Δ.Π. και μόνο, 
απευθείας στο όνομα της τελευταίας για λογαριασμό της οποίας άλλωστε φανερά ενεργεί. 
52 Διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι υφίσταται περίπτωση διαζευκτικής 
εναγωγής, η οποία άγει σε απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος ως απαραδέκτου λόγω 
αοριστίας ως προς το πρόσωπο του διαδίκου που αιτείται την έννομη προστασία. Βλ. 
ενδεικτικά ΑΠ 670/2011, ΝοΒ 59 (2011).2339, ΑΠ 1134/2014, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 
594/2018, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, καθώς και Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 
Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ άρθρο), τόμος Α’, 1994, σελ.1162επ..  


