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1. Έννοια και νομική φύση της ανακοινώσεως  της  δίκης (Άρθρο 91 ΚΠολΔ) 

 

Η ανακοίνωση της δίκης συνιστά δικαίωμα οιουδήποτε εκ των κυρίων 

διαδίκων, που έχει έννομο συμφέρον1, το οποίο αυτός ασκεί, έως ότου εκδοθεί 

από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο οριστική απόφαση για την ουσία της διαφοράς, με 

στόχο να προκαλέσει ή να παροτρύνει τρίτο πρόσωπο σε άσκηση πρόσθετης (και 

σπανίως κύριας) παρεμβάσεως, χωρίς να μπορεί, πάντως, να το υποχρεώσει 

προς τούτο2. Η ανακοίνωση δίκης διαφέρει από την προσεπίκληση. Με την 

ανακοίνωση γνωστοποιείται απλώς ο δικαστικός αγώνας προς τον τρίτο, χωρίς ο 

τελευταίος να καθίσταται διάδικος, λόγω της ανακοινώσεως, αλλά καταλείπεται 

στην απόλυτη κρίση του να συμμετάσχει ή μη στη δίκη, η οποία του 

ανακοινώθηκε3.  

2. Υποχρεωτική ανακοίνωση δίκης 

Μοναδική περίπτωση υποχρεωτικής ανακοινώσεως δίκης στην Ελληνική 

νομοθεσία, συνιστά η θεσπισμένη δυνάμει του άρθρου 1 του π.δ/τος 

48/7/11.3.1994 (το οποίο αντικατέστησε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του 

                                                           
1
 ΑΠ 1091/1975 ΝοΒ 1976.399, ΑΠ 724/2017, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 3263/1991, ΕΕργΔ 1992.26 ΕφΛαρ 

101/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΜΠρΑθ 391/2018, ΔΕΝ 2018.288. 
2
 Κεραμεύς Κ./Κονδύλης Δ./Νίκας Ν. (-Νίκας), ΚΠολΔ Ι,2000, άρθρο 91. αρ. 1. 207 – Γκριτζάλης, ΧρΙΔ 

2005,605 -Νίκας Ν., γνωμ., ΕΠολΔ 2008.2 
3
 ΕιρΔραμ 58/2005, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 



β.δ./τος από 30/31 Μαΐου 1956 «περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της 

αμοιβής των μηχανικών εν γένει»), υποχρεωτική ανακοίνωση δίκης της αγωγής 

του μηχανικού, ως δικαιούχου διαδίκου (αναφορικά με αξίωση αμοιβής του 

κατά του εντολέα του) στο ΤΕΕ, αλλά και αντίστροφα της σχετικής αγωγής του 

ΤΕΕ, ως μη δικαιούχου διαδίκου προς τον μηχανικό, με ποινή απαραδέκτου της 

συζήτησης της αγωγής αυτής4. Η ανακοίνωση στην εν λόγω περίπτωση, γίνεται 

με μόνη την κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης.  

Υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς αναφορικά με τη διόρθωση 

κτηματολογικών εγγραφών για ακίνητα φερόμενα, ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», 

ήτοι πριν την τροποποίηση του Ν 2664/1998 με τον Ν 3481/2006, προβλεπόταν 

υποχρεωτική ανακοίνωση της αγωγής (και όχι της ανοιγείσας δίκης) στο Ελληνικό 

Δημόσιο εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της, επί ποινή μάλιστα 

απαραδέκτου της αγωγής. Είχε ανακύψει, λοιπόν, ο προβληματισμός, αν η εν 

λόγω ανακοίνωση θα έπρεπε να γίνει με ιδιαίτερο δικόγραφο5 ή αν αρκούσε να 

περιέχεται αυτή στο δικόγραφο της κύριας αγωγής και να κοινοποιείται στο 

Δημόσιο6. Υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, το ανωτέρω πρόβλημα εξέλιπε, 

διότι η διάταξη του αρ. 6 § 3 περίπτωση α΄ Ν 2664/1998 (όπως ισχύει σήμερα 
                                                           
4
 Βλ. ΑΠ 1514/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ  και αναλυτικά σε  Πλεύρη Α., Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι 

διάδικοι στην πολιτική δίκη, 2014. 
5
 Βλ. έτσι ΠΠρΠειρ 1963/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΚαβ 44/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 

6
 Βλ. ενδεικτικά ΠΠρΑθ 42/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΘεσ 22543/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 

25819/2006, 30643/2006, 30644/2006, 8857/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 



μετά την τροποποίηση της με τον Ν 4164/2013) αναφέρεται ρητά σε (απλή) 

κοινοποίηση της αιτήσεως διορθώσεως στο Ελληνικό Δημόσιο.  

Η ανακοίνωση δεν συνιστά μορφή αιτήσεως παροχής έννομης 

προστασίας7. Περαιτέρω, με την ανακοίνωση δεν διατυπώνεται αίτημα κατά του 

λήπτη αυτής8 ούτε υπάρχει υποχρέωση του λήπτη να απαντήσει στην ιστορική 

βάση της ανακοινώσεως9. Επιπρόσθετα,  ούτε το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο 

να αποφανθεί επί της ανακοινώσεως με έκδοση αποφάσεως10,  ενώ η 

ανακοίνωση δεν ξεκινά νέα έννομη σχέση δίκης, ούτε διευρύνονται τα 

υποκειμενικά όρια της ήδη εκκρεμούς δίκης11. Ο λήπτης της ανακοινώσεως δεν 

αποκτά  με μόνη την ανακοίνωση την ιδιότητα του διαδίκου, εκτός αν ασκήσει 

παρέμβαση στη δίκη12, οπότε η «κτήση» ή μη της εν λόγω ιδιότητας εξαρτάται 

από το είδος της ασκηθείσας παρεμβάσεως. 

 

                                                           
7
 ΑΠ 1012/1991 ΕλλΔνη 1993.571, ΠΠρΘεσ 30125/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΑθ 3811/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 

ΠΠρΘεσ 260/2014 ΕλλΔνη 2014.523, ΜΠρΑθ 391/2018, ΔΕΝ 2018.288, ΜΠρΚατ 436/2017, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΕιρΝικ 36/2007 ΑρχΝ 2007.353, ΕιρΘηβων 29/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
8 ΑΠ 1667/1980 ΝοΒ 1981.1079, ΜΠρΑθ 391/2018, ΔΕΝ 2018.288. 
9
 ΑΠ 1012/1991 ΕλλΔνη 1993.571, ΕφΑθ 11791/1987 ΑρχΝ 1989.151=ΕΕΝ 1988.58, ΕφΑθ 3129/1988, 

ΝοΒ 36.1243, ΠΠρΘεσ 30125/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 20897/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΚατ 
436/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 391/2018, ΔΕΝ 2018.288, ΕιρΘηβων 29/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
10 ΠΠρΘεσ 30125/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΚατ 436/2017, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 391/2018, ΔΕΝ 
2018.288, ΑποφΕισΠρωτΡοδ 9/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
11

 Κεραμεύς Κ./Κονδύλης Δ./Νίκας Ν. (-Νίκας), ΚΠολΔ Ι,2000, άρθρο 91 αρ. 1,207, Βαθρακοκοίλης Β., 
ΚΠολΔ, τ. Α΄, άρθρο 91, σημ. 17, σελ. 622, τ. Γ΄, άρθρο 516, σημ. 31, σελ. 201, ΑΠ 1012/1991 ΕλλΔνη 
1993.571, ΕφΑθ 3472/1994 ΕΔΠ 1995.48, ΕφΑθ 2225/2000 ΕΔΠ 2001.195, ΠΠρΑθ 3811/2014 ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 391/2018, ΔΕΝ 2018.288,ΕιρΑθ 5539/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
12

 ΕφΑθ 2952/1979 ΝοΒ 1979.574, ΜΠρΡοδ 15/2007 ΕΤρΑξΧρΔ 2007.149, ΕιρΑθ 5539/2014, ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ. 



3. Προϋποθέσεις της ανακοινώσεως της δίκης ως προς τον τρίτο 

Στο πρόσωπο του λήπτη της ανακοινώσεως- τρίτου θα πρέπει να συντρέχουν 

οι γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, οι οποίες αφορούν στο 

πρόσωπο του διαδίκου και όχι εκείνες που συνδέονται με το αντικείμενο της 

διαφοράς ή με το δικαστήριο13. Πρόσθετες απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι η 

ύπαρξη εκκρεμούς δίκης και η ιδιότητα του λήπτη της ανακοινώσεως, ως τρίτου. 

Εάν ο λήπτης είναι ήδη διάδικος στην κύρια δίκη (και όχι τρίτος), η ανακοίνωση 

απορρίπτεται14.  Έχει κριθεί δε  πως όταν διάδικος είναι κοινοπραξία, το μέλος 

αυτής είναι τρίτος15. 

 Επιπλέον, όπως ρητά επιτάσσει η πρώτη παράγραφος του άρθρου 91 ΚΠολΔ, 

θα πρέπει να υπάρχει και έννομο συμφέρον του διαδίκου, ο οποίος ανακοινώνει 

τη δίκη. Τούτο συνδέεται με τον σκοπό της ανακοινώσεως, ο οποίος όπως ήδη 

αναφέρθηκε, έγκειται στην παρότρυνση του τρίτου σε παρέμβαση, στην 

επέκταση των ενεργειών της δίκης σ’ αυτόν, αλλά και προκειμένου να 
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 Γέσιου-Φαλτσή Π., Η πολιτική δίκη σε κίνηση, ΙΙα, 1985, αρ. 283,143. 
14 ΕφΑθ 3628/2007 ΕφΑΔ 2008.820 (ως νόμω αβάσιμη), ΕφΛαρ 125/2005 Δικογρ 2005.358 (ως 
απαράδεκτη). 
15

 ΕφΛαρ 418/1993 Αρμ 1994.199. 



λειτουργήσει η ανακοίνωση, ως μέσο, το οποίο θα στερήσει στον τρίτο τη 

δυνατότητα να ασκήσει τριτανακοπή κατά της εκδοθησομένης αποφάσεως16. 

4. Άσκηση της ανακοινώσεως της δίκης 

Η δίκη ανακοινώνεται τόσο από τον διάδικο, όσο και από τον λήπτη της 

ανακοινώσεως και ασκείται σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 91 

ΚΠολΔ, είτε με κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου είτε με επίδοση αντιγράφου 

της αγωγής στον τρίτο17, όπως στην περίπτωση της ασκήσεως αγωγής από το ΤΕΕ 

ή τον μηχανικό, είτε ακόμα με αναγραφή επί της αγωγής ότι αυτή κοινοποιείται 

και στον τρίτο18. Η ανακοίνωση  της δίκης δεν ασκείται παραδεκτά με το 

δικόγραφο των προτάσεων19.  

Η κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου ανακοινώσεως δίκης, πρέπει να γίνει 

στην γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και το εν λόγω 

δικόγραφο απαιτείται να επιδοθεί μόνον στον τρίτο και όχι και στον αντίδικο 

εκείνου ο οποίος ανακοινώνει τη δίκη20. Στο αναγκαίο περιεχόμενο του 

δικογράφου της ανακοινώσεως ανήκουν, εκτός από τα στοιχεία κάθε 

δικογράφου κατά το άρθρο 118 ΚΠολΔ, το έννομο συμφέρον στο οποίο 

                                                           
16 Κεραμεύς Κ./Κονδύλης Δ./Νίκας Ν. (Νίκας), ΚΠολΔ Ι, 2000, άρθρο 91, αρ. 2.207, Ράμμος, Εγχειρίδιον 
Δικονομικού Δικαίου Ι, παρ. 133, 315, Καργάδος, Αι σχέσεις της ανακοινώσεως προς την 
προσεπίκλησιν, 1973, 119-120. 
17

 ΕφΑθ 7434/1973 ΕΕΝ 1973,839. 
18

 ΠΠρΑθ 15228/1979 ΝοΒ 1980,871-872, αντίθετος ο Μπέης, ΠολΔικ, άρθρ. 91,465. 
19

 Βλ. ΜΠρΑθ 2543/1971 ΕΕΝ 1971.763-764. 
20

 ΕφΑθ 10870/1979 ΝοΒ 1980,834-835. 



θεμελιώνεται η ανακοίνωση (αιτία) καθώς και το στάδιο που βρίσκεται η  κύρια 

δίκη. Ως ανακοίνωση μπορεί να λειτουργήσει και η εμπροθέσμως ασκηθείσα 

προσεπίκληση, η οποία δεν υπάγεται, πάντως, στις περιοριστικά αναφερόμενες 

περιπτώσεις των άρθρων 86, 87 και 88 ΚΠολΔ21.  

Ο χρόνος της ανακοινώσεως προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο του 

άρθρου 91 ΚΠολΔ και τοποθετείται έως την έκδοση της οριστικής επί της ουσίας 

αποφάσεως από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο22. Επομένως, δεν είναι παραδεκτή 

η άσκησή ανακοινώσεως δίκης στον δεύτερο βαθμό23 και πολύ περισσότερο στον 

Άρειο Πάγο24, άλλως παραβιάζεται η καθιερούμενη από το άρθρο 12 ΚΠολΔ 

αρχή της υπάρξεως δύο βαθμών δικαιοδοσίας25, γεγονός που ερευνάται 

αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο26, παρά την ερημοδικία του τρίτου27.  
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 ΕφΑθ 555/1973 ΝοΒ 1973.514, ΜΠρΘεσ 19938/2006 Αρμ 2006.1076, ΕιρΝικ 36/2007 ΑρχΝ 2007.353, 
ΑποφΕισΠρωτΡοδ 9/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
22

 ΑΠ 863/1999 ΕΕΝ 2000.722, ΑΠ 724/2017, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 4472/1992 ΝοΒ 1973.103, ΕφΝαυπλ 
366/2003 ΕΝΔ 2004.59,ΕφΑθ 611/2009 ΕλλΔνη 2009.1517, ΕφΛαρ 101/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ. 
23

 Βλ. Οικονόμου Κ., Η έφεση, άρθρο 524, 224, §15 και υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς στη 
νομολογία, ΑΠ 1309/1988 ΝοΒ 1989, 434, ΑΠ 863/1999 ΕΕΝ 2000,722, ΑΠ 1699/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 
1741/2012 ΧρΙΔ 2013,367, ΕφΑθ 6971/2001 ΑρχΝ 2002,685, ΕφΠατρ 289/2003 ΑχΝομ 2004,233, 
ΕφΔωδ 212/2004 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 181/2006 ΠειρΝομ 2006,239, ΕφΑθ 6841/2008, ΕφΑΔΠολΔ 2009, 
597, ΕφΑθ 611/2009 ΕλλΔνη 2009,1517, ΕφΛαρ 155/2013, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΛαρ 101/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ. 
24

 ΟλΑΠ 13/2000 ΔΕΕ 2000.1151, ΑΠ 1699/2010, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 436/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
25

 ΕφΑθ 6719/2001 ΑρχΝ 2002,685, ΕφΠατρ 289/2003 ΑχΝομ 2004,233, ΕφΛαρ 101/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ. 
26

 ΑΠ 436/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 611/2009 ΕλλΔνη 2009,1517, ΕφΛαρ 101/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ. 
27

 ΕφΑθ 8690/1989 Δ 1991,387. 



4. Η ανακοίνωση της δίκης μετά τον ν.4335/2015 

Δυνάμει του Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) και δη δια του άρθρου 1  

του άρθρου πρώτου (παρ. 2) αντικαταστάθηκε η πρώτη παράγραφος του 

άρθρου 91 και τέθηκε η επιφύλαξη του άρθρου 238 ΚΠολΔ28, δεδομένου ότι 

στο άρθρο αυτό, (βάσει της δομής της νέας τακτικής διαδικασίας του άρθρου 

237 ΚΠολΔ), τίθενται συγκεκριμένα χρονικά όρια για τη συμμετοχή τρίτων στη 

δίκη της τακτικής διαδικασίας (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν 4335/2015). Έναρξη 

ισχύος της εν λόγω διατάξεως ορίστηκε η 1η.1.2016, σύμφωνα με το άρθρο 1 

άρθρο ένατο § 4 του Ν 4335/2015. Συγκεκριμένα, το άρθρο 238 ΚΠολΔ, όπως 

ισχύει μετά από την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο § 2 

του Ν 4335/2015, ορίζει τα εξής: «1. Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, 

ανακοινώσεις και ανταγωγές στην περίπτωση του άρθρου 237 κατατίθενται 

και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την 

κατάθεση της αγωγής. Παρεμβάσεις μετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση 

κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους, μέσα σε ενενήντα (90) 

ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Οι παραπάνω προθεσμίες 

παρατείνονται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο 

αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο 
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 ΕφΛαρ 101/2018, ΤΝΠ ΔΣΑ. 



εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Η κατάθεση των προτάσεων και της 

προσθήκης σε αυτές γίνεται και στην τελευταία περίπτωση μέσα στις 

προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 237. 2. Μέσα στην προθεσμία της 

κατάθεσης των προτάσεων προσκομίζονται και όλα τα επικαλούμενα με αυτές 

αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα». Σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο 

ένατο § 1 του Ν 4335/2015 «οι διατάξεις των άρθρων 237 και 238 

εφαρμόζονται για τις κατατιθέμενες μετά από την 1.1.2016 αγωγές».  

Το άρθρο 238 ΚΠολΔ ρυθμίζει με την ευρύτατη διατύπωση του συλλήβδην 

την προθεσμία ασκήσεως παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και 

ανταγωγών στη νέα υπό την ισχύ του Ν 4335/2015 τακτική διαδικασία, έτσι ώστε 

η υποχρέωση επίδοσης προς όλους να αναφέρεται ουσιαστικά στους διαδίκους 

όλων των σχετικών δικών, δηλαδή τους καθ’ ων ή υπέρ ων οι παρεμβάσεις, των 

προσεπικαλούμενών, των καθ’ ων οι ανακοινώσεις και των αντεναγομένων, 

όπως η υποχρέωση επίδοσης προκύπτει για καθέναν από αυτούς από τις οικείες 

διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρα 81 § 1, 89 εδάφιο α΄, 91 § 2, 215 § 1 - 217 ΚΠολΔ)29. 
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 Βλ. έτσι ΜΠρΑθ 10504/2017, ΕΠολΔ 2017, 529, παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου, 536. 



5. Συνέπειες ασκήσεως ανακοινώσεως δίκης και δικαιώματα του «λήπτη 

της ανακοινώσεως» (Άρθρο 92 ΚΠολΔ) 

 Η ανακοίνωση της δίκης ομοιάζει μεν με την αγωγή στον τρόπο ασκήσεως 

της, αλλά δεν επάγεται τα αυτά δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου 

αποτελέσματα της αγωγής, όπως  η εκκρεμοδικία30 ή η διακοπή της 

παραγραφής. Επιπρόσθετα, ο ανακοινώσας τη δίκη δεν αποκτά δικαίωμα να 

ζητήσει (για τον λόγο αυτό) αναβολή ή παράταση των προθεσμιών της κύριας 

δίκης31. Ο λήπτης της ανακοινώσεως δεν καθίσταται διάδικος μέσω αυτής32 

έχει, πάντως, δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση στην δίκη που του 

ανακοινώθηκε33, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεσθεί άλλο ειδικότερο έννομο 

συμφέρον34. Περαιτέρω, ο προς όν η ανακοίνωση δεν καθίσταται διάδικος, 

λόγω αυτής, αν δεν ασκήσει παρέμβαση στη δίκη35, έστω και αν κατέθεσε 

κοινές προτάσεις με τον διάδικο, ο οποίος προέβη στην ανακοίνωση36 .  Κατά 

συνέπεια, ο λήπτης της ανακοινώσεως της δίκης στην οποία δεν άσκησε 
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 Κεραμεύς Κ./Κονδύλης Δ./Νίκας Ν. (-Νίκας), ΚΠολΔ Ι, άρθρο 91, αρ. 5.209, Νίκας Ν., Η ένσταση 
εκκρεμοδικίας,115-118. 
31 ΕφΑθ 3129/1988 Δ 1990,302, ΝοΒ 1988,1243. 
32 ΑΠ 1012/1991 Δ 1992/459=ΕΕΝ 1992,611=Υπερ 1993,571, ΕφΑθ 2952/1979 ΝοΒ 1979,574, ΕφΑθ 
2225/2000 ΕΔΠ 2001,95. 
33 ΕιρΔραμ 58/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ. 
34 Νίκας, Πολιτική Δικονομία τ. Ι, σελ. 410. 
35 ΕφΑθ 2952/1979 ΝοΒ 1979,574. 
36 ΕφΠατρ 842/2007 ΑχΝομ 2008,420, ΜΠρΡοδ 15/2007 ΕΤρΑξΧρΔ 2007,149, ΜΠρΘεσ 6628/2014 Αρμ 
2015,277,σημ. Χ. Παρασκευοπούλου, ΜΠρΡοδ 15/2007 ΕΤρΑξΧρΔ 2007,149. 



παρέμβαση, δεν ασκεί, αλλά ούτε και ασκείται εναντίον του έφεση κατά της 

οριστικής αποφάσεως, η οποία εκδόθηκε στη δίκη, όπου έγινε η ανακοίνωση 

της δίκης37. Ο λήπτης της ανακοινώσεως νομιμοποιείται, λοιπόν, σε άσκηση 

εφέσεως, και αν δεν ανέλαβε τον δικαστικό αγώνα, μόνον αν άσκησε 

(πρόσθετη) παρέμβαση στην κύρια δίκη38. Εάν ο τρίτος, κατόπιν της 

ανακοινώσεως ασκήσει παρέμβαση, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 81 

ΚΠολΔ να καλείται στην κατ’ έφεση δίκη, έστω και αν η έφεση δεν στρέφεται 

εναντίον αυτού, διαφορετικά είναι απαράδεκτη η συζήτηση της εφέσεως, 

λόγω ελλείψεως προδικασίας39. Ενδεχόμενη απόρριψη της ανακοινώσεως δεν 

καθιστά απαράδεκτη, για τον λόγο αυτό, την  (τυχόν) άσκηση πρόσθετης 

παρεμβάσεως40. Η ανακοίνωση, ως διαδικαστική πράξη δεν προκαλεί 

εκκρεμοδικία, ως προς το δικαίωμα επί του οποίου θεμελιώνεται το έννομο 

συμφέρον του ανακοινώσαντος τη δίκη κύριου διαδίκου41 . 
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 ΕφΠατρ 842/2007 ΑχΝομ 2008,420. 
38 ΕφΛαρ 176/2005 Δικογρ 2005,495, ΕφΠατρ 842/2007 ΑχΝομ 2008,420. 
39 ΕφΑθ 3263/1991 ΕΕργΔ 1992,26. 
40 ΑΠ 493/1975 ΝοΒ 1975,1245. 
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 Κολοτούρος Π., Δ 2003.351.  
 



6. Απώλεια δικαιώματος τριτανακοπής 

 Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο  του άρθρου 92 ΚΠολΔ, αν ο προς ον η 

ανακοίνωση, η οποία έγινε πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν συμμετάσχει 

στη δίκη, μέσω παρεμβάσεως, δεν έχει πλέον δικαίωμα να ασκήσει τριτανακοπή 

κατά της αποφάσεως. Η εν λόγω  δυσμενής συνέπεια για τον τρίτο, ο οποίος ενώ του 

ανακοινώθηκε η δίκη δεν ενδιαφέρθηκε να λάβει μέρος σ’ αυτήν, επέρχεται ευθέως 

από τον νόμο42, χωρίς να απαιτείται σχετική πρόβλεψη στο διατακτικό της 

εκδοθησομένης αποφάσεως43. Σε κάθε περίπτωση, ο λήπτης της ανακοινώσεως δεν 

δεσμεύεται από το δεδικασμένο της αποφάσεως, που εκδίδεται επί της δίκης που 

του ανακοινώθηκε44 στην οποία δεν άσκησε παρέμβαση. Σύμφωνα με άλλη γνώμη, 

εκτός από την απώλεια του δικαιώματος της τριτανακοπής, παράγεται ενέργεια 

ανάλογη προς εκείνη της παρεμβάσεως, κατά το άρθρο 84 ΚΠολΔ και αν ο τρίτος δεν 

ασκήσει παρέμβαση, εκπίπτει και από την δυνατότητα να προτείνει αργότερα κατά 

του ανακοινώσαντος την ένσταση της πλημμελούς διεξαγωγής της ανακοινωθείσας 

δίκης45.  
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 Γέσιου-Φαλτσή, Δ 1975,28-29, σημ.34, Μπέης, ΠολΔικ, άρθρα 92, 466, ΑΠ 1667/1980, ΝοΒ 
1981,1079, βλ. ακόμη Νίκα, ΠολΔικ Ι, § 32, 410-411 και Μανιώτη Αρμ 1985,724. 



Τέλος, σύμφωνα με τρίτη διατυπωθείσα γνώμη46, η ανακοίνωση της δίκης 

δημιουργεί πλήρες ή «κολοβό»47 δεδικασμένο και έναντι του τρίτου. Τα δικονομικά  

δε αποτελέσματα της ανακοινώσεως είναι δεκτικά ανατροπής μέσω παραιτήσεως 

του ανακοινώσαντος τη δίκη (άρθρο 299 ΚΠολΔ)48. 

7. Κύρια παρέμβαση σε δίκη με αντικείμενο δεκτικό καταθέσεως  (Άρθρο 93 

ΚΠολΔ) 

Η προκείμενη διάταξη προβλέπει περίπτωση υποκαταστάσεως διαδίκου 

από τον κυρίως παρεμβαίνοντα (αντιποιούμενο ολικά ή εν μέρει το επίδικο 

αντικείμενο) και αφορά ειδικότερα κύρια παρέμβαση σε δίκη με αντικείμενο 

δεκτικό καταθέσεως, όπως τα χρήματα, τα χρεόγραφα, τα τιμαλφή κ.ά. Η 

διάταξη δεν εφαρμόζεται, όταν η επίδικη αξίωση έχει εμπράγματο χαρακτήρα ή 

αφορά επιχείρηση πράξεως49. Η εν λόγω διάταξη θεμελιώνεται το δικαίωμα του 

εναγόμενου να καταθέσει δημόσια (κατά την έννοια της ΑΚ 427) και υπέρ 

εκείνου που θα οριστεί δικαιούχος με την σχετική δικαστική απόφαση, το 

επίδικο αντικείμενο και αφού παραιτηθεί από το δικαίωμα να το αναλάβει 

(σύμφωνα με την ΑΚ 433), να αιτηθεί από το δικαστήριο, εγγράφως ή 

                                                           
46 Ράμμος, § 204, 561, Καργάδος, σελ. 120 επ. 
47 Νικολόπουλος, Δ 1974,686-687, 690. 
48 Μπέης, ΠολΔικ, άρθρο 92, 466. 
49 Μπέης, ΠολΔικ, άρθρο 93, 467. 



προφορικώς (με αίτημα που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά) και σε κάθε στάση 

της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας δίκης, να θέσει τον ίδιο εκτός δίκης50 . Η 

αίτηση αυτή προκαλεί εκκρεμοδικία και μεταβάλλει το αντικείμενο της δίκης51, 

το οποίο μετά την έξοδο του εναγομένου θα αφορά στη διάγνωση του 

δικαιούχου του δικαιώματος αναλήψεως της καταθέσεως. Επομένως, η δίκη θα 

διεξάγεται πλέον μεταξύ του ενάγοντος και του κυρίως παρεμβαίνοντος, ενώ ο 

εξερχόμενος της έννομης σχέσεως της δίκης - εναγόμενος, δεν νομιμοποιείται να 

προσβάλει την απόφαση με ένδικα μέσα και δεν δεσμεύεται από το παραγόμενο 

δεδικασμένο. Ο εναγόμενος τίθεται εκτός δίκης κατόπιν οριστικής διαπλαστικής 

αποφάσεως του δικαστηρίου επί του παραπάνω αιτήματος και τα προκληθέντα 

από την έξοδό του δικαστικά έξοδα επιβάλλονται σε βάρος του ενάγοντος, 

σύμφωνα με το άρθρο 177 ΚΠολΔ52, ενώ τα μεταγενέστερα θα πρέπει να 

επιβληθούν σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου, σύμφωνα με τον κανόνα του 

άρθρου 176 ΚΠολΔ. 
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