
 

 

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ  

• 1. Γενικά.  

• Η προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή αποτελεί μία από τις περιοριστικά στο νόμο ανα-

φερόμενες περιπτώσεις προσεπίκλησης. Πρόκειται για την επιθετική διαδικαστική πράξη με 

την οποία ο εναγόμενος δικαιούται να καλέσει τρίτο πρόσωπο, το οποίο ενέχεται σε αποζη-

μίωση αυτού από κάποια προϋφιστάμενη έννομη σχέση, είτε από τον νόμο, είτε από δικαιο-

πραξία, από την οποία και προκύπτει η υποχρέωση του προσεπικαλουμένου τρίτου να κατα-

βάλει στον εναγόμενο (προσεπικαλούντα), την αποζημίωση που ζητά από τον τελευταίο ο 

ενάγων. Η πραγμάτωσή της εξυπηρετεί την αρχή οικονομίας της δίκης, την ανάγκη για μεί-

ωση του αριθμού των δικών, αλλά κυρίως την αποτροπή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.  

• 2. Η νομική φύση της προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή.  

• Στο επίκεντρο της μελέτης του εν λόγω θεσμού τέθηκε εξαρχής η νομική φύση του. Στη 

θεωρία και στη νομολογία υποστηρίχθηκαν διάφορες απόψεις ως προς το ζήτημα αυτό και 

συγκεριμένα υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται για διαμορφωτική, για επιτευκτική ή για δισυπό-

στατη διαδικστική πράξη. Ο ΑΠ με τη με αριθμό 1783/2009 www.areiospagos.gr. απόφασή 

του είχε αποφανθεί η προσεπίκληση δεν είναι επιτευκτική, αλλά διαμορφωτική διαδικαστική 

πράξη, αφού μόνη η άσκησή της διευρύνει τα υποκειμενικά όρια της έννομης σχέσης της 

δίκης, ώστε οι συνέπειές της επέρχονται από τον νόμο. 

• Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε ότι εάν ασκηθεί προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή, χωρίς 

να σωρευθεί σε αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης, τότε, το δικαστήριο, μετά την 

παραδοχή της κύριας αγωγής, δεν θα ασχοληθεί καθόλου με την προσεπίκληση.  

• Η θέση αυτή επαναλαμβάνεται πλέον από τη νομολογία των κατώτερων δικαστηρίων, 

σχεδόν ανεξαιρέτως, με την επισήμανση ότι το δικονομικό  αποτέλεσμα της προσεπίκλησης, 

δηλ. η διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της δίκης, επέρχεται αμέσως, άλλως 

αυτοδικαίως, μετά την άσκηση της προσεπίκλησης (ΠΠΑθ 142/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΑθ 

3843/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΑθ 1126/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).  

• Μάλιστα, κατά την προκριθείσα αυτή άποψη, η προσεπίκληση δεν περιέχει ίδιο αίτημα 

που πρέπει να γίνει δεκτό ή να απορριφθεί, ούτε καν σιγή, από το δικαστήριο (ΜΠΑθ 

3692/2016 Αρμ 2017, 1125).  

• Έτσι, όπως τονίζεται και στη me arium;o 1783/2009 απόφαση του ΑΠ, όταν το 

δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της προσεπίκλησης επί της ουσίας, αλλά απλώς κρίνει αυτήν 

ως νόμιμη και την συνεκδικάζει με την κύρια αγωγή, δεν θεμελιώνονται οι προβλεπόμενοι 

από το άρθρο 559 αριθ. 8, 9 και 19 αναιρετικοί λόγοι.  

• Με τη θέση του αυτή ο ΑΠ ήρε και τη διχοστασία που επικρατούσε στη νομολογία, 

μερίδα της οποίας δεχόταν την άποψη της θεωρίας ότι η προσεπίκληση, ακόμα και όταν δεν 

ενώνεται με παρεμπίπτουσα αγωγή περιέχει, πέραν της πρόσκλησης του τρίτου, και 

συγκεκαλυμμένη αίτηση παροχής έννομης προστασίας με τη μορφή έκδοσης απόφασης που 



 

 

αναγνωρίζει την εγγυητική ευθύνη του προσεπικαλούμενου (ΕφΑθ 7322/1985 Δ 1985, 804, 

ΕφΑθ 6858/1976 Αρμ 1977, 477 (478 - 479).  

• Σε προέκταση μάλιστα του διαμορφωτικού της χαρακτήρα της, κρίθηκε με τη με αριθμό 

ΠΠΑθ 142/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ ότι η προσεπίκληση δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή 

των ατομικών διώξεων των δικαιούχων του ασφαλίσματος κατά της ασφαλιστικής που τεθεί 

σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 12α § 5 ν.δ. 400/1970, 25 ΠτΚ, σε αντίθεση 

με τη σωρευόμενη παρεμπίπτουσα αγωγή, η οποία στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

• Πάντως, αν και στη θεωρία, κατά τη μάλλον κρατούσα άποψη, οι διαμορφωτικές πράξεις, 

όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις άσκησής τους χαρακτηρίζονται ως άκυρες, στη 

νομολογία η προσεπίκληση απορρίπτεται άλλοτε ως απαράδεκτη, π.χ. διότι δεν συνγτρέχει 

κάποια από τις περιπτώσεις του νόμου (ΠΠΘεσ 7590/2011 Αρμ 2011, 1864), ή ως 

απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης διότι δεν δικαιολογείται σχέση του 

προσεπικαλούμενου με τον προσεπικαλούντα (ΕφΑθ 435/2001 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ή ως μη 

νόμιμη, λόγω του ότι φέρεται ως αποκλειστικά υπόχρεος ο προσεπικαλούμενος (ΑΠ 

415/2010 ΝοΒ 2011, 77). 

• 3. Προϋποθέσεις άσκησης της προσεπίκλησης.  

• Η προβληματική αυτή σχετίζεται και με τις προϋποθέσεις άσκησης της προσεπίκλησης. 

Σε συμφωνία με τα όσα διδάσκονται στη θεωρία, το Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει δεχθεί με 

τη με αριθμό 245/2006 (ΕλΔ 2008, 198) απόφασή του ότι για την άσκησή της πρέπει να 

συντρέχουν όλες οι γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις, που αφορούν το πρόσωπο του 

τρίτου ή το αντικείμενο της δίκης. Πρέπει, όμως, ακόμη να συντρέχουν και άλλες ειδικές 

προϋποθέσεις, ανάμεσα, στις οποίες και η ιδιότητα του προσεπικαλουμένου ως τρίτου.  

• Ως προς τις γενικές προϋποθέσεις, τα δικαστήρια δέχονται ότι είναι απαραίτητη η 

κατάφαση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, άλλως η προσεπίκληση είναι απαράδεκτη, 

όπως όταν η επικαλούμενη με αυτήν έννομη σχέση υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων  (ΠΠΚαβ 73/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) ή όταν υφίσταται συμφωνία 

παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας ως προς αυτήν (ΠΠΑθ 859/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) ή ρήτρα 

υπαγωγής της διαφοράς αυτής σε διαιτησία (ΠΠΠειρ 3747/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).  

• Αντίθετα, γίνεται δεκτό, κατά την εφαρμογή του ισχύσαντος προ του ν.43352/2015 

δικαίου, ότι η έλλειψη ταυτότητας της διαδικασίας και της καθ’ύλην αρμοδιότητας του 

δικαστηρίου για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ του προσεπικαλούντος και του 

προσεπικαλουμένου δεν αποκλείει την άσκηση της προσεπίκλησης (ΕφΑθ 2230/2010 ΕλΔ 

2010, 1051, ΕφΑθ 3052/2008 ΕλΔ 2009, 271, ΕφΑθ6652/2004 ΕλΔ 2005, 276, ΕφΑθ 

1506/1990 ΑρχΝ 42, 323).  



 

 

• H θεώρηση αυτή εξακολουθεί να βρίσκει έρεισμα ως προς τη μη συνδρομή της καθ' ύλην 

αρμοδιότητας στο άρθρο 31 § 1, όπου ορίζεται ότι οι αγωγές για εγγύηση υπάγονται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της κύριας δίκης.  

• Αντίθετα, ως προς την ταυτότητα της διαδικασίας, ανακύπτουν ζητήματα μετά τις 

τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4335/2015. Έστι, όπως συνάγεται απί τις διατάξεις των 

άρθρων 89, 238 § 1 και 591 § 1β ΚΠολΔ, η διαδικασία καθορίζει πλέον και τον τρόπο 

άσκησης της προσεπίκλησης, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε υπό το προϊσχύσαν δίκαιο.  

• Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 89 ΚΠολΔ, “προσεπίκληση ασκείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή και κοινοποιείται στον προσεπικαλούμενο”. Εφόσον 

πρόκειται να εφαρμοσθεί η τακτική διαδικασία, η προσεπίκληση ασκείται κατά το άρθρο 238 

§ 1 ΚΠολΔ, δηλ. με την κατάθεση και του δικογράφου της και επίδοση αντιγράφου αυτού 

μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, ή μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες 

από αυτήν, αν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο 

εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.  

• Ενώ, εάν πρόκειται να εφαρμοστούν οι ειδικές διαδικασίες, η προσεπίκληση ασκείται 

κατά το άρθρο 591 § 1β ΚΠολΔ, ήτοι με κατάθεση και επίδοση του δικογράφου της μέσα σε 

προθεσμία τουλάχιστον δέκα ημερών πριν από τη συζήτηση της αγωγής.  

• Εάν το είδος της διαδικασίας καθορίζει η έννομη σχέση μεταξύ του προσεπικαλούντος 

και προσεπικαλουμένου, όπως υπονοείται και από τη νομολογία υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, 

θα είναι πιθανό να υπάγεται η διαφορά της κύριας αγωγής στην τακτική διαδικασία και αυτή 

της προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή στις ειδικές διαδικασίες, ή αντίστροφα.  

• Τούτο συνεπάγεται ότι θα ανακύψει η προβληματική εάν θα είναι δυνατή η συνεκδίκαση 

μεταξύ αυτών. Μία τέτοια προοπτική θα πρέπει να αποκλεστεί καθόσον όταν η κύρια αγωγή 

ασκείται με την τακτική αγωγή και η προσεπίκληση με τις ειδικές διαδικασίες, οι διάδικοι 

της κύριας δίκης δεν θα έχουν λάβει έγκαιρη γνώση της προσεπίκλησης, ενόψει του ότι αυτή 

θα έχει ασκηθεί δέκα ημέρες πριν από τη συζήτηση της κύριας αγωγής, που όμως θα έχει 

οριστεί αφού έχουν παρέλθει οι προθεσμίες της προδικασίας της τακτικής αγωγής, κατά το 

άρθρο 237 § 4 ΚΠολΔ.  

• Επομένως, η νομολογιακή αυτή θέση μάλλον δεν θα μπορεί να επεκταθεί και κατά την 

εφαρμογή του ν.4335/2015. Προς επίλυση του αδιεξόδου μπορεί να προταθεί η εφαρμογή επί 

της προσεπίκλησης της διαδικασίας στην οποία θα υπάγεται η κύρια αγωγή, ώστε ο τρόπος 

άσκησης της πρώτης θα ταυτίζεται με αυτόν της δεύτερης.  

• Κρίσιμη θα παραμένει, πάντως, η έως σήμερα παραδοχή της νομολογίας ότι, όταν στο 

δικόγραφο της προσεπίκλησης ενώνεται και αγωγή αποζημίωσης, για την εκδίκαση της 

διαφοράς αυτής απαιτείται καθύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου και ταυτότητα 

διαδικασίας, σε περίπτωση μάλιστα μη συνδρομής αυτών διατάσσεται χωρισμός και 



 

 

παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο (ΕφΑθ 3052/2008 ΕλΔ 2009, 271, ΠΠΑθ 859/2016 

ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΠΠΑθ 932/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 25772/2004 Αρμ 2005, 1029).  

• Πρέπει να σημειωθεί ότι με το νέο άρθρο 614 § 3δ ΚΠολΔ ορίζεται ειδικότερα ότι οι 

παρεμπίπτουσες αγωγές κατά δικονομικών εγγυητών που αφορούν σε εργατικές διαφορές 

υπάγονται στις περιουσιακές διαφορές. 

• Στην περίπτωση πάντως χωρισμού της παρεμπίπτουσας αγωγής μπορεί να αναβληθεί η 

συζήτησή της έως την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής 

(ΠΠΑθ 859/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).  

• 4. Τρόπος άσκησης της προσεπίκλησης.  

• Εκτός από διαμορφωτική διαδικαστική πράξη, η προσεπίκληση είναι και σύνθετη 

διαδικαστική πράξη, αφού η άσκησή της προϋποθέτει την κατάθεση και επίδοσή της, κατά 

τα ισχύοντα για την αγωγή. Τούτο ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 89 ΚΠολΔ.  

• Η τελευταία τροποποιήθηκε με τον ν.4335/2015, και απαλείφθηκε από το κείμενό της η 

φράση “το αργότερο έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο”. Με βάση τη φράση αυτή 

γινόταν δεκτό σε νομολογία και θεωρία ότι η προσεπίκληση μπορούσε να ασκηθεί μόνο στον 

πρώτο βαθμό, τυχόν δε άσκησή της το πρώτον ενώπιον του Εφετείου ή του ΑΠ συνεπαγόταν 

το απαράδεκτο αυτής, που λαμβανόταν υπόψη αυτεπαγγέλτως (ΟλΑΠ 13/2000, ΑΠ 

1741/2012 ΧρΙΔ 2013, 367).  

• Τούτο θα ισχύει και μετά τον ν.4335/2015, παρά την απάλειψη της ανωτέρω φράσης, 

αφού, στην τακτική διαδικασία, κατά το άρθρο 238 § 1 ΚΠολΔ, η προθεσμία ενεργείας για 

την άσκησή της έχει ως αφετήριο σημείο την κατάθεση της αγωγής, Συνεπώς, δεν θα είναι 

δυνατή η άσκησή της στο δεύτερο βαθμό.  

• Το ίδιο θα ισχύει και για τις ειδικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 591 § 1β 

ΚΠολΔ, γίνεται μνεία για “συζήτηση” χωρίς να αναφέρεται εάν πρόκειται για τη συζήτηση 

της αγωγής, πλην όμως δεν δύναται να ερμηνευθεί άλλως η διάταξη, αφού κάτι τέτοιο θα 

προσέκρουε στο άρθρο 12 ΚΠολΔ, που απαγορεύει την υπέρβαση του πρώτου βαθμού 

δικαιοδοσίας.  

• Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ο χρονικός περιορισμός ως προς την άσκηση 

της προσεπίκλησης δεν ισχύει για την προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή, με διαταγή 

του Δικαστηρίου, κατά το άρθρο 90 ΚΠολΔ, η οποία είναι επιτρεπτή ακόμη και στον δεύτερο 

βαθμό αναλόγως προς το στάδιο της δίκης, στο οποίο θα διαπιστωθεί από το δικαστήριο η 

ανάγκη διαταγής της (ΟλΑΠ 29/1996).  

• Ερίζεται, πάντως, εάν η θεώρηση αυτή θα ισχύει και στη νέα τακτική διαδικασία. Έτσι, 

μερίδα της θεωρίας αρνείται τη δυνατότητα αυτή, ενόψει της γενικότερης αναδιάρθρωσής 

της με το ν. 4335/2015 και της νέας ρύθμισης του άρθρου 89 εδ. α ΚΠολΔ που απάλειψε τη 

δυνατότητα άσκησης της προσεπίκλησης έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο 

(Κλαμαρής/Πανταζόπουλος).  



 

 

• Αντίθετα, κατ’ άλλη πιο πειστική άποψη, η προσεπίκληση αυτή δεν απαιτείται να σέβεται 

τις (χρονικές) ρυθμίσεις, που θέτουν τα άρθρα 238 § 1 για την τακτική διαδικασία και 591 § 

1β για τις ειδικές διαδικασίες, αφού το άρθρο 90 ΚΠολΔ δίνει την εξουσία στο δικαστήριο 

να ορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η προσεπίκληση (Νίκας).  

• Ανακύπτει βέβαια το ερώτημα, πως θα τηρούνται οι προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 

για την άσκηση της προσεπίκλησης και της κατάθεσης των προτάσεων επί αυτής. Μάλλον 

θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η προσεπίκληση στην υπόψη περίπτωση θα διατάσσεται με μη 

οριστική απόφαση του δικαστηρίου, οι σχετικές δε προθεσμίες θα εκκινούν από την επίδοση 

της κλήσης προς τούτο, επιμελεία του διαδίκου που όρισε με την απόφασή του.  

• 5. Τρόπος άσκησης της προσεπίκλησης.  

• Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το ζήτημα σε ποιον πρέπει να επιδοθεί η προσεπίκληση. Αν 

και η διάταξη του άρθρου 89 τροποποιήθηκε με τον ν.4335/2015, με την απάλειψη της ως 

άνω φράσης, παρέμεινε στο κείμενό της η απαίτηση να επιδίδεται στον προσεπικαλούμενο. 

Αντίθετα, στις διατάξεις των άρθρων 238 § 1 και 591 § 1β ΚΠολΔ, ορίζεται ότι η 

προσεπίκληση πρέπει να επιδίδεται σε όλους τους διαδίκους.  

• Καθόσον οι διατάξεις των άρθρων 238 και 591 τυγχάνουν ειδικότερες σε σχέση με αυτή 

του άρθρου 89, η προσεπίκληση θα πρέπει να επιδίδεται όχι μόνο στον προσεπικαλούμενο, 

αλλά και στον αντίδικο του προσεπικαλούντος, χάριν ενημέρωσης και πληροφόρησής του ως 

προς το περιεχόμενό της.  

• Οι συνέπειες της μη επίδοσης της προσεπίκλησης σε όλους τους διαδίκους της κύριας 

δίκης θα εξαρτώνται από την εφαρμοστέα διαδικασία. Έτσι, εάν πρόκειται για την τακτική 

διαδικασία η μη επίδοσή της θα συνεπάγεται το ανυπόστατό της, ήτοι θα πρέπει να θεωρείται 

ως μη ασκηθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις για την άσκηση της αγωγής, αφού η επίδοση 

συνιστά πλέον στοιχείο του υποστατό αυτής (ΠΠΑθ 1315/2017 αδημ. που απορρίπτει την 

προσεπίκληση ως απαράδεκτη). 

• Αντίθετα, εάν εφαρμόζονται οι ειδικές διαδικασίες, η μη επίδοση της προσεπίκλησης δεν 

θα συνέπεται άνευ ετέρου το ανυπόστατο αυτής, ενόψει του ότι σε αυτές εξακολουθεί να 

ισχύει η νομολογιακή θέση, κατά την οποία η ελλείπουσα επίδοση αναπληρώνεται από την 

παράσταση του διαδίκου κατά τη συζήτηση, χωρίς να προβάλλει αντίρρηση, ή από την 

επίσπευση της συζήτησης από αυτόν (ΑΠ 1081/2014 ΕΠολΔ 2014, 720).  

• Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης, κατά την τακτική διαδικασία, γίνεται 

μέσα στην προθεσμία των §§ 1 και 2 του άρθρου 237, ήτοι έως εξάντληση των 100 ημερών 

από την κατάθεση της κύριας αγωγής και δεν εκκινεί νέα αυτοτελή προθεσμία από την 

άσκηση της προσεπίκλησης, αφού κάτι τέτοιο θα καταστρατηγούσε και το σκοπό του 

νομοθέτη για ταχεία ολοκλήρωση της προδικασίας. Η συζήτησή της ορίζεται υποχρεωτικά 

με την ημερομηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης (άρθρο 591 § 1 β ΚΠολΔ). 



 

 

• Ζήτημα γεννάται ως προς την περίπτωση των διαδοχικών προσεπικλήσεων στην τακτική 

διαδικασία. Εάν ήθελε υποτεθεί ότι η προσεπίκληση επιδίδεται την εξηκοστή ημέρα από την 

κατάθεση της αγωγής, δεν θα υφίσταται χρονικό περιθώριο για τον προσεπικαλούμενο να 

προσεπικαλέσει τον δικό του δικονομικό εγγυητή.  

• Η ίδια δυσχέρεια θα εμφανίζεται και ως προς τη δυνατότητα άσκησης προσεπίκλησης 

δικονομικού εγγυητή από τον αντεναγόμενο, εφόσον η ανταγωγή ασκηθεί την 60η ημέρα 

από την κατάθεση της κύριας αγωγής.  

• Επομένως, η δυνατότητα άσκησης διαδοχικών προσεπικλήσεων φαίνεται να εξαρτάται 

από το χρόνο άσκησης της προσεπίκλησης, ήτοι από τη μη εξάντληση της προθεσμίας των 

60 ημερών. Προς άρση του προβλήματος θα πρέπει να παρατείνεται η προθεσμία άσκησης 

της δεύτερης προσεπίκλησης, κατά το άρθρο 148 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στις νόμιμες 

προθεσμίες. Η λύση αυτή ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου 266 ΚΠολΔ, που 

εξακολουθεί να ισχύει και αποσκοπεί στη διασφάλιση της δυνατότητας άσκησης της 

προσεπίκλησης.  

• 6. Διαχρονικό δίκαιο.  

• Κρίσιμο είναι για την εφαρμογή των διατάξεων περί της άσκησης της προσεπίκλησης το 

διαχρονικό δίκαιο. Mε δεδομένο, ότι οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν διαδικαστικά σχεδόν 

ολόκληρο τον κορμό της πρωτοβάθμιας δίκης, μάλλον, γίνεται καταρχήν αντιληπτό ότι 

πρόθεση του νομοθέτη είναι η νέα διαδικασία, όπως καταστρώθηκε με το νέο νόμο να ισχύσει 

όχι μόνο για τις ασκηθείσες μετά την 1.1.2016 αγωγές αλλά υποχρεωτικά και για τις 

συνδεόμενες λειτουργικά με αυτές διαδικαστικές πράξεις, όπως για παράδειγμα, τις 

παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις ή ανακοινώσεις της δίκης, με βάση τη διάταξη του άρθρου 238 

ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις για την συμμετοχή τρίτων στη δίκη ήτοι τα νέα 

άρθρα 79, 89 και 91 ΚΠολΔ για την κύρια παρέμβαση, τον τρόπο άσκησης της 

προσεπίκλησης και την ανακοίνωση της δίκης.  

• 7. Συνέπειες της προσεπίκλησης. 

• Όπως με σαφήνεια ορίζει το άρθρο 89 ΚΠολΔ, η προσεπίκληση “έχει τα αποτελέσματα 

που έχει και η άσκηση της αγωγής”. Τα αποτελέσματα της προσεπίκλησης επέρχονται 

αυτοδικαίως και ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε συγχρόνως και αγωγή αποζημίωσης κατά 

του δικονομικού εγγυητή (ΕφΘεσ 2230/2010 ΕλΔ 2010, 105).  

• Στο πλαίσιο αυτό, η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή δεν δημιουργεί 

εκκρεμοδικία ως προς το αντικείμενο της κύριας δίκης, αλλά μόνον ως προς το εναντίον του 

αίτημα (ΑΠ 652/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

• Με την άσκησή της ο δικονομικός εγγυητής δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου στην 

κύρια δίκη, εφόσον δεν ασκήσει παρέμβαση ή δεν αναλάβει τη δίκη στη θέση του 

προσεπικαλουμένου, κατά το άρθρο 278 ΚΠολΔ. Τούτο έχει ως επακόλουθο ότι ο 

προσεπικαλούμενος δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση αναίρεσης ή έφεση κατά της 



 

 

απόφασης που αφορά τον κυρίως ενάγοντα και τον εναγόμενο - προσεπικαλούντα (ΑΠ 

332/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1823/2014 ΕφΑΔ 2015, 171), αλλά μόνον ως προς το κεφάλαιο 

της απόφασης που αφορά τη δίκη μεταξύ του ιδίου και του προσεπικαλούντος. 

• Ακολούθως, δεν δημιουργείται ομοδικία μεταξύ αυτού (προσεπικληθέντος) και του 

προσεπικαλέσαντος (ΑΠ 1601/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ούτε αναγκαστική ομοδικία μεταξύ 

αυτών (ΑΠ 1365/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 94/1980 ΝοΒ 1980, 1441).  

• Καθίσταται όμως ο δικονομικός εγγυητής καθίσταται απλός ομόδικος του 

προσεπικαλούντος όταν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση (ΕφΑθ 2941/1991 ΕλΔ 1994, 485), η 

δε παρέμβασή του φέρει το χαρακτήρα της απλής, και όχι της αυτοτελούς πρόσθετης (ΑΠ 

982/1982 ΝοΒ 1983, 998, ΕφΘεσ 1/2017 ΕλΔ 2017, 858), αφού η ισχύς της απόφασης της 

κυρίας δίκης δεν εκτείνεται και στις σχέσεις μεταξύ του δικονομικού εγγυητή 

(παρεμβαίνοντος) και του αντιδίκου του (ΑΠ 1741/2012 ΧρΙΔ 2013, 367). Κατά αντίθετη 

άποψη, (ΕφΠατρ 869/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ υπέρ της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης). 

• Δεν θεμελιώνεται, ακολούθως, ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 9, όταν το 

δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί ρητά με διάταξή του στο διατακτικό της απόφασής του 

σε σχέση με την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση του δικονομικού εγγυητή.  

• Πάντως, έως τότε, ορισμένα δικαστήρια ουσίας δέχονταν ότι εάν η κύρια αγωγή γίνει 

δεκτή και ακολούθως γίνει δεκτή η προσεπίκληση και η παρεμπίπτουσα αγωγή, η πρόσθετη 

παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη (ΠΠΑθ 4494/2011 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ).  

• Εξάλλου, η προσεπίκληση στηρίζεται σε έννομη σχέση από την οποία απορρέει το 

δικαίωμα του προσεπικαλούντος κατά του προσεπικαλούμενου για αποζημίωση, σε 

περίπτωση ήττας του πρώτου στην εναντίον του δίκη. Το δικαίωμα αυτό του 

προσεπικαλούντος αποτελεί το αντικείμενο της μεταξύ των ανωτέρω δίκης (89 εδ. β` 221 

στοιχ. α` Κ.Πολ.Δ.) και συνεπώς δημιουργείται για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 

δεδικασμένο, αν ερευνηθεί στην ουσία η προσεπίκληση και συνεπώς τα όρια του 

δεδικασμένου περιορίζονται μεταξύ των προσώπων αυτών.  

• Μεταξύ όμως του προσεπικαλούμενου και του αντιδίκου του προσεπικαλούντος δεν 

δημιουργείται δεδικασμένο, γιατί ο προσεπικαλούμενος δεν καθίσταται διάδικος στην μεταξύ 

των αρχικών διαδίκων δίκη, εκτός αν προσέλθει και λάβει τη θέση του προσεπικαλέσαντα 

(άρθρα 277 αρ. 3 και 278 εδ. α` Κ.Πολ.Δ.), οπότε καθίσταται κύριος διάδικος και δεσμεύεται 

από το δεδικασμένο της απόφασης που θα εκδοθεί μεταξύ των αρχικών διαδίκων.  

• Συνεπώς δημιουργείται για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του δικαιώματος αυτού ουσιαστικού 

δεδικασμένου μόνο όταν ερευνηθεί κατ` ουσίαν η προσεπίκληση και η τυχόν ενουμένη με 

αυτή παρεμπίπτουσα αγωγή. Και δεν δημιουργείται όταν η προσεπίκληση και η ενουμένη σε 

αυτήν αγωγή απορριφθούν για έλλειψη εννόμου συμφέροντος (ΑΠ 294/2004 ΑρχΝ 2006, 

88). 



 

 

• Κατά αντίθετη άποψη, το δεδικασμένο της κύριας δίκης δεσμεύει και τον 

προσεπικληθέντα, κατά το άρθρο 325 § 1 ΚΠολΔ (ΕφΑθ 8969/1979 ΝοΒ 1980, 332). Κατ’ 

αυτήν, η προσεπίκληση έχει ως συνέπεια τη διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της δίκης 

αυτοδικαίως, με την έννοια ότι επεκτείνεται και στο δικονομικό εγγυητή το δεδικασμένο της 

απόφασης μεταξύ των αρχικών διαδίκων (ΠΠΑθ 859/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Το αποτέλεσμα 

αυτό επέρχεται ανεξαρτήτως του αν μαζί με την προσεπίκληση ασκήθηκε ή όχι αγωγή 

αποζημίωσης κατά του δικονομικού εγγυητή, καθώς και του αν ο προσεπικαλούμενος 

άσκησε ή όχι παρέμβαση (ΠΠΑθ 260/2014 ΕλΔ 2014, 523, ΜΠΑθ 3692/2016 Αρμ 2017, 

1125). 

• 8. Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής. 

• Με την προσεπίκληση μπορεί να ενωθεί και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης. Ως 

προς αυτήν η διάταξη του άρθρου 238 ως ειδική υπερέχει της ρύθμισης του άρθρου 283. 

Έτσι, αυτή θα ασκείται κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 237 ΚΠολΔ, πλην όμως οι 

προθεσμίες θα αφετηριάζονται από την κατάθεσή της και όχι από την κατάθεση της κύριας 

αγωγής.  

• Στην περίπτωση που ο ορισμός δικασίμου της παρεμπίπτουσας αγωγής γίνεται σε χρόνο 

μεταγενέστερο από εκείνο της αγωγής, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου 

να αναβάλει τη συζήτηση της αγωγής προκειμένου να συνεκδικασθεί με την προσεπίκληση, 

η παράλειψη δε του δικαστηρίου να απαντήσει σε σχετικό αίτημα ή η σιωπηρή απόρριψη 

τέτοιου αιτήματος, δεν ιδρύει τους κατ` άρθρο 559 αρ. 8 και 9 λόγους αναιρέσεως (ΑΠ 

652/2011). 


