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Συμμετοχή τρίτων στις δίκες κήρυξης της πτώχευσης 

Η ιδιότητα του διαδίκου σε αντιδιαστολή με την ιδιότητα του τρίτου 

Είναι γνωστό ότι οι δίκες της πτώχευσης δικάζονται με την διαδικασία της 
εκουσίας δικαιοδοσίας. Είναι επίσης γνωστή η ιδιομορφία της διαδικασίας της 
εκουσίας δικαιοδοσίας, στην οποία δεν διαγιγνώσκεται δικαίωμα και, κατά 
κανόνα, δεν αναπτύσσεται αντιδικία.  

Το περιεχόμενο της ιδιότητας του διαδίκου έχει διακριτό περιεχόμενο από το 
αντίστοιχο των διαδικασιών της αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας. Έτσι, στην 
εκουσία δικαιοδοσία διάδικος δεν καθίσταται πρόσωπο που φέρεται ως 
εναγόμενος ή καθ’ ου η αίτηση, ακριβώς διότι, κατ’ αρχήν η δίκη της εκουσίας 
δικαιοδοσίας δεν είναι δομημένη με τρόπο, ώστε να διεξάγεται διαλεκτικά. 
Πράγματι, η δίκη αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης χωρίς να είναι κατά κανόνα 
αναγκαία η απεύθυνση ή κοινοποίησή της σε άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, τούτο δεν 
αποκλείει το ενδεχόμενο της εκούσιας - χωρίς δηλαδή την προβλεπόμενη από το 
νόμο ή μετά από δικαστική διαταγή -  απεύθυνση εκ μέρους του αιτούντος της 
αίτησης σε άλλο πρόσωπο, ενδεχόμενο που, ωστόσο, δεν καθιστά το πρόσωπο 
αυτό αυτοδικαίως διάδικο. Μάλιστα, το προς ο ή καθ’ ου η αίτηση πρόσωπο 
συνεχίζει να μην αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, ακόμα κι αν αυτό συμμετείχε 
αυτοβούλως στην συζήτηση της αίτησης με την κατάθεση προτάσεων. 

Στην εκουσία δικαιοδοσία η ιδιότητα του διαδίκου αποκτάται μόνο με την τυπική 
συμμετοχή στην διαδικασία σύμφωνα με έναν από τους τρόπους που ορίζει ο 
νόμος, δηλαδή από τον αιτούντα, με την κατάθεση της αίτησης (747 ΚΠολΔ), για 
άλλο πρόσωπο με την κλήτευση μετά από διαταγή του δικαστηρίου (748 § 3 
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ΚΠολΔ), με την προσεπίκλησή του από τον αιτούντα ή το δικαστήριο (753 
ΚΠολΔ), με την εκούσια συμμετοχή με παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) στην 
ανοιγείσα με την αίτηση δίκη (752 ΚΠολΔ), εκ των υστέρων, με την άσκηση 
τριτανακοπής (773 ΚΠολΔ) ή, τέλος, εκ του νόμου, όταν την ιδιότητα αυτή 
απονέμει σε συγκεκριμένο πρόσωπο ο ίδιος ο νομοθέτης. Χαρακτηριστική 
περίπτωση «εκ του νόμου» διαδίκου είναι ο εισαγγελέας (750, 760 ΚΠολΔ).  

Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα που αναφέρονται ρητώς στο νόμο διάσπαρτα 
ως εκ του νόμου διάδικοι. Ως προς αυτά τα τελευταία, ο νομοθέτης είτε 
επιφορτίζει τον αιτούντα με την υποχρέωση απεύθυνσης της αίτησης προς τα 
πρόσωπα αυτά, είτε υποχρεώνει τον δικαστή σε κλήτευση κατά παράκαμψη της 
διακριτικής ευχέρειας διαταγής κλήτευσης του άρθρ. 748 § 3 ΚΠολΔ.  

Όπου ο νόμος προβλέπει απεύθυνση της αίτησης, δεν προβλέπεται κάποια 
δικαστική ενέργεια ή διαταγή προκειμένου ο αιτών να προβεί σε επίδοση της 
αίτησης στον προς ον διάδικο. Ο νόμος υποκαθιστά την δικαστική διαταγή 
κλήτευσης με αποτέλεσμα η ιδιότητα το διαδίκου να αποκτάται αυτοδικαίως με 
την πρόβλεψη της απεύθυνσης ή και κοινοποίησης της αίτησης σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο. 

Όσα πρόσωπα δεν απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου με τους 
προαναφερθέντες τρόπους, διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου. 

Η πρακτική σημασία του ζητήματος 

Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό, διότι, από την κτήση της ιδιότητας του 
διαδίκου ή τρίτου, εξαρτάται:  

(α) το δικαίωμά ενός συγκεκριμένου προσώπου να ασκήσει τα προβλεπόμενα 
στο άρθρ. 55 ΠτΚ ένδικα μέσα ή (αντιθέτως) την πτωχευτική ανακοπή που, 
ασκούμενη από τρίτον, επέχει στις δίκες της πτώχευσης, θέση τριτανακοπής 
του κοινού δικαίου,   

(β) το μέγεθος της επιρροής ενδεχόμενης απουσίας του στην πρόοδο της 
συζήτησης. Σε περίπτωση απουσίας ή μη κανονικής παράστασης του αιτούντος, 
εφόσον παρίσταται κανονικά ο καθ’ ου και ο κλητευθείς τρίτος, η συζήτηση 
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προχωρεί ωσεί παρόντος του αιτούντος. Αν ο τρίτος δεν έχει κλητευθεί ή δεν 
συμμετέχει νομίμως στη δίκη και, παράλληλα, δεν θεωρείται καθ’ ου, το 
δικαστήριο θα υποχρεούται να ματαιώσει την συζήτηση και δεν εκδίδει 
απόφαση.  

 
 
Επιδρά ο χαρακτηρισμός της υπόθεσης στην κτήση της ιδιότητας του 
διαδίκου;  

Με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας εκδικάζονται και ορισμένες 
ιδιωτικού δικαίου διαφορές, όπου εμφανίζεται κανονικά το στοιχείο της 
αντιδικίας. Τις διαφορές αυτές υπήγαγε ο νομοθέτης στην διαδικασία αυτή για 
λόγους σκοπιμότητας κι ευελιξίας, παρέχοντας στον δικαστή ευρύτερες 
εξουσίες (π.χ. αρχή ανακρίσεως) και στους διαδίκους μεγαλύτερο περιθώριο 
διαδικαστικής ελευθερίας (π.χ. περιορισμός αρχών διαθέσεως, συζητήσεως και 
συγκεντρώσεως). Η διαδικαστική αυτή απόκλιση δεν σημαίνει βέβαια ότι οι 
υποθέσεις αυτές παύουν να έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της διαφοράς. 
Το στοιχείο της αντιδικίας είναι αναπόσπαστο, αλλά και το αντικείμενο της δίκης 
ταυτίζεται με το αντίστοιχο αντικείμενο της δίκης της αμφισβητούμενης 
δικαιοδοσίας.  

Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα, αν η εγγενής ύπαρξη του στοιχείου της 
αντιδικίας στις μη γνήσιες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, επιβάλλει, ακριβώς, 
την απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου με τον τυπικό τρόπο που αυτή 
αποκτάται στην αμφισβητουμένη δικαιοδοσία, δηλαδή από το πρόσωπο που 
ασκεί την αγωγή και από το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η ίδια αγωγή. 
Μια τέτοια εκδοχή, όμως, δεν θα συμβιβαζόταν με το διαδικαστικό ένδυμα της 
εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς η απόκτηση της ιδιότητας του διαδίκου 
προϋποθέτει ότι η αίτηση πρέπει σε κάθε περίπτωση να απευθύνεται κατά ενός 
προσώπου και επιπλέον η μη απεύθυνση να έχει δυσμενείς συνέπειες για τον 
αιτούντα. Αμφότερα τα στοιχεία αυτά, δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
εκουσίας δικαιοδοσίας. Στην πραγματικότητα, οι προπεριγραφέντες τρόποι 
κτήσης της ιδιότητας του διαδίκου αποτελούν ειδικές διατάξεις που κατισχύουν 
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των διατάξεων της αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας, η δε εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών δεν υποχωρεί δια του άρθρ. 741 ΚΠολΔ.  

 

Γι’ αυτό, εξάλλου, ο χαρακτήρας μιας υπόθεσης εκουσίας δικαιοδοσίας ως 
γνήσιας ή μη γνήσιας δεν κρίνεται από το αν αντιδίκησαν οι διάδικοι ούτε αν 
απευθύνθηκε η αίτηση από τον αιτούντα στον καθ’ ου. Και τούτο, διότι αφενός 
η εκούσια απεύθυνση από τον αιτούντα στον καθ’ ου δεν τον καθιστά αντίδικό 
του, ακόμα κι αν αυτός συμμετείχε στην δίκη, αφετέρου η μεταγενέστερη 
εμφάνιση αντιδικίας σε μια αρχικώς μονομερή δίκη (π.χ. με την άσκηση κύριας 
παρέμβασης ή τριτανακοπής από αρχικώς τρίτο πρόσωπο) δεν μεταβάλλει τον 
χαρακτήρα μιας υπόθεσης από γνήσια σε μη γνήσια εκουσία δικαιοδοσία.  

Συνεπώς, ο χαρακτήρας μιας υπόθεσης εκουσίας δικαιοδοσίας ως μη γνήσιας 
(δηλαδή γνήσιας αμφισβητουμένης), δεν μεταβάλλει τον τρόπο απόκτησης της 
ιδιότητας του διαδίκου. 

Στην δίκη της πτώχευσης, όταν την αίτηση ασκεί ο οφειλέτης, η υπόθεση είναι 
γνήσια εκουσία δικαιοδοσία, ενώ όταν την ασκούν άλλα νομιμοποιούμενα 
πρόσωπα, είναι μη γνήσια.   

 

Οι διάδικοι στην υπόθεση κήρυξης της πτώχευσης  

Ο ΠτΚ προβλέπει ότι αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορούν να υποβάλουν  

(i) ο οφειλέτης, (ii) ο πιστωτής που έχει έννομο συμφέρον, ο εισαγγελέας 
πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος 
(άρθρ. 5 § 1 ΠτΚ), ο σύνδικος κύριας ήδη κηρυχθείσας στην αλλοδαπή 
πτώχευσης, όπου ο οφειλέτης διατηρεί το κέντρο των κύριων συμφερόντων 
του (29 Καν. 1346/2000 και 11 ν. 3858/2010).  

Άλλα πρόσωπα (π.χ. εργαζόμενοι της επιχείρησης του οφειλέτη, πιστωτές που 
δεν άσκησαν αίτηση κλπ.), πλην του αιτούντος, καθίστανται διάδικοι, εφόσον 
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κλητευθούν ή συμμετάσχουν στη δίκη με τους προβλεπόμενους στο νόμο 
τρόπους. 

Από την εισαγωγή του ΠτΚ το 2007 μέχρι και τον Οκτώβριο 2017, δεν 
προβλεπόταν η υποχρεωτική συμμετοχή του οφειλέτη στη συζήτηση της 
αίτησης, που κατέθεσε πρόσωπο άλλο εκτός από τον ίδιο. Το ζήτημα επιλύθηκε 
μερικώς με την προσθήκη νέου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθ. 4 ΠτΚ με το ν. 
4491 όπου προβλέφθηκε ότι  «στη συζήτηση της αίτησης κλητεύεται ο 
οφειλέτης, εφόσον αυτή υποβάλλεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5, άλλως η συζήτηση είναι απαράδεκτη.». Και επιλύθηκε μερικώς, διότι 
δεν προβλέφθηκε το ίδιο για πρόσωπα που ερμηνευτικώς εξομοιώνονται με τον 
οφειλέτη. Αυτά τα πρόσωπα είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι της Ο.Ε. και της Ε.Ε., 
οι οποίοι συμπτωχεύουν (7 § 4 ΠτΚ), ακόμα κι αν δεν έχουν παύσει τις 
πληρωμές τους ή δεν έχουν επικαλεσθεί επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης. 
Οι εξομοιούμενοι προς ομόρρυθμους εταίρους, εταίροι ενώσεων προσώπων 
χωρίς νομική προσωπικότητα με πτωχευτική ικανότητα (251 § 3 ν. 4072/2012), 
εφόσον τέτοια εταιρεία ή ένωση προσώπων είναι οφειλέτης. Τούτο πρέπει να 
ισχύει, παρά την μη πρόβλεψη ρητής διάταξης στο νόμο, διότι με άλλη διάταξή 
του ο ΠτΚ, δηλαδή με το άρθ. 7 § 4 προβλέπεται ότι με την ίδια απόφαση με 
την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και 
τα ομόρρυθμα μέλη της χωρίς άλλη διατύπωση κι έτσι είναι επόμενο από 
δικονομική σκοπιά και για την ταυτότητα του νομικού λόγου, οι ως άνω εταίροι 
να εξομοιώνονται με την οφειλέτρια εταιρία. 

Ομοίως, σε περίπτωση πτώχευσης θανόντος οφειλέτη, εφόσον αυτή ασκείται 
από πιστωτή, εισαγγελέα ή αλλοδαπό σύνδικο, η αίτηση κοινοποιείται στους 
κληρονόμους του, που έτσι θα καθίστανται διάδικοι και δεν θα είναι τρίτοι. 

Παθητική νομιμοποίηση στην αίτηση οφειλέτη 

Σε αντίθεση με την αίτηση που ασκείται από άλλα πρόσωπα, αίτηση πτώχευσης 
που ασκείται από τον οφειλέτη δεν απαιτείται να απευθύνεται κατά 
οποιουδήποτε προσώπου. Και τούτο, διότι αυτά τα άλλα πρόσωπα (πιστωτές, 
εισαγγελέας, σύνδικος αλλοδαπής πτώχευσης), μη αποτελώντας υποκείμενα της 
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πτώχευσης και μη υφιστάμενα δυσμενείς συνέπειες από την ενδεχόμενη κήρυξή 
της, δεν δικαιολογούν ανάγκη ακρόασης.  

Συνεπώς, δεν αποτελούν πρόσωπα προς τα οποία συνάγεται υποχρεωτική 
κλήτευση κι εν πάση περιπτώσει, αν τέτοια ανάγκη υπάρχει, καλύπτεται με την 
διαταγή κλήτευσής τους (748 § 3 ΚΠολΔ). Αν αυτά τα πρόσωπα δεν μετάσχουν 
νομίμως στην δίκη με τους προβλεπόμενους τρόπους, παραμένουν τρίτοι.  

 
Μερικό ενδιάμεσο συμπέρασμα 
 
Στις δίκες της πτώχευσης ο οφειλέτης είναι πάντοτε διάδικος. Άλλα πρόσωπα 
είναι διάδικοι εφόσον λάβουν αυτή την ιδιότητα σύμφωνα με έναν από τους 
νόμιμους τρόπους. Μέχρι να λάβουν αυτή την ιδιότητα, θεωρούνται τρίτοι. 
Συνεπώς, κατά την διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης, δυνατότητα συμμετοχής 
τρίτου στην δίκη δεν υπάρχει. Και τούτο, διότι εφόσον πρόσωπο εκτός του 
οφειλέτη συμμετάσχει στην δίκη π.χ. με παρέμβαση, από και δια της 
παρεμβάσεως καθίσταται διάδικος και τότε χάνει την ιδιότητα του τρίτου.   
 
 
Προσβολή της απόφασης 

Η ιδιότητα ενός προσώπου ως διαδίκου ή τρίτου επιδρά στη συμμετοχή του 
στις δίκες που ενδέχεται να ακολουθήσουν μετά την έκδοση της απόφασης επί 
της αίτησης πτώχευσης.  

H προσβολή και ο δικαστικός έλεγχος της απόφασης που κηρύσσει την 
πτώχευση (ή απορρίπτει την σχετική αίτηση) ρυθμίζεται από συνδυασμό 
ειδικών διατάξεων του ΠτΚ και του ΚΠολΔ, προσαρμοσμένων στην λειτουργία 
και στις ανάγκες της πτωχευτικής δίκης. Απ’ αυτό το πλέγμα διατάξεων 
προκύπτει ότι τρίτα πρόσωπα, εφόσον πληρούνται οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις, 
νομιμοποιούνται να την προσβάλλουν με τρία ειδικά ένδικα βοηθήματα, δηλαδή 
με την αίτηση μεταβολής του χρόνου παύσης πληρωμών, την πτωχευτική 
ανακοπή και την αίτηση ανάκλησης.  
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Αίτηση μεταβολής του χρόνου παύσης πληρωμών 

Σύμφωνα με το άρθρ. 7 § 2 ΠτΚ το δικαστήριο οφείλει να προσδιορίσει την 
ημέρα παύσης πληρωμών, εφόσον η αίτηση βασίζεται σε παύση πληρωμών (3 
§ 1 ΠτΚ). Το αναφέρω αυτό, διότι αν η αίτηση βασίζεται σε επαπειλούμενη 
αδυναμία εκπλήρωσης (3 § 2 ΠτΚ) ή πιθανότητα αφερεγγυότητας (3 § 3 ΠτΚ), 
ημέρα παύσης πληρωμών λογίζεται, κατά πλάσμα δικαίου, η ημέρα δημοσίευσης 
της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση και συνεπώς δεν είναι αναγκαία η 
περίληψη σχετικής διάταξης στην απόφαση.  

Ο καθορισμός της ημέρας παύσης πληρωμών είναι σημαντικός, διότι επηρεάζει 
το εύρος της ύποπτης περιόδου (41 ΠτΚ) κι επομένως, επιδρά στις ενεργηθείσες 
εντός αυτής απαλλοτριωτικές πράξεις, που υπόκεινται σε πτωχευτική ανάκληση 
κατ’ άρθρ. 42 ΠτΚ. 

Κατά το άρθρ. 7 § 3 ΠτΚ το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί με μεταγενέστερη 
απόφασή του να μεταβάλει, να συμπληρώσει, εφόσον τούτη έχει παραλειφθεί, 
ή και να διορθώσει την ημερομηνία παύσης των πληρωμών, σε κάθε περίπτωση 
όμως δεν μπορεί να θέσει την ημερομηνία πέραν της διετίας που προηγείται της 
δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση ή του έτους από τον 
θάνατο του οφειλέτη (7 § 2 εδ. α’ ΠτΚ).  

Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν την αίτηση είναι ο σύνδικος, 
τρίτος πιστωτής που δεν συμμετείχε στην προηγηθείσα δίκη καθώς και κάθε 
άλλος τρίτος που δεν συμμετείχε στη δίκη και έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή 
κυρίως οι συναλλαγέντες με τον οφειλέτη εντός της ύποπτης περιόδου, ακόμη 
κι αν κατά τον χρόνο της αίτησης δεν ήταν πλέον δανειστές του. Σκοπός της 
αίτησης των τελευταίων είναι η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της 
ύποπτης περιόδου, ώστε να διασώσουν την εγκυρότητα της ενεργηθείσης 
πράξης διάθεσης. Δεν συγκαταλέγονται στα πρόσωπα αυτά ο πτωχευτικός 
πιστωτής μετά από την αίτηση του οποίου κηρύχθηκε η πτώχευση (ο οποίος 
λογίζεται διάδικος) ούτε τυχόν άλλοι τρίτοι που συμμετείχαν στη δίκη, διότι κι 



8 
 

αυτοί ως διάδικοι έχουν τα λοιπά ένδικα βοηθήματα ή μέσα (έφεση ή και αίτηση 
ανάκλησης της απόφασης).  

Κατά την πειστικότερη γνώμη, ο οφειλέτης δεν δικαιούται να ασκήσει την 
αίτηση μεταβολής του χρόνου παύσης πληρωμών. Ο σκοπός αυτός 
εξυπηρετείται με την άσκηση έφεσης.  

Ενόψει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η αίτηση μεταβολής του χρόνου 
παύσης των πληρωμών, καθώς ασκείται από τρίτους - μη συμμετασχόντες στην 
αρχική δίκη, αποτελεί ιδιόμορφη τριτανακοπή με περιορισμένο αντικείμενο σε 
σχέση με την πτωχευτική ανακοπή τρίτου, που επίσης λειτουργεί ως 
τριτανακοπή και υποκαθιστά στις υπό εξέταση δίκες την τριτανακοπή του 
κοινού δικαίου. 

Δεδομένης της λειτουργικής ομοιότητας της πτωχευτικής ανακοπής του τρίτου 
και της υπό εξέταση αίτησης, στην προκείμενη περίπτωση ελλείψει ειδικής 
διάταξης για τους συμμετέχοντες στην δίκη, διάταξη πλησιέστερη προς ανάλογη 
εφαρμογή είναι η διάταξη του άρθρ. 56 ΠτΚ που προβλέπει την επί ποινή 
απαραδέκτου απεύθυνσή της μόνο κατά του συνδίκου. Οποιαδήποτε άλλα 
πρόσωπα, ακόμα και οι αρχικοί διάδικοι, καλούνται να συμμετάσχουν με τους 
νόμιμους τρόπους.  

Πτωχευτική ανακοπή  

H πτωχευτική ανακοπή (άρθρ. 56 ΠτΚ), ασκούμενη από τρίτον, είναι το ειδικό 
ένδικο βοήθημα με το οποίο προσβάλλεται η απόφαση πού κηρύσσει την 
πτώχευση (κατ’ άρθρ. 7 §§ 1, 2 ΠτΚ). Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί και από 
τρίτους που δεν είχαν προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου στην αρχική δίκη. 
Τότε η πτωχευτική ανακοπή προσλαμβάνει τον χαρακτήρα τριτανακοπής, οπότε 
εκτός από την διάταξη του άρθρ. 773 ΚΠολΔ εφαρμόζονται, κατά παραπομπή 
του άρθρ. 741 ΚΠολΔ, οι διατάξεις των άρθρ. 586 επ. ΚΠολΔ. Για τον τρίτο, το 
έννομο συμφέρον επιτελεί νομιμοποιητική λειτουργία. Κατά την νομολογία του 
ΑΠ «έννομο συμφέρον έχει εκείνος που βλάπτεται άμεσα ή έμμεσα από τις 
έννομες συνέπειες της τριτανακοπτόμενης απόφασης ή εκείνος για τα 
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συμφέροντα του οποίου δημιουργείται άμεσος ή ενδεχόμενος κίνδυνος από την 
έκδοση αυτής και τις έννομες συνέπειές της».  

Στις υπό εξέταση περιπτώσεις τέτοιο έννομο συμφέρον συντρέχει, εφόσον η 
θέση του τρίτου καθίσταται δυσμενέστερη εξαιτίας της πτώχευσης, επειδή 
στερείται πλέον της δυνατότητας ατομικής δίωξης του οφειλέτη ή σε περίπτωση 
που ο τρίτος συναλλάχθηκε με τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια της ύποπτης 
περιόδου και η συναλλαγή αυτή κινδυνεύει με ακυρότητα. Όπως και στο πλαίσιο 
της τριτανακοπής του άρθρ. 773 ΚΠολΔ, έτσι και στην υπό συζήτηση 
περίπτωση πτωχευτικής ανακοπής που λειτουργεί ως τριτανακοπή, δεν 
απαιτείται ο τρίτος να επικαλεστεί και να αποδείξει δόλο ή συμπαιγνία των 
αρχικών διαδίκων, για να θεμελιώσει έννομο συμφέρον. Η επίκληση εννόμου 
συμφέροντος είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν συμπαιγνίες τρίτων 
με τον παραστάντα στην δίκη της πτώχευσης οφειλέτη, που μπορεί να μην 
νομιμοποιείται σε ανακοπή. Είναι επίσης αναγκαία και προκειμένου να 
περιοριστεί ο κύκλος των προσώπων που νομιμοποιούνται να αμφισβητήσουν 
την σχετική απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.  

Κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρ. 56 ΠτΚ η πτωχευτική ανακοπή στρέφεται, κατά 
του συνδίκου και, μολονότι δεν προβλέπεται ρητώς, επί ποινή απαραδέκτου. Οι 
αρχικοί διάδικοι δεν αποτελούν εκ του νόμου διαδίκους της συγκεκριμένης δίκης 
(τέτοια υποχρέωση δεν συνάγεται) κι επομένως είναι τυπικώς τρίτοι και 
μπορούν να συμμετάσχουν με τους νόμιμους τρόπους.  

Αίτηση ανάκλησης  

Ως γνωστόν, οι αποφάσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας υπόκεινται σε ανάκληση ή 
μεταρρύθμιση κατ’ άρθρ. 758 ΚΠολΔ. Ο ΠτΚ προβλέπει κι αυτός τη δυνατότητα 
ανάκλησης της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση. Η ειδική διάταξη του άρθρ. 
57 ΠτΚ προβλέπει, κατά παρέκκλιση του άρθ. 758 ΚΠολΔ, ότι τη σχετική αίτηση 
μπορεί να ασκήσει όποιος έχει έννομο συμφέρον (δηλαδή και τρίτο πρόσωπο όπως 
ο σύνδικος) ή ο εισηγητής, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την κήρυξη της 
πτώχευσης προέκυψαν κατ’ άρθρ. 758 ΚΠολΔ νέα πραγματικά περιστατικά ή 
μεταβλήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή είχε κηρυχθεί (57 εδ. γ’ ΠτΚ).  
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Η αίτηση των ανωτέρω προσώπων μπορεί να βασιστεί σε νέα περιστατικά ή στη 
μεταβολή των συνθηκών, που στήριξαν την κήρυξη της πτώχευσης, κυρίως, όμως, 
όταν μεταγενέστερα στοιχεία ήραν την προϋπόθεση της παύσης των πληρωμών 
ή κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της πτωχευτικής διαδικασίας. Τέτοια στοιχεία 
και νέα περιστατικά είναι, μεταξύ άλλων, η μη εμφάνιση απαιτήσεων προς 
επαλήθευση, η μη προσαγωγή από τους αναγγελθέντες εμπροθέσμως κατ’ άρθρ. 
90 επ. ΠτΚ των τίτλων τους, η μη εξέλεγξη των πιστώσεών τους, η κήρυξης 
δεύτερης πτώχευσης για το ίδιο χρονικό διάστημα παύσης πληρωμών, η μη 
αναγγελία πιστωτών στη διαδικασία που ανοίχθηκε κατόπιν αίτησης του 
εισαγγελέα πρωτοδικών. Κατά τη μάλλον κρατούσα γνώμη, η εμφάνιση ενός 
μόνον πιστωτή για επαλήθευση της απαίτησής του κατά την πτωχευτική διαδικασία 
δικαιολογεί την ανάκληση της απόφασης κήρυξης σε πτώχευση.  
Κατά τη συζήτηση της αίτησης ανάκλησης των ανωτέρω προσώπων, στην οποία 
εφαρμόζεται το άρθρ. 758 ΚΠολΔ, πρέπει να καλούνται υποχρεωτικά οι διάδικοι 
της αρχικής δίκης αλλά (σε περίπτωση που δεν έχει ασκήσει εκείνος την αίτηση) 
ο σύνδικος που είχε ορισθεί με την υπό ανάκληση απόφαση. Τα πρόσωπα αυτά 
αποτελούν εκ του νόμου διαδίκους της εν λόγω δίκης χωρίς την κλήτευση των 
οποίων η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Δανειστές που δημιουργήθηκαν από 
τη δράση του οφειλέτη μετά την κήρυξή του σε πτώχευση, δεν έχουν έννομο 
συμφέρον να παρέμβουν στην συγκεκριμένη δίκη, διότι αποτελούν 
μεταπτωχευτικούς δανειστές που δεν καταλαμβάνονται από τις συνέπειες της 
πτώχευσης.  
 
Λίγα λόγια για τα προληπτικά μέτρα της πτώχευσης του άρθ. 10 
Από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης και την δι’ αυτής επίσημη 
δημοσιοποίηση της αφερεγγυότητας του οφειλέτη μεσολαβεί ένα χρονικό 
διάστημα μέχρι την δημοσίευση της απόφασης, κατά το οποίο, ενόψει ακριβώς 
της κήρυξης της πτώχευσης, είναι ενδεχόμενο να λάβουν χώρα επιζήμιες για την 
μελλοντική ομάδα των πιστωτών μεταβολές της περιουσίας του οφειλέτη με 
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ενέργειες δικές του ή μεμονωμένων πιστωτών του.  
 
Προς τον σκοπό αποτροπής τέτοιων δυσμενών εξελίξεων προβλέπεται η δικαστική 
ρυθμιστική παρέμβαση με προληπτικά μέτρα επί της περιουσίας του οφειλέτη, η 
οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα από την υποβολή αίτησης πτώχευσης μέχρι 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτής.   
 

 Πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα της εκουσίας δικαιοδοσίας 
 Τελολογική συνάφεια με την κύρια υπόθεση της πτώχευσης 
 Κρίσιμος ο χαρακτήρας ως γνήσιας ή μη γνήσιας υπόθεσης. Έτσι αν 
η κύρια υπόθεση είναι αίτηση οφειλέτη, δηλαδή γνήσια υπόθεση της 
εκουσίας δικαιοδοσίας για την οποία δεν απαιτείται απεύθυνση της 
αίτησης, το ίδιο ακριβώς θα ισχύει και για την υπόθεση προληπτικών 
μέτρων. Το αντίθετο θα συμβαίνει, εφόσον η κύρια υπόθεση προέρχεται 
από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός του οφειλέτη, και είναι μη γνήσια 
υπόθεση της εκουσίας δικαιοδοσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 
απευθύνεται και να κοινοποιείται η αίτηση στον οφειλέτη. Όλα τα 
υπόλοιπα πρόσωπα είναι τρίτα. Πώς συμμετέχουν αυτά στην διαδικασία; 
Λόγω της νομοθετικής παραπομπής στα άρθ. 682 επ., στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται το άρθ. 686 §6, με την άσκηση παρέμβασης.  Ωστόσο, 
τελολογικώς αλλά και λειτουργικώς πειστικότερη φαίνεται η εφαρμογή και 
στην δίκη προληπτικών μέτρων της δυνατότητας προφορικής άσκησης 
παρεμβάσεων, όχι μόνο της πρόσθετης αλλά και της κύριας, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρ. 4 § 3 εδ. β’ ΠτΚ που προκρίνεται ως καταλληλότερη 
έναντι του άρθ. 686 §6 ΚΠολΔ των ασφαλιστικών μέτρων (ΠΠρΑθ 
888/2017 εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Καζαζάκης) 

 
 


