
 
 

 

ΠολΔ 752 § 2.- Πρόζθεηη παρέμβαζη ηοσ προζωρινού ζσνδίκοσ πηώτεσζης καηα ηη διαδικαζία 
οριζμού οριζηικού ζσνδίκοσ 
 
Καηά ηε δηαδηθαζία, πνπ αλνίγεη κε ηελ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή ηεο πηώρεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζηεί δηθαζηηθώο ν νξηζηηθόο ζύλδηθνο, λνκίκσο αζθεί πξόζζεηε παξέκβαζε ν πξνζσξηλόο 

ζύλδηθνο, κε ην αίηεκα λα γίλεη δεθηή ε εηζήγεζε γηα ηνλ δηθό ηνπ δηνξηζκό σο νξηζηηθνύ 

ζπλδίθνπ. Τν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ζηεξίδεηαη από θνηλνύ ζηελ ήδε θηεζείζα εκπεηξία ηνπ, σο 

πξνζσξηλνύ ζπλδίθνπ, θαη ζηελ πξνζδνθία ηεο αληηκηζζίαο ηνπ. 

  
 
Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο 3815/2007 [Μ. Φαηδεαλδξέα] 
 
(Σύλζεζε: Θ. Γαιάλε, Ι. Αξγπξνπνύινπ) 
 
Σπλεδξίαζε δεκόζηα, ζην αθξναηήξην ηνπ, ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2006, γηα λα δηθάζεη ηελ έθζεζε 
ηεο εηζεγήηξηαο ηεο πηώρεπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία E.T. (...) γηα ηνλ δηνξηζκό 
νξηζηηθνύ ζπλδίθνπ. 
 
Τνπ πξνζζέησο παξεκβαίλνληνο Γ.Γ., δηθεγόξνπ Θεζζαινλίθεο, πξνζσξηλνύ ζπλδίθνπ πηώρεπζεο 
ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο, πνπ δελ παξαζηάζεθε. 
 
Η εηζεγήηξηα ηεο πηώρεπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία E.T.(...) πνπ εδξεύεη ζην Κ. 
Θεζζαινλίθεο, θαη θεξύρζεθε κε ηελ 3755/2006 απόθαζε απηνύ ηνπ δηθαζηεξίνπ, εθζέηεη όηη 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηθαδνκέλσλ πηζησηώλ θαη εηζεγείηαη κε ηελ ππό 
θξίζε 139/2006 έθζεζε ηεο, λα δηνξηζζεί νξηζηηθόο ζύλδηθνο ηεο πηώρεπζεο. 
 
Η έθζεζε αξκνδίσο εηζάγεηαη γηα λα ζπδεηεζεί ελώπηνλ απηνύ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο (άξζξα 44 ΕλΠνιΔ θαη 741 επ. ΚΠνιΔ) θαη είλαη λόκηκε. 
Σηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 549 θαη 550 ΕκπΝ. Πξέπεη επνκέλσο λα εμεηαζζεί 
πεξαηηέξσ θαη θαη' νπζίαλ. 
 
Εμάιινπ, ν Γ.Γ., δηθεγόξνο θαη πξνζσξηλόο ζύλδηθνο ηεο σο άλσ πησρεύζεσο, κε ηηο έγγξαθεο 
θαηαηεζείζεο δύν εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, πξνηάζεηο ηνπ, άζθεζε πξόζζεηε 
παξέκβαζε, κε ηελ νπνία επηθαινύκελνο έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ, ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ σο 
πξνζσξηλνύ ζπλδίθνπ, ηεο ελαζρόιεζεο ηνπ κε ηηο εξγαζίεο ηεο πηώρεπζεο θαη ηεο πξνζδνθίαο 
ηεο αληηκηζζίαο ηνπ, δεηά λα γίλεη δεθηή ε έθζεζε ηεο εηζεγήηξηαο θαη λα παξακείλεη ν ίδηνο θαη 
σο νξηζηηθόο ζύλδηθνο ηεο πηώρεπζεο. Η παξέκβαζε απηή, πνπ αζθήζεθε παξαδεθηά (αξζξ. 752 
§ 2 ΚΠνιΔ), είλαη λόκηκε, ζηεξηδόκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ αξζξ. 68 θαη 80 ΚΠνιΔ θαη 
πξέπεη λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ θαη' νπζίαλ, ζπλεθδηθαδόκελε κε ηελ έθζεζε ηεο εηζεγήηξηαο. 
 
Από ηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηεο εηζεγήηξηαο, ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο πηώρεπζεο θαη 
απηώλ πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζζέησο παξεκβαίλσλ, απνδεηθλύνληαη ηα αθόινπζα: Καηά ηε 
ζπλέιεπζε ησλ εηθαδνκέλσλ πηζησηώλ ηεο πηώρεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο 27.9.2006, πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί νξηζηηθόο ζύλδηθνο, εκθαλίζζεθαλ, όπσο 
πξνθύπηεη από ηελ 137/2006 έθζεζε ζπλέιεπζεο πηζησηώλ γηα εθινγή νξηζηηθνύ ζπλδίθνπ, 
ηξηάληα επηά (37) ζπλνιηθά πηζησηέο, από ηνπο νπνίνπο νη είθνζη επηά (27), κε πηζηώκαηα 
ζπλνιηθνύ ύςνπο 4.681.299,95 επξώ. πξόηεηλαλ σο νξηζηηθό ζύλδηθν ηνλ ήδε πξνζσξηλό 
ζύλδηθν ηεο πηώρεπζεο, δηθεγόξν Θεζζαινλίθεο Γ.Γ., ελώ νη ππόινηπνη ηέζζεξηο (4), κε 



πηζηώκαηα ζπλνιηθνύ ύςνπο 561.416,53 επξώ, πξόηεηλαλ ην δηθεγόξν Θεζζαινλίθεο Δ.Ν. θαη νη 
ππόινηπνη έμη (6) κε πηζηώκαηα ζπλνιηθνύ ύςνπο 240.762 επξώ, πξόηεηλαλ ηνλ δηθεγόξν 
Θεζζαινλίθεο Ε.Τ. Ελόςεη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πηζησηώλ (27 πηζησηέο ζε ζύλνιν 37 πηζησηώλ) 
θαζώο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ πηζησκάησλ ηνπο (4.681.299,95 επξώ, έλαληη 561.416,53 
επξώ θαη 240.762 επξώ), πνπ πξόηεηλαλ ηελ παξακνλή ηνπ πξνζσξηλνύ ζπλδίθνπ θαη σο 
νξηζηηθνύ, ην πιήζνο ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ήδε ν πξνζσξηλόο ζύλδηθνο ηεο 
πηώρεπζεο (βι. ηελ από 2.11.2006 κε αξηζ. θαηαζ. 49020/2006 αίηεζε πεξί θαζνξηζκνύ 
πξνζσξηλήο αληηκηζζίαο ηνπ), θαζώο θαη ηνπ γεγνλόηνο, όηη ν δεύηεξνο πξνηεηλόκελνο από 
ηέζζεξηο πηζησηέο κε ύςνο πηζησκάησλ 561.416,53 επξώ, δηθεγόξνο Θεζζαινλίθεο Δ.Ν., δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Θεζζαινλίθεο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 
δηνξηζηεί νξηζηηθόο ζύλδηθνο, ν ήδε πξνζσξηλόο, δηθεγόξνο Θεζζαινλίθεο, Γ.Γ., πνπ πεξηέρεηαη 
ζηνλ πίλαθα ηνπ Δηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Θεζζαινλίθεο θαη πξνηείλεηαη από πιεηνςεθία ησλ 
πηζησηώλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην δηαηαθηηθό. 
 
Καηόπηλ ηνύησλ ηόζν ε έθζεζε ηεο εηζεγήηξηαο, όζν θαη ε πξόζζεηε παξέκβαζε πξέπεη λα γίλνπλ 
δεθηέο θαη' νπζίαλ. 
 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ζπλεθδηθάδεη ηηο αλαθεξόκελεο ζην ζθεπηηθό, έθζεζε ηεο εηζεγήηξηαο θαη 
πξόζζεηε παξέκβαζε. Δέρεηαη απηέο. Δηνξίδεη νξηζηηθό ζύλδηθν ηεο πηώρεπζεο ηεο αλώλπκεο 
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία E.T. (...) πνπ εδξεύεη ζην Κ. Θεζζαινλίθεο, ε νπνία θεξύρζεθε κε ηελ 
3755/2006 απόθαζε απηνύ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ηνλ κέρξη ηώξα πξνζσξηλό ζύλδηθν Γ.Γ., ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ ζπληάζζεη ν νηθείνο δηθεγνξηθόο ζύιινγνο. 
 

  
 

Παρατηρήσεις, Ι 
Ο νξηζηηθόο ζύλδηθνο δηνξίδεηαη από ην πησρεπηηθό δηθαζηήξην κε βάζε ηελ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή 
θαη πξόηαζε ησλ πηζησηώλ πνπ ζπλέξρνληαη πξνο ηνύην ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ νξίδνληαη κε ηελ 
απόθαζε πνπ θεξύζζεη ηελ πηώρεπζε (άξζξα 549, 550 ΕΝ, Κνηζίξεο, Πησρεπηηθό Δίθαην, 
έθδνζε 6ε, Θεζζαινλίθε 1998, 461). 
 
Σηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ν δηθεγόξνο θαη πξνζσξηλόο ζύλδηθνο άζθεζε κε ηηο πξνηάζεηο 
πξόζζεηε παξέκβαζε ελώπηνλ ηνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ, δεηώληαο λα γίλεη δεθηή ε έθζεζε ηεο 
εηζεγήηξηαο θαη λα παξακείλεη ν ίδηνο θαη σο νξηζηηθόο ζύλδηθνο ηεο πησρεύζεσο. 
 
Σην πιαίζην ηεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 752 § 2 ΚΠνιΔ, ε πξόζζεηε 
παξέκβαζε, ζε αληίζεζε κε ηελ θύξηα, κπνξεί λα αζθεζεί θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην 
ρσξίο πξνδηθαζία. 
 
Πξνο δηεξεύλεζε ηίζεηαη όκσο ην δήηεκα, αλ ε σο άλσ δηαδηθαζηηθή πξάμε ηνπ δηθεγόξνπ πιεξνί 
ηεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνύ αζθήζεσο πξνζζέηνπ παξεκβάζεσο θαη' άξζξνλ 80 ΚΠνιΔ, 
ηδίσο όζνλ αθνξά ζηελ ηδηόηεηα ηνπ σο "ηξίηνπ" θαη ζηελ ύπαξμε ελλόκνπ ζπκθέξνληνο. 

 
Ελ πξνθεηκέλσ, θέξεηαη θαηά παξάδνμν ηξόπν λα αζθεί ν δηθεγόξνο πξόζζεηε παξέκβαζε ππέξ 
ηνπ εαπηνύ ηνπ. Ο ζύλδηθνο ηεο πησρεύζεσο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαη' εμαίξεζε 
λνκηκνπνηνπκέλσλ, κε δηθαηνύρσλ δηαδίθσλ, νη νπνίνη δελ είλαη ηα ππνθείκελα ηνπ επίδηθνπ 
δηθαηώκαηνο. Η δηαπίζησζε απηή επρεξώο πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ άξζξσλ 2 § 1 α.λ. 
635/1937 θαη 534 ΕκπΝ, ελώ εκθαλίδεηαη θξαηνύζα θαη ζηε λνκνινγία (ελδεηθηηθά ΑΠ 
498/1997 ΕιΔ 1998, 126). Υπό ηελ έλλνηα απηή ν δηθεγόξνο σο δηάδηθνο παξακέλεη ηξίηνο σο 
πξνο ηνλ κε δηθαηνύρν δηάδηθν ζύλδηθν, παξόιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα ην ίδην 
θπζηθό πξόζσπν. Αμηνζεκείσηε επίζεο παξνπζηάδεηαη ε θαηάθαζε ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ 



πξνζζέησο παξεκβάληνο. Η ελαζρόιεζε κε ηηο εξγαζίεο ηεο πηώρεπζεο, ην πιήζνο ησλ ελεξγεηώλ 
θαη ε πξνζδνθία αληηκηζζίαο ζπληζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε γεγνλόηα ζεκειησηηθά ελλόκνπ 
ζπκθέξνληνο. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΠΠξΘεζζαι 3815/2007, ε νπνία δέρζεθε ηελ πξόζζεηε παξέκβαζε, 
θξίλεηαη θαηά ηελ κείδνλα ζθέςε ηεο νξζή. 
 

Γεώργιος Κ. Γκοσηζίδης 
Δηθεγόξνο, ΜΔΕ (ΔΠΘ), LLM (FU Berlin) 
 
ππνςήθηνο Δ.Ν. (ΔΠΘ) 

 

Σημείωση, ΙΙ 
Η  πξόζζεηε παξέκβαζε ηνπ δηθεγόξνπ - πξνζσξηλνύ ζπλδίθνπ, πξνο ππνζηήξημε ηεο πξόηαζεο 
ηνπ εηζεγεηή ηεο πηώρεπζεο γηα ηνλ δηθαζηηθό δηνξηζκό ηνπ θαη σο νξηζηηθνύ ζπλδίθνπ, είλαη 
δηθνλνκηθώο αλεπίιεπηε, θαζώο πξνέξρεηαη απν πξόζσπν ηξίην, ζε ζρέζε κε ηνπο δηαδίθνπο ηεο 
ζρεηηθήο δίθεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο, θαη επαξθώο ζηεξίδεη ην αλαγθαίν πξνο ηνύην έλλνκν 
ζπκθέξνλ ηνπ, αθ' ελόο ζηελ πείξα πνπ έρεη απνθηήζεη θαη, αθ' εηέξνπ, ζηελ επηθαινύκελε 
πξνζδνθία ηεο αληηκηζζίαο ηνπ. Εμ ίζνπ όκσο παξαδεθηή ζα ήηαλ θαη ε πξόζζεηε παξέκβαζε ηνπ 
ππνςεθίνπ, ηνλ νπνίν πξόηεηλε ε κεηνςεθία ησλ αλαγγεικέλσλ πηζησηώλ. Δίρσο πξνεγνύκελε 
πξόηαζε δηαδίθνπ ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε παξέκβαζε άιινπ δηθεγόξνπ, κε ην αίηεκα ηνπ 
δηθνύ ηνπ δηνξηζκνύ, ζα ήηαλ όρη απιώο πξνβιεκαηηθή, αιι΄ επζέσο απαξάδεθηε, αθνύ ζα 
ππέβαιιε δηθό ηνπ απηνηειέο αίηεκα, θαη δέλ ζα πξνζεξρόηαλ ζηελ εθθξεκή δηαδηθαζία γηα λα 
ζηεξίμεη αίηεκα πξνζώπνπ,  πνπ έρεη ήδε ηελ ηδηόηεηα θύξηνπ δηαδίθνπ ηεο ζρεηηθήο δίθεο 
εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο. 


