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Αριθμüò Απüφασηò

....ll.ψnoιl

ΤΟ ΕΙΡΙΙΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

(Εκοýσια Δικαιοδοσßα)

ΣΥΓΚΡοΤΗΘΙΙΚΕ απü την Ειρηνοδßκη ΑκριβÞ Ταμπακοποýλου, την οποßα

üβισε η Πρüεδροò Πρωτοδικþν και απü τον ΓραμματÝα Νßκο ΔημητριÜδη,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημüσια στο ακροατÞριü του στιò 21 φεβρουαρßου 20ι4 για

ναδικÜσειτηναßτησημεαντικεßμενοτηνυπαγωγÞστηρýθμισητουΝ.3869/2010:

ΤΙΙΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΒασιλικÞò Μπαραλοý, το γÝνοò Γεωργßου και Αναστασßαò

Παπανßκου, κατοßκου Βασιλικοý Κορινθßαò, που παραστÜθηκε μετÜ τηò πληρεξοýσιαò

δικηγüρου ΕλÝνηò Μεζßνη, η οποßα κατÝθεσε προτÜσειò,

ΤΩΝ ΚΑΘ, ΩΝ μετεχουσþν σττ] δßκη πισεωτριþν, οι οποßεò κατÝστησαν

διÜδικοι μετÜ τη νüμιμη κλÞτευσÞ τουò (Üρθρα 5 Ν, 3869/20ι0 και 748 παρ,2 ΚΠολΔ)

και παρßστανται ωò εξÞò:

ι.ΗανþνυμητραπεζικÞεταιρßαμετηνεπωνυμßα«ΤΡΑΠΕΖΑΕυRοΒΑΝΚ
ERGASIAS ΑΕ» που εδρεýει στην ΑθÞνα, οδüò ¼θωνοò αΡ, 8 και

εκπροσωπεßται νüμιμα, που παραστÜθηκε δια τηò πληρεξοýσΙαò δΙΚηγüρΟυ

ΣουζÜναò ΛÝνη, η οποßα κατÝθεσε προτÜσειò,

2.ΗανþνυμητραπεζικÞεταιρßαμετηνεπωνυμßα«¶ΛΦΑΤΡΑΠΕΖΑΑ'Ε'»'
πουεδρεýειστηνΑθÞνα,οδüòΣταδßουαρ.40καιεκπροσωπεßταινüμιμα,που

παραστÜθηκε δια τηò πληρεξοýσιαò δικηγüρου Κωνσταντßναò ΜπεκιÜρη, η

οποßα κατÝθεσε προτÜσειò,

Η ΑΙΤοΥΣΑ ΖΗΤΑΕΙ να γßνει δεκτÞ για üσουò λüγουò επικαλεßται σε αυτÞ,

η απü 23_||_2οΙ2αßτησÞ τηò που κατατÝθηκε στη Γραμματεßα του Δικαστηρßου αυτοý



εκδηλþθηκαν αντιρρÞσειò κατÜ του σχεδßου διευθÝτησηò των οφειλþν και δεν

υποκαθßστανται αυτÝò, το δικαστÞριο ε¸γχει την ýπαρξη των αμφισβητοýμενων

απαιτÞσεων και την πλÞρωση των προυποθÝσεων του Üρθρου ι για τη ρýθμιση των

οφειλþν και απαλλαγÞ του οφειλÝτη t...] 2, Αν τα περιο¼σιακÜ στοιχεßα του οφειλÝτη

δεν εßναι επαρκÞ, το δικαστÞριο λαμβÜνονταò υπüψη τα πÜσηò φýσεωò εισοδÞματÜ

του, ιδßωò εκεßνα απü την προσωπικÞ του εργασßα, τη δυνατüτητα σ_ινεισφορÜò του

συζýγου, και σταθμßζονταò αυτÜ με τιò βιοτικÝò ανÜγκεò του ßδιου και των

προστατευüμενων μελþν τηò οικογÝνειÜò του, τον υποχρεþνει να καταβÜλει μηνιαßωò

και για χρονικü διÜστημα τριþν Ýωò πÝντε ετþν ορισμÝνο ποσü για την ικανοποßηση

των απαιÞσεων των πιστωτþν του, συμμÝτρωò διανεμüμενο»"

Απü τον συνδυασμü των προαναφερüμενων διατÜξεων συνÜγεται üτι στην

περßπτωση που το σχÝδιο του οφειλÝτη δεν γßνεται δεκτü απü τουò πιστωτÝò Þ αν

εκδηλþθηκαν αντιρρÞσειò, το δικαστÞριο πρÝπει κατ' αρχÞν να διαπιστþσει üτι τα

περιουσιακÜ στοιχεßα του οφειλÝτη δεν εßναι επαρκÞ, για να προβεß στη συνÝχεια σε

ορισμü μηνιαßων δüσεων. Αν εßναι επαρκÞ τα περιουσιακÜ στοιχεßα, η ρευστοποßησÞ

τουò κρßνεται αποτελεσματικÞ στην ικανοποßηση των πιστωτþν, χωρßò να χρειαστεß

καταβολÞ μηνιαßων δüσεων. ¼σον αφορÜ τα ρευστοποιÞσιμα περιουσιακÜ στοιχεßα του

οφειλÝτη, σημειþνεται üτι εßναι πιθανü να υπÜρχουν περιουσιακÜ στοιχεßα, των οποßων

η ρευστοποßηση εßναι δýσκολη λüγω ιδιοτÞτων Þ αξßαò. Εßναι ενδεχüμενο το

περιουσιακü στοιχεßο λüγω χαρακτηριστικþν Þ συνθηκþν αγορÜò να μην παρουσιÜσει

αγοραστικü ενδιαφÝρον και Ýτσι η εκποßησÞ του να κριθεß ασýμφορη, ΤÝλοò, απü τη

στÜθμιση των συμφερüντων, μπορεß να προκýψει üτι η διατÞρηση ενüò περιουσιακοý

στοιχεßου στη διÜθεση του οφειλÝτη, ωφελεß αυτüν πολý περισσüτερο σε σýγκριση με

το üφελοò των πιστωτþν και τη ζημßα του οφειλÝτη σε περßπτωση που το στερηθεß

αυτüò (ΕιρΕλευσ ΙΙ20|2, ΕιρΜουδ 2Ι20|2, ΕιρΑθ 4Ι201,2, ΕιρΠατρ 9Ι20Ι2,

Δημοσßευση ΝΟΜΟΣ, Ι. ΒενιÝρηò - Θ, ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ του Ν. 3869/20Ι0 για τα

ΥπερχρεωμÝνα ΦυσικÜ Πρüσωπα, Ýκδοση 20Ι Ι, σελ 2º2-275). ΠεραιτÝρω,

καθορßζονται απü το νüμο τα κριτÞρια που θα λÜβει υπüψη του το δικαστÞριο για τον

καθορισμü των μηνιαßων δüσεων του Üρθρòιυ S Ν. 3S69/20l0, ενþ απü το γρÜμμα του



νüμου δεν προκýπτει ελÜχιστο üριο στην ικανοποßηση των πιστωτþν, οýτε επηρεÜζεται

το τελικü ποσü τηò ικανοποßησηò απü το συνολικü ποσü τηò υπερχρÝωσηò του

οφειλÝτη. (I. ΒενιÝρηò _ Θ. ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ του Ν. 3869/20ι0 για τα ΥπερχρεωμÝνα

ΦυσικÜ Πρüσωπα, Ýκδοση 20ßι, σελ 223), ο νομοθÝτηò δßνει ιδιαßτερη βαρýτητα στα

εισοδÞματα απü την προσωπικÞ εργασßα του οφειλÝτη αλλÜ και σε αυτÜ του συζýγου,

αφοý για να υπολογισθοýν οι δüσειò για την αποπληρωμÞ των οφεý,þν,

προαφαιροýνται τα ποσÜ κÜλυψηò των αναγκþν του ßδιου του οφειλÝτη και τηò

οικüγÝνειÜò του, δεδομÝνσυ üτι αυτÝò πρÝπει να καλýψει πρþτα απü τα εισοδÞματÜ του,

πριν κ}ηθεß να αποπληρþσει τουò δανειστÝò του. Σημειþνεται üτι, εφüσον υπÜρχει

γÜμοò, ο σýζυγοò Ýχει υποχρÝωση συνεισφορÜò στα οικογενειακÜ βÜρη κατ, Üρθρο ΑΚ

1389. Συνεπþò, ο οφειλÝτηò υποχρεοýται να ανφÝρει τα εισοδÞματα του συζýγου του

και να συνυπολογιστοýν τα εισοδÞματÜ του στην αßτηση καθþò αυτοò/Þ συμμετÝχει

στην κÜλυψη των βιοτικþν αναγκþν του οφειλÝτη. ΑντιθÝτωò, αν υπÜρχει διαζýγιο ο

οφειλÝτηò δεν μπορεß να αναμÝνει το συνυπολογισμü των εισοδημÜτων του συζýγου

στην κÜλυψη των βιοτικþν του αναγκþν. ΠροβληματικÞ εßναι η περßπτωση τηò

διÜστασηò μεταξý συζýγων, οπüτε ο οφειλÝτηò δýναται να ζητÞσει να μην

συμπερι)rηφθοýν τα εισοδÞματα του συζýγου του στη δικαστικÞ ρýθμιση, αυτü ισχýει

üμωò μüνο αν αποδεßξει ο οφειλÝτηò üτι πρÜγματι δεν δýναται να αναμÝνει στην

κÜλυψη των αναγκþν του απü τα εισοδÞματα του συζýγου του, καθþò η διÜσταση Ýχει

επιφÝρει τÝτοια πνευματικÞ και φυσικÞ αποξÝνωση, þστε να καλýπτει κÜθε συζυγοò

αυτüνομα τιò βιοτικÝò του ανÜγκεò. ο οφειλÝτηò δεν υποχρεοýται να ανφÝρει και να

συνυπολογßσει τα εισοδÞματα του συζýγου του αν βρßσκονται σε τÝτοια διÜσταση þστε

να καθßσταται αδýνατη üχι μüνο η ωφÝλεια εκ του εισοδημÜτων του συζýγου αλλÜ

ακüμα και η διαπßστωση αυτþν. ουσιαστικÜ πρüκειται για ζÞτημα απüδειξηò òνþπιον

του δικαστηρßου üτι πρüκειται περß πραγματικÞò και üχι εικονικÞò διÜστασηò, Η

κατÜθεση αßτησηò διαζυγßου απü κÜποιον εκ των συζýγων Þ τουλÜχιστον αποδεικτικÜ

μÝσα που αποδεικνýουν την πραγματικÞ διÜσταση, εßναι απαραßτητα σε μια τÝτοια

περßπτωση, ΚατÜ κανüνα πÜντωò τμÞμα των εισοδημÜτων του συζýγου πρÝπει να

ανφÝρονται στην αßτηση Και δικαστικþò συνυπολογßζονται ακüμα κι αν υπÜρχει
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διαζýγιο Þ διÜσταση, αν υπÜρχει δυνατüτητα επιδßωξηò διατροφÞò σε βÜροò του

συζýγου, Αυτü οφεßλεται, καθþò και ο διαζευγμÝνοò Þ εν διαστÜσει σýζυγοò Ýχει

υποχρÝωση διατροφÞò του οφειλÝττ1 συζýγου υπü προýποθÝσειò, κατÜ τα οριζüμενα στα

Üρθρα ι390, ι391 , |392και1442 επΑΚ (I. ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ του Ν.

3869/20Ι0 για τα ΥπερχρεωμÝνα ΦυσικÜ Πρüσωπα, Ýκδοση 201Ι, σελ. |26,12º)"

Με την κρινüμενη αßτηση, üπωò παραδεκτÜ βελτιþθη5q_}Ξ_ ιτρ9φο9ικη

δÞλωση τηò πληρεξοýσιαò δικηγüρου τηò qη999gò ?τ99

οf,ßÜ «ατ με το δικüγραφο των προτÜσεþν τηò, η αιτοýσα - φυσικü πρüσωπο,

επικαλοýμηη1 üτι Ýχει περιÝλθει σε μüνιμη αδυναμßα π)ηρωμÞò των προò τιò καθ'þν

(πιστþτριεò) ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν τÞ§, που αναφÝρονται στην

περιεχüμειη1 στην αßτηση αναλυτικÞ κατÜσταση, ζητεß να επιιΦρωθεß το προτεινüμενο

απü αυτÞν σχÝδιο διευθÝτησηò οφειλþν, με καταβο}ιÞ μηδενικþν μηνιαßων δüσεων,

Üλλωò να γßνει ρýθμιση απü το δικαστÞριο σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 8 Ν.

3869Ι2010, καθþò και να εξαιρεθεß απü την ρευστοποßηση το μοναδικü περιουσιακü

τηò στοιχεßο, συνιστÜμενο σε Ýνα ΙΧΕ üχημα, þστε με την Þρηση τηò ρýθμισηò να

επÝλθει απαλλαγÞ τηò απü κÜθε τυχüν υφιστÜμενο υπüλοιπο των χρεþν τηò.

Με το παραπÜνω περιεχüμενο και αιτÞματα, η αßτηση αρμüδια καθ, ýλη και

κατÜ τüπο φÝρεται για συζÞτηση στο δικαστÞριο αυτü, üπου Ýχει την κατοικßα τηò η

αιτοýσα, κατÜ την διαδικασßα τηò εκοýσιαò δικαιοδοσßαò των Üρθρων º41 επ. ΚΠολΔ

(Üρθρο 3 Ν. 3869/2010) και εßναι νüμιμη, σýμφωνα με üσα αναφÝρονται στη μεßζονα

σκÝψη, στηριζüμενη στιò διατÜξειò των Üρθρων Ι,4,8 και 1Ι του Ν.3869ß20Ι0,

Αντßθετα, το αßτημα περß εξαßρεσηò απü την ρευστοποßηση του Üρθρου 9 παρ. l του

ßδιου ωò Üνω νüμου, τηò κινητÞò περιουσßαò τηò αιτοýσαò εßναι μη νüμιμο και πρÝπει να

απορριφθεß, αφοý απü τη σαφÞ διατýπωση του προαναφερθÝντοò Üρθρου 9 Ν.

3869/2010 συνÜγεται üτι υπÜρχει δυνατüτητα εξαßρεσηò μüνο τηò εκποßησηò τηò κýριαò

κατοικßαò του οφειλÝτη, ενþ δεν δýναται ο αιτþν να ζητÞσει την εξαßρεση Üλλου

ακιγÞτου, οποιοδÞποτε κι αν εßναι αυτü και φυσικÜ δεν δýναται να ζητÞσει την

εξαßρεση απü την εκποßηση κυτητþν πραγμÜτων (I. ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ

του Ν. 3869/20Ι0 ¾ια τα ΥπερχρεωμÝνα ΦυσικÜ Πρüσωπα, Ýκδοση 2011, σεL295),
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ΠρÝπει επομÝνωò, κατÜ το μÝροò που κρßθηκε νüμιμη η κρινüμενη αßτηση, να εξετασθεß

και ωò προò την ουσιαστικÞ τηò βασιμüτητα, εφüσον για το παραδεκτü τηò: α)

τηρÞθηκε η προδικασßα του εξωδικαστικοý συμβιβασμοý με τη διαμεσολÜβηση

προσþπου απ, αυτÜ που Ýχουν σχετικÞ εξουσßα απü το νüμο κατ, Üρθρο 2παρ" 1 και 2

Ν, 3869ß20t0, ο οποßοò (συμβιβασμüò) απÝτυχε, üπωò βεβαιþνεται απü τη

διαμεσολαβÞτρια δικηγüρο ΕλΑ/η Μεζßνη, β) η κρινüμενη αßτηση κατατÝθηκε μÝσα

στην εξÜμηνη προθεσμßα του Üρθρου 2 παρ. ι Ν. 3869/20ι0 απü την αποτυχßα του

εξο:δικαστικοý συμβιβασμοý (αποτυχßα εξωδικαστικοý σομβιβασμοý στιò 30-7-20L2

και κατÜθεση κρινüμενηò αßτησηò στιò 29_L|_2οt2), γ) δεν εκκρεμεß Üλλη αßτηση τηò

αιτοýσαò για ρýθμιση των χρεþν τηò στο ΔικασÞριο αυτü Þ Üλλο Ειρηνοδικεßο τηò

χþραò, οýτε Ýχει εκδοθεß απüφαση για ρýθμιση των οφειλþν τÞζ, üπωò διαπιστþθηκε

μετÜ απü αυτεπÜγγελτο Ýλεγχο κατ, Üρθρο 13 παρ. 2 του ιδßου ωò Üνω νüμου (βλ"

του Ειρηνοδικεßου Αθηνþν υπ' αριθμ, πρωτ,

.:Ι), α) κλητεýθηκαν εμπρüθεσμα και νομüτυπα, üπωò ανωτÝρω

αναφÝρεται, οι μετÝχουσεò πιστþτριεò κατ, Üρθρο 5 παρ" 1 Ν" 3869/2010 (βλ. τιò υπ,

αριθμü 4º86Γι2:l-Ι2-20L2 και 4787 Γι2L-12-2012 εκθÝσειò επßδοσηò τηò διορισμÝνηò

στο Πρωτοδικεßο Αθηνþν δικαστικÞò επιμελÞτριαò Αντωνßαò Δημ, ΚοπανιτσÜνου), ε)

κατατÝθηκαν εμπρüθεσμα στη γραμματεßα του Δικαστηρßου αυτοý τα Ýγγραφα του

Üρθρου 4 παρ,2 και 4 Ν, 3869/20ι0, Þτοι βεβαßωση αποτυχßαò του εξωδικαστικοý

συμβιβασμοý και υπεýθυνη δÞλωση για την ορθüτητα και πλr,lρüτητα τηò οικονομικÞò

κατÜστασηò με τα αποδεικτικÜ Ýγγραφα αυτÞò (üπωò ο νüμοò ßσχυε πριν την

τροποιποßηση του Ν" 4ι61120ι3 και εφαρμüζεται gν προκειμÝνω στην προδικασßα κατ,

Üρθρο 19 παρ. 3 Ν. 4161/20ι3) και στ) απÝτυχε ο δικαστικüò συμβιβασμüò, δοθÝντοò

üτι δεν Ýχει γßνει δεκτü το προτεινüμενο απü την αιτοýσα σχÝδιο διευθÝτησηò οφειλþν

απü τιò μετÝχουσεò στη δßκη πιστþτριεò (βλ. τιò εμπρüθεσμα κατατεθεßσεò Ýγγραφεò

παρατηρÞσειò των καθ'þν),

Η πληρεξοýσια δικηγüροò τηò πρþτηò καθ'Þò πιστþτριαò «ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», με τιò προτÜσειò που νομüτυπα κατÝθεσε, κατ,

εκτßμηση των ισχυρισμþν τηò, ομολüγησε την ýπαρξη δανειακÞò σýμβασηò τηò



αιτοýσαò _ οφειλÝτη και προÝβαλε τα εξÞò: Ι) ΑιτιολογημÝνη Üρνηση Τηò αßησηò ωò

προò τη μονιμüτητα τηò αδυναμßαò πληρωμÞò τηò αιτοýσαò διüτι καμßα μεταβολÞ δεν

Ýχει επÝλθει στα οικονομικÜ τηò απü το Ýτοò 2009 και η αιτοýσα εξυπηρετοýσε

κανονικÜ τιò υποχρεþσειò τηò προò την εν λüγω καθ'Þò μÝχρι και δýο μÞνεò πριν την

κατÜθεση τηò κρινüμαηò αßτησηò, 2) Ισχυρισμü περß απαραδÝκτου τηò αßτησηò λüγω

αοριστßαò διüτι αφενüò δεν αναφÝρει τον χρüνο ανÜληψηò κÜθε οφεΙλÞò Τηò, αφεΤÝρΟυ

δεν δηλþνει την οικονομιΚÞ ενßσχυση που λαμβÜνει απü τα εισοδÞματα του συζýγου

τηò, με τον οποßο ισχυρßζεται üτι βρßσκονται σε διÜσταση αλλÜ δεν Ýχει διαζευχθεß, ο

ισχυρισμüòαυτüòεßναιμηνüμιμοòκαιπρÝπεινααπορριφθεßκαιωòπροòταδýοσκÝ}ιη

του, διüτι η κρινüμειΙη αßτηση περιÝχει üλα τα στοιχεßα που απαιτοýνται απü η διÜταξη

του Üρθρου 216 παρ, ι ΚΠολΔ και απü τιò αναφερüμενεò στη μεßζονα σκÝψη διατÜξειò

του Üρθρου 4 παρ. ι Ν. 3869/2010 για τη θεμελßωση του ασκουμÝνου δικαιþματοò,

Σημειþνεται, ειδικüτερα, üτι η αναφορÜ στην αßτηση του οφειλÝτη το¼ ακριβοýò

χρüνου ανÜληψηò των χρηματικþν του οφειλþν δεν φαßνεται να να επιβÜλλεται Üμεσα

ΚαιευθÝωòαπüτονüμο.ΤυχüνδεÝλλειψηαυτþντωνστοιχεßωνμπορεßνα
συμπληρωθεßμετιòπροτÜσειòκατ'Üρθρο236ΚΠολΔαλλÜκαιναπροκýψειαπüτιò

αποδεßξειò. ¼σον αφορÜ δε την πραγματικÞ διÜσταση μεταξý συζýγων και τη

συνακüλουθη ýπαρξη υποχρÝωσηò συνεισφορÜò στα οιΚογενειακÜ βÜρη, αυτü εßναι

ζÞτημα απüδειξηò, σýμφωνα με üσα αναφÝρονται αναλυτικÜ στη μεßζονα σκÝψη, 3)

Νüμιμοαßτημα(Üρθρο9παρ.lΝ'3869/20ι0)ρευστοποßησηòτηòπεριουσßαòτηò

αιτοýσαò.

Ηπληρεξοýσιαδικηγüροòτηòδεýτερηòκαθ'Þò«¶ΛΦΑΤΡΑΠΕΖΑΑ.Ε.»,με

τιò προτÜσειò που νομüτυπα κατÝθεσε, κατ' εκτßμηση των ισχυρισμþν Τηò, ΟμΟλüγησε

τηνýπαρξητωνδανει'ακþνσυμβÜσεωντηòαιτοýσαò-οφειλÝτηκαιπροÝβαλεταεξÞò:

ι) Αιτιολογημηη Üρνηση τηò αßτησηò λüγω Ýλλειψηò τηò προýπüθεσηò τηò μüνιμιηò

αδυναμßαòπ?,ηρωμÞòστοπρüσωποτηòαιτοýσαò.2)ΙσχυρισμüπερßαπαραδÝκτουτηò

αßτησηòλüγωαοριστßαòδιüτιαφενüòδεναναφÝρΟνταιταπραγματικÜπεριστατικÜπου

οδÞγησαν τηò αιτοýσαò σε αδυναμßα πληρωμþν και αφετÝρου δεν κÜνΕι καμßα αναφορÜ

σταεισοδÞματατουσυζýγουτηò,ενþüφειλενατααναγρÜψειπαρÜτογεγονüòτηò



μετα_h5 τουò διÜστασηò. Ο ισχυρισμüò αυτüò εßναι απορριπτÝοò για τουò λüγουò που

αναφÝρονται και παραπÜνω" Σημειþνεται, ειδικüτερα, üτι δεν υπÜρχει υποχρÝωση του

οφειλÝτη να αναφÝρει πþò περιÞλθε σε οικονομικÞ αδυναμßα Þ και να προσδιορßζει απü

που ανευρßσκει το ποσü για το κüστοò διαβßωσηò αυτοý και τηò οικογÝνειÜò του

(ΕιρΛαρ 106Ι2011 ΤΝΠ ΔΣΑ, Ειρθεσ 6546Ι20ΙΙ, ΕιρΑλμωπ 60Ι2012, Δημοσßευση

ΝΙΟΜΟΣ). 3) ¸νσταση περß καταχρηστικÞò Üσκησηò τηò αßτησηò διüτι η αιτοýσα δεν

βρßσκεται σε αδυναμßα πληρωμÞò, η οποßα πρÝπει να απορρφιθεß ωò μη νüμιμη, αφοý

τα εκτιθÝμενα απü την καθ'Þò πραγματικÜ περιστατικÜ, και αληθÞ υποτιθÝμενα, δεν

θεμελιþνουν την Ýwοια τηò ΑΚ 281, αλλÜ αποτελοýν αιτιολογημÝιη Üρνηση τηò

αßτησηò.

Απü την εκτßμηση τηò Ýνορκηò κατÜθεσηò στο ακροατÞριο του μÜρωρα τηò

αιτοýσαò και απü üλα ανεξαιρÝτωò τα επικαλοýμενα και προσκομιζüμενα Ýγγραφα των

διαδßκων, αποδεßχθηκαν πλÞρωò τα εξÞò: Η αιτοýσα, ηλικßαò 58 ετþν (γενιηlθεßσα το

Ýτοò Ι955), εßναι Ýγγαμη με τον Γεþργιο Μπαραλü απü το Ýτοò 1975 και απü το γÜμο

τουò απÝκτησαν δýο ενÞλικα πλÝον και οικονομικÜ ανεξÜρτητα τÝκνα. Η αιτοýσα

εργαζüταν στο παρελθüν σε εποχιακÝò εργασßεò, εßτε σε ξενοδοχεßα εßτε σε

συσκευαστÞρια φροýτων. Απü το Ýτοò 2009 αντιμετþπισε σοβαρÜ προβλÞματα υγεßαò

με την καρδιÜ τηò, υπÝστη χειρουργικÞ επÝμβαση προò τοποθÝrηοη βηματοδüτη και σε

συνδυασμü με προýπÜρχοντα ψυχολογικÞò φýσηò προβλÞματÜ τηò (χρüνια κατÜθλιψη

και ανορεξßα), σταμÜτησε να εργÜζεται και ξεκßνησε να λαμβÜνει αναπηρικÞ σýνταξη

ýψουò 387,30 ευρþ μηνιαßωò απü τον ασφαλιστικü φορÝα τηò Ι"Κ.Α. Η αιτοýσα Ýχει

αναλÜβει τη φροντßδα τηò δεκαοκτÜχρονηò εγγονÞò τηò Αναστασßαò (παιδß τηò κüρηò

τηò), η οποßα εßναι Üτομο με ειδικÝò ανÜγκεò, πÜσχουσα απü νοητικÞ στÝρηση,

βαρηκοΤα, διαταραχÝò συναισθηματικÝò, προβλÞματα λüγου και επιληψßα. Η εγγονÞ τηò

αιτοýσαò Ýχει εγκαταλειφθεß απü αμφüτερουò τουò γονεßò τηò, φοιτÜ σε σχολεßο ειδικÞò

αγωγÞò και λαμβÜνει απü το Ýτοò 2007 επßδομα κοινωνικÞò πρüνοιαò ýψουò 230 ευρþ

μηνιαßωò. Σημειþνεται üτι κρßνονται εντελþò αναπüδεικτα και αβÜσιμα στην ουσßα üσα

αναφÝρει η αιτοýσα με τιò προτÜσειò τηò περß πρüσφατηò μεßωσηò του επιδüματοò

αναπηρßαò τηò ßδιαò σε ποσü 173 ευρþ, καθþò και περß αναστολÞò του επιδüματοò
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κοινωνικÞò πρüνοιαò τηò εγγονÞò τηò, αφοý κανÝνα Ýγγραφο δεν προσκομßζεται

σχετικÜ, ενþ το αντßγραφο τηò τελευταßαò σελßδαò του τραπεζικοý βιβλιαρßου τηò

αιτοýσαò που προσκομßζεται και στο οποßο εμφαßνεται η κατÜθεση ποσοý Ι73,04 ευρþ

στο λογαριασμü τηò στιò23-Ι2-2013 και στιò 30-Ι-20Ι4, κρßνεται αποσπασματικü και

ουδüλωò ενδεικτικü τηò συνολικÞò κατÜστασηò περß τηò απüληψηò του επßμαχου

επιδüματοò αναιτηρßαò"Και αυτü διüτι αφενüò δεν Ýχει προσκομιστεß ολüκßιηρο το

βιβλιÜριο þστε να προκýπτει εÜν το επßδομα καταβÜλλεται Üπαξ κÜθε μÞνα Þ σε

δüσειò, οýτε αναγρÜφεται αιτιολογßα πλÜι σε κÜθε ποσü þστε να μπορεß να σι-ιναχθεß

συμπÝρασμα για το αν η σι)γκεκριμÝιτη καταβολÞ αφορÜ στο επßδομα αναπηρßαò Þ üχι,

τÝλοò δε, το προσκομιζüμενο αντßγραφο τραπεζικοý βιβλιαρßου Ýρχεται σε πλÞρη

αντßθεση με το επßσηò προσκομιζüμενο απü την ßδια την αιτοýσα ειημερωτικü

σημεßωμα συντÜξεων του ΙΚΑ, üπου φαßνεται για τον ΔεκÝμβριο 20Ι3 πληρωτÝο ποσü

326,3º ευρþ και με αναγνþριση υπολοßπου οφειλÞò Ι95,35 ευρþ. ¼σον αφορÜ την

διÜσταση μεταξý τηò αιτοýσαò και του συζýγου τηò απü δεκαετßαò, χωρßò να Ýχουν

λÜβει διαζýγιο, οýτε κι αυτÞ αποδεßχθηκε, αφοý, ανεξÜρτητα απü τιò ηροσΡ.ιικÝò

συζυγßκÝò τουò σχÝσειò σε εþεδο αγÜ7ηò, επικοινωνßαò και 9λληΔρστÞρ]ξηò, η

αιτdýσα εξακολουθεß να προβαßνει σε κοινÝò φορολογικÝò δηλþσε_ιLφ_:q_g!ζυ¾Ý_τJò'---
(βλ προσκομιζüμενα εκκαθαριστικÜ σημειþματα των οικονομικþν ετþν 20Ι Ι, 2012 και

20Ι3), ενþ επßσηò διαφαßνεται üτι διαμÝνουν στην ßδια οικßα στο Βασιλικü Κορινθßαò,

ιδιοκτησßαò του συζýγου τηò αιτοýσαò και δηλωμÝνηò ωò κýριαò κατοικßαò αμφüτερων,

Συνεπþò, πρÝπει να συνυπολογιστεß στο μηνιαßο εισüδημα τηò αιτοýσαò και

συνεισφορÜ του συζýγου τηò στα οικογενειακÜ βÜρη, τηò τÜξεωò των 300 ευρþ

(βλ εκκαθαριστικÜ

σημειþματα και δÞλωση Ε9 του Ýτουò 2005) προκýπτει üτι ο τελευταßοò Ýχει σημαντικÞ

αγροτικÞ ακßνητη περιουσßα και το εισüδημÜ του προÝρχεται απü την εκμετÜλλευση

αυτÞò με εκμßσθωση. Η αιτοýσα δεν Ýχει καθüλου ακßνητη περιουσßα αλλÜ μüνο Ýνα

ΙΧΕ αυτοκßνητο üχημα, με αριθμü κυκλοφο ρΙαò ΖΖΙ - 5322, μÜρκαò PEUGEOT, Ýτουò

κυκλοφορßαò 2000 και εκτιμþμενηò εμπορικÞò αξßαò περß τα 1.000 ευρþ, το οποßο

χρησιμοποιεßται για τιò απαραßτητεò ριετακινÞσειò τηò ßδιαò τηò αιτοýσαò και τηò



.+

εγγονÞò τηò, Με βÜση τα παραπÜνω, τα Ýσοδα τηò αιτοýσαò ανÝρχονται περß τα 900

ευρþ μηνιαßωò, ενþ στο ßδιο περßπου ýψοò εκτιμþνται και τα Ýξοδα διαβßωσÞò τηò,

σýμφωνα με τα διδÜγματα τηò κοινÞò πεßραò, αφοý, παρüλο που διαμÝνει σε οικßα για

την οποßα δεν πληρþνει μßσθωμα και οι λογαριαμοß για ηλεκτροφωτισμü, νερü και

θÝρμανση καλýπτονται απü κοινοý με το σýζυγο, ωστüσο οι δαπÜνεò κÜλυψηò των

ιδιαßτερων αναγκþν τηò προστατευüμενηò εγγονÞò τηò εßναι αυξημÝνεò, κυρßωò λüγω

ιατρικþν εξüδων, ενþ προò κÜλυψη ορισμÝνων αναγκþν τηò εγγονÞò τηò η αιτοýσα

λαμβÜνει βοÞθεια ατΕ6 το «Χαμüγελο του Παιδιοý», καθþò επßσηò στηρßζεται

οικογομικÜ απü διÜφορουò κοινωνικÜ ευαισθητοποιημÝνο¼ò γεßτονεò και φßλουò, που

συχνÜ συνδρÜμουν ακüμα και με τρüφιμα (βλ Ýνορκη κατÜθεση μÜρτυρα),

ΠεραιτÝρω αποδεßχθηκε üτι σε χρüνο προγενÝστερο του Ýτουò απü την

κατÜθεση τηò Ýνδικηò αßτησηò, η αιτοýσα εßχε αναλÜβει απü τιò μετÝχουσεò στη δßιq

πιστþτριεò τιò εξÞò δανειακÝò υποχρεþσειò: Απü την πρþτη καθ'Þò «ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK ERGASIAS ΑΕ»> Ýλαβε καταναλωτικü δÜνειο, που τηò χορηγÞθηκε με

την υπ' αριθ. 2068531068 συμβαση και η οφειλÞ για το οποßο ανερχüταν την Ι Ι-4-

2012 (ημερομηνßα χορÞγησηò βεβαßωσηò οφειλþν απü την καθ,Þò προò την αιτοýσα)

σε ποσü 4.ºº2,82 ε¼ρþ. Η εν λüγω οφειλÞ, ωò προερχüμενη απü ανÝγγυα απαßτηση τηò

καθ'Þò, που παýει να εκτοκßζεται απü την επßδοση σε αυτÞν τηò κρινüμαη,lò αßτησηò

κατ, Üρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3s69/2010, θα ληφθεß υπüψη στο προαναφερüμòνο ýψοò τηò,

αφοý η καθ'Þò δεν παρÝχει στοιχεßα περß του ακριβοýò ποσοý αυτÞò κατÜ την κρßσιμη

ωò Üνω ημερομηνßα επßδοσηò, òν προκειμfuω 21-12-20|2. Απü την δεýτερη καθ,Þò

«¶ΛφΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» η αιτοýσα Ýλαβε: Α) Καταναλωτικü δÜνειο ρýθμισηò, που

τηò χορηγÞθηκε με την υπ, αριθ. 238747ι συμβαση και η οφειλÞ για το οποßο

ανερχüταν την |7-4-20Ι2 (ημερομηνßα χορÞγησηò βεβαßωσηò οφειλþν απü την καθ'Þò

προò την αιτοýσα) σε ποσü 4,839,57 ευρþ. Β) ΠιστωτικÞ κÜρτα που τηò χορηγÞθηκε με

την υπ' αριΘ.2005ΙΙΙΙ5395000 σιιμβαση και η οφειλÞ για την οποßα ανερχüταν την

Π_4_2α]12 (ημερομηνßα χορÞγησηò βεβαßωσηò οφειλþν απü την καθ,Þò προò την

αιτοýσα) σε ποσü Ι96,04 ευρþ. Γ) ΠιστωτικÞ κÜρτα που τηò χορηγÞθηκε με την υπ'

αριθ. 200804225α8º000 συμβαση και η οφειλÞ για την οποßα ανερχüταν ºην Ι7-4-2012

\
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(ημερομηνßα χορÞγησηò βεβαßωσηò οφειλþν απü την καθ,Þò προò την αιτοýσα) σε

ποσü Ι ,692,65 ευρþ. Δ) Καταναλωτικü δÜνειο που τηò χορηγÞθηκε με την υπ' αριθ.

|947L59 συμβαοη και η οφειλÞ για το οποßο ανερχüταν αlν 17-4-20Ι2 (ημερομηνßα

χορÞγησηò βεβαßωσηò οφειλþν απü την καθ,Þò προò την αιτοýσα) σε ποσü 2.064,26

ευρþ. ¼λεò οι παραπÜνω οφειλÝò προò την δεýτερη καθ'Þò, συνολικοý ýψουò 8"792,52

ευρþ, ωò προερχüμενεò απü ανÝγγυεò απαιτÞσειò τηò καθ,Þò, που παýουν να

εκτοκßζεται απü την επßδοση τηò κρινüμενηò αßτησηò σε αυτÞν κατ' Üρθρο 6 παρ. 3 Ν.

3869Ι20Ι0, θα ληφθοýν υπüψη στο προαναφερüμενο ýψοò τουò, αφοý η καθ'Þò δεν

παρÝχει στοιχεßα περß του ακριβοýò ποσοý εκÜστηò κατÜ την κρßσιμη ωò Üνω

ημερομηνßα επßδοσηò (2L-l2-20L2). Το σýνολο των οφειλþν τηò αιτοýσαò προò τιò δýο

πιστþτριÝò τηò μαζß ανÝρχεται σε Ι3.565,34 ευρþ,

Απü τα ανωτÝρω συνÜγεται üτι η αιτοýσα, λüγω των αυξημÝνων αναγκþν

φροντßδαò τηò εγγονÞò τηò, για την οποßα χρειÜζεται να διαθÝτει ολüκληρο το

προσωπικü τηò εισüδημα, χωρßò να Ýχει στÞριξη ηθικÞ και οικονομιια1 απü τον σýζυγü

τηò, Ýχει περιÝλθει σε μüνιμη και διαρκÞ αδυναμßα να πληρþνει τιò ληξιπρüθεσμεò

χρηματικÝò οφειλÝò τÞ§, Þ δε αδυναμßα τηò να ανταποκριθεß στιò χρηματικÝò τηò

υποχρεþσειò δεν οφεßλεται σε δüλο, αλλÜ στιò προαναφερθεßσεò περιστÜσειò.

Με βÜση τα παραπÜνω αποδειχθÝντα, συντρÝχουν στο πρüσωπο τηò αιτοýσαò

οι προýποθÝσειò για την υπαγωγη τηò στη ρýθμιση του Ν, 3869/2010 και ειδικüτερα

αυÞ του Üρθρου 8 παρ. 2, περß καταβολÞò μηνιαßωò δüσεων συμμÝτρωò προò τιò

καθ'þν. Αντßθετα, κρßνεται üτι εν προκειμÝνω δεν χρÞζει εφαρμογÞò η διÜταξη του

Üρθρου 9 παρ. l Ν. 3869/2010 περß ρευστοποßησηò των περιουσιακþν στοιχεßων του

οφει¸τη, αφοý, το μοναδικü κινητü ιδιοκτησßαò τηò αιτοýσαò, Þτοι Ýνα αυτοκßιητο

üχημο, που περιγρÜφεται παραπÜνω, τηò εßναι απολýτωò αναγκαßο για τιò μετακινÞσειò

τηò ßδιαò και τηò εγγονÞò τηò. Επßσηò εκτιμÜται üτι το εν λüγω αυτοκßυlτο δεν θα

προκαλÝσει αγοραστικü ενδιαφÝρον, λüγω παλαιüτηταò και ενüψει τηò οικονομικÞò

κρßσηò που πλÞττει την αγορÜ, ενþ απü τη στÜθμιση των συμφερüντωτ,, κρßνεται üτι

διατÞρηση του συγκεκριμÝνου περιουσιακοý στοιχεßου στη διÜθεση τηò οφειλÝτη,

ωφελεß αυτÞν πολý περισσüτερο σε σýγκριση με το οικονομικü üφελοò που θα
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λÜμβαναν οι πιστωτÝò απü την εκποßησÞ του, σýμφωνα και με üσα ανφÝρονται στη
μεßζονα σκÝψη.

¼σον αφορÜ το ειδικüτερο περιεχüμενο τηò τριετοýò Ýωò πενταετοýò
ρýθμισηò του Üρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3s69/20l0, λαμβανομÝνων υπüψη των εισοδημÜτων
τηò αιτοýσαò και των βιοτικþν αναγκþν τηò ßδιαò και τηò προστατευüμsνηò εγγονÞò
Τηò, ΚρßνεΤαΙ üΤΙ ΤΟ προò διÜθεση στιò πιστþτρεò τηò αιτοýσαò ποσü πρÝπει γα οριστεß
σε εΚαΤü (Ι00) ευρþ μηνιαßωò και για πÝντε Ýτη. Το ποσü αυτü εßγαι εγτüò τωγ
δυνòßτοτÞτων τηò αιτοýσαò και δεν θα επηρεÜσει αρτ,ητικÜ το βιοτικü τηò επßπεδο. Η
μηνιαßα δüση των Ι00 ευρþ θα διατεθεß για την τμηματικÞ εξüφληση του χρÝουò τηò
αιτοýσαò προò τιò καθ'þν, συνολικοý ýψουò 13.565,34 ευρþ, διανεμüμενη συμμÝτρωò
σε αυΤÝò ωò εξÞò: Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» θα λÜβει το ποσü των
35,Ι8 ευρþ μηνιαßωò (Ι00 Χ 4.772,82: 13.565,34 : 35,ι8) και η «¶ΛφΑ τΡΑπΕΖΑ
ΑΕ» θα λÜβει το ποσü των 64,82 ευρþ μηνιαßωò (Ι00 Χ 8.792,52 : Ι3.565,34 = 64,82),
ΜετÜ την ολοκλÞρωση των καταβολþν αυτþν στο τÝλοò τηò πενταετßαò (60 μηνιαßεò
δüσεΙò) η πρþτη καθ'Þò «ΤΡΑΠΕΖΑ EURoBANK ERGASIAS ΑΕ» θα Ýχει λÜβει
συνολικÜ το ποσü των 2,Ι10,80 ευρþ (35,Ι8 ευρþ το μÞνα Χ 60 μÞνεò:2,ΙΙ0,80
ευρþ) ΚαΙ η δεýΤερη καθ'Þò «¶ΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» θα Ýχει λÜβει συνολικÜ το ποσü
των 3.889,20 ευρþ (64,82 ευρþ το μÞνα Χ 60 μÞνεò = 3.889,20 ε¼ρþ).

Κατ' ακολουθßα των ανωτÝρω, πρÝπει η κρινüμενη αßτηση να γßνει εν μÝρει
δεκτÞ ωò βÜσιμη στην ουσßα και να ρυθμιστοýν οι αναφερüμενεò στην αßτηση αυτÞ
οφειλεò τηò αιτοýσαò, üπωò αναφÝρεται στο διατακτικü. Η απαλλαγÞ τηò αιτοýσαò απü
κÜθε υφιστÜμενο υπüλοιπο οφειλÞò Ýναντι των πιστωτριþν τηò θα επÝλθει σýμφωνα με
ΤΟ νüμΟ (ÜρθρΟ Ι Ι παρ. l Ν. 3869Ι20|0) μετÜ την κανονικÞ εκτÝλεση τωγ
υποχρεþσεων που τηò επιβÜλλονται με την απüφαση αυτÞ και με την επιφýλαξη τηò
τυχüν τροποποιÞσεωò Γηò παροýσαò ρýθμισηò.

ΔικαστικÞ δαπÜτ,η δεν επιδικÜζεται σýμφωνα με το Üρθρο 8 παρ. 6 του Ν.
3869ι20ll0,

L2



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔικÜζει με παρüιπεò τουò διαδßκουò.

ΔÝχεται εν μερει την αßτηση.

Ρυθμßζει τα χρÝη τηò αιτοýσαò φ μηιηαßεò καταβολÝò προò τιò καθ'þν πιστþτριεò

σιινολικοý ποσσý εκατü (100) αιριb Ýκαστη και επß μßα πενταετßα (60 δüσεη),

καταβαλλüμενεò εντüò του πρþτου πενθημÝρσυ κÜθε μÞνα αρχÞò γενομÝνηò απü τον

πρþτο μÞνα μετÜ την κοινοποßηση προò τº,ιν αποýσα τηò παροýσαò απüφασηò και

διανεμüφνεò ωò εξÞò; στι]ν «ΤΡΑΙΙΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» θα

καταβÜλ"λεται το ποσü των 35,Ι8 ευρþ ;"ιηνιαßωò και στην «¶ΛΦΑ ΤΡΑΙΙΕΖΑ ΑΕ» θα

καταβÜλλεται το ποσü των 64,82 alpdl μηνιαßωò.

ΑπαλλÜσσει την αποýσα. απü κÜθε υφιστÜμενο υπüλοιπο τηò οφαλÞò τηò προò τι.ò

mσþτρεò τρýττεζεò, μετÜ την κανονικÞ ειòτÝλεση των υποχρεþσεων που τηò

επιβÜλλονται με την παροýσα απüφαση ρυθμισηò.

Κρßθηκε, αποφασθσθηκε και δημοσεýθηκε στο ΚιÜτο, σε Ýκτακτη δημüσια

συνεδρßαση στο ακροατÞριü του, απüγτων των διαδßκων και των πληρεξουσßων

διqγüρων τουò, στιò Ξ9.-..6.-Ζ0 ι +.

ΙΙΕ Ο ΓΡΑΜΙΙ{ΑΤΕΑΣΙΡΣ
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