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ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΔΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αποτελοýμενο απü ττºν Εψηνοδßq ΞυλοκÜστρου Ευγενßα

Κουδοýη και το ΓραμματÝα Νικüλαο ΔημητριÜδη.

Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü τουlστιò 15 Ιανουαρßου 2015,

για να δικÜσει τηò υπüθεση μεταξý:

Των αιτοýτπων: 1)Σπιιρßδωνα Θεοδωρüπουλου του Κων/νου,

2)Βασιλικτlò Κουφοý του Ευστρατßσιτ, συζ. Σπυρßδωνα Θεοδωρüπουλου,

κατοßκων ΞυλοκÜστρου, οι οποßοι παραστÜθηκαν διÜ τηò πληρεξουσßαò

τουò διιòηγüρου ΕλÝιηò Μεζßνη.

Των καΘ' ων η αßτηση: 1)Ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρεßαò με την

επωνιτμßα "ΤρÜπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", που εδραιει σπºν ΑθÞνα

και εκπροσωπεßται νüμιμα, ωò καθολικÞ διÜδοχοò τηò πρþην ανþνυμηò

τραπεζικÞò εταιρεßαò με ,πιν επωνιτμßα "ΝÝο Ταχυδρομικü ΤαμιαιτÞριο

Ε)λÜδοò Α.Τ.Ε. ", λüγω συγχþναησηò με απορρüφηση τηò δαττερηò απü

ην πρþττl,δυνÜμει τηò υπ' αριθμ. Κ2-º65ΙΙ2º.L2.20Ι3 απüφασηò του

Υπουργεßου ΑνÜπτιιξηò και Ανταγωνιστικüτιlταò. Η ανþνιιμη τραπεζικÞ

εταιρεßα με π]ν επωνιτμßα "ΝÝο Ταχυδρομικü ΤαμιαητÞριο ΕλλÜδοò

ΑΤΕ" εßχε διαδεχθεß κατÜ νüμον ττ]ν πρþην τραπεζικÞ εταιρεßα

"Ταχυδρομικü ΤαμιευτÞριο ΕλλÜδοò ΑΤΕ", η οποßα εßχε με η σειρÜ τηò

διαδεχθεß ττlν πρþην ανþνυμη τραπεζικÞ εταιρεßα με την επωνι;μßα "Τ

ΒΑΝΚ Ανþνιιμη Τραπεζικι1 Εταιρεßα", ωò η επωνιιμßα αυτÞò εßχε

προÝλθει εκ τηò μετονομασßοò τηò πρþην '¶ΣΠΙΣ ΒΑΝΚ Ανþνυμη

Τραπεζικτ1 Εταιρεßαj' η οποßα παραστÜθηκε δια τηò πhºρεξουσßαò ττlò

διιqγüρου Μαρßναò ΜαυραγÜττη.

2) Ανþνιιιτηò τραπεζικτιò εταιρεßαò με την επωνυμßα '¶ΛΦΑ ΤΡΑΙ¸ΖΑ

Α.Ε." και το διακριπκü τßτλο '¶LΡΗΑ ΒΑΝΚ", που εδραιει στην

ΑθÞνα και εκπροσωπεßται νüμιμια, η οποßα δεν πιτραστÜθηκε.
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οι αιτοτχτε5ßητησαγνα γßνει δεκη η απü 4-1 Ι-2ΟΙ4 με αýξΟνΤα

αριθμüκατÜθεσηò180/2014αßτησÞτs,.ιJ,ττºSοποßαòδικÜσιμοòορßστtlκεη

18-12-2014 και, μετÜ απü αναβοßÞ, σιιφlτÞθηκε την πιο πÜνω

αναφερο μÝνη η μερο μηνßα,

ΚατÜ τη συζÞτηση τηò υπüθεσηò και κατÜ την εκφþττησÞ ,ηò απü τη

σειρÜ του οικεßου τηνακßου, οι πληρεξοýσιοι Δικτ,lγüροι των διαδßκων,

αφοý ανÝπτυξαν τουò ισχυρισμοýò τουò, ζÞτησαν να γßνουν δεκτοß,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΙDΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΙΙΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ.Üρθ.763ΚΠολΔ,οιαποφÜσειòτηòεκοýσιαòδικαιοδοσßαò

εκδηλþνουν τιò fiτομεò συνÝπειεò τουò απü τη δημοσß*þ τουòrκαθþò

οýτε η προθεσμßα οýτε η Üσι«ιιlση ,Γηò Ýφεσηò αναστÝλλουν εχ lege τα

ι

αποτελÝσματα τουò ενþι για το λüη,ο αυτü, Üλλωστε, δεν ιeηρýσσονται

προσωρινÜ εκτελεστÝò (Βλ, ΕφΠειρ 4ΙΙ986 Δ1936, 819, Εφθεσ

1969/1986Αρμ1986.sos).ΑναστολÞτωνεννüμωνσιΙνεπειþντων

αποφÜσεων αυτþν εßναι δυνατüν να επÝλθει μüνο με δικασπκÞ απüφαση,

Η αναστολÞ μπορεßνα διαταχθεß και αυτεπαγγÝλτωò απü το αρμüδιο για

την υπüθεση πρωτοβÜθμιο δικαστÞριο, με σχετικÞ διÜταξη που

περßαμβÜνεται στην οριστικÞ του απüφαση Þ με αßηση του διαδßκου

μετÜττlνÜσqσηττlòÝφεσÞ§,εßτεαπüτοδικασπlριοπουεξÝδωσετην
απüφαση , εßτεαπü το δευτεροβÜθμιο δικαστ,Þριο Þ τον Πρüεδρb του (βλ,

ΠρΕφΑθ 74011998 ΕλλΔνη 1999. 442, ΠρΕφθεσ 408/1998 ΕλλΔνη

1999. 407, ΜΠρθεσ 4º28Ιlι999 Αρμ 1999,553), Σε Üστιτ]ση τηò αßτησηò

αναστολÞò νομιμοποιεßται κατ, αρχÞν ο εκκαλþν αλλÜ και οποιοσδÞποτε

ÜλλοòδιÜδικοòττºòπρωτοβÜθμιαòδßκηòÝχειÝwομοσυμφÝρον,εφüσον

Ýλαβε μÝροò σ' αυτÞν. ΣχετικÜ με την προβλ;ημαωòÞ τηò νομικÞò φýσηò

ττlòαπüφασηòπουδιατÜσειτηναναστολÞκατÜτοÜρθρο763§3του

ΚΠολΔ, η κρατοýσα στη νομικÞ φιλολογßα και νο

ß)

Ι

μ δÝχεται



üτι η αßτηση αναστολÞò εκτελÝσεωò Ýχει το χαρακτηρα ασφαλιστικοý

μÝτρου (βλ. ΕφΑθ 166/1935 Δ 16. 767, ΕφΑΘ 4184Ι1994 
^ 

26. º9,

ΕφΑΘ º2ΙOΙΙ9θS (αδημ.), Κ. ΜπÞ, ΠολιτικÞ Δικονομßα τομ. 17 (199Ι)

Üρθρο º63, σ.3ºº, του ßδιου, 
^24.521 

επομ., Σ. Σταματüπουλο Δ 6.

768, ο ßδιοò Δ 14. 626, ΑΘ. Κρητικü, 
^ 

26. 82),εκδικÜζεται üμωò με την

ßδια διαδικασßα, η οποßα εφαρμüστηκε για την Ýκδοση τηò οριστικÞò

αποφÜσεωò, τηò οποßαò ζητεßται η αναστολÞ, ΔηλαδÞ, αφοý η κýρια

υπüθεση εκδικÜσθηκε, εν προκειμÝνω] με τη διαδικασßα τηò εκοýσιαò

δικαιοδοσßαò, με την ßδια διαδικασßα πρÝπει να εκδικασθεß και η αßτηση

αναστολÞò εκτελÝσεωò τηò αποφÜσεωò (βλ. ΕφΑΘ ºº74ΙΙ982 
^ 

Ι4.62Ι,

με παραπlρÞσειò Σ. Σταματüπουλου. ΕφΑΘ 166/1985 ο.π. με σημ.'Σ.

Σταματüπουλου, ΕφΠειρ 4ΙΙ986 Δ17.819 με παρατηρÞσειò Ε.

ΛιβιερÜτου, Κ. Παναγüπουλου, παρατηρÞσειò στιº Δ18. º57, ΕφΑΘ

4Ι84ΙΙ994 ο.π. με παρατηρÞσειò Αθ. Κρητικοý, ΠρΕφΑθ º2Ι0ΙΙ998

ΕλλΔνη 40. 441). ΚατÜ τη δßκη που ανοφεται,συνεπεßα τηò αιτÞσεωò

αναστολÞò εκτελÝσεωò, αναγκαßωò κρßνεται η βασιμüτητα των λüγων τηò

εφÝσεωò και επιπλÝον ο κßνδυνοò ανεπανüρθωπºò βλÜβηò του αιτοýντοò

απü ττlν ενδεχüμαη1 Üμεση ισχυ Þ και εκτελεστüττlτα τηò εκκαλουμÝνηò

αποφÜσεωò (βλ. σχετ. ΠρΕφΑΘ º2Ι0ΙΙ998 ο.π., ΕφΑΘ ººº4ΙΙ982 ο.π.,

ΕφΑΘ 85/1980 Αρμ 1980.902, ΕφΑΘ 166/1985 ο.π., Κ. ΜπÝη, Γνωμ. Δ

25. 523, Σ. Ματθßα Δ 9. 49). ΠροýποθÝσειò λοιπüν τηò αναστολÞò

αποτελοýν ο κßνδυνοò ανεπανüρθωτηò βλÜβηò απü ττ,lν Üμrοη εκδÞλωση

των ειηιüμων σι)νεπειþν τηò απüφαqηò και η κρßση περß τηò βασιμüτηταò

τηò ασΚηθεßσηò εφÝσεωò. ΕξÜλλου7 με το Üρθ. 8 § 6 του ν. 3869/2010

«Ρýθμιση των οφειΚßιν υπερχρεωμÝνων φυσικþν προσþπων και Üλλεò

διατÜξειò»>, εισÜγεται απüκλιση ωò προò τη δυνατüτητα αναστολÞò

εκτελÝσεωò τηò αποφÜσεωò επß τηò αιτÞσεωò του Üρθ. 1 του ιδßου νüμου

και σι)γκεκριμÝνα απαγορεýεται η αναστολÞ τηò ισχυοò περß μηνιαßων

καταβολþν και ο οφειλÝτηò δεν δýναται να ιιποφýγει τιò καταβολÝò αυτÝò



ακüμα και εÜν

ΕφαρμογÞ του ν,
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Ýχει ασκÞσει Ýφ,ση (βλ, L ΒενιÝρηò/Θ, ΚατσÜò,

3869ß2010 για τα υ7τερχρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωπα, σ,

311). τ

Στην προκειμÝνη περßπτωση , οι ττοýντεò, με την υπü κρßση αßττ,ιση

τουò, ζητοýν να ανασταλεß η εκτÝλεση τηò υπ' αριθμ, 8º Ι2OΙ4 απüφασηò

του παρüντοò Δικαστηρßου, που εξεδüθη κατÜ τη διαδικασßα τηò

εκουσßαò διαδικασßαò και τιò διατÜξειò του ν,3869/2010, μÝχρι να εκδοθεß

απüφαστ1 επß τηò Ýφεσηò, που Ýχουν ασκÞσει νομοτýπωò και

εμπροθÝσμωò. Η αßτηση αρμüδια και παραδεκτÜ φÝρεται προò εκδßκαση

στοΔικαστιlριοαυτü,κατÜττ'lδιαδικασßατηòεκουσßαòδικαιοδοσßαò,και

εßναι νüμιμη, στηριζüμÞ/ιº στη διÜταξη του Üρθρου 763 παρ,3 ΚΠολΔ,

ΠρÝπει,επομÝνωò'ναερευνηθεß,περαιτÝρω,καικατ,ουσßαν,ερÞμηντtlò

δεýτερηòτωνκαθþν,προòπlνοποßακοινοποιÞθηκεηαßτηση(βλ.υπ,

αριθμοýò6!23Γ,ι4-t2-2οl4και2813Γ./s-1.2015εκθÝσειòεπιδüσεωò

τωνΔικαστικþνΕπιμελητριþντωνΠρωτοδικεßωνΑθηνþνκαιΚορßνθου

Αντωνßαò ΚοπανιτσÜνου και Μαρßαò Σκιαδοποýλου αντιστοßχωò), αφοý,

κατÜτοÜρθρο764παρ.2ΚΠολΔ,ανκÜποιοòαπüτουòδιαδßκουòδεν

εμφανισθεß, το ΔικαστÞριο εξετÜζει την ουσßα τηò υπüθεσηò,

Απü την περιεχüματη στα ταυτÜριθμα με την παροýσα ΠρακτικÜ

,νορrαι κατÜθεση του μÜρτιιρα των αιτοýντων, τα gγγραφα που

επικαλοýνται και προσκομßζουν οι διÜδικοι και üλτ1 γενικÜ τη διαδικασßα

πιθανολογÞθηκαν τα εξÞò: Επß τηò απü 14-5-2013 και με αριθμü

κατÜθεσηò 83/2013 αß,τησηò των αιτοýντων-συφγων γΙα Τη ρýθμΙση Των

οφειλþντουò'βÜσειτουν.3869/20ßO,εξεδüθη,μετÜαπüσυζÞτηση,κατÜ

τη δικÜσιμη τηò 3,4-20Ι4,ερÞμην τηò δεýτερηò των καθ' ων και κατÜ τη

διαδικασßατηòεκουσßαòδικαιοδοσßαò,ηυπ,αριθμ.8ºι20Ι4απüφαση

του Δικαστηρßου τοýτου, με την οποßα ρυθμßστηκαν τα χρÝη των

οι αιτοýντεò να
αιτοýντων προò τιξ καθþν και υποχρεþθηκαν

καταβÜλουν τιò οριζüμενεζ, βε την Üνω απüφαση, επß

ß
t!
,,ι

πι,t
L,' !

μτηνιαßεò
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δüσειò, εξαιρÝθηκε απü αlν εκποßηση η κυρια κατοικßα του αιτοýντοò και

διετÜχθη η ρευστοποßηση δýο (2) ακιÞτων αυτοý. Οι αιτοýντεò Üσι«:ησαν

εμπρüθεσμα και νομüτυπα, κατÜ τηò Üνω απüφασηò, Πºν απü 3_1Ι_20|4

ÝφεοÞ τουò, ισχυριζüμενοι, με τον πρþτο λüγο αυτÞò, üτι εσφαλμÝνα η

εκκαλουμÝνη Ýκρινε üτι τα Üνω ακßνητα εßναι πρüσφορα προò εκποßηση,

αφοý αυτÜ δεν πρüκειται να προσελκýσουν το αγοραστικü ενδιαφÝρον,

διüτι βρßσκονται σε απομακρυσμÝνο χωριü τηò Κορινθßαò, το δε τυχüν

τßμημα απü την εκποßηση δεν θα οδηγÞσει σε σημαντικι1 βελτßωση τηò

θÝσηò των πιστωτþν, οι οποßοι, Üλλωστε, ικανοποιοýνται με τιò

ρυθμßσειò των καταβολþν επß πενταετßα και εκεßνων για τη διÜσωση τηò

κατοικßαò του αιτοýγτοò. ο λη,οò αυτüò,τηò Ýφεσηò κρßγεται üτι δεγ θα

ευδοκιμÞσει και ειδικüτερα: ¼πωò απεδεßχθη, δεν επαρκεß, εν

προκειμιßνω, η αποπληρωμÞ των τηστωτþν μüνο μÝσω των Üνω

καταβολþν, Þτοι των καταβολþν επß πενταετßα και εκεßνων που θα

εισρεýσουν απü την αποπληρωμÞ για τη διÜσωση τηò κýριαò κατοικßαò

του αιτοýντοò. ΕπομÝνωò, εßναι ανÜγκη, εφüσον ο αιτþν διαθÝτει

σημαντικÞ ακßνητη περιουσßα, να διαταχθεß η ρευστοποßηση των Üνω
ιΑ

περιουσιακþν στοιχεßων αυτοý (αιτοýντοò), τα οποßα απεδειχφüτι εßναι

πρüσφορα προò εκποßηση, διüτι αμφüτερα κεßνται σε περιοχÞ με

τουριστικü ενδιαφÝρον και, συνεπþò, εκτιμÜται üτι θα προσελκýσουν

αγοραστÝò και η εκποßησÞ τουò θα αποφÝρει τßμημα που θα ικανοποιÞσει

σημαντικÜ τα σιιμφÝροντα των τηστωτþν. Με το δευτερο λüγο τηò

ÝφεσÞò τουò, οι αιτοýντεò ισχρρßζονται üτι η εκκαλουμαη1 εσφαλμÝνωò

δÝχθηκε üτι το περßσσαημα απü το καθαρü μηνιαßο οικσγενειακü τουò

εισüδημα, ανερχüμενο στο ποσü των 1936,28 ευρþ, εßναι 300 ευρþ και

üτι πρÝπει να διατεθεß για ττ1 δικαστικÞ ρýθμιστι των οφειλþν τουò, αφοý

το ποσü των 1636,28 ευρþ, που απομÝνει (1936,28_300), δεν επαρκεß για

την κÜλ;ιιψη των βιοτικþν αναγκþν των ιδßων και των δßο ανηλßκων

τÝκνων τουò. Ο λüγοò αυτüò τηò Ýφεσηò κρßνεται üτι, επßσηò, δεν θα



Γ
6

ευδοκιμÞσει, αφοý, με βÜση τα διδÜγματα τηò κοινÞò πεßραò, τη

νομολογßα των Δικαστηρßων επß του θÝματοò αυτοý και τιò στοιχειþδειò ',,

βιoτικÝòανÜγκεòτων(ruγκεκριμÝνων'εvπρoκειμÝνω,oφειλετþν,τoÜνω

ποσü των 1636,28 ευρþ εßναι ικανü, κατÜ την κρßση του Δικαστηρßου, να

καλýψει τιò Üνω ανÜγκεò τηò συγκεκριμÝνηò τετραμελοýò οικογÝνειαò.

ΑλλÜ και ο τρßτοò και τελευταßοò λη,οò τηò Ýφεσºιò, σýμφωνα με τον

οποßο δεν υφßσταται παθητικÞ νομιμοποßηση των καθþν-πιστωτþν, διüτι

αυτοß Ýχουν εξοφληθεß, για τα χρÞ των αιτοýντων, απü το Ελh]νικü

Δημüσιο, κρßνεται üτι δεν θα ευδοκιμÞσει, αφοý πρüκειται για ισχυρισμü

παντελþò αüριστο και ανεπßδεκτο δικαστικÞò εκτιμÞσεωò, δεδομÝνου üτι

ουδιfu στοιχεßο παρατßθεται για τη θεμελßωσÞ του. Κατ' ακολουθßα των

ανωτÝρω, πρÝπει η υπü κρßση αßτηστº να απορριφθεß και να επιβληθεß η

δικαστικÞ δαπÜνη τηò παρισταμÝνηò πρþτηò των καθþν, κατüτπν

αιπlματüò τηò, σε βÜροò των αιτοýντων, κατ' Üρθρο º46 ΚΠολΔ,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔικÜζει ερÞμην ηò δαΙτερηò των καθþν και κατ, αντιμωλßα των

λοιπþν διαδßκων"

Απορρßπτει την αßτηση.

ΚαταδικÜζει τουò αιτοýντεò σπ1 δικαστικÞ δαπÜνη τηò πρþτηò των

καθþν, ττlν οποßα ορßζει στο ποσü των εκατüν πενÞντα (150) gυρþ.

Κρßθηκε, αποφασßστηκε και δημοσιεýτηκε,στιò 26 Μαρτßου 2015rσε

Ýκτακπ1 δημüσια συνεδρßαση, στο ακροατÞρrδ του, χωρßò ττιν παρουσßα

των διαδßκων και των πλτηρεξουσßων δικηγüρων τουò,

Η ΕΙΡΙΙΝΟΔΙΚΙD Ο ΓΡΑΙυΜΑΤΕΑΣ


