
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
(Ν, 3869 ι2οΙο)

ΑΡΙΘΜοΣ 5:1Ξ ι2ο\6
ΤΟ trΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΓΚΡοΤΗΘΗΚΕ απü την Ειρηνοδßκη Κορßνθου Λγγε:λικÞ-

Λουκßα ΔαμαλÜ και τη ΓραμματÝα ΑνδρομÜχη ΣινÜνοιι.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημüσια στο ακροατÞριü τοι] ιην 1 1η

οκτωβρßου 2oL6 για να δικÜσει την υπüθε:ση 1-ιετα§ι) ι.G)ν

διαδßκων:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Σοφßαò συζιºγοιι ΓΙαναγιþιη Βιτρ|.}ερÜκτ1

κατοßκου Κορßνθου(οδüò ΔημοσθÝνουS αριΘ. 15) ιιοι-)

παραστÜθηκε σιη δßκη μετÜ τηS τιληρε§οιιιßßαò δικηγι'ιρι)ιι τηS

trλÝνηò Μεζßνη (rr.,' αριθ. Λ0 ο7 ο25 Ι 2ο Ι6 γρòτμιμια ιßοι;
προεßσπρα§ηò νüμιμηò αμοιβÞò ΔΣΚορßνθου).

'ΓΩΝ ΜtrΤΕΧΟΥΣΩΝ Σº'Η ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ()ι οτιοßεò
κατÝστησαν διÜδικοι μετα ιη νüμιμη κλÞιευσÞ τηò (ι\ρΟρα 5 Ν.

3Β69Ι2Ο10 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): 1) Ανþνιιμηò ιραιτεζικÞò ι]τ(]ιρßαò

με την επωνυμßα «trΘΝΙΚFΙ ΤΡΑΠtrΖΑ 'ΓΙ,ΙΣ trΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» ττοιj ι:δρε;ι;ι;ι

οτην ΑθÞνα (επß ιηò οδοý Αιüλοιι Β6) και εκπροσωπεßται νüμιμιιτ η οιιοßιτ

δεν παραοτÜθηκε στη δßκη οýτε εκπροοωπÞθηκε απο νü}_ιιιιο εκιτρο()ωιι()

η πληρε§οýσιο δικηγüρο, 2) Αντbνυμηò ιραιιεζικÞò ειαιρεßιτò^ }ιι] ι.τιν

ετιωνυμτßα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ º¶ΜΙΒΥΤΙ-ΙΡΙΟ trΛΛΑΔ()Σ Λ.º,, ιr. » κßιι ι_()

διακριτικü ιßτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ º¶ΜΙtrΥΤΗΡΙΟ» ιιοι] ι:δρειºε;ι () ι_ην

ΑθÞνα οδüò Πεοματζüγλου αριΘ.2-eι και εκπροσωιτε:ßιòτι νομιιμα, ιιου ßjεν
ΙταραστÜθηκε οτη δßκη οýτε εκπροσωπÞθηκε απü νιιlτιlτο εκπρc\σα]ιιο rι

πληρεξοýσιο δικηγüρο, 3)Ανþνυμηò ιραπεζικÞò ειαιρεßαò Lιι) ι.ην

επωνυριßα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α,Ε» και το διιτκριτ_ικι) ι.ßιλο «ΛΙ,Ι)ΙßΛ Ι]ΛΙ\tß,,

που εδρευει οτην ΑθÞνα (ειτß τηò οδοι) Στιτδßοιι αρι0. 4Ο), ενε:ργοι)ιιιιò ιι)

για ιιò αtταιτÞσειò ιηò εδρειºοι]σαò σιο Λονδßνο LΙνωμε!νου ΙJιτιιιλι:ßοι;

(Citigroup Centre, Canada Square , Canary WharÞ Ανþνυlιηò



r

ιραττε]ζιΚÞò εταιρεßαò με την εΠωνιιμΙα «CΙΤΙΒΑΝΚ INTtrRNATIONAL

plc» κclι ε:ßναι νüμιμα ε]γκαιεσιημÝνη στην ΕλλÜδα ωò ειδικÞò διαδüχου

ιηò «CΙ'ΓΙΒΛΝΚ Ν.Λ», νüμι}lα εκπροσωπουμενη στη θÝση τηò οποßαò Ýχει

ι;ιιειιτε!λOι:ι ωò ε:ιδικη διÜδοχοò και β) ενεργουσαò αυτοτελþ5 για τιò
αιιαιτÞοε]ιò τηò ιδßαò(Þτοι ιηò Ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρεßαò με την

ι;ιιωνυμτßι_ι ,,ΛΛcDΛ º'ΡΛΠtrΖΑ Λ.Ε» και ιο διακριτικü τßτλο «ALPHA ΒΑΝΚ»

ΓιοιJ εδρε:ι)ι:ι στην ΑθÞνα (επß τηò οδου Σταδßου αριθ. 4Ο) και

ε]κπò)ο()ωιιεßιαι νüμιlτα), η οποßα παραοτÜθηκε δια τηò πληρε§ουσßαò

δικηγιιροι] Lηò Κωνσιαντßναò Μπεκιιτρη (l.r.,' αριθ. Λ006756Ι2Ο16

γραl_ιμι\ι_ιο ιι6ιοεßοπραξηò νüμιμηò αμοιβÞò ΔΣΚορßνθου), 4) Ανþνυμηò

ι_ρατιεζικÞò ειαιρεßαò Llε την επωνυl-ιßα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ TPAIItrZA ΤΗΣ

ΕΛΛΛΔΟΣ Λ.tr ΥΠΟ trΙΔΙΚΙ-Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» που εδρεýει στην ΑθÞνα επß

ιηò οß)ου Μειτογεßων αριθ, 109-111 και εκπροσωπεßται νüμιμα η οποßα

ιτιτραιτιÜθηκε, (πη δßκη δια ιου πληρεξουσßου δικηγüρου τηò ΑλÝ§ανδρου

ΔÞμιιτ (υιτ' αριθ. 
^ΟΟ7Ο42Ι2ΟΙ6 

γραμριÜιιο προεßσπρα§ηò νüμιμηò

ιι μ_ιο ι|3 Þ ò ΔΣΚορßνOου) .

Lt αιιοιºιτα }τε] ιην απο Ο4- 1Ο-2ΟΙ2 και ι_ιε αριθμü

κιττ-αθειτηò 557 ΙΟ4-|Ο-2Ο\2 αßτησÞ ιηò ποι] απευθýνεται πpos

ι,ο ΔικιτιττÞριο αι]το και προσδιορßστηκε αρχικÜ για τη δικÜσιμο

ιηò 26-ΙΟ-2015 και ι<αιüπιν αναβολÞò για τη δικÜσιμο που

ανιτιρεΙρειι-ιι σιην αρχÞ τηò παρουσαò, ζηιεß üσα σε αυιÞν

αναφÝρονται.

ΚαιÜ την εκφþνηση ιηò υτιüθεσηò απο ιο σχετικü πινÜκιο
()ιη ιτειρÜ ιηò και κατÜ τη συζÞτησÞ τηò στο ακροατÞριο, οι

ιιληρε§οιºσιοι δικηγüροι των παραστÜνιων διαδßκων ζÞτησαν να

γßνουν δεκτÜ üσα αναιρÝρονται στα πρακτlκÜ και σιιò προτÜσειò

ιι()ι_] καιιΙθειτιτν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ Ι\ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ατιü τιò υπ αριθ. 4625Γ'ß Ο8-10-2012 και 4626Γ '/Ο8-1Ο-

2Ο\2 ε:κθεΙσειò επιδüσεωò τηò δικαστικÞò επιμελÞτριαò στο

ΙΙρωιοδικε:ßο Αθηνþν Αντωνßαò ΚοπανιτσÜνου που προσκομßζει η



Φυ,\λο ιηò υπ'αριθμ. 5Δ3 Ι2Ο|6 απüφασηò του Ειρηνοδικεßου Ι(ορßνOοι.ι
(Διαδικασßα Εκοýσιαò Δικαιοδοσßαò Ν. 3869/2ΟlΟ)

αιιοýσα, προκýπιει üτι αντßγραφο τηò 1]πü κρßση αιτÞ()ε]ωò, στην

οποßα εμπεριÝχονιαι ,και η κατÜσταση η προβλεπüμενη οιο ÜρOρο

5 παρ. 1 περ. β του ν. 3869 Ι2Οl,Ο ι<αι προτι]ινü],-ιεν() rτχεΙδιο

διευθÝτησηò των οφειλþν με την αναφερüμενη στο ßδιο Üρθρο

πρüσκληση, με πρÜòη ορισμοý δικασßμοιι και κλÞιßη τιροò^

συζÞτηση, επιδüθηκε νüμιμα και εμπρüθειτμα, 1-ιειοιτ στην

προθεσμßα ιου ενüò μηνüò (üπωò, καιÜ το χρι'ινcι καια()ε:οηò ιηò

αßτησηò, προβλεπüταν σιο αρθ. 5 παρ. 1 πριν αντικατασιαOι:ß ιΙιιι)

το αρθ, 13 Ν.416LΙ2Ο13,ΦΕΚ Α 143 ΙΙ4.6.2013) σιην 1η κιτι 2ι

των καΘ'ων αντßστοιχα, Ωστüσο αυιÝò δεν εμφανßοOηκαν κιτιdτ ιη

δικÜσιμο που αναφÝρεται στην αρχÞ ιηò τταòιοýοαò, οιαν rι

υπüθεση εκφωνÞθηκε με την σειρÜ τηò απü το πινÜκι(), ιτι;νε:τ,ιτbò

πρÝπει να δικαστοýν ερÞμην. Ωστüσο η συζÞτηση τηò υιιüOε:οηò

θα προχωρÞσει σαν να Þταν üλοι οι διÜδικοι παρι\ν,ιειò (αμιOρ- 754

παρ, 2 περ.1 ΚπολΔ),

Με την υπü κρßση αßτηιτη, üπωò αυιÞ σι]μιιληριιOηκι:

παραδεκτÜ κατ' Üρθρο 745ΚΓΙολΔ, εκτßθε:νται ι_α τ-ιαρακιßιω η

αιτοýσα επικαλουμενη Ýλλειψη πτωχευτικÞò ικανι)ιηιαò και

μüνιμη αδυναμßα πληρωμÞò ιων λη§ιπροθεσμων χρη}-τα τικþν

οφειλþν τηò προò τιò καθ' ων πι()ιþιριεò, ποι] αναφÝρονι_(]ι ()ιην

περιεχüμενη στην αßιηση αναλυτικÞ κατÜσταση, ζητ-ε:ß ιη

διευθÝτησÞ τουò απü το δικασιÞριο, þστε να εττε!λθει μιε:ρικÞ

απαλλαγÞ τηò απü κÜθε τυχüν υφιστÜμενο υπüλοιττι) ιων χòιειbν

τηò Ýναντι των μετεχουσþν στη δßκη πιιιιωιριþν οιιωò ιταιρτbò

συνÜγεται απü το üλο περιεχüμενο τηò αßτηοη§, υποβÜλλον,ι.αò κ(lι

αßτημα για την ε§αßρεση ιηò κι)ριαò καιοικßιτò tηò ιτtιü Lην

ρευστοποßηση, σýμφωνα }τε ιο σχεßδιcι διε:υθι)τηοηò, ιι()ι] ι]ιιοβιτλλε;ι

Και αφου ληφθουν υΠüψη η Πε)ρι()ι]σιακÞ Και ΓtρΟσωτιιΚÞ 1_ηò

κατÜσταο-η, που εκθÝτει στην αßιησÞ ιηò. Με αι; ιßι το

περιεχüμενο και αßιημα η κρινüμενη αßιηοη ειß)(]γεLßιι

παραδεκτþò για να συζητηθεß ενþπιον ιου Δικαστηρßοι] ιτυιοι] ι.ηò

περlφερεßαò τηò κατοικßαò τηò αιιοýσαò, κατÜ τη διαδικιτοßιτ ιηò

εκοýσιαò δικαιοδοσßαò (Üρθρο 3 ν. 3869 Ι2Ο10), Ι-ιιτ ιο ιι(]μι<τδεκι_ι)



Ε

ιηò ιιροοκομßζε]ιαι νο}ιßμωò η υπευθι]νη δηλωση τηò αιιοýσαò για
ι_ην ομιΟüιη,ια και τιληρι)ιητα των κατασιÜσεων α) τηò περιουσßαò

}<(1ι ι-Ü)ν ειοοδη}-ι(].ια)ν τηò και β) των πιστωτριþν και ιων

ατιαιτη()ι]ων τουò κα,τÜ κειρÜλαιο, -ιüκουò και Ýξοδα καθþò και για
ι.ιò }-ιε]ιαβι[3Üιßειιò εμττραγμÜτων δικαιωμÜτων επß ακινÞιων τηò την

ιελει;ß,ιτßα ιòιιετßcτ. Περαιιερω, απü την αιιτεπÜγγελιη Ýρευνα του

Δικιτοι,ηòßßου σια ιηροýμενα αρχεßα δεν προÝκυψε üιι εκκρεμεß
ιßλλ η οχι] ιικÞ ιτß ιη ιτη ιη S αιιου (rαò ουτε üτι Ýχει εκδοθεß

ιιρογε;νι;οιεριτ αιιι'ιιραιßη για ιη διε:υθÝτηση των οφειλþν ιηò με
ιτιιcτλλιτγη αΓτü υττüλοιιτα χρεα)ν (αρθρο 13 παρ, 2 ν. 3Β69.12ΟΙΟ

)(βλ. ιην υτι' αριθ . 759 ΙΟ4- 1 Ι-2Ο 16 βεβαßωση του trιρηνοδικε'ιου

ΛΟηνþν) . Ιºι:ραιιÝρω, η αßτηση εßναι νομιμη σιη ριζüμενη στιò

tιιαιcιξιιιò ιων Üρθρτ,ιν 1, 4, 5, 6 ιταρ, 3, 8,9 κcιι 1Ι ιου

Ν.3δ}6θ l2OLO και τιρε:πει να εξειασιεß περαιιÝρω ωò προò την

()ι]οια() ι ικΙ1 ιηò^ βιτσιμι)τητα.
Λιιü ιιι συνδυασμο ιων αρθρων 216 παρ 1ΚΠολΔ και 4 τοιι

Ν.3869 Ι2ΟΙΟ, τιριικυπτει οιι η αßτηση οφειλÝτη για υπαγωγÞ του

οLιò ειJε]ργε].ικÝò ρυθμßσειò τ()ι] Ν.3869 Ι2ΟΙΟ για να εßναι
οριιιl-ιεΙνη, ιιρε!τιε:ι να γßνε:ιαι ανα(ρορÜ σε αυτÞν: 1) ιηò μονιμηò
και γε]νικιξ (üχι αιτλÞò) αδυναμßαò πληρωμηò ιων λη§ιτιρüθεσριων

οιρε:ιλþν ιοιι αι,ιοýντοò φυσικου προσþποιι, 2) τηò κατÜστασηò τηò

ιιεριιιυοßιτò ιοι] και ιων εισοδημÜι.ων ιου ιδßου και τηò συζυγοιι

ι.ιιυ, 3) ι-ηò τ<αιÜ()ιαση των Γιι()τ.ωτα)ν ιου και των απαιτÞσεþν τουò

KaLa κειραλα,ι<ι, ιοκοι]ò και ε:§οδα, 4) σχεδßου διευθÝτησηò ιων

ο(ρε]ιλων τοι] και 5) αιιÞ}_ιατ()ò ρυθμισηò αυτþν με σκοπü την

ιιρο[3λειιιιl-ιενι-1 αιτο το νüμο ατιαλλαγÞ τ()υ (Αθ, Κρηιικοò Ýκδοση

2ΟlΟ ε]ρ}ι. Ν.3869 Ι2ΟΙΟ ιτελ. 64 και tr. Κιουπτσßδου Αρ]-ι" 64

ΛνÜιυτιο οελ. Ι477), παρÜλληλα δε πρÝπει να περιλαμβÜνει σε

αιJ ι_Þ ιτßιημιτ ιτροò ε]πlκυρωση ιου προτεινομενου σχεδßου

ß)ιε;ιιθετηοηò þιιιε να αποκτησει αυτü ισχυ δικαστικου
ουμιβιβcτομοιº και ε]πικοιjρικÜ να ζητεß την ρýθμιση των χρεþν απü

ι_ιι ΔικιιιιιÞριο ιτιºμφωνα με ιο αρθρο 8 παρ. 1 ιου Ν.3Β69 Ι2Ο|Ο,
Δεν αιι(]ιιεßι.ιτι ιιανηγι]ρικÞ διαιυτιωση των παραπÜνω σιοιχεßων

ΝL,Φ



Φυλλο τηò υπ'αριθμ, 5ΔΖ Ι2ΟΙ6 αποφασηò του Ειρηγοδικεßου Κορßγ()ου
(Διαδικασßα [Ικοýσιαò Δικαιοδοσßαò Ν. 3869/2ΟlΟ)

και του αιτÞματοò ιηò αßτηστlò, αλλÜ μποροýν να ιιε]ριε]χ()νι_Cιι

οποιιδÞποτε στο δικüγραφο, γιατß δεν καθορßζειαι αιιü ιο ν()Lιο rι

παρÜθεσÞ τουò σε ορισμÝνη θÝιτη Þ σειρÜ, αòικε:ß μüνο (1ι]ι(1 vcι

προκýπιουν με σαφÞνεια, ΛοιπÜ σιοιχεßα, οΓιþò^ () χρüνιιò

ανÜληqJηò των δανειακþν ι]ποχρεþιτεων, τα ιτß,ιια τηò ιιολλιτιιλÞò
δανειοδüτησηò (υπερδανεισμοι)) τοι] ο(ρειλÝτη και τιò οι;γκι-l6ιßεò

τιοι] τον οδÞγησαν στην αδυναμßα τιληρωμÞò ιων χρε]ων ιοι;, κιτΟιιò

και το ακρι[3εò χρονικü σημεßο απü ιο ιιιτοßο κßιι ενιι;ιιOι;ν

αδυναιεß να ανιατιε§Ýλθει οιιò^ δανειακεΙò ιοιJ ι]ιιοχι)ι;ιßιοι:ιò

περιερχüμενοò σε αδυναμßα πληρωμιþν Þ τα ε]ι()οδÞμιιτι.ιτ ιοι; ι)ι-ιιτ,,

ανεßλαβε τα δÜνεια απü τοι]ò πιστωιÝò, δεν αποτελοι)ν αιι(]ιιοι)μιενιτ

σιοιχεßα για ιο ορισμενο ιηò αßιηιτηò κατ' αρθρ, 4 ιια[). ] Ν.

3Β69 l2OLO, αλλÜ ανÜγονιαι σιην ()ι]σιαοιικÞ βιτιι ιl_ιι) ιη ι_ιß ι_ßιò,

ατιοτελουν ανιικεßμε:ν<ι απüδει§ηò τιερß ιηò }]ονιJ-ιüß.ιlιιτò ο ι.Γ]ν

αδυναμßα ε§υπηρÝτησηò ιων δανειακþν υιιοχρεþ()ε]ων, η ιιιιοßιτ

συντελÝστr1κε χωρßò δολιüτητα τ()υ οιρειλεΙιη και εξειιτζονι-ι-ιι οLην

οικεßα θÝση (ΕιρΑλεξ L3 Ι 2Ο1,4 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΒιτοιλικ , 6Ιι ß 2Ο 1 3

ΝΟΜΟΣ). ΠεραιτÝρω για ιην πληρüτητιτ τηò αιτÞοε]ßJò δε;ν

απαιτεßιαι να αναιρÝρεται σε αι]τÞ τ() 1_1ηνιαßο κüιιιιιò^ διιιβßωιιηò
του ο(ρειλÝτη και ιηò ιιικογÝνειαò τοι],,ιιι ιιπòιßο και ()α εκιιlιη()ι:ß

απü το ΔικαιττÞριο με [3Üση τα προοκομιζüριεινα σχ9Γ,ικ(] οι-{)ιχι]ßιι,

και'εφαρμογη του Üρθιιου 1493 ΑΙ{, καθþ5^ ι<αι αιιü ιιτ διδιτγμιιτιιτ

τηò κοινÞò πεßραò, ενüιμει και τοι] γε]γ()νcιτ.οò οιι () Ν. 38(ι9/2ΟΙΟ

δεν απαιτεß την αναφορÜ των δατιανι^ιν διιτβßωιιηò ι.οι] ιιιρι:ιλειη

αλλÜ την παραθεοη,ιων τιερι()ι]σιακþν ß()ι] οιιιιχεßων και ι,α)ν

εισοδημÜιων ιοι] ιδßου και ιηò σι;ζιºγου ιου (Üρθρ.4 ιια|). l ι:δ, ß},

5 παρ. 1 εδ. α , βλ. και ενδεικτιτ<Ü trιρΚαλιιLινοι] \ Ι2Ο12, º'l,ΙΙt

ΝΟΜΟΣ, trιρΝεμ 4 Ι2ΟL6), ακοι-ια () νüμιοò δεν τιροβλεΙιιι;ι ι,()

ελÜχιστο πε]ριεχομεν() του σχεδßου διε:υθι!ιησηò, ()ι]νε]ιιG)ò ιιι-ιι,ι)

μπορεß να καθορισθεß ελευθερα απο ι()ν οιρε:ιλε:ιη κα1 νcι ιιòιιιιιι()ι;ß

ακομη σχÝδιο με μηδι:νικü ßιεμιιειχüμιε:νιι (ΙΙιòιΓ,)διιò

94 Ι2Ο12,Ι(ρητικüò, ρυθμιιση ιιφε:ιλτιν ιτειλ. 71), Ι(ιτιιιιιιν ι.οιν

ανωτÝρω, η περß αοριστßαò Ýνσιαση ιηò 3ls, και 4'ΙS ι_α)ν 1((,ιO'ιιν



ιιρι)ιιι)ι ν' ατιοòιòιιφθεß, καθüσον η αßτηση περιÝχει τα σιοιχεßα που,

ι)ιιαιò ιιναφεΙρθητ<αν ΓταραπÜνω, εßναι απαραßτητα κατÜ ιο Üρθρο 1

ι,οιJ ωò ανω Νüμοιι για τον Ýλε:γχο τηò νομικÞò και οιισιαστικÞò

[ßι,ιοιμ-ιι)ιηιαò ιηò αßιηιτηò. ΠεραιτÝρω, η 3η και 4η ιων καθ'ων
ιιρο β cτλλοι;ν ιην Ýνσταση καταχρηστικÞò ασκÞσεωò του

δικιτιþμιιτι,οò τηò αιιοýιταò, ισχι]ριζι)μενεò üιι η ιελευταßα, χωρßò

ν(] λιß[3ε:ι ιιτιüιμη ιηò τα συμιρÝρονιÜ τουò, αιτεßται χαμηλÝò

κιτ ιαβολι!ò και ιιαρ()υιτιÜζει το μηνιαßο κüσιοò διαβßωσηò ιηò
ιτδικιτιολüγητα υι.μηλü. FI Ýνσταση αυτÞ κατÜ το μÝροò που

ιι ι,ρι!cρειαι καιÜ ιηò Üσκησηò τηò Ýνδικηò αßτηση5 πρÝπει να

αιιορριιρ()ι:ß ωò αΓιαρÜδεκτη, διιιτι η απαγüρευση τηò Üσκησηò του

δικιτιω}-ιαLοò, ιιοι] ορßζει το Üρθρο 2ΒΙ ΑΚ, με τοι]ò opous που

ιτυιι) ιιρο|3λÝιιειι, εßναι τιαραδεκτÞ μüνο για δικαßωμα, το οποßο

ιτιιορρεΙει αττü διατÜξειò ουσιαστικου νüμου και üχι απü διατÜξειò

δικονοl_ιικεò (βλ σχε]τ. Α.Π. 10Ο6 ΙΙ999, ΕλλΔνη 4Ο,l7Ι8, Α.Π.

392 Ι \997, ΕλλΔνη 38, 7Β42, trφΠειρ 357 Ι2Ο05, Δ,Ε.Ε,
2ΟΟ5, ß Ο66, ΕcρΛαρ 474 Ι2005, Αρμ 20Ο5,Ι768, trφΠατρ

964 Ι2OΟ4, ΛχΝομ 2ΟΟ5,22, Εφθεσ 1,729 Ι2ΟΟ3, Αρμ 2ΟΟ4,1401,

Ιtιρθρ 221 Ι2ΟΟ0, DIGESTA 2Ο03,36). ΚατÜ δε ιο μÝροò που

α(ρορÜ ι-()ι]ò ανωιε!ρω πραγματικοýò ισχυρισμοýò που αφοροýν στο

ιιεòιιεχιιμενι) ιηò εßνιτι επßιτηò απορριπτÝα ωò μη νüμιμη, καθüσον

ιι νιιι_ιοò αξιþνε:ι με:'ν αττü ιον ιιφειλÝτη τη σýντα§η τηò αßτησηò με
ιιι.ιßθμιοη ιων δικαιν τοι] οι]μ(ρερüνιων και αυτþν των πισιωιþν,
ιιλην ι)μωò, () ιελε:ι;ιαßοò δυναιαι να προιεßνε1 στα πλαßσια του

ÜρOρου 8 παρ. 5 και χαμηλþν καιαβολþν σχÝδιο πληρωμþν. Σε

κι\()ε ιιε:ρßιιια]()η αν το ΔικαστÞριο κρßνει μη ευλογο και αποδεκτü
ι.ιι οχιΙßjιιι ιτιιοτιληρωμÞò τοι; οφß]ιλÝιη επεμβαßνει και διαμορφþνει
c-ιιιι.ι) ιτιιοκλßνι)νι,αò ατιο τα αιτηθÝντα (βλ. I. ΒενιÝρηò, ΕφαρμογÞ
ι,ιιι-ι Ν 38eι9 Ι2Οl Ο για τα υτιερχρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωπα, Ýκδοση

2r1, οε:λ. Ι79, trιρΝßκαιαò 4Ι2ΟΙ4 ΝΟΜΟΣ). ΑναφορικÜ με την

ε!νοιιτοη δι)λιαò τιεριελει;σηò σε αδυναμßα πληρωμÞò, που προβÜλλει η

4η καß)' ηι ιραιιεζικÞ ε]ταιρε:ßα 1-ιε την επωνυμßα «ΑΓΡοΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
DΛΛΛΔß)Σº,Ι ΙΣ

μt .Μ

Α.tr ΥΠο trΙΔΙΚΗ ΕΚΙ(ΑΘΑΡΙΣΗ»



Φυλλο τηò υιτ'αριOμ. 5º1 l2OL6 αιιücραοηò ιου ΙΙιρηνοδικιιßου Ι(ορßνOιιιι
(Διαδιι<ασßα ΙΙκοýσιαò Διι<αιοδοσßαò Ν. 3869/2Ο 1Ο)

, αι]τÞ εßναι απορριπτÝα ωò αüριοτη, καθþò δεν νιιε:ßιαι δολιι)ιηιι.ι ι-()ι]

δανειολÞπτη με μονη ιην ανÜληιι]η δανε]ιακÞò 1Jιτοχρεα)()εωò τηò οιιοßιLò

η ε§υπηρÝτηση εßναι εττισφαλÞò, αλλÜ ατιαιιε:ßτιτι και η (-ιιιο ιß)ν

δατ,ειολÞπτη πρüκληση Üγνοιαò τηò επισφÜλειαò αι]ιÞò οι-()ι)ò^ ιιιιιι-r,ιιι:ò.

Ι-Ι καθ' ηò ü}ιωò δεν ε§ειδικεýει τιò οι]γκε]κριιτε|νεò ενd:ργι:ιιιò ιιι] ιιò
οποßεò η αιτουοα αιτεκρι]ιμε απßι αι]τÞν ιην οικονο}τικÞ κιτιιºοιιτιιη ιΓιò

και το οιºνολο των ι]ιτ()χρεþσεþν ιηò ιιòιιικειμι!νοι] να ιιºχει ιιειòιιτιι-ιΙραι

δανειομου, δεδομÝνοιι Üλλωσιε ι)ιι ια Γιlοτωτικα ιδρι;l-ιι-ιιιτ εχιιι;ν ι-τιν

δυναιüιητα να εξακριβþσουν ιην οικονοι.ιικÞ οι]ι-ιΓιι)ρι(ρ()ρßτ κ(lι ιιò^

λοιπÝò δανειακÝò ι]Γι()χρεþοειò ιßην υιιιιψηιρßι^ιν ιιε;λιτι,ιßιν ι.()ι]ò. ,/ιι<ι)lιιß,

αναφορικÜ J_ιε) τον ισχι]ρισι_ιü των kιr0'(,Jv üτ-ι ελλε;ßιιι:ι οι()

ΠρΟσωΠο τηò αιτΟυσαò η προýτιοΟεση τηò γε]νιΚÞò Και 1ιüνtμιß,lò

αδυναμßαò πληρωμηò ληξιττρι)θεσ}lων οιρειλþν (ιºρ(). "Ι 
ι_ιιι,ι

Ν.3869 / 2Ο 1Ο), που συνισιÜ αιτιολογηl-ιεΙνη α|)νη()η, ιτòιι:ιιι:.τ ν(ι

ερευνηθεß παραπÝρα ωò προò την οι]οιαοτικÞ ιου [3ιτιτιμιιιι-τlι.ι.ι,

Ατιü την εκτßμηση τηò ε!νορκηò καιcτOε;ιτηò ι.ηò 1ιιßòιι-ι;ßιιιτ;

τηò αιτοιºσαò η οτιοßα ε§ειÜιτιηκε] (rι() ιικροαιÞριο και ιηò ()ιιοßιιò

η κατÜθειτη εlιττεριι!χειιτι σια ιιτιιι.ιτριOμια ι-ιε] Lην ιι(]ρ()ιJ()cι

πρακιικÜ σιιζÞτηιτηò δßκηò, τα εγγριτιριτ ιιοι] ιιιτριτδεκι-ιτ }<ßι ι

νομ1ιμα πρ()()κοι_ιßζουν και ετιικαλοιºνιcτι οι ßjιιτδικοι) αιιΟ ι.ι('

ομολογßεò πο1] συναγ()νται απιι ιοι]ò ιιιχυòιιοl.ιοιºò^ L(r)v διιτßΙjκr.lν

(αρθρο 261 ΚΠολΔ), αιτι) ια δικαστικcι ιε]κ}-ιÞριß1 (ιßρΟριι Ι}ß}6 ιιιιlι.

3,339 και 395 ΚΠολΔ), απü τα διδι\γ}lαια ιηò κοινÞò ιιι:ßòιιτò ιιιιι;

λαμιβÜνει υποι|]η τ()ι] το ΔικαιττÞριο αι]τε]Γιßιγγελιιτ κιτι ιελιΙò^ ι.ιιτßΙ

την εξα.κρßβαιcιη Γιραγι_lατικþν γε]γονοτων, ιτκüμιη κιτι εκε;ßν(^)ν ιι()ι]

δεν ι!χουν πμιοταθεß και ιδιαßτερα γε:γονιιιων π()ι] ιιι-ινι.ελοτιν ()ß,ι-ιΙ",

πρ()()ιασßα ιων ενδιαιρεριιl,ιεΙνων Þ ιÞò^ d;ννοl-ιηò ιιχε';ιιηò ß1 ι.)ιj

γενικüιεροι] κιιινωνικοιº σι;lιιρε':òιιινι_οò (cßρθρο 7 4 4 Ι(ΓtολΛ) ιιλλι'ß

και απü ολη ιη ß)ιαδικιτοßα τηò ουζη ιηοηò ιηò ßιιιιιριι6ιι'ιι;

αποδεßχτηκαν τα ακüλουθα: ΙΙ αι,τοι](rα Σοιρßcι ουζ. [Ιιινιτγιιι ιτ1

ΒαρβερÜκη κÜιοικοò Κορßνθου οδιιò ΔημιοοOεινοι]ò cτριΟ, 1Ιι, εßνr-ιι

ηλικßαò 62 ε]ιþν (γεννηθεßιτιτ ιτ]ν Ο4 _Ο5_ ß 954), ι;ßνι,ιι ι]ß)ι;



()ιJν ι,αξιοτ]χοò βλ. κα-ιαχωò)ηθεßιτα στα πρακιικÜ δηλωση

ß)ιι)ò>()ι,ιιιι-lò οι.ιl_ιιιλÞρωοηò δια τηò πληρεξουσßαò δικηγüρου τηò

ιτιι-οιjοß]ò και ε:ßναι ε!γγαμη με τ()ν Παναγιþτη Βαρβερακη με τον

ιιιιιιßο εßχει ιιτιοκτÞσε)ι διºο ενÞλικα τÝκνα το ΧρÞσιο ΒαρβερÜκη

ηλικßαò 41 ειrιν και ιον Αναι),ιÜσιο ΒαρβερÜκη ηλικßαò 36 ετþν

(βλ ιιι()ι.οΓιοιη ιικü οικογενειακÞò κατÜστασηò με αριθ.

ιιòιι^ιι,οκιιλλου 59566 ιοι_ι ΔÞμου Κορινθßων). Η αιτοýσα εργÜζονταν
(_1ι ι() ι_ο ι';ιοò 1987 μÝχρι το εßτοò 20L4 (βλ. Ýγγραιρο ιου
Υιιιιιιò;γι:ßοιι Οικονομικων ι.lε αριΘ, πρωτοκüλλου Ι38213Ι2ΟΙ4
ι;γγ6ιιτιριι με 0εμιτ αιτονομÞ ιτιºνιαξηò) δηλαδÞ και καιÜ το χρüνο

κιτι_ιτΟι:οηò τηò αßιηιτη5^ ωò^ νοσÞλειºτρια Υ,tr βοηθüò θαλÜμου σι()

Ι'εινικιι Νοοοκιιμεßο Κορßνθοι_ι Το μηνιαßο εισüδημα τηò απü την

ε]|)γ(ιοßι.ι ιηò καß_Ü το οιτ<ον(ιμικßι Ýτοò 2Ο11 ανÝρχονταν στο ποσü

ια)ν 1647 ει;ò)ω (βλ εκκαθαριιττικü οικονομικου Ýτοι]ò 2Ο11), το

()ικ()νοι_ιικü εΙιοò 2Ο12 (ητοι χρÞση 201Ι) ανÝρχονταν στο ποσü των

1.Iι 19,33 ι:υραι (βλ ε:κκαOαριιττικι) οικονομικοý Ýιουò 2Ο12) το

χòιüνο καιÜθε:ιτηò τηò αßτησηò ανεΙρχονιαν στο ποσü των 11Ο3,58

ι]ιjρω μηνιιτßωò (βλ εκκαθαριcττικü Ýτουò 2Ο 13). Το μηνιαßο
ειιι>ι)ßjη}]α ιηò ιτιιιι ιη οιºν,ιαξη ιηò ανÝρχεται στο ποσü των 750,12
ε]ι][)(η (βλ ε]νηι-ιε]ρωτικü ιιημεßωμα σι)νια§ηò Οκιωβρßου 2ΟΙ6 με
ακιτOιτρισι_() ιτοοü 8Ο7,81 και τιληρωιÝιι τιοσο 750,L2 ευρþ). Ο

ιιι;ζι;γοò ι_ηò εργÜζετ_αι ωò εργÜτηò σε εργολÜβο τηò ΔΕΗ και
λαμιβιτνε;ι μηνιαßωò ατιdι ιην εργασßα ιοι] το ποσü των 1412,Ο0

ει-ιρcο (βλ αιιüδει§η ιτληρωμÞò μιιτθοδοτικÞò περιüδου Αυγοýστου

2Ο16 }_ιε] ι-1ιιοδοχε!ò ιτρο κρατÞ()ε]ων 2.1Ο0 και καθαρÝò αποδοχÝò
14 Ι 2,ΟΟ ε:υρω). Παλαιιßτερα ο cτιºζυγοò τηò αιτοιºσαò λÜμβανε

}-ιηνιßιßαιò ιττιü ιην ßδια ε:ργαοßα τιι ποσü των 1969,9L ευρþ (βλ.

ε:κκαOιτòιισιικü ιιικιινcιμικοι) Ýιουò 2Ο|3 αλλÜ και οlκονομικþν
ει_r^ιν 2ΟΙ2,2Ο14 με:' δηλωθÝν ε:.ισüδημα για üλο ιο Ýιοò πÜνω απü

23.ΟΟ0 ιιιιρþ). Τα δÜνεια ελÞφθησαν απο ιην αιτουσα τα Ýτη

2ΟΟ8r, 2Ο()9 και 2Ο10 üταν ιταcρþò εßχε υψηλüιερο εισüδημα η

ßδιι.ι, ΙΙριιοιΙιι, αιιοδεßχθηκε ι)ιι η αι,ιοýσα Ýχει την πλÞρη κυριüιητα
κιτι-ιß ιιιιιιcιιιι-ι) 1ΟΟ% μßαò οριζοντιαò ιδιοκιησßαò αττοτελοýμενηò απü



φυλλο τηò υπ' αριθμ, 5g'1 Ι2οΙ6 απü(ρασηò τοιι ΙΙιρηνοδικι;ßοι,ι Ι(ορßνß)οι;
(Διαδικασßα Εκοýσιαò Δικαιοδοοßαò Ν. 13Σ}69/2Ο 1Ο)

ισογειο και ι]τιüγειο η οιτοßα σι]νιστÜ μιßα ενιαßα λειτιιι;ργικÜ κιτtΟιΙ<ß(ι

που βρßοκε,ιαι σε οικüπεδο Üρτιο και οlκοδοLιÞοι}ιο ε]ιιι(ρανε]ß(]ιò 1aj1,4i]

τ,ι_1 ι<εßμενο σιη θÝση «ΑΓΙΑΝΝΙΩ'ΓΙΚΑ» ε]ντüò Lοι] ε]γκε]κρι}ιε-\'ß)ι]

ρυμοτομικου οχεδßου πüλεωò Ι(ορßνθι)ι] οτ() 3ΟΟ" ιιτκιιδοlιικι) ι.ι]ι,ρÜγ(,)\,/()

και επß τηò οδου ΔημιοιτθÝνουò^ αρι0. 15, οι;νιιòιε:ι-ιει δι; ι-() ε]ν λι)γr^Ι

οικüττεδο βüρεια ]_ιε ιδιοκιησßα Ιωαννη Σοιºκοι]λη, Νüιιι-ι }-ιε] ιßjlΟκιηιΙßc-Ι

trλιτßδαò ΒιιρβερÜκη, ΑναιολικÜ }-ιε) δημοι_ικÞ οδι) ΔηlιοοOεΙνοι;ò τιλιτιιΙιΙò

6,0Ο μÝιρων και δυιικÜ μιε ιδιοκτηοßα Λναοτασßοι] Σοι;κιιι;λι1, ΙΙ οΙι; ιº'",ι,Ι

οριζüνιια ιδιοκιησßα του υττογεßοι_ι και τοι] ιιιιιγεßιιιι ιιιιι_ι ιιι-ινιιιι-ιΙt 1ιßιι

λειτοιιργικÜ ενιαßα κατοικßα εßναι ει-ιιφανεßαò 92 t.Lι ι-οι] ι-ιιιιιγι:ßιΙι; ι<rrl

77,63 τ.μ του ισογεßου και σι]ν()λικÞò ειιιιρανι;ßιτò 169,63 ι-,}-Ι ι'ΙΧι:ι tjι:

ττοσοοτü συνιδιοκτησßαò σιο οικüτιεδο 5ΟΟ/l0ΟΟ εξ'αδιαιòιιº'ιιιι; ιΙΙΙß ι-ιΙιΙ

üλου οικοττÝδου, η δε ανιικε]ιι-ιενικÞ ιτξßα ιηò ι]ν λüγω κιΙ ιι)ιι<ßιι,-:

ανÝρχεται Þδη στο ιιοσι) ιων 41.36Β,32 ευριl,ι, ι)ιιαιò διορΟι,Ι()ιlι<ι; ΓΙ

ανLικειμε)νικÞò α§ßα }τε δÞλι,ιιτη τηò ιιληρεξοιιοßιιò δικτlγιι6ιιιι; ι ιιò

αιιοýσαò και }rε ιιò τ-ιρ()ιÜοειò ιηò. Περαιτε!ρω, αιιοδεßχΟηι<ιι οι_ι η

αιτοýιτα Ýχε]ι καιÜ ττλÞρη κl]ριοιητα }<cιι σε) ττοιτοιτι.ιι ιιι;νtδtιΙκιηιΙßατò ß3ΙΙ6

εξ' αδιαιρÝτ.ου ετιß ενüò οικ(ιπεδου οιη 0ε!οη ,,ΛΓΙ()Σ Ι'Εß)ΛΣΙΜ()Σ» ιΙτ'ιι)ò

ιων ορßων ιου οικισμ()υ ιηò δημιοιικÞò κοινοιηι,(]\^ Λι)χßιßοι] Ι(ιΙòΙιν()ßιι';,

εκιÜσεωò 357,6Ο ι.ιι π()υ ιιιινο6τειιε;ι γι)ρωθεν βι)ρι;ιιι ι-ιε) ιßΙtιΙι<ι,ΙlιΙßιι

Γεωργßου Σττηλιüπουλου, νüιια }1ε] ιδιοκιηιτßcτ Ι'εαιμιγßοι; Ι(ριεΙl-ιΙιßΙρß)Ι1,

ΑναιολικÜ εν μιÝρει με ιδιοκιηιτßα Πολυ§ε.νηò Σκορδιß κι-ιι ι;ν 1-ιι';òΙι:ι 1ιι:

δημιοτικτ1 οδü ττλατοιιò 3,ΟΟ με)ιραιν και ßjι,lιικιτ ι,Ιε] ιδΙιΙκι.τlι>ßιι

Κωνσιανιßνοιι Στιτυροττουλου, ανßικε]ι}lενικÞ\^ ιτξßα5^ ι()ι] ιß)ι.ινιι<οιΙ ιΙ-Ιι-]

μεριδßου 4.2οο ει]ρþ. Ειτßιτηò, η (]ιι()ι]()α διαOι:ι.ιιι ι,ιlν ιιληòιΓι Κι][)1ι)Ι-ΙΙι{'ι

καιÜ ποσοστο ß3Ιt6 ετιß διιο αγροι.ε]}_ιαχßων Þιιιι ιιιιß ι;νι\ò αγρ()ι-ε;ιιτΧßιΙι;

κεßμενοιι οτη θÝση «ΠtrΝΤtrΣΙ(ΟΥιDΙ-ΝΙΚΟΛDº"Γ()» τηò δηlιοι_ικιιò

κοινοτηταò Αρχαßαò Ι{ορινθßαò τοι_) ΔÞμιου ΚορινOßων ε]κιÜοε)αΙò ß3.()()Ο ι.ßι

ανιικε]ιμενικÞò αξßαò ιιιυ ιδιτνικοý ιηò 1_ιεριδßοιι 2,756,25 ι]ιJ[)(,) ι<ιΙι ι;ßιß

ενüò αγροιεl_ιαχßοι; ετιßιτηò κεßμιενοι,ι οtη 0ε!οη «Ι-ΙΙtΝº'Ιß)-]1,((j'lΙΙ,Ι

Νιι<οΛτΤºΓΟ» ιι]ò δημιοιικÞò κοινι)ιηι_ιτò Λρχιτßαò Ι(ιιρινΟßιιò ιιιιι ΛτllΙιΙι;

κορινθßων ετ<τασεωò tOOO τ.Lι, ανιικε;ιl-ιενικÞ§ αξßαò t-ιΙι; ιδι,ινιΙ<ιΙιº ι,ßlι;

μεριδßου 656,25 ει]ρþ. Σε χρüνι) ιτρογε)νε)οιε;òιο τοι] ι)ι-οι;ò ιτΙιι) ι-ην

(



ι((1ι,aιΟε:οη ιηò εΙνß)ικηò η αιτ(ιιºιτιτ εßχε αναλÜβει τα τιαρακÜτω χρÝη,

αq;ιιιº ιιι 1ιε;ιεΙχι)ιJοεò ιιι()ιþιριεò δεν τιροβÜλλουν ισχυρισμü üτι η

ιτνιºληιιJη αιJιþν Ýγινε ενιι)ò ιου τελει;ταßου Ýιοι]ò: ειδικüιερα απü

ι_ι]ν Ι'Ι κιτß)'ηò ι6ιιτιιεζικÞ ε:,ιιτιρε:ßα Ι) με ιην επωνυμßα «trΘΝΙΚΗ

º'Ι)ΛΙ IIi,Zty 'ΓΙ-ΙΣ ΕΛΛΛΔ()Σ Λ.Ε» δÜνε:ιο ανι:ρχüμενο στο ποσü ιων

4,3ΟΙ],(ι3 ι:ι;ριb δι;νιτμει ιηò υτι' αριθ. 49Ι791010Ο6Ο99Ο2 συμβασηò

ιιι()ι.G)ιικηò κι\ριαò, ΙΙ) αιτο ιη 2η καO'ηò Λνþνυμη ιραπεζικÞ ειαι6ιεßα με
ιην ι]ιιωνι.ιμιßιτ «ΤΛΧΥΔΡ()ΜΙΚΟ 'ΓΑΜΙtrΥΤΙ-ΙΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.tr.» κοτ ιο
διιιι<òιιι.ιι<ιι ιßιλο ,,'ΓΛΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙtrΥΤFΙΡΙΟ» δÜνειο ανερχüμενο cΓτο

ιιοοι) ιων 9 ,387,82 ει]ρþ δυνÜl-ιι:ι τÞ5^ υπ' αριθ. 6999-427 3-Ο συμβασηò

ι<ιιι-ιινιιλωι-ικοι) {ιανειßου, ΙΙΙ) αιτü την ιδρεýουσα οτο Λονδßνο ΗνωμÝνου

Ι]ιτοιλιιßοι; (Cßtßgτοιιρ Centre, Canada Square , Canary WharÞ Ανþνυμη

ι.ι-ιαιιεζικι'1 ειιαιρειßα ι]ε Lιιν ειιωνυμιßα «CITIBANK INT!]RNA'I'ΙONAL plc»

κιτι εßναι νι\ßτιμα ε)γκατε]οτηΡÝ:νη στην trλλÜδα ωò ειδικÞò διαδüχου ιηò
«CΙº'Ιt}ΛΝΙ( Ν.Λ», νü}-ιιß-ια εκΓτροοωιτοιºμενη σιη θÝση τηò οττοßαò Ýχει

ι;ιτε;ιιιε!λ()ι:ι αιò ε:ιßιικÞ ß)ιÜδοχοò η 3Ι καθ'ηò «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠtrΖΑ Α.Β» α)

ι<ιιιcινιτλιιιικü δcºνειο ßlνε]ρχü}-ιε)ν() Qτο ποσ() τr,ιν 5.56Ο,96 ευρþ δυνÜl_ιει

ι-]'ιò ιJιι'ιτρι0. CτOO5278502 οýμιβαοηò κα,ιαναλωτικοý δανι:ßου, [3) δÜνειιο

ιινε;òιχιιl.ιι;νcι οτο ιιο()ο των 6.746,32 εl]ρþ δυνÜμει τηò ι]π' αριΘ.
ΖΙ556ΖΙ4ΟΟΟ362 Ι917 οιºμ[3αιτηò πιιιτωιικÞò κÜρταò, γ) απü την 3Ι ι<αθ'ηò

ι_òιι,ιιιε:ζικη ειιτιρε:ßα ι_ιε] την εττωνιιμιßα «ΑΛιDΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε»

ι<ιιιιινιτλωιικü δcτνε:ιιι ανεòιχcιι-ιε]ν() οτο ι,τοοü των 2.Β56,24 ειιò>þ δυνÜμιει

Ι-ΓΙò ιJΙι' ιΙριΟ. 2ΟΟΒΟ3115151ΟΟΟ οýμιβασηò κατανιτλωιικοý δανεßου και
Ιν) ιΙΙιü ιην 4η καθ'ηò ανþνυριη ιρòτττεζικÞ εταιòιε:ßα με τηγ επωγυμßα
«ΛI,Ι)(),ι,ιΙ(ιΙ º,I)ΛΠΙrΖΛ ,ΓFΙΣ ΒΛΛΑΔ()Σ Α.tr ΥΠΟ trΙΔΙΚtΙ trΚΙζΑΘΑΡΙΣFΙ»

ι<ιιιιινιτλωιικιι tjιτνειο ανι:ρχüμενο ιιιο ττοιτü ιων 70.023,42 ευρþ που

δι;νιºμιι;ι ι.ηò ι)τι' αριΘ. 526 Ι2ΟΟ9 Ι374 Ι335 οýμβασηò εßναι
ι]ι-ιιιραγι-ι(τιωò εξαοφαλιομιÝνη. Ι-Ι αιτοι)σα εßχε λÜβει τα δÜνεια περß
ι_(1 εΙιτ1 2ΟΟ8,2ΟΟ9 και 20ΙΟ και τüιε ιο ετÞοιο ε:,ισüδημα ιηò
η t αν ι.ιιμ ηλι)τε:,ρο üτιωò ιιòιοεικυιμ ε] απο ια προσκοιιιζüμενα
ε;κκαOα[)ιοτικÜ. Δε:δομÝνου «)τι η αιτοι)σα εßναι συντα§ιουχοò ι<αι

λι)γω ι ηò βιτOε:ιαò οικονομικÞò υ(ρεοηò που διÝρχεται η χωρα
κòιßνειßßι ο{-ι δεν ε:ßναι ιιιθανι) να βελτιωθεß η εισοδηματικÞ τηò



Φυλλο ιηò υπ'αριOμ. 35b Ι2ΟΙ6 αιιοφαοηò τοι; ΙΙιρηνοδιι<ι:ßοιι Ι(ορß,ιι()οιι
(Διαδικασßα ΓΙκοýσιαò Δικαιοδοοßαò Ν. .3869 / 2Ο 1 Ο)

καιÜσταση και βρßσκε:ται σε μüνιι-ιη cτδυναμιßα ιτληρω}ιτ]ò, η tjι;

αδυναμßα τηò αυτÞ δεν οφεßλειαι σε δüλο και οιJνι]τιþò ()

ιοχυρισμüò Lων ι-ιετεχουσþν τιιοτωιριþν ιιε]ρß }ττ] 1ιι)νιlιτlò

αδυναμßαò τηò κρßνειαι ωò οι]οιασιικÜ α|3Ücτιμιοò. ΓΙεριιιι ι']ι)α), (ιιιü

τα εισοδÞ}]ατα τηò αιτ()υσαò, ατιü ι.η σl]νεκιßμιηοη ι-(,)ν (]νιιγκιιßι;ν

δαπανþν ττου απαιτοιºνιαι για την ικανοποßηση ιων |3ιοι_ικι,ιν ι.ηò

αναγκþν, λαμβανοι-lÝνων υττüιρη και των διδαγμιτιων τηò κιιιντ'lò

πεßραò το κι)στοò διαβßωσηò ιηò ιδßαò τ<αι ,ß()ι] ουζι;γοι,ι Lηò

ανεΙρχεται κατÜ ιην κρßση τ()ι] Δικαοιηρßου στο ιιοοο Lων ΙΟΟ(]

ευρþ μιηνιαßω5^ ττλε)ον Þ ε)λλασιιον ιτλλÜ και ι.ηò }ιη cιναl-ιιινιιιιι]νιιß,

βελτßωσηò ιηò οικονομικÞò ιηò καιαοτασηò, ε)νοιμι]ι ι(λιν ι{)ιòιßι.ι;lι;ιι

δυομενþν οικονομικþν ουνθηκþν ιτ()ι] ειιικραιοι]ν οτι] χωf)(ι }((,ιι

Ýχουν προκαλÝσει μεßωση ιων ειιτιιδημÜτcJν των ι]ι)γßιζιιμιΙινι,ιν κ(ιι

ιω./ εν γÝνει φορολογικþν επιβαρι)νσεων) ποι] Ýχοιιν ε:ιτιβληΟι:ß ιΙιιι'ι

ιο κρÜιοò τιροκýτιιει üτι η αιτοýσα βρßιτκε:ι_cιι οε 1ιßινιß-ιιß

αδυναμßα εκττλÞρωσηò των ι;ιτοχρι]α)()ι](,]ν ι.ιιò ι((1ι ι]ιιαγι)ι-ßιι ()ι,ι-ι

ρυθμιση ιοι] ν. 3Β69 Ι2αtΟ, οπüιε: ιο Δικαιτι_Þρlο ιιòιι';ιιειι ν(,ι ιιòιιι[ßιι,

καιαρχÞν στη ρυθμιιτη μιηνιαßων ι<αταβολþν ατιü r-o οικογι]νÝ'.ι(,ι}<()

εισοδÞμαια τηò ιδßαò και τοι; cτυζιºγοιι τηò γι() χρονικο διιßοι-Ιllιιι

τεσσÜρων ειων ττροò μερικη εξι)ιρληιιη ιων οιρι;ιλωτι ι Γιß],

τηροι]}ιòνων ιων ι\ρθρων τοι] Συνιιτγμιιττοò 21 ιιι;ρß ι;ιιιιχòιι;ι^ιιΙι:1:'

ι:ιδικÞQ }_ιÝρι-ι_ιναò ιο1] κραιοι]ò για ιιρο()ιαοßιτ ιηò οικογι;νι;ιιτò, 2,

ιιαρ. 1που καθορßζε)ι ωò ιιρωταρχικÞ ι]ιιοχρε:ωοη ιηò ΙΙιιλιι.ι:ßcιò ι-ι,

σεβασμü και την προ()τασßα ιηò αξßιτ,r^ τιιιι ιτνθρτιτιοι;, 1 ιιCι().l κι'ιι

2 περß ελει)θερηò ανÜπτυξηò τηò ιιροß)ωιτικοι-ηιαò, ι-ηò ()ιJιιι-ιι]ι,ι)Χηò

σιην κοινωνικÞ , οικονομικÞ και ιτολιιικÞ ζοrÞ Lηò χω|)(.ιò, ι; ι ιι.,

συνθÞκεò αιιüλυττ-lò^ ιτòιοοτ-αιτßαò ι.ιò^ ζrrÞò, ι-ηò ι-1}-ιÞò 1<(1ι ιι]:ò

ελε:υθερßαò και 25 ποι] κιτθιι:ρτ,ινει ιην ιιρχÞ ιοι] κ()ιν(^)νΙ }<()ι]

κρατουò. Συνεπþò-ιο Διτ<αιτιη6ιιο τιòιεßιιει ν(-ι ιιροβι:ß ()ι] 6ιιιß)lιιι;ι1

μηνιcτßων κòτιαβολþν αιιι) ιο οικογι]νι)ιακο ιιιοι)δηlιιτ ι-ιιò (ιιιι;ßΙιΙιι'ò

για χρονικι) διÜιτιημ(_ι τεσοαρων ετ_rιν ιlροò }ιε]ρικlι ι;ξι)ιρληοη ι.(^)\,,,

οιρε:ιλþν τηò. FI ιτυνολικÞ μηνιιτßcτ και_(]βολη λαμιβιινιιlιε:νι;τ,

υττüψη των ει()οδηματων και οικογενειακι^ιν i]vayr<iJv ιÞ(, ιι6ιειßßε:ß



ν(,ι ()ß)ι()ιε]ß οτο ιτ()οü ιων 5ΟΟ ειJρω οε 48 ÜτοκεS δοσειò (αρθρο Β

ιιß1[) 2 ß{.3869 l2OLo cιτιαιò ßιιχυε: ι-ιε] το Ν.416ΙΙ2ο13),δεδομÝνοι]
()ι-ι La ειιιιιtjηLlιιι-α ιηS αιτ,οιºιτcτò^ μαζß με αι]τÜ τοι] ιτυζυγου τηS
ξι;ιιι;6ινοιºν ι,() ιιοιτι) ιων 2. 1 5Ο ευρþ μηνιαßωò, ιτυμμετρωS
ß)ιιινιιl-ιül-ιε]νο }-τε]ιιτξι) τι^ιν απιτιιÞσεÜ)ν τηò καθ' ηò πιιτιþιριαò και
Ι-ΙΙ ΙΙΙ-Ινολικι) ιιοοι) tG]V ο(ρε]ιλιbν ιηò αιτοι)ιταò ανÝρχετα1 στο ποσü
ι-ι,ιν 9ε}.8ε]Ο,39 ε]ιJρω, ιο ιιιτοßο ανιτλιºε:ται ωò ακολοýθωò: Ι) απü
ιßι,u L'l κcιΟ'ηò ι_ιε) ιην ε:ιτι^ινι;μιßα ,,trΘΝΙΚΙ-Ι ΤΡΑΠtrΖΑ ΤFΙΣ trΛΛΑΔΟΣ
Λ.lΙ» ß)ιινι:ιο ιινι]ρχο}lε]ν() ()ιß) ιτ()οο ιων 4.3Ο5,63 ευρþ δυνÜμε:ι τηò υπ'
ΙΙlΙ Ι0, 4 9 1 7 9 1 Ο 1 ΟΟ6Ο99Ο2 ιτýμβαΟηò,ΓιιστωιικÞò κÜρταò τιοι] ανιιcποιχεß
ιιι-ιι ,],3(Ζι ι-ων οι-ινιιλικι^ιν οιρειλþν ιηò, ΙΙ) απü τη 2Ι κα0' ηò Ανþνυμη
ι_ρι,ιιιι;ζικß,,1 ειι_ιτιòιεßι_ι ι_ιε) την ετιωνυμßα «ΤΑΧΥΔΡοΜΙΚΟ ΤΑΜΙtrΥΤΗΡΙο
ΙrΛ,Λ/\Δ())] Λ.º'.Ε » κßlι το διακ6ιιιικü τßτλο «ΤΑΧΥΔΡοΜΙΚο
'L\ΜΙΙrΥ'ΓΙ-Ι[)ΙΟ» ßΙιºνειο ανε:ρχüμενο στο Γτοσο των 9 ,3Β7,82 ευρþ δυνÜl_ιει
ιηlß ιJιι' αρι(). 6999-4273-ο οιºμß}ασηò κα-ιαναλωτικοý δανεßου ιιου
ßΙνι-ιΟι-ιΙιΧεß ()-ι-() 9,5(ΠΙ των ιτυνολικò,Ιν οφειλþν τΙS, ΙΙΙ) απü ιην
ε;δòΙε;ι)οι;ιΙCΙ Οι-() Λονßjßνο Ι{νωμιι)νοι; Ι3αιτιλεßου (Ciτigroup Cenτre, Canada
Sιßι-ιατò, Cιιηeττγ WharÞ Λνþνυμη τρατιι:ζικÞ ειαιρεßα με] την επωνυμßα
,,{]Ιº'ßΙ]ΛΝΚ ΙΙ\Ιº'ΕιtΝΛ'ΓΙΟΝΛΙ- plc» κιτι εßναι νülτιμα εγκαιεστημÝνη οτην
l,]λλιºß)α iJS ειδικÞò διatj«ιxou Lηò «CΙΤΙΒΛΝΚ Ν.Λ», νι)μιμα
ß]Ι<ßιρ()()(ηι ι()ιJ}-ιι)νη Οtη 0ειιßη tηò οττοßαò ÝΧε)ι υπε:ιιτε!λθει ωS ειδικÞ
ß)ιιºδοχιιò η 3Ι καθ' ηò «ΑΛ«DΛ TΡΑΠDΖΑ Λ.Ε» α) καιαναλωιικü δÜνε:ιο
cινε:ρχι)μιε;νιι στο ιτcιιιc) των 5.56Ο,96 ευρþ δυνÜμει τηò υπ' αριΘ.
6ΟΟ52785Ο2 οιºμι[3ιτοηò καταναλωτικου δανεßου ποι] αντι(ποιχεß στο
5,(ΙtΠ» ΙαΙν ιΙι;νολικιßΙν ιΙcρεΙιλr,Ιν ι-η§, β) διßνειο ανερχüμε]νο οτο ποσü τωγ
5'/1Ιý,32 Ý]ιJρω ß)ι;νιßμει ιηι, ι;ιι' ιτριθ. 4556440o03627917 σjμβασηò
Ι ΙΙ()LωΙΙΚΤ]ra l<α[)Ι-ßΙò ΙΙ()Ι] ανΙΙ()Ι-ΙΙΙΧεß <Ιι.τ> (>,7ηΛι των ιιι;νολlκþν ο(ρε]ιλþν ιηò,
γ) crιιι) Lην 3'Ι κιτθ'ηò ι,ραττεζικÞ ειαιρεßα με ιην εττωνυμßα «ΑΛΦΑ
º'Ι)ΛΓΙΙrΖΛ Λ.fΙ» καιανιτλωιικιι διτνειο ανερχüμενο σιο ποσο των 2.Β56,24
ι]ι]!)(η t)ι;νιτμιε:ι τηò ιJιι' ιιριθ. 200Β031 15151ΟOΟ σι)μβασηò
ΚΙΙΙΙ-Ι'νΙ-ΙλωΙ-ΙΚ()Ι) tjΙτνεßοι; ιι()ι] ανιι()ι-cιιχεß αιο 2,9Ο/ο των συνολικþν οιρειλων
ιτιι], Ιν) αΙιι) tην 4'Ι καθ' ηò ανþνυμη τραπεζικÞ ε:ιαιòιεßα }-ιε την
ε:ιιι,ινι_ιl.ιßc.ι «ΛΙ'Ι)()'ΓΙΙ(LΙ ΤΡΑΠtrΖΛ ΤFΙΣ trΛΛΑΔ()Σ Α.tr ΥΠο trΙΔιΚΗ

&(- Α



Φυλλο ιηò υπ'αριθμ, sgb Ι2Ο16 αττüτραιτη§ τοιι ΓCιρηνιιδικι:ßοι; Ι(ομιßτ,()ιιι.ι
(Διαδικασßα ΙΙκοýσιαò Δικαιοδοιτßαò Ν, 13S69/20 1 Ο)

ΕΙ{ΚΑΘΑΡΙΣΗ» καταναλωιικο δÜνε:ιο ανε]ρχομε)ν() οι() ιιοοü ι_(,)ν

7Ο,Ο23,42 ει]ρþ π()ι] δυνÜμει τ.ηò ι]ιι' αριΟ. 526 Ι2ΟΟ9 Ιß\7+ Ι:\3ß'
συμβασηò εßναι εμπραγμÜιωò ε§αιτιραλιιητεΙνη και ιτοι1 ανι_1()ι_ιιιχιιß ιιι,ιι

7ΙΟλ των συνολικþν οcρειλþν ιηò. Για κÜθε μιßιτ ατιü ιιò ιιcιι)(ιιι(\.,,ß,)

δανειακÝò σιιμβÜσειò προò εξιιτιηρεΙιηση των αιιαιτÞ()ι)ων ι.ων κιßß)'
ων αντιστοιΧεß αττü ιο ποσü ιων 5ΟΟ ει]ρþ, Ι) γιιι ιην ßιιιιτßι_ι-lι.ιι-1

ιηò 1Ιò καΘ'ηò με] την ειτωνυμßα «ΓΙΘΝΙΚLΙ º'ΡΛΙΙDΖΛ º'Ι,ΙΣ ι,]ΛΛl\Λ(,))_]

Α,Ε» qηÞ δÜνι:ιο ανε]ρχüι-ιε)ν() σι() πο()ο ιων 4.3Ο5,63 ε]ι]ρ(, ß)ι;νιºlιι]ι ιßιι;

υΙº' αριθ. 49L791O100609902 οýμιβαιτηò Γιιστωι_ικÞò κιΙριιιι; 1ι()ιJ

ανΤιοτΟιΧεß σιο 4,3Ο/ο Lων ουνολιι<þν οιρειλτιν ιηò, το ιτοιτιι ιων 21,1J()

ευρþ (5ΟOΧ4,3%: 21,5Ο), ΙΙ) για ι_ην ιτπαßιηοη ιηò 2'Ιò κιι()' τιò

Λνþνυμη τραττεζικÞ εταιρεßα με ιην εττωνυl_ιßα ιιº'1\{}Þ|;ò) ΙΙ t ΙιΙ()

ΤΛΜΙtrΥΤFΙΡΙ() trΛΛΛΔΟΣ Α.'Γ.D.» και ι.() διιτκòιιιικιι ι_ßιλι;

«'ΓΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ º¶ΜΙtrΥº'LΙΡΙ()» ι-ιτιü tjιτνε:ιο ιτνε:ρχü}_ιε]ν() ο,τ() ι1()()ο ιß.)\/

9.387,82 ευρþ δυνÜl_ιει ιηò ι]ιι' αριθ, 6999 4273-Ο ιιι)lι[}αι;τlò

καταναλωιικοý δανεßου ιτ()υ αντι(ιτ-οιχgß οιο 9,5ΟΙι ι.ι^ιν ιιυνολικι^ιν ιιιρι:ιλι^ιν

τιò, το ποσü ιων 47,5α ευρþ (5ΟOΧ 9,5Ολ: 47,50), ΙΙΙ) για ιην

απαßιηση τηι εδρε:ιºουιταò στο Λονδßνο ΙΙντομιεΙνοι; Βι,ιιιιλε;ßοι; (Clιßgτιιι,ιò;

Centre, Canada Sqιιατε, Canary WharÞ Ανωνιιl_ιηò ι.ριτιιεζικτιò ι]ι_ß,ιßρι;ßιι,ι1

με την ειταινιιl_ιßα «CITIBΛNK ΙΝΤΙrRΝΛº'ΙΟΝΛΙ, plc» κιτι ε;ßνιτι νο}ιι}ß(_ι

εγΚατεοτημÝνη οτην trλλÜδα ωò ειδικηò ßjιαδüχου ιηò «CΙº'ΙΙJΛΙνΙ< Ν.l'ι,,,

νüμιμα εκΓιροσωπουμενη οτη θÝοη ιηò ιιιτιιßιτò ε|χε:ι ι_ιτιειιοεΙλOι:ι ωò ε;ιß)ιι<Ι1

διÜδοχοò η 3η καΘ' ηò «ΑΛcDΑ º'Ι)ΛΠΕΖΛ Λ.Γi» α) cττιü κιτι_ανιιλι,-ιι_ιι<<ι

δÜνειο ανε:ρχüß-τενο οιο ιιοοι) ιων 5.56Ο,96 ε)ιJρß^) δι;νιτμιειι ι_l-ιò ι]ιι'ιιòιι().

6ΟΟ52785Ο2 οýμβασηò κcιιαναλωι-ικοι) διτνε:ßοι.ι ιιοι] cινι_ι()ι_ιιιχι;ß ()ι,(]

5,6ΟΚ των ουνολικþν οφειλþν ιηò, ιιι ιιιιοü ιων 28 ε:υριb (5ΟΟΧ 5,6Ψιι:2ß3

ευρþ), β) ατιο δÜνειο ανερχιιμενο στο ιιιιοιι ιων ij.74el,i}2 ε:ι;òιι,ι δι;νι|ιlιι;ι

τηò υιτΟ αριθ. 455644ΟΟΟ362\9Ι7 οýμιβαοηò ιιι()ι_(,]τικÞò κα[)ι(]ò ιι()ιJ

ανtισtοιΧε:ß σιο 6,7Ο/ο ιων (),ι]νολιι<rbν οιρε:ιλþν ιηò, ι_ß) ιιοιιι) ι.ιιν Ι:ßß],:ι()

ει]ρω (5ΟΟΧ (>,7ηλ= 33,5Ο ευριb), γ) για ι_ην «τιιιτßι_ηιιη ι_ηò i}'ls ι<ιιO'ßlι.

ιραπεζικÞò εταιρεßαò με] την ε:ττωνι;l_ιßιτ «ΑΛιΙιΛ º'Ι)ΛΙΙΙ|,Ζ1\ Λ,l,]» (_τιι()

καιαναλωτικ<) δÜνειο ανερχü}lε]νο cιιιι ιιιιιιü ιων 2,856,24 ε]ιJ[)('l ß)ι;νιιßιι;ι

τηò υπ' αριθ. 2ΟO8Ο31151510ΟΟ οι)μβαιτηò καιιιναλωτικ()ι_] ßjcßνιιßιιι;



ΙΙ()ΙJ ανι.ι()ι-()ΙΧε]ß ΟΓ.ο 2,9Ολ tων οι]νολικßJν ο(ρειλþν τηò, ιο ποσο ιων 14,5Ο

ι]ι][)ßη (5ΟΟ Χ 2,9Ο/ο:14,5Ο), Ιν) γlα ιην αιιαßιηση ιηò 4tΙò καθ'ηò
ßlν(Jνι]Ιιτ]ò ι-ριτιιε:ζικÞò ι:ταιρεßαò }_ιε] ιην εττωνυμßα «ΑΓΡΟΤΙΙ(Η ΤΡΑΠtrΖΑ
'ß'ΙΙ)] L!Ζ\ΛΛΔ()Σ Λ,D ΥΓΙΟ ΙrΙΔΙΚΙ-Ι trΙ(ΚΑΘΑΡΙΣΗ» απιι καταναλωτικü
ß)ιΙνι;ιο ι-ινι:òιχüμιι:νο οτο ιιο()() ιων 7Ο.Ο23,42 ι:υρþ ιιου δι]νÜl_ιει ιηò υτι'

ιιßΙι(). 3).6Ι2ΟΟ9 Ιß\º4Ιß}ß}5 οιºμιβαοηò ιιßναι ε]}-ιττραγ}_1(ττωò εξαοcραλιιτμε!νη

ß((ΙΙ Ιt()ι.] (]νι-ι()τ-οιΧε:ß ο-ι.ο 71%ο ιαιν οlJνολικþν οιρειλrbν τηò το ποσü των 355
ι]ι]ι)ω (5ΟΟ Χ7l%ο: 355). Μειιτ την παρÝλευση ιηò τετραειßαò και
ι-ι,lν ιιλιικλτlρωοη ιων ωò Üνω κ(],ιαβολþν, ()ι μετÝχουσεò πιστωτριεò
0ιι ι;><ιιι,lν λιß[3ει ιιι;νολικιτ τcι ι;ξÞò ιιοιτÜ: Ι) για την απαßιηση ιηò 1Ιò

κιß() ηò Lιι) Lην ειιωνυμιßα «ΙΙΘΙ\ΙΙ(Ι-l 'ΓΡΑΙΙΙrΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» απü
ßΙιßνι;ιιι ι-ινιιρχιιl-ιε:νο οτο ιτοιτü ιων 4.3Ο5,63 ευρþ δυνÜμειι τη§ ιιπ'αριθ,
49 Ι'79 1 Ο 1ΟΟ6Ο99Ο2 οýμι[3ßισηò ιιι(ΣιωτικÞò κÜριαò ιτοι] ανιιστοιχεß οτιι
/Ι ,?ι'Πι ι.ßι)ν οι;νολικcbν οcρειλων ιιò, το τιοσιι των 1Ο32 ει]ρþ (2 1,5Ο

Χ48ι= ΙΟß]2), ΙΙ) για ιην αιιιτßτηιτη ιηò 2'ls κιτθ'ηò Ανþνυμη ιραιτεζικÞ
:;ιιι,ιßι:;ßι-ι |-ιι] ι.ην ε:ιιωνι;ß-ιßα «ΤΛΧΥΔΡΟΜΙΚΟ º¶ΜΙΓrΥΤFΙΡΙΟ trΛΛΑΔοΣ
Λ.'ß'Ι'] ιι κ(]ι ι-ιι διιικριιικι) τßιλο «º'ΛΧ'ΥΔΡ()ΜΙΚΟ 'ΓΑΜΙtrΥΤΙ1ΡιΟ» απü
ß)ι\νι:ιο ιινεòιχüμιε:ν() ßιι() ιιοιτü ταßν 9 .3ε\7,82 ευρþ δυνιτμει τη§ υττ' αριθ.
(j()()() 42'7ß\-Ο οßΙμιβι-ιιιηò καιαναλωιικοι; δανεßου τιου ανιιιιιιιιχεß οτο

9,5ΟΛ, ι.ι,ιν οι;νc>λικων οφειλþν τηò, ιο τιοσü των 2,28Ο ευρþ (47,5ΟΧ 48:
2,28,Ο), ΙΙΙ) για tην αιιαßτηοι-ß ιηQ εδρειºουσαò οτο Λονδßνο ΙJνωμεΙνου

Ι]ιιοιλι;ßοι; (Cßιßgτοιτρ Ccntrc, Canada Squarc, Canary WharÞ Ανþνιιl-ιηò
ιΙΙι.ßιιι;ζικιlò^ ι:ι-ιτιρε:ßιιò }-ιι] ι,ην ι:ιιαινι;μιßιτ «CΙ'ΓΙΒΛΝΚ INTΓCIiιNATIONΛL

Ι]Ι(),, 1((1ι ε;ßνιτι νüμιιι-ια ε)γκαΓ-ε:οι,ηl-ιε:νι-1 οιην trλλιτδα ωò ειδικÞò διαδüχοιι
ιτlò «CΙ'ß'ΙΙ3ΛΝΙ( Ν.Λ», νι)μιμα εκιιρ()οωττοýμιενη στη θÝση ιηQ οτιοßαò ε)χει

ι;ιιειιιιε:λ()ι:ι ò,ιò ε:ιδικÞ διcºδοχοò η 3Ι καΘ'ηò «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠtrΖΑ Λ.tr» α)

ιιι ιι) ι<ιι ι-ιινιτλωι-ικιι δÜνειιι ανερχüμενιι οιο Γιοσο των 5.Sel0,96 ευρþ
ß)ι,lνιºμ-ιε:ι ιηò ιΙιι' ιτρι0. 6ΟΟ5278502 οýμιβαοηò καταναλωτικου δαγεßου
ΙΙ()Ι-] (-ΙνΙ-ΙΙΙLΙΙΙΧε;ß ιΙιο 5,ßι%ι ιων ιιιινολικων ο(ρε]ιλιbν ιηò, ιο ιτο()ο των 1,344
ι]ιjι)ω (2δ3 ει;6ιιιΧ48: 1.344), β) απü δÜνειο ανερχüμενο οτο ποσü º-ων

6,746,32 ι]ιJρω δυνιτμε:ι ιηò ι.ιιι' αριθ. 45564400O3621917 συμβασηò
ΙΙßß)Ι(τ)ΙlΚηò ΚΙßρΙΙΤò tιοι-ι αν'tι(ιιιιιχεß oτrl, 6,7Ο/ο ιων ουνολικþν ο(ρειλþν ιηò,
ι() ιτ()()ι) ιων 1.6()[3 ευρι^ι (3ß],5Ο ε:ι,lρþ)(48:1.6Ο8), γ) για ιην ιιτταßτηση



Φυλλοτηò υπ'αριθß-ι. 5Δb Ι2ΟL6 απüφασηò του fΙιρηνοδικι:ßοι.ι Ι(ορßιιß)οιι
(Διαδικασßα Εκοýσιαò Δικαιοδοσßαò Ν. i3369/ 2Ο 1Ο)

τηS 3ηò καΘ'η5 τραπεζικÞò ειαιρεßαò με ιην ειτωνι]ι_ιßα «ΛΛòΙιΛ't'lrΛι ιιrΖ^
Α,Β» απü τ<αταναλωτικü δÜνειο ανερχο}lενο σιο ποσß) ια]ν 2,85(),2,4 ε]ι]ρ(;)

δυνÜμει τηò ι]π' αριΘ. 2Ο08Ο3115151Ο00 οýμβασηò καl.αναλω-τικοι]

δανεßΟυ Που αντιστοιχεß òπο 2,9Ο/ο των οl]νολικþν οιρειλþν ιη§, ι_() ιι()()()

των 696 ει]ρþ (14,5Ο Χ 48 : 696), Ιν) για την αττιτßιηοη Lηò Ζ|ΙΙò κιι0'
ηS ανþνυμηS τρατιεζικÞò εταιρεßαò με την εττωνι;μιßα «ΛΙ'Ι]()'Ι'ΙΙ(ΙΙ

ΤΡΑΠDΖΑ ΤΙΙΣ trΛΛΛΔοΣ Α.tr ΥΠΟ trΙΔΙΙ<Ι-Ι DΙ<ΚΛΘΛΙτΙΣΙΙ» (-ιιι()

καταναλωτικü δÜνειο ανερχüμιενο οτο ποσι) ιων 70.Ο23,42 ε;ι;ρrb ιι()ι]

δυνÜμει τηS υπ' αριθ, 526Ι2οο9 Ι37+ Ι335 οýμιβαοηò ε;ßνιτι

εμπραγμÜτωò ε:§ασφαλιομεΙνη και ποι] αν,ιιιτιοιχι:ß ο,το 7 7οΔ ι,G)\/

συνολικþν οφειλþν τηò το ποσο ιων 17,Ο4Ο ß]ι]ρòJ (355 Χ zlS: Ι7,Ο.'Ι()

ευρþ). Η ρυΘlιιση αυτÞ θα σι;νδιιαοOι:ß με την ιιροβλε:ιιιιlιε,.νη ιτιιι;
τη διÜταξη ιου αρθρ. 9 τιcιρ. 2 ν. 3Β69 Ι2οΙΟ üιιr^ιò^ ειßχι:

τροΠοΠοιηθεß και ßσχυε με] το Üρθρο 17 ν. 4Ι67 Ι2Ο13,tjεßjομιι:νιιι.ι
οτι πρüκειται για αßτηση ποι] καιαιε!Oηκε: ιτριν την Οl-Ο 1-2Ο16,

εφüσΟν με τιò καταβολÝò επß ιε:τ-ραε:τßα τηò τιρrbι_ηò^ ριº()μιιιιηò t)ι;τ,

επÝρχεται τιλÞρηò εξιιφληση των αΓιαιιÞσε]ων ιηò 4'ls μιε:ιεΙχοι.ιοι-ιò
πιστþιριαò 1ζαι υπο[3Üλλειιτι σχε]ßικο ιτßιη,ι-ιιτ, ß)ß)ιι), για ιΓ]

διÜσωση ιηò κι)ριαò κατοικßαò ιηò θα πρειιε]ι να καταβλη(}εß αιιι;
την αιτοýσα το 75Ολ ιηò αντικει}-ιενικÞò ιηò ιτξßαò, δηλαδÞ ι,ο 0- ιγ
ποσü ιων 37.Ο26,24 ειιρþ Þτοι (41.368,32 Χ 7|>Ο/ο : 3l.Ο2ý,2η)ff.-
FI αποττληρω}τÞ ιου τιοιιοý θα γßνε:ι ε]ν,το}<ωò, χαιρßò ιινι,ιι.ιιι<ιιιlιι),

με ιο μιÝσο επιιüκιο ιιτε:γαιττικοιº δανε:ßου, ι,ιε κι]}_ι(,ιινο},ιι)\,/()

εττιιüκιο τιοι] θα ιοχυει οýμrρωνα ι-ιε το ο,ι_ιι ιιι) ιικιι ßjι:λ ι ßο ι Γιò

ΤρÜπεζαò τηò trλλÜδοò κατÜ ι()ν ιε:λευιαßο }]Þν(], γι(] ι_()ν ιιιιιιßιι
υιρßσταται μÝτρηση, αναπροοαριτοζüμενο Lτε ειιιι_ι)κιιι ιτνιιιροριºò

αι]τü των ΠρÜ§εων Κυριαò Αναχρηl-ιαιοδüτηιιη§ ι_ηò ΙΙυρι,ιιιαΤι<Þι]

ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò. FI καταβολη ιιιι; πιιcιιιι'_ι ιτ^ιν ß]7.Ο2,6,24 C ()ιι

§εκινÞσει τÝιτσερα χρüνια μειÜ αιιü ιη δημιοοßι:ιJοη τηò ιι(ιρ()ι']()(ιò

ατιü(ρασηò, Ο δε χρüνοò εξüιρληιτÞò ι.()ι] ιτρε)ιιε:ι ν(] οριιιΟι:ß () ι,(,ι

δεκαπÝνιε (15) χρονια, λαμβιτνομιενων ι;ιιüιμη ι_τι5^ ιιιιιιλοιιιΓιò
διÜρκειαò τοι] δανεßου, τοιJ ιτυνüλοι.ι ιων χρε:rbν ι ηò ι.ιιι,ιιι,ιοι,ιò^, ιιιò
οιτ<ονομικÞò τηò δυναιι)τηιαò τηò, τηò ηλικßαò ιηò.ΙΙ 1ιηνßι_ιßιι



ß)ιιιιη Οιι ιτνε!ρχεται ο-ιο ιιοσο των εκατüν εβδομÞντα δυο ευρþ και
ι_ι)lα\/ι.ι.ι ιιιιι_cß λειιιαιν τοι] ε]υρþ (Ι72,37 €) ευρþ (31.Ο26,24 €:
ßε]Ο ιιÞνι)ò: 172,37 ε]ιJρþ ). Λπü τιò καταβολÝò αυιÝò για ιη
t)ιιßιιc,ιοη ι_ηò κι)ριιιò καιοικßαò Ý)α ικανοττcιιηθεß ΠρΟνΟμιαΚα,

κα ι. ιßρθμιο 9ιτιτρ.2 ν. 3869 Ι2ΟΙΟ, η 4η μετÝχοιισα πιστþιρια
(ιριºιιεζιτ «ΛΛcDΛ 'ΓΙ)ΛΠtrΖΛ Α.D») για τιò αιιαιιÞσειò ιηò απü το ωò

ιtνω ßιιºνειòι, ιι()ι] ιιßναι εμιιραγματωò ε:ξασιραλισμε)να με: υποθÞκη
ι;ιιß ι_ηò κýριιτò κιτιοικßαò ιηò αιιοýιταò. ΠεραιιÝμιω, το ιδανικü

1-ιιιρßß)ιιι οιινιß)ιιικιιlοßαò ιων 3ΙΙ6 εξ'αδιαιρÝιου ιηò αιτοýσαò επß του

(ι)ò ßινω οικιιιιεßjοιj οτη θεßση «Αl'ΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» εντüò των ορßων του

ιιικιιιl_ιοι) ιηò δημοιικÞò κοινι)τηταò Λεχαßου Κορινθßαò, εκτÜσεωò 357,60

ι_.1_ι, ι)ιιωò και ιο ιtj<τνικι) μερßδιο ουγκυριιºτηταò ιηò 3/Ι6 εξ'αδιαιρÝιου
ι:ιι ß ι(ι)ν ßιι)ο Γιρ()ιιε]ριγρcτιρομιÝνων cιγροτε:μαχßων οτη θεΙση

«ΙΙΙζhΙ'['ΙΙΣΙ(()ΥΦΙ-ΝΙΚΟΛtr'tºΟ» τηò δημοτικÞò κοινüτηταò Αρχαßαò
Ι(ορινΟßιιò ιου ΔÞμου Ι(ορινOßων εκτÜσεωò ιου ενüò 3,0Ο0 ι.μ και ιου
ι;ι-ε;òι<ιι.ι 1ΟΟ0 τ.Ρ, κρßνειαι οτι tιεν μπορουν να προκαλÝσουν

ß]γ()f)ßßοιικßι ενδιιτιρεΙ6>ον για ιο λι\γο ι)τι,τ() Γτοοοστιß ουνιδιοκτησßαò τηò

ιιιιιιιºοιτò ()ια ιιιτριτιιÜνω ακßνηια ι:ßναι πολý μικρ«) (3/16), επομÝνωò το

ß)ικιτο ιÞòιιιι κρßνιιι üLι η εκποßηιτη τοι]ò δε:ν θα σιινειιτφÝρει στην

ιι<ι-ινιιιιοßηοη ι-ων αιιαιτÞσεων των πισιωτριþν και για αι]τü θα πρÝπει να

εξιτιρε;()οιºν τηò εκιιοßηιτηò, απορριτιτομεχοιι τοιJ σχετικοý αιιÞματοò ιηò

ß]'Ιs κ,ιτι 4']ò ι_ωγ καθ' ωγ,

Με:ιιτ αιτ αιJτα τιρε!τιε:ι να γßνει δεκτÞ η αßιηση ωò
()ι]()ιι:_ι()ι_ικ(] βÜοιμη και να ρυθμισιιιιºν ια χρÝη ιηò αιτοýσαò με
ιικιιιιιι ιην ßιιιιτλλιτγÞ Γηò αιτ cτυτιß με] την τηρηση ιων üρων τηò

ρι-lΟμιι()ηò, ι)ιιαιò ειδικι)ιερα ορßζεται στο διαιακιικü, ε§αιροιιμεßνηò

ι-ηò ß]κιιοßιlοη3 ιηò κι)ριαò καιοικßαò τηò καθþò και ιοι] ιδανικοι';

ß-ιεριδßου 3Ι16 ε:ιιß ενοò οικ(ιττεΙδου στη θÝση «ΑΓΙΟΣ ΓtrΡΑΣΙΜΟΣ»

ε;νι,ι)ò ι(r)v ιιρßων ιου οικιομου ιηò δημοτικÞò κοινüτηταò Λεχαßου

Ι(ιιρινOßιτò, εκι{ºιιειωò^ 357,6Ο ι-.}-ι, τ<αι επß διjο αγροτεμαχßων στη θÝση

,,IΙΙ,]hΙ'Ι'ΙΙΣΙ(()ΥΦΙ-ΝΙΙ(ΟΛtr'Ι'ΤΟ» τηò δημοτικÞò κοινι)τηταò Αρχαßαò
Ι(ορι,",0ßιτò ι.ιιι; Δημιου Κορινθßων εκτÜσεωò του ενοò 3.ΟΟΟ τ.μ και τοι]

εΙιι:ριιι.ι ΙOΟ0 ι.μ, l-ΙαρÜ[3ολο ανακοιιÞò ερημοδικßαò δεν ορßζε:ται, γιατß η

βL ,fl



Φυλλο ιηò υπ'αριOμ. Sga Ι2ΟΙ6 αποφασηò του ΙΙιρηνοδικε:ßοιι Κορßνοοιι
(Διαδικασßα Εκοýοιαò Δικαιοδοοßαò Ν. 3869/2Ο 1Ο)

απüφαση δεν υπüκειιαι σε τÝτοια (αρOρο 14 ιου Ν. 3869 Ι2ΟlΟ). º'ιΙ.λιιò

δικαστικÞ δαπÜνη δεν επιδικÜζειαι κατÜ τιò διαιÜξεlò ι_οι] ι!ρθριιι; 8 ιιιιòl.
6 του ν. 3869/2Ο10.

ΔΙΚΑΖΕΙ

αντιμωλßα των

ΔtrΧtrΤΑΙ

ΚΑΘΟΡΙΖtrΙ ιιS επß μßα ιειτòιαε:ιßα ß-ιηνιιτßε:ò κ(]ι-αβολι:ò ιηò
αιιοýσαò Γιροò τιò τιιστþτριεò ιlS, σ,ι() ιτυνολικιι ιιιιοü ι-α)ν

ΤΤεντακοσßων εΙυρþ (5ΟΟ,ΟΟθ), ιιι οιιιιßο θα tßιιτνε)μιειιαι οιJl_ιl_ιε:ι_ρικιº

μετα§υ των ιττταιτÞσεων των πι()τωτριþν, κατα τα ιτιισιº ιιοιJ

αναφÝρονιαι ()ι() σκε]πτικο, [Ι) για την ατιαßτηοη ιηò 1ΙΙò κι:ιO'ηò },ιι)

την επωνυμßα «trΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠtrΖΑ º't-ΙΣ trΛΛΛΔ()Σ Λ.IΙ» αßιcι διºνι:ιο

ανερχüμενο σιο ποσü ιων 4.305,63 ει]ρþ διινÜμει τηS ιJιι' ιιρι0.
49Ι791010Ο609902 συμβασηò πιοτωτικÞò κcºριαò ιιοι] (].νLι(ι,ι_ιιιχι;ß ιι-ι_ιι

4,3Ολ των συνολικþν οφειλþν τηò, το πιιοε) των 21,5Ο ε:υρτι (50ΟΧ4,3%ι:

21,5Ο), ΙΙ) για ιην αιιαßτηοη τηò 2ls kcrO' ηò Λνþνυμη ι-ρι-ιιιι;ζιß«.η

εταιρεßα με] την επωνιιl-ιßα «'ΓΑΧΥΔΡ()ΜΙΚΟ 'ΓΛΜΙΙrΥº'ΙΙΙ)Ι() Ι,]ΛΛ/\Δ()),]

Λ,Τ.tr.» Και ιο διακριιικι) ιßτλιι «ºΛΧΥΔΙ)ΟΜΙΚΟ ºΛΜΙΙΙΥº'Ι-ΙΙ)ß()» ßιιι()

δÜνειο ανερΧομενο στο Γτοσü ιων 9.387,82 ει]ρω δι;νιτμι:ι Lηò ι]ιι'ιιòιι0.
6999-4273-Ο οýμβιτσηò καταναλωτικοι] δανε:ßοι; Γτοι,ι ιινι.ιιιι.οιχεß ο,ι_()

9,5Ο/ο των συνολικþν οòρειλþν ιηò, το ποσο των 47,5() ει;ρþ (5ΟΟΧ (),|>(Π,:

47,5Ο), ΙΙΙ) για την ιτπαßτηση τηò εßιρε:ιºουοαò στο Λονδßνο Ι,Ινι,ιlιι)νι;ι_ι

Βασιλεßου (Citigroup Centre, Canada Squarc, Canary WharÞ Λνωνι;lιηι;

τραπεζικÞò ειαιρεßαò }-1ε την ε:ιιτ,ινιιμιßα «CΙ'ΓΙΒΑΝΚ ΙΝº'laΙtΝΛº'I()}{ΛΙ,

plc» και εßναι νüμιμα εγκαιεοτημÝνη οιην ΙΙλλÜδα ι^ιò ειδικÞò tjιι_ιßjι)χιιι;

τξò «CITIBANI( Ν.Α», νüμιιl-ια εκι-ιρ()()ωιιοýριε:νη ιτιη ()ε|ιτη ιηò οιιοßιτι; ι!χει

υπεισÝλθει ωò ειδικÞ διÜδοχοò η 3Ι κιιΘ' ηò «ΛΛ«ΙrΛ º'Ι)ΛΓΙ Ι|Ζ^ 
^ 

Ιζ,, (ι)

αΓιü καταναλωιικιι δÜνειο ιτνερχüμιενιι οτο ιιιιοιι τG]ν 5.56Ο,9(ι ε]ι]|)ω

δυνÜμει τηò υτι' αριθ, 6ΟΟ52785Ο2 οιºμιβασηò και,ιινι:ιλωι_]κ()ι] ßjιιιιε:ßοι;

ΠΟΙ] ανΤΙΟΤcΙιΧεß οτιΙ 5,el%) των ιιι;νολιι<rbν οιρε;ιλιιν ι_ηò, ι,ιι ιιιιιιι) ιι,ι.,, Ι2ßΙ

ευρþ (500Χ 5,6Ολ:2Β ευρþ), β) ατιι\ δcινε;ιο ιτνεμιχιιμενο οι_ο ιιιι()ßι ιr^ιv

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ερÞι,lην τηò 1ηs και τηò 2ηò,ι(τ)ν kcrθ'(r)v κ(ι1

λοιπþν διαδßκων
την αßτηιßη



6.'746,32 ε]ι]ρþ δυνιτßτε:ι ιη§ ι,ιιι' αριθ. 455644ΟΟΟ362Ι9lr7 ουμβασηò

ιιι()ι-ß)ι-ικιιò κÜρLαò ιιοι] (].νιι(τιοιχε:ß στο 6,7Ολ των συνολικþν οφειλþν τηò,

ι_ιι ιιιιιιι) ιων 3ß3,5Ο ει]ρþ (50ΟΧ 6,7Ολ:33,5Ο ευρþ), γ) για την απαßτηση

τιlò i}'ls ι<ιr0' η<" ιριττιε:ζικÞò ειιαιρε:ßαò ιτι] την επωνυμßα «ΑΛcDΑ ΤΡΑΠΒΖΛ
Λ,Ι!» ιτιιι) κιτι-ιτνιτλωι.ικι) δÜνειο ιτνερχüμενο στο ποσü των 2,856,24 ευρþ

ß)ι;νιßlιι;ι ι-ηò ι,lτι' αριθ. 2Ο0803115151ΟOΟ ουμβιτιτηò καταναλωτικοι)

ß)ιτνιιßιιι; ιιοιJ ανι,ι(ιιοιχεß τ>,τ,ο 2,9Ολ ιων ουνολικþν οòρειλþν τηò, το ποσο

ιι,ιν 14,5Ο ε:ιιρτb (5ΟΟ Χ 2,9ΟΛ):14,5Ο), Ιν) για την ιτπαßτηση τηò 4Ιò

ι<ιιΟ' ηò ιτνιbνυßτηò^ τραιτε:ζικÞò ε;ιιτιριιßαò με] την επωνυμßα «ΑΓΡΟΤtΚFΙ

'ß'lτ/ιΙ lι|,Ζ^ º'Ι-ΙΣ DΛΛΛΔ()Σ Λ.D ΥΓΙΟ ΙΙΙΔιΚΙ-Ι tjΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» απι)

ι<ι-ιιιι,νιßλωι-ικι) διινειο ανε]ρχομιενο ιττ,ιι ιιοσü των 7Ο.023,42 ει]ρþ ποι]

ß)ι;νιº μιι:ι ι,ηò ιJ Γτ' αριθ. 526 Ι 2ΟΟ9 Ι 37 4 Ι 335 συlιβασηò εßναι
ιιl-ιιιραγl-ιιºι-ωò ε:ξαιτιραλιι)}ιÝνη και ττου ανιιοτοιχεß σιο 7Ι'λ των

ιιι-ινιιλικι,ιν οιρι:ιλþν Lηò το ποσο ιων 355 ευρþ (5ΟΟ Χ7l%ο= 355)], και
()ιι κßιια|,}ιºλλειιτι }-ιÝ()α σιο Γτρωτ() τιε:νθÞμε:òιο κÜθε μÞνα, αρχÞò

γε;νι)lιι]ντ]ò ατιιj ιον ιιρþι() }-τÞνα μετÜ ιη δηριοσßευση τηò παροýσαò
ιßιτιιιριτοΙ,,1Q.

Ι,]ΕΛtΡΕΙ αιιο την ε:κποßηcτη την πρþτη κατοικßα τηò
(-ßτι,()τJ()(rò^, Þι()ι μßα οριζι)νιια ιδιοκιησßα, ανÞκοι]σα καιÜ πληρη

κι;ò>ιι)ι-τlι-ιι και ()ε] ιιοοο()το 1ΟΟ%ι οτην αιτ-οýιτιι, αττüτελουμενη απü

ιιιßιγειο κιιι ι.ιιιιιγι]ιο η ιιιιοßα οιινιιιιιß μßα ι:νιαßα λειτουργικÜ κατοικßα
ιιιιι; [3ρßοκει.αι ()ε ιιικüιιεδο Üρτlο και ιιικιιδομÞσιμο επιιρανεßαò 151,4Β

ι,.ι,ι κε:ßμιε:νιι οι-η 0Ýιτη «ΑΓΙΑΝΝΙΩ'Ι'ΙΚΑ» εντοò τοι] εγκεκριμÝνοι;

ρι.ιι-ιοLοl-ιικοý οχεδßου ιιüλεωò ΚορßνOου σιο 30Οο οικοδομικü τειρÜγωνο

1<αι ι:ιιß ι.ηò οδοι) Δηlτοοθε!νουò αριΘ. 15, συνορευει δε ιο εν λüγαι

()ιι(()ιιι;δο |}ι)ρε]ι(]ι }-ιß] ιδιòικιηοßα ΙωÜννη Σοýκουλη, Νüιια με ιδιοκτησßα
ΙCλιιßδαò Ι3ιιρ[}ερι\κη, Λναι-ολικα με] δημοτικÞ οδü ΔημοοθεΙνουò πλÜτουò
(ι,Ο0 1ιε!ιò)(ß)ν κο1 δυιικιß με ιδιοκιησßα Αναοιαιτßου Σοιºκουλη. Η ωò Üνω

οòΙιζt)νιιιτ ιδιοκιηοßα τοι; ιιιιιιγε:ßου και τοι] ισογεßου ποι] συνισιÜ μßα
λε;ιιιιι;6ιγικcτ ενιιτßιτ καιοικßα εßναι ετιιφανεßαò 92 τ.μ τοι] υπογεßου και
'77,63 ι-,ι] ι-()ι.} ιοογεßιιιι και ()ι]ν()λικÞò ετιιφανεßαò 169,63 ι.μ Ýχει δε

Ιι()()()()ι-ι) οι;νιÝιιτικι.ηcτßαò ο,ιο οικιιττεδιι 50Ο/ 1ΟΟ0 εξ' αδιαιρÝιου επß τοι;



Φυλλο τηò υπ'αριΟμ. 533 Ι2ο1,6 αποφασηS του ΙΙιρηνοδικε;ßοιι Ι{ορßνΟοιι
(Διαδικασßα Εκοýσιαò Δικαιοδοσßαò Ν 3869/201Ο)

üλου οικοπÝδοιι, η δε αντικει-ι,lε]νικÞ αξßα τηS εν λüγω kcr ι.ιιικßιτò
ανÝρχειαι Þδη οτο ποσο των 41.368,32 ει]ρþ

ΕΠΙΒΛΛΛtrΙ στην αιιοιΙσιτ ιην ιιτιιιχòιεΙωιτη να κcιι_(.ι[}c\λλε:ι,

γΙα Την Ι'ΤαραΙτÜνω αιτßα, σtη με:ιι)χουιτιτ ιιι() τωι_ριcι ι_ριτιιειζικι-1

εΤαΙρεßα με tην ειτωνυμßα «ΑΓΙ)οº'ΙΚFΙ 'ΓΡΛΓΙtrΖΛ º,ΙΙΣ ΙCΛΛΖlΛ()Σ
Α.Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚτΙ trΚΚΑΘΛΡΙΣΙΙ» }το την ικαν()ιιοßηοη ιηò
αΠαιτησηò τηò Που απορòιεßει απü την ι]ιι' αριΟ.
526Ι 2οο9 Ι 374 / 335 δανειακÞ σýμιβαση ιτ()ι] εßνcτι ι)}-ιιιραγ}ιιºι ι^ιò

εξασφαλΙσ}]Ýνη, τ() ιτυνολικι) ποιτιι των τριιιντα ε;γιιò χιλιιºßjc,ιγ
εßΚΟΙΤΙ Ý§Ι ε:υρτb και εßκιισι τε:ιτιτÜρων λειιιþν º.()ι] ε]l]prb (ß} 1.()2(),24
€) Γτου ιτνιιιΙιοιΧεß σιο 7 5ο/ο ιηS αντιΚει}-ιε:νιΚÞ\^ αξßαò ι ΓιS

προπεριγραφομενηò οριζι)νιιòιò^ ιδιιικιηιιßιτò, ι-() ιιιιιιßιι Οιι
καταβληθεß οε 18Ο μηνιαßε:ò δοοι;ιò, ε)καιτιηò (]νε]ρχοιιε]ντ]ò ()ι-()

ΤΙΟσΟ Των ε]Καιι) ε:βδομÞνια διºο ειιραι και τ|)ιß]νια ε]ιιι.ιτ λειιιι,(Jν ι_()ιJ

ευρþ (Ι72,37 €) για την προνομιακÞ ικανοιιοßηιιη ι-ιιò (,)ò (lv(J

εμΙΙραγΙ-ΙÜΤωò αοφαλισ}ιÝνηò ατιιτßιηοηò Οι κιιια[3ολι)ò cτι.lι_ι':.,^, ()ιτ

εßναΙ Ýντοκεò Χωρßò ανατοκισμü, }-]ε] ιιι 1-ιεßιτιι ειιιτι)κι<ι ()ι_ε],γß,ιιιι_ικιιιº

δανεßΟυ με Κι]μαινΟμεν() ε]πιτοκιο ι,ι()ι] θιι ιιτχι)ει ι<ιrιci ι,() χρüγιι
tηò αποττληραιl-ιÞò, σýριφωνα με το σ,Lα,τιστικι) δελιßο ι-ηò º'6ιι\ιιεζιτò
Ιηò Ελλαδοò, ανατιρΟσαρμοζομενο με ετιιιι)κιο ανα(ρ(ιρcºò ιιι_ιι_ü ι_ωιΖ

ΠρÜ§εων Κυριιτò Αναχρηl-ιατοδιι ιηιτηò ιηò ΙΙυρò.lτιιτßκÞs^ Ι(ε;ν ι-òιικη§
'ΓρÜπεζαò, 1-ιε ε:ναρ§η ιων μηνιαßαιν δüοεων με:ι_ι\ ι.ην ιτιιòιε;λι]ι.ι(]1ι

ΙεΙραεΙßαò απι) τη δημοιΙßειJση τηò ιιιτροýσιτò αιιüιριτσηò ι(αι ε:νιι),ò

ιο1] ιιρþτ()ι] πε:νθημιÝριιυ κÜΟε }τÞνα γlα χριινικι) διιιιι ι.τlμιιι

{)ε:καπÝντε:, (1 5) ετþν

ΚΡΙΘΙ-ΙΚtr ατιοcραοßοιηκε]

την 23Ι Νοε:μβρßοι; 2016 , οε

ακροατÞ ριü ιου ) αιτον [ων των

δικηγüρων ιοι]ò.

και δημοcτιειºOηκε:. ()ι,ην Ι(ιιò;ινΟιι,

ε!κιιτκιη δημιι)οιιτ οι;νεßjρßòιιιτ1 ι;ιιι
διιτδßκων και [ß)ν ιιλημιι:ξιιι](]1(J\/

tJ trΙΡΗΝΟΔΙΚΙΙΣ ι{ ΓΙrΑΜΜΛº,ιηΛ)]


