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ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣυγκροτÞθηκε απü τη Δüκιμη Ειρηνοδßκη ΞυλοκÜστρου Μαρßα - Αμαλßα ΝταÞ,

την οποßα üρισε η Πρüεδροò Πρωτοδικþν, με τη σýμπραξη τηò ΓραμματÝα

ΑνδρομÜχηò ΣινÜνου.

Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü του στιò 4 Οκτωβρßου 2016 για να δικÜσει

την παρακÜτω υπüθεση μεταξý:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΑναστÜσιου Μητσüπουλου του Δημητρßου, με ΑΦΜ

037453070, ο οποßοò παραστÜθηκε διÜ τηò πληρεξουσßαò δικηγüρου του ΕλÝνηò

Μεζßνη (βλ. υπ' αριθ. Λ006367 ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò Εισφορþν & ΕνσÞμων

εκδüσεωò του ΔΣΚορ).

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Τηò ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρßαò με την

επωνυμßα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικü τßτλο «ALPHA ΒΑΝΚ)), που

εδρεýει στην ΑθÞνα, üπωò νüμιμα εκπροσωπεßται, η οποßα δεν παραστÜθηκε και

2) Τηò ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρßαò με την επωνυμßα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ERGASlAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατüπιν τροποποßησηò τηò επωνυμßαò τηò

απü «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (βλ.



φΕκ 8195/3-8-2012, τ. ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ), και το διακριτικü τßτλο «EUROBANK

ERGASIAS», με Α.Φ.Μ. Ο94Ο14250, που εδρεýει στην ΑθÞνα, üπωò νüμιμα

εκπροσωπεßται, η οποßα παραστÜθηκε διÜ του πληρεξουσßου δικηγüρου τηò

Κωνσταντßνου Ζερβοý (βλ υπ' αριθ. Λ006527 ΓραμμÜτιο ΠροκαταβολÞò

Εισφορþν & ΕνσÞμων επß Πολιτικþν ΥποθÝσεων εκδüσεωò του ΔΣΚορ).

Ο αιτþν Üσκησε την απü 12-12-2Ο11 αßτησÞ του, διαδικασßαò εκουσßαò

δικαιοδοσßαò, με αριθ. καταθ. (ΥΧ) 181Ι13-12-201,Ι που προσδιορßστηκε αρχικþò

για τη δικÜσιμο τηò12-11-2012 και κατüπιν αναβολÞò για τηò δικÜσιμο τηò'14-1Ο-

2Ο13, οπüτε και συζητÞθηκε στο ακροατÞριο του παρüντοò Δικαστηρßου και

εκδüθηκε επ' αυτÞò η υπ' αριθ. 1203Ι2Ο13 απüφασÞ του. ΔυνÜμει τηò

προρρηθεßσαò απüφασηò, ορßστηκε, μεταξý Üλλων, ωò νÝα δικÜσιμοò,

προκειμÝνου να επαναπροσδιοριστοýν οι μηνιαßεò καταβολÝò του αιτοýντοò προò

τ|ò καθ' ων - πιστþτριεò, η 26-5-2014, οπüτε η συζÞτηση ματαιþθηκε, Εν

συνεχεßα, ο αιτþν με την απü 7-1 1-2Ο14 με αριθ. καταθ, (ΥΧ) 70717-11-2014

αßτηση - κλÞση του, επανÝφερε νομßμωò την Ýνδικη υπüθεση προò συζÞτηση,

ορßστηκε δε δικÜσιμοò αυτÞò η 8-6-2015, οπüτε και συζητÞθηκε, Επß αυτÞò

εκδüθηκε η υπ'αριθ.793/20º5 απüφαση αυτοý του Δικαστηρßου, η οποßα üρισε,

μεταξý Üλλων, ωò νÝα δικÜσιμο, για τον επαναπροσδιορισμü των μηνιαßων

καταβολþν του αιτοýντοò προò τιò καθ' ων _ πιστþτριεò, τη δικÜσιμο που

αναφÝρεται στην αρχÞ τηò παροýσαò, οπüτε η υπüθεση εκφωνÞθηκε νüμιμα απü

τη σειρÜ εγγραφÞò του οικεßου πινακßου και συζητÞθηκε. ΚατÜ τη συζÞτηση τηò

υπüθεσηò, οι πλ.ηρεξοýσιοι δικηγüροι το:ν διαδßκ.ι;-ιν ποL| παραστÜθηκαν στη δßκη,

ανÝπτυξαν τουò ισχυρισμοýò τουò και ζÞτησαν να γßνουν αυτοß δεκτοß.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σýμφωνα με το Üρθρο 8 παρ.5 του Ν.386θ/20º0 προβλÝπεται üτι σε

περιπτþσειò που εξαιτßαò εξαιρετικþν περιστÜσεων, üπωò χρüνια ανεργßα χωρßò

υπαιτιüτητα του οφειλÝτη, σοβαρÜ προβλÞματα υγεßαò, ανεπαρκÝò εισüδημα για

την κÜλυψη στοιχειωδþν βιοτικþν αναγκþν του οφειλÝτη Þ Üλλων λüγων ßδιαò

τουλÜχιστον βαρýτηταò, προσδιορßζονται με την απüφαση μηνιαßεò καταβολÝò

μικροý ýψουò Þ και μηδενικÝò για το χρονικü διÜστημα του Üρθρου 8 παρ. 2 του

Ν.3869/2010. ΚατÜ το ßδιο Üρθρο, στιò παραπÜνω περιπτþσειò, το δικαστÞριο

μπορεß να ορßσει καταβολÝò μηδενικÝò Þ μικροý ποσοý αλλÜ προσωρινþò για



(Διαδικασßα Εκουσßαò Δικαιοδοσßα< - Ν. 386θ/20º 0)

ορισμÝνο χρονικü διÜστημα. Το δικαστÞριο μπορεß να ορßσει, üχι νωρßτερα απü

πÝντε μÞνεò, νÝα δικÜσιμο για τον οριστικü επαναπροσδιορισμü των μηνιαßων
καταβοΛþν. ¸τσι, εßναι δυνατü το δικαστÞριο με την πριßιτη απüφασÞ του να

ορßσει μηδενικÝò καταβολÝò, να ορßσει νÝα δικÜσιμο μετÜ απü χρονικü διÜστημα

πÝντε μηνþν και κατÜ τη νÝα δικÜσιμο να ορßσει πÜλι μηδενικÝò καταβολÝò και να

ορßσει τρßτη δικÜσιμο μετÜ απü χρονικü διÜστημα πÝντε μηνþν για

επαναπροσδιορισμü των δüσεων. Για τη νÝα δικÜσιμο οι διÜδικοß ενημερþνονται

με δικÞ τουò επιμÝλεια (βλ, Αθ. Γ. Κρητικü, Ρýθμιση των οφειλþν υπερχρεωμÝνων

φυσικþν προσþπων, εκδüσειò ΣÜκκουλα ΑθÞνα - Θεσσαλονßκη 20'Ι6, σελ. 364),

χωρßò να απαιτεßται εκ νÝου κλÞτευσÞ τουò (βλ, ΕιρΠαρ 11Ι2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ),

Αν δεν εμφανιστεß στη νÝα δικÜσιμο ο αιτþν Þ οι καθ' ων - πιστωτÝò, το δικαστÞριο

προβαßνει σε ρýθμιση ωò εÜν να Þταν üλοι οι διÜδικοι παρüντεò (βλ. ΕιρΛαυρ

º56/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΠεριστ 18Ι2013 ΤΝΠ ΔΣΑ). Η δικαστικÞ απüφαση με την

οποßα ορßζονται αφενüò μηδενικÝò καταβολÝò για συγκεκριμÝνο χρονικü διÜστημα

και αφετÝρου δικÜσιμοò για επανακαθορισμü των δüσεων, εßναι οριστικÞ κατÜ το

τμÞμα τηò που ορßζει καταβολÝò για ορισμÝνο χρονικü διÜστημα και μη οριστικÞ

κατÜ το τμÞμα τηò που ορßζει νÝα δικÜσιμο, ΔηλαδÞ, πρüκειται για απüφαση που

περιÝχει οριστικÞ και μη οριστικÞ διÜταξη. Η ωò Üνω απüφαση δεν εßναι

αναβλητικÞ και η νÝα δικÜσιμοò ορßζεται για νÝα οριστικÞ κρßση προσδιορισμοý

ιων μιινιυιων Κ(ΙιυρυΛων Ιου υρ. σ ι\. Jο¼ΥΙΖυιυ για Το ΧρονιΚο Οιαστημα που

υπολεßπεται. Το δικαστÞριο, στην περßπτωση του επαναπροσδιορισμοý των

μηνιαßων καταβολþν, καλεßται να επανεξετÜσει και να επαναξιολογÞσει την

οικονομικÞ κατÜσταση του συγκεκριμÝνου οφειλÝτη, την τυχüν μεταβολÞ των

συνθηκþν που εßχαν οδηγÞσει σε κατ' εξαßρεση προσδιορισμü χαμηλþν Þ και

μηδενικþν ακüμη δüσεων και να κρ[νει την υποχρÝωσÞ του περß καταβολÞò

συγκεκριμÝνου ποσοý κατÜ τη διÜρκεια τηò τριετßαò Ýωò πενταετßαò (κατ' Üρ 8

παρ,2, üπωò αυτü ßσχυε μÝχρι την εισαγωγÞ του Ν.4336/20º5, Þτοι μÝχρι 14-8-

2015), Η Ýναρξη του προαναφερθÝντοò χρüνου τηò τριετßαò Ýωò πενταετßαò

αρχßζει με την Ýκδοση τηò κατÜ το Üρ. 8 παρ. 5 ακüμη και αν διατÜσσει

προσωρινÜ μηδενικÝò καταβολÝò (βλ I. ΒενιÝρη - Θ. ΚατσÜ, ΕφαρμογÞ του Ν,

386θ12010 για τα ΥπερχρεωμÝνα ΦυσικÜ Πρüσωπα, ΝομικÞ ΒιβλιοθÞκη, 3η

Ýκδοση, σελ. 536).

Στην προκεßμενη περßπτωση, ο αιτþν Üσκησε ενþπιον αυτοý του Δικαστηρßου

την απü 12-12-2011 με αριθ. καταθ. (ΥΧ) 18'Ι/13-,12-201º αßτησÞ του,



Επικαλοýμενοò, δε, üτι Ýχει περιÝλθει σε μüνιμη αδυναμßα πληρωμÞò των

ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν του, χωρßò να Ýχει την πτωχευτΙκÞ

ικανüτητα, ζÞτησε να γßνει δεκτü το προτεινüμενο απü αυτüν σχÝδΙο διευθÝτησηò

οφειλþν απü τιò μετÝχουσεò στη δßκη πιστþτριÝò του, επικουρικþò, δε, να

ρυθμιστοýν τα χρÝη του, με την εξαßρεση του ιδανικοý μεριδßου τηò ψΙλÞò

κυριüτητÜò του επß τηò πρþτηò κατοικßαò του απü τη ρευστοποßηση, αφοý

ληφθοýν υπüψη η περιουσιακÞ και οικογενειακÞ του κατÜσταση την οποßα εκθÝτεΙ,

με σκοπü την απαλλαγÞ του απü τιò επßδικεò οφειλÝò του κατüπιν τÞρησηò τηò

ρýθμισηò που θα ορßσει το ΔικαστÞριο. Επß τηò προαναφερθεßσαò αßτησηò του

αιτοýντοò εκδüθηκε η υπ' αριθ. 1203Ι2Ο13 απüφαση του παρüντοò Δικαστηρßου,

η οποßα δÝχτηκε εν μÝρει την αßτηση, ενÝταξε τον αιτοýντα στιò διατÜξεΙò του Ν.

3869/2010, ρýθμισε τιò καταβολÝò, κατ' Üρ.θ παρ.2 του Ν.3869/2010 γΙα τη

διÜσωση τηò πρþτηò κατοικßαò του αιτοýντοò, και, επιπλÝον, üρΙσε καταβολÝò επß

τετραετßαò, κατ' Üρ. 8 παρ. 2 σε συνδυασμü με το Üρ. 8 παρ. 5, αρχικþò

μηδενικÝò, με επαναπροσδιορισμü τουò την 26η-5-2014, οπüτε η συζÞτηση

ματαιþθηκε. Εν συνεχεßα, ο αιτþν με την απü 7-1 1-2Ο14 αßτηση - κλÞση του με

αριθ, καταθ. (ΥΧ) 707Ι7-11-2014, επανÝφερε νομßμωò την Ýνδικη υπüθεση προò

συζÞτηση, ορßστηκε, δε, δικÜσιμοò αυτÞò η 8-6-2015, οπüτε και συζητÞθηκε κατ'

αντιμωλßα üλων των διαδßκων. Επß αυτÞò εκδüθηκε η υπ' αρΙθ. 793/2015

απüφαση αυτοý του Δικαστηρßου, η οποßα üρισε, μεταξý Üλλων, ρηΤþò ωò νÝα

προò τιò καθ' ων - πιστþτριεò, τη δικÜσιμο που αναφÝρεται σΤην αρΧÞ τηò

παροýσαò και εγγρÜφηκε στο πινÜκιο. ΚατÜ την εν λüγω δικÜσιμο, üταν η

υπüθεση εκφωνÞθηκε στη σειρÜ τηò απü το οικεßο πινÜκιο, η α' εΚ των καθ' ων

δεν παραστÜθηκε και δεν εκπροσωπÞθηκε απü πληρεξοýσιο δικηγüρο. Απü την

προαναφερθεßσα υπ' αριθ. 7θ3Ι2015 απüφαση του παρüντοò ΔΙκαστηρßου,

ιιροκýπτεß üτß κατý τßßν δßκÜσßμο τηò 5ηò-6-2Ο15, οπüτα απαναπροσδιòρßστηκαν οΙ

μηνιαßεò καταβολÝò του αιτοýντοò, η α' εκ των καθ' ων εßχε παρασταθεß στο

ΔικαστÞριο διÜ του πληρεξουσßου δικηγüρου τηò, ΔοθÝντοò, λοtπüν, üτΙ εßχε

νομüτυπα παρασταθεß κατÜ την προηγοýμενη δικÜσιμο τηò 5ηò-6-20'15, üφειλε με

δικÞ τηò επιμÝλεια, να ενημερωθεß και για τη νÝα σημερινÞ δικÜσΙμο περß

(δεýτερου) επαναπροσδιορισμοý των μηνιαßων καταβολþν του αιτοýντοò. ΚατÜ

συνÝπεια, η α' εκ των καθ' ων πρÝπει να δικαστεß ερÞμην, πλην üμωò, το

ΔικαστÞριο θα προχωρÞσει στην εξÝταση τηò υπüθεσηò σαν να Þταν παρüντεò

üλοι οι διÜδικοι.



ιθ. ßß-.{'\ ι 2ο1

(Διαδικασßα Εκουσßαò Δικαιοδοσßαò - Ν. 386θ/2010)

Η β' εκ των καΘ' ων πρüβαλλε τιò ßδιεò ενστÜσειò που εßχε προβÜλλει και κατÜ

την πρþτη συζÞτηση τηò Ýνδικηò υπüθεσηò, στιò 14-1Ο-2013, Στο πλαßσιο, üμωò,

που οΙ εν λüγω ενστÜσειò Ýχουν Þδη κριθεß οριστικÜ με την υπ' αριθ. 1203Ι2013

απüφαση αυτοý του Δικαστηρßου δεν μποροýν να επανεξεταστοýν στην παροýσα
δßκη, η οποßα Ýχει ωò μοναδικü αντικεßμενο τον επαναπροσδιορισμü των μηνιαßων
καταβολþν του αιτοýντοò κατ'Üρ 8 παρ, 2 Ν. 3869/2010 (βλ, ΕιρΚορ 876t2O15

αδημ.)

Απü üλα ανεξαιρÝτωò τα Ýγγραφα που προσκομßζει νομßμωò μετ'επικλÞσεωò ο

αιτþν, την εκτßμηση τηò Ýνορκηò κατÜθεσηò στο ακροατÞριο του Δικαστηρßου

τοýτου τηò μÜρτυροò του αιτοýντοò - συζýγου του, τα διδÜγματα τηò κοινÞò

πεßραò και üλη εν γÝνει τη διαδικασßα, αποδεßχθηκαν τα ακüλουθα πραγματικÜ

περιστατικÜ: Με την υπ' αριθ. 12Ο3Ι2013 απüφαση αυτοý του Δικαστηρßου,

δΙαδικασßαò εκουσßαò δικαιοδοσßαò, ρυθμßστηκαν τα χρÝη του αιτοýντοò Ýναντι των

καθ' ων, με τον ορισμü μηδενικþν μηνιαßων καταβολþν. Ακολοýθωò, δυνÜμει τηò

υπ' αρΙθ, 793Ι2Ο15 απüφασηò του Δικαστηρßου τοýτου, διαδικασ[αò εκουσßαò

δικαιοδοσßαò, επανεξετÜστηκε η περιουσιακÞ κατÜσταση του αιτοýντοò και η

οικονομΙκÞ κατÜσταση τüσο του ßδιου üσο και τηò συζýγου του και ορßστηκαν και

πÜλι μηδενικÝò μηνιαßεò καταβολÝò, με επαναπροσδιορισμü τουò κατÜ τη δικÜσιμο

που αναφÝρεται στην αρχÞ τηò παροýσαò. ΚριτÞρια για τον εκ νÝου ορισμü των

ανωΤερω μηοενιΚων ΚαταβοΛων ουναμει τηò προρρηθεßσαò υπ' αριθ. 793Ι2ο15

απüφασηò, αποτÝλεσαν: α) η οικογενειακÞ και προσωπικÞ κατÜσταση του

αιτοýντοò, ο οποßοò κατÜ την ανωτÝρω συζÞτηση τηò υπüθεσηò Þταν 43 ετþν,

Ýγγαμοò, χωρßò τÝκνα και διÝμενε σε μισθωμÝνη οικßα με τη σýζυγü του, β) η

εισοδηματικÞ κατÜσταση ß) του αιτοýντοò, ο οποßοò Þταν Üνεργοò χωρßò να

λαμβÜνει επßδομα ανεργßαò και ßß) τηò συζýγου του αιτοýντοò, η οποßα εργαζüταν

στη Διεýθυνση ΔευτεροβÜθμιαò Εκπαßδευσηò Κορινθßαò με καθαρÝò μηνιαßεò
αποδοχÝò ποσοý 888,5θ ευρþ και üλα τα ανωτÝρω σε συνδυασμü με γ) τιò

εκτΙμþμενεò αναγκαßεò μηνιαßεò οικογενειακÝò δαπÜνεò διαβßωσηò του αιτοýντοò,

οι οποßεò ανÝρχονταν στο ποσü των 1.º50 ευρþ περßπου για τον αιτοýντα και το

σýζυγü του. ΣÞμερα, ο αιτþν, ηλικßαò 45 ετþν (γεννηθεßò την 2η-º 0-1θ7º ),

εξακολουθεß να εßναι Ýγγαμοò με τη σýζυγü του ΜαγδαληνÞ Γκιþνη του Ηλßα,

γεννηθε[σα την 6η-3-º971 και δεν Ýχει τÝκνα (βλ. την απü º6-9-20,Ι6 βεβαßωση
οικογενειακÞò κατÜστασηò του ΔÞμου Κορινθßων). Εξακολουθε[ να διαμÝνει με τη

σýζυγü του στην ωò Üνω μισθωμÝνη κατοικßα ευρισκüμενη στην Κüρινθο, ενþ δεν



Ýχει μεταβληθεß η ακßνητη περιουσιακÞ του κατÜσταση (βλ. ΔÞλωση ΕΝ.Φ.I.Α. -
ΠρÜξη Διοικητικοý Προσδιορισμοý Φüρου 2016), ΠεραιτÝρω, ο αιτþν απü τον

Ιοýνιο του 20º5 και Ýκτοτε εξακολουθεß να εßναι Üνεργοò, εγγεγραμμÝνοò στα

οικε[α μητρþα ανÝργων του ΟΑΕΔ (βλ, υπ'αριθ. πρωτ.22Ι2015ßΟ00013547076,

22Ι2α161000Ο27'Ι27127 και 22Ι2016/000027444709 βεβαιþσειò του ΟΑΕΔ).

Σημειþνεται üτι κατÜ το χρονικü διÜστημα απü τÝλη Αυγοýστου του 2015 Ýωò και

25-1-2Ο16, Þτοι για πÝντε (5) περßπου μÞνεò, ο αιτþν απασχολÞθηκε ωò σχολικüò

φýλακαò, ενταχθεßò σε σχετικü πρüγραμμα κοινωφελοýò χαρακτÞρα για ανÝργουò

του ΟΑΕΔ και απü την εν λüγω απασχüλησÞ του αποκÝρδαινε μηνιαßωò το ποσü

των 4θ5,25 ευρþ (βλ, υπ' αριθ. πρωτ.22Ι201510Ο0014760853 Ýγγραφο εξηγμÝνο

gπü τιò ηλεκτρονικÝò υπηρεσßεò {eServices} του ΟΑΕΔ, σε συνδυασμü με την

Ýνορκη κατÜθεση τηò μÜρτυρα του αιτοýντοò στο ακροατÞριο του παρüντοò

Δικαστηρßου που καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα τηò παροýσαò δßκηò πρακτικÜ).

Εκ τηò ανωτÝρω πεντÜμηνηò κοινωφελοýò απασχüλησÞò του, ο αιτþν Ýλαβε

συνολικÜ το ποσü των 2.476,25 ευρþ (βλ υπ' αριθ, πρωτ.

22Ι2015/0000º4760Β53 Ýγγραφο εξηγμÝνο απü τιò ηλεκτρονικÝò υπηρεσßεò

{eServices} του ΟΑΕΔ), το οποßο δαπÜνησε για την κÜλυψη του μηνιαßου κüστουò

διαβßωσηò του ßδιου και τηò συζýγου του, κατÜ το μÝροò που αυτü δεν καλýπτεται

απü το μισθü τηò τελευταßαò. ΕξÜλλου, απü τιò 26-º-2016 μÝχρι και σÞμερα, ο

αιτþν εßναι Üνεργοò και δεν λαμβÜνει επßδομα ανεργßαò (βλ, υπ' αριΘ. πρωτ.

κατÜθεση τηò μÜρτυρα του αιτοýντοò στο ακροατÞριο του παρüντοò Δικαστηρßου

που καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα τηò παροýσαò δßκηò πρακτικÜ), συνεπþò, τα

μηνια[α ατομικÜ εισοδÞματÜ του εßναι μηδενικÜ. ΣημειωτÝον üτι η μακροχρüνια
ανεργßα του αιτοýντοò δεν οφεßλεται σε υπαιτιüτητÜ του, αλλÜ στη γενικüτερη

οικονομικÞ κρßση και την Ýλλειψη θÝσεων εργασßαò. ¶λλωστε, ο αιτþν καταβÜλλει

κÜθε δυνστÞ προσπÜθεßα γßα εýρεση αμεßβüμενηò απασχüλησηò, ενþ παρÜλληλα

εκδηλþνει εμπρÜκτωò το ενδιαφÝρον του για συμμετοχÞ σε νÝα προγρÜμματα

αμειβüμενηò κοινωφελοýò εργασßαò του ΟΑΕΔ προκειμÝνου να αποκτÞσει κÜποιο

εισüδημα (βλ,τιò απü 11Ι7Ι2016,25-4-2016, 11-7-2015 και 6-4-2015

υποβληθεßσεò αιτÞσειò εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò του αιτοýντοò), πλην üμωò

χωρßò αποτÝλεσμα. Η σýζυγοò του αιτοýντοò δεν διαθÝτει ακßνητη περιουσΙα, ενþ

εξακολουθεßνα εργÜζεται στη Διεýθυνση ΔευτεροβÜθμιαò Εκπαßδευσηò Κορινθßαò

και συγκεκριμÝνα ωò εκπαιδευτικüò (μαθηματικüò) σε δημüσιο σχολεßο τηò

Κορßνθου, με καθαρÝò μηνιαßεò αποδοχÝò ποσοý 8θ6,52 ευρþ (βλ. βεβαιþσειò



(Διαδικασßα Εκουσßα< Δικαιοδοσßα< - Ν. 386θ/2010)

αποδοχþν Αυγοýστου 20º6 και Σεπτεμβρßου 20º6), ενþ το Ýτοò 2015 κÝρδισε

επιπλÝον το ποσü των '1.000 ευρþ ετησßωò απü επιτηρÞσειò (βλ. την Ýνορκη

κατÜθεση τηò μÜρτυρα του αιτοýντοò στο ακροατÞριο του παρüντοò Δικαστηρßου

που καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα τηò παροýσαò δßκηò πρακτικÜ), το οποßο,

üμωò, δεν Ýχει σταθερü και μüνιμο χαρακτÞρα, ενþ δεν αποδεßχθηκε üτι το τρÝχον

Ýτοò η σýζυγοò του αιτοýντοò Ýλαβε το πρüσθετο αυτü εισüδημα. ΛαμβανομÝνων

υπüψη των ανωτÝρω, το μηνιαßο εισüδημα του αιτοýντοò και τηò συζýγου του

περιορßζεται πλÝον στο ποσü των 8θ6,52 ευρþ, Þτοι στο μηνιαßο μισθü τηò

συζýγου του, ενþ απü κανÝνα αποδεικτικü μÝσο δεν αποδεßχτηκε üτι υφßσταται

κÜποια Üλλη πηγÞ οικογενειακοý εισοδÞματοò, Το μηνιαßο κüστοò διαβßωσηò του

αιτοýντοò και τηò συζýγου του εκτιμÜται στο ποσü των º.000 ευρþ περßπου και

αναλýεται ωò εξÞò: 300 ευρþ περßπου για δαπÜνεò διατροφÞò, 50 ευρþ περßπου

για δαπÜνεò θÝρμανσηò, Ýνδυσηò και υπüδησηò, º 00 ευρþ για δαπÜνεò

μετακßνησηò, 150 ευρþ για λογαριασμοýò κοινÞò ωφÝλειαò (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ),

350 ευρþ για μßσθωμα κατοικßαò τουò στην Κüρινθο και 50 ευρþ για δαπÜνεò

ιατροφαρμακευτικÞò περßθαλψηò, Απü τα ωò Üνω εκτιθÝμενα γεγονüτα, συνÜγεται

üτι το μηνιαßο εισüδημα του αιτοýντοò και τηò συζýγου του, το οποßο περιορßζεται

στο ποσü των 8θ6,52 ευρþ προερχüμενο απü το μισθü τηò συζýγου του, δεν

επαρκεß οýτε για την κÜλυψη του μηνιαßου κüστουò διαβßωσηò του αιτοýντοò και

εKΤlμαΤα|σΤoσuVoΛlKoπoσoΤωvI.UUuεUρωπερlπoU'

αναλυüμενο ωò Üνω, με αποτÝλεσμα να αδυνατοýν να εξοφλÞσουν εμπροθÝσμωò

και προσηκüντωò τιò πÜγιεò οικονομικÝò τουò υποχρεþσειò οι οποßεò εßναι

αναγκαßεò για τη στοιχειþδη διαβßωσÞ τουò, Για το λüγο αυτü, Üλλωστε, διατηροýν

ληξιπρüθεσμη οφειλÞ προò τη ΔΕΗ, την οποßα αποπληρþνουν κατüπιν

διακανονισμοý (βλ την Ýνορκη κατÜθεση τηò μÜρτυρα του αιτοýντοò στο

ακροατÞριο του παρüντοò Δικαστηρßου που καταχωρÞθηκε στα ταυτÜριθμα τηò

παροýσαò δßκηò πρακτικÜ), Εκ των ανωτÝρω, αποδεικνýεται üτι εξακολουθεß να

συντρÝχει στο πρüσωπο του αιτοýντοò πραγματικÞ ανυπαßτια αδυναμßα

καταβολÞò οποιουδÞποτε ποσοý προò τιò καΘ' ων. Ωò εκ τοýτου, κρßνεται

αναγκαßοò ο προσδιορισμüò μηδενικþν μηνιαßων καταβολþν για το υπüλοιπο του

χρüνου που απομÝνει, μÝχρι τη συμπλÞρωση του ορßου των μηνιαßων καταβολþν

του Üρθρου 8 παρ.2 Ν,386θß2010, λαμβανομÝνου υπüψη üτι, κατÜ τη συνÞθη

πορεßα των πραγμÜτων, η οικονομικÞ κατÜσταση του αιτοýντοò δεν αναμÝνεται να

βελτιωθεß στο Üμεσο μÝλλον, δεδομÝνου του υψηλοý δεßκτη ανεργßαò και των γÝνει



οιΚονομιΚο-ΚοινωνιΚþν συνθηΚþν σε συνδυασμü με την εν γÝνει προτßμηση των

εργοδοτþν να προσλαμβÜνουν εργαζομÝνουò νεüτερουò και ιδßωò κÜτω των 25

ετιß,ιν. Για το λüγο αυτü, ε[ναι εξαιρετικÜ αμφßβολη η ανεýρεση μüνιμηò εργασßαò,

ενþ οι περιστασιακÝò απασχολÞσειò που ενδεχομÝνωò ανευρßσκει ο αιτþν για

μικρÜ χρονικÜ διαστÞματα κατ' Ýτοò (μÝσω των ειδικþν προγραμμÜτων του

ο.Α.Ε.Δ,), δεν του επιτρÝπουν να καλýπτει οýτε καν τιò βιοτικÝò του ανÜγκεò,

πολλþ δε μÜλλον να καταβÜλλει οποιοδÞποτε ποσü για την εξüφληση των

οφειλþν του προò τουò πιστωτÝò του.

Κατ' ακολουθßα των ανωτÝρω και αφοý κρßθηκε üτι η οικονομικÞ κατÜσταση του

αιτοýντοò δεν βελτιþθηκε το διÜστημα που μεσολÜβησε, οýτε και πρüκειται να

βελτιωθεß το επüμενο Ýτοò που απομÝνει για την πÜροδο τηò τετραετßαò που

ορßστηκε ωò χρüνοò αποπληρωμÞò απü την υπ' αριθ. º 203Ι2013 απüφαση αυτοý

του Δικαστηρßου, θα πρÝπει να συνεχιστοýν οι μηδενικÝò καταβολÝò για το

υπολειπüμενο χρονικü διÜστημα, σýμφωνα με το διατακτικü, ΠεραιτÝρω,

εξακολουθεß να ισχýει η ρýθμιση για τη διÜσωση τηò πρþτηò κατοικßαò του, κατÜ

τα αναφερüμενα στο διατακτικü τηò υπ' αριθ, 12Ο3Ι2013 απüφασηò του παρüντοò

Δικαστηρßου, Η απαλλαγÞ απü τα επßδικα χρÝη του αιτοýντοò Ýναντι των καθ' ων

_ πιστωτριþν του, τα οποßα περιλαμβÜνονται στην Ýνδικη αßτησÞ του θα επÝλθει

κατÜ νüμο (Üρθρο º1 παρ.,Ι του Ν.386θ/2010) υπü τον üρο τηò κανονικÞò

εκτÝλεσηò των υποχρεþσεþν του, με την επιφýλαξη τηò τυχüν τροποποßησηò τηò

ερημοδικßαò εκ μÝρουò τηò α' εκ των καθ' ων που δεν παραστÜθηκε και ωò εκ

τοýτου δικÜστηκε ερÞμην δεν ορßζεται, διüτι δυνατüτητα Üσκησηò τÝτοιαò

ανακοπÞò δεν παρÝχεται απü το νüμο (Üρθρο 14 του Ν.3869/20º0), ενþ τÝλοò

δικαστικÞ δαπÜνη δεν επιδικÜζεται κατ'Üρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 386θ/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔικÜζει ερÞμην τηò α' εκ των καθ' ων και αντιμωλßα των λοιπþν διαδßκων.

Καθορßζει μηδενικÝò καταβολÝò για το υπολειπüμενο χρονικü διÜστημα Ýωò τη

λÞξη τηò τετραετßαò, ο χρüνοò τηò οποßαò Üρχισε απü τη δημοσßευση τηò με

αριθμü 1203Ι2013 απüφασηò αυτοý του Δικαστηρßου.

ΕμμÝνει στην προηγοýμενη απüφασÞ του (υπ' αριθ. 1203Ι2013), üσον αφορÜ

στιò καταβολÝò του αιτοýντοò προò τιò καθ' ων, για τη διÜσωση τηò πρþτηò

κατοικßαò του.



Κρßθηκε, αποφασßστηκε και δημοσιεýτηκε στην Κüρινθο, 
" 
στιò 16 Δεκεμβρßου

2Ο'Ι6, σε Ýκτακτη δημüσια στο ακροατÞριü του συνεδρßαση, χωρßò την παρουσßα

των διαδßκων και των πληρεξουσßων δικηγüρων τουò.

Η ΔΟΚ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


