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Αριθμüò 7º Ι2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΔΟΚ¶ΣΤΡΟΥ

Απστελοýμενο απü τººν Ειρηνοδfi,η ΞυλοκÜστρου Ευγενßα

Κουδοιινη και τη ΓραμματÝα ΕιρÞνη ΣιγÜλα.

Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü του/στιò Ι9 Μαρτßου

2015, γυ, να δικÜσει ττ;ν υπüθεση :

Του αιτοýτπα : Κων/νου Παπουτσüπουλου του Παναγκßτη,
κατοßκου Καρυωτßκων, ο οποßοò παραστÜθηκε μετÜ τηò πληρεξουσßαò
του Δικηγüρου ΕλÝιπlò Μεζßνη.

Του καθοý η αßτηση: Του Ν.Π.Δ.Δ. ,με την επωνυμßα «Ταμεßο
Παρακαταθηκþν και Δανεßων;», το οποßο εδρευει στην ΑθÞνα και
εκπροσωπεßται νüμιμα, το οποßο παραστÜθηκε δια του πληρεξουσßου τοιι
Διqγüρου Δη μητρßου Παπαβενετßου

Ο αιτþν ζÞτησε να γßνει δσòrÞ η απü 06-05-2014 αßτησÞ του,

που κατατÝθηκε στη ΓραμματÝα του Δικασηρßου τσιßτσιι, τιε αριθμü

Ýκθεσηò κατÜθεσηò º5/Ι4 και προσδιορßστηκε δικÜσιμοò η04-12-20Ι4,

και,μετÜ απü αναβολÞισιιζητÞθηκε κατÜ την ?πο πÜνω αναφερομιfuη

δικÜσιμο.

ΚατÜ τη σιιζÞτηση τηò υπüθεσηò, οΙ πληρεξοýσιòι δικηγüροι τιýγ
ß

ΞlqßιιΛιιναγÝπωξd{του6 ισχυρισμιοýò τουJκαι ζÞτησqýνα γßνουν αυτοß

δεκτοß "

Ακολοýθησε συζÞτηαι , üπωò σιlμειþνεται στα πρακτικÜ.

ΜελÝτησε τη δικογραφßα

ΣκÝφθηκε κατÜ το Νüμο.

Με ττlν κρινüμενη αßτηση, ο αιτþν, επικαλοýμsνοò Ýλλειψτη

πτωχευτικÞò ικανüηταò και μüνιμη αδυναμßα πληρωμÞò των

ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλ,þ,ιι του προò τον πιστωτÞ, που

αναφÝρεται στην περιεχüμενη στην αßτηση αναλ;ιιπκÞ κατÜσταση , ζητεß

τη ρýθμιση των χρεþν του, σιßμφωνα με το σχÝδιο δωυθÝττ,lσηò πσι)
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υποβÜλλει και αφοý ληφθοýν υπüψη η περιουστακÞ και οικσγενειακÞ του

κατÜοταση, που εκθÝτει αναλυπκÜ, ιΕ σκοπü την απαλλαγÞ του

απ'αυτÜ. Με το παραπÜνω περιεχüμενο η αßτηση εßναι επαρκþò ορισμÝτη1

και αρμüδια καΘ'ýλη και κατÜ τüπο εισÜγεται προò εκδßκασι,1 στο παρüν

Δικαστιlριο, κατÜ τη δυδικασßα ηG εκουσßαò δικαιοδοσßαò των Üρθρων

74Ι επ. ΚΠολΔ (Üρθρο 3 ν.3869/2010), εßναι δε νüμιμη , στηριζüμενη

στò διατÜξεò των Üρθρων 7,4,8,9 και 1Ι του ν.386θΙ2010. ΤηρÞθηκε η
προβλετεüμε\πι απü το νüμο προδικασßα, με ττlν αποωχßα δικασπκοý

συμβφασμοý και, δεν εκκρερεß Üλλη αßτηση του αιτοýντοò για ρýθμιση

των χlσεþν του, στο ΔικαστÞριο αυτü Þ Üλ"λο Ειρηνοδικεßο ηò χþραò,

οýτε Ýχει απορριφθεß προγενÝστερη αßτηση του, για ουσιαστικοýò

λüγουò. ΠρÝπεò ετιοlÝνωò. η κρινüμε,νη αßτηση να ερευl/γιθεß, περαιτÝρω,

και κατ'ουσßαν.

Ισμ.ιρßζεται το καθοý ΝΠΔ,Δ, με fiιv επωνιτμßα «Ταμεßο

Παρακαταθηκþν και Δαlιεßòου>,üπ η αßπºση εßναι απαρÜδεκτη ωò προò

dιττü, διüτι η απαßησÞ του δεν μπορεß να υπαχθεß ση ρýθμιση του ν.

386θ/20Ι0, καθþò ο αιτþν Ýχει ειggωρÞσει, σýμφωνα με τιò διατÜξεη των

Üρθρων 62 ν. 22Ι4Ι|994 και 25 1,. 3867Ι20Ι0 μÝροò των τακπκþν

μηνι,αßον αποδοχþν του, το οποßο Ýχει εξÝλθει απü την περιουσßα του.

Επß του ισμ)ρισμοý αυτοτß λεκτÝα τα, κÜτωθι: Σýμιφωνα με το Üρθρο 62

του Ν 22Ι4/Ι994 <,<Αντικετμενικü οτßστ;ιlμα ιοορολüγησηò και Üλλεò

διατÜξειò» ( ΦΕΚ º5 Α'), για τητ, εΕ_ρπηρÝτηση και ασφÜλεια των

τοκοχρεωλοτικþν δα.νεßων 1 πο¼ χορηγοýνται απü το Ταμεßο

Παρακαταθηκþν και Δατιεßιον, για πlν απüκπ,lση πρþτηò κατοικßαò απü

δημοσßουò υπαλλÞhυò, το¼ò σι»τταξιοýχουò και τουò λοιποýò

δικαοýμενουò, κατÜ την κεßμε*ß νομοθεσßα, κÜθε δανειζüμενοò

υποχρεοýται να εκχ(OρÞσει, υπÝρ τοιτ δανειστÞ α) μÝχρι τα 6/10 üλον

γενικÜ των ταιcΕικþν μτlνιαßατν απòλαβþ1/ του ( μισθüò , ετπδüματα,

μηνιαßα αναλογßα δτß:ροιν ΧοιστουγÝιητιι,ιν και ΠÜσχα, ΔΙΒΕΕΤ «ΙÞ, β)
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μÝχτι τα 6ΙΙ0 τηò κανονισOησομενηò κιßριαò και επικουρικÞò συντÜξεþò

του και üλων γενικÜ των μερισμÜτων και Üλλων παροχþν, που τακπκÜ
λαμβÜνει απü τα ασφαλιοτικÜ του ταμεßα, γ) τα 3/η απü το εφÜπαξ

βοÞθημα που χορηγεßται σ'αυτüν απü οποιοδÞποτε ασφαλισπκü φορÝα Þ
απü την οριζüμενη απü την εργατικÞ νομοθεσßα αποζημßωq, λüγ,
λýσεωò αιò εργασιακÞò q6Ýσεωò (παρ. 1). οι τηο πÜνω ειggωρÞσεη εßναι
ισμιρÝò, καταργοýμενηò κÜθε αντßθετηò γενιιαιò Þ ειδικιlò διÜταξηò (παρ.

2). ΚατÜ τη διÜταξη δε του Üρθρου 19 Ν. 2322Ι1995 (ΦΕΚ Α'-143), οι

ρυθμßσειò του Üρθρου 62 του Ν. 22Ι4ΙΙ994 ισχýουν και στο

Τα2ρδρομικü Ταμιευττιριο. ΤροποποιÞσειò και συμπληρþσειò στο Üρθρο

62 ν. 2214Ι1994 επÝφεραν οι νüμοι 3453Ι2006 (ΦΕΚ Α'74Ιº-4-2006) και
386º/20Ι0 (ΦΕΚ Α'Ι28Ι3-8-2010). Σýμφωνα με το Üρθρο 25 παρ.6 του

ν. 386ºΙ2010, με απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου του Ταμεßου

Παρακαταθηκþν και Δανεßων, μπορεß, ýστερα απü αßτηση του υπüχ,ρεοττ,

να καθορßζονται üροι εξυΖεηρÝτησηò, επιμÝρουò σιιμφωνßεò των

δανειακþν συμβÜσεων και η διευθÝτηση των τüκων υπερημερßαò των μη

κανονικÜ εξυΖτη ρετοý μενων οποιουδÞποτε εßδουò δανειακþν σιτμβÜσεων,

που Ýχει χορηγÞσει προò φυσικÜ πρüσωπα το Ταμεßο Παρακαταθηκþν

και Δανεßων. ¼πωò γßνεται δεκτü απü δημοσιευθεßσεò αποφÜσειò gπß

αιτÞσεωò του Üρθρου 4 παρ. 1 του ν,3869Ι2010, με τιò παραπÜνω ειδικÝò

για το Ταμεßο Παρακαταθηκþν και Δανεßων διατÜξεò, ορßζεται εκ του

νüμου εκχþρηση κατÜ τα ποσοστÜ που αναιρÝρονται επß των αποδοχþν

του δανειολÞπτη, ¾w την εξüφληση του δανεßου και η διαδικασßα

ρυθμßσεωò των μη κανονικÜ εξυπηρετοýμενων δανεßων, που Ýτει

χορηγÞσει το εν λüγω Τα,μεßο. ΚατÜ τιò εν λüγω αποφÜσεò, ο ν.

3869/20Ι0 ρυθμßζει γενικÜ τιò οφειfuÝò υπερχJDεωμÝνων προσþπων 9

χωρßò καμμßα αναφορÜ Þ τροποποßηση των παραπÜνω ειδικþν ρυθμßσεων

των μη εξιπηρετοýμενων οφεþþν προò το Ταμεßο Παρακαταθηκþν και

Δανεßων και, σιινεπþò, για τιò τελευταßεò οφειλÝò εξακολουθοýν να



ισ7ρουν οι διατÜξεξ των Üρθρων 62 ν. 22Ι4ΙΙ994 και 25 παρ. 6 ν.

3867/20Ι0 (Ειρ. Αθηνþν Ι5Ι2OΙΙ, Ειρ. Αθηνþν 48Ι201ι1, Ειρ. Πατρþν

4/2011 ΤΙΙΝ ΝΟΜΟΣ). ΚατÜ την Üποψη, üμωò, του παρüντοò

Δικασπlρßου, οι διατÜξεò του ν. 3869Ι20Ι0, καßτοι εßναι γειηκüτερεò σε

qιÝση με αυτÝò του Üρθρτ» 62 ν. 2214lL994 και του Üρθρου 25 ν.

386º/20Ι0, κατÞργησαν σιω?ειlρÜ κßιθε ÜΜ'η προηγοýμαηη διÜταφ1, που

ρυθμφι τον τρüπο αποπλ,ηρωμÞò τ(Oν δανεßων, τα οποßα δεν

εξυιτηρετοýνται κανο.,ιικÜ, καθι5σοτ,, ιιε τιò διατÜξεò του ν. 386θΙ2010,

σκοπεßται η ελÜφρυνση τß,ßν δανειοληπτþν απü ττºν υπερχρÝωστι, μÝσω

τηò λÞψηò παντüò εßδουò δανεßιιτν, και η αποκατÜσταση πºò παραγωγικÞò

τουò δυνατüπlταò, η οποßα ιιποσιòÜπτεται απü το βÜροò των χρεþν τουò

( ο απη.κλωβισμüò των δανειολτlπτßον απü την περιθωριοποßηση λq,ω

πºò υπερχρÝωσηò, Ür,ωò αναφÝρεται στην αιτιολογικÞ Ýκθεση του ν.

386θΙ20|0), Ýτσι þστε η αποδιινÜμιοση τοτν ( ενοχικþν ) δικαιωμÜτων

του Ταμεßου Παρακαταθηκτßτν και Δανεßτον και του Ταχυδρομικοý

Ταμιευττlρßου ( και üχι η κατÜσμησÞ τουò 
" 
καθüσον, βε π§ ρυθμßσειò του

ν. 386θΙ20Ι0, τα εν λüγ61 πιστωτικÜ ιδρýματα μποροýν να

ικανοποιηθοýν σιιμφτριυò Þ προνομιακÜ, σπ1ν περßπτωσι1 που Ýχουν

εμπρÜγματη εξασφÜλιση σε σχÝση με τουò υπüλοιπουò 7ηστωτÝò τοιι

οφα.λÝτη) να επιβÜ,λλε,ται απü λüγουò γενικüτερου κοινωνικοý

σιιμφÝροντοò, ενþ η προνομτα,κÞ μ.εταχgßριση τcOν ανωτÝρω πιστωτικþν

ιδρυμÜτωτ, Ývarru. τßι,ιν υπο},οßπιυν πιστωτþν, Ρßτ βÜ"η τιò

προαναφερüμενεò δυτÜ,ξειò νüμων, δεν εßναι ανεκτÞ δικαιοπολιτικÜ,

διüτι ο τ,ομοθÝτηò, ιlρj το νι5μο για τα" υπερχρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωπα,

θÝλησε να υπαχθοι5ν στιò ριιθμßσειò του οι ιρηματικÝò οφειλεò απü

δÜνεια προò üλουò τουò 1τιστO)τÝò (ιδιωτικÜ και μη) , ετππρüσθετα δε,

στην περßπτωστ,1 που Þθελε να εξαιρÝσει του νüυου αυτοý τη οφειλÝò

προò τα αγωτÝρτο δýο ?π,στ(j)πκÜ ιδριjμα,rr, το πρòßττο απü τα οποßα εßγαι

νομικü πρüσωπο δηυοσßου δτκαßοτι, θα το εφρ πρÜξει ρητþò, üπωò στην

/\

ßΙ ι
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πρßπτωση των οφεýd)ν απü τÝλη προòΝΠΔΔ (Üρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. β'),

οι οποßεò, üπωò και οι λοιπÝò οφαλÝò τηò ßδιαò, ωò Üνω, διÜταξηò

(εξαιροýμενεò τηò ρýθμισηò 26τεþν και απαλλαγÞò), προÝρχοιιται απü την

Üσιαlση δημüσιαò εξουσßαò Þ απü σχÝσειò δημοσßου δικαßου,

περιπτþσεò, δηλαδÞ, στη οποßεò το φυσικü πρüσωπο Ýχει την ιδιüτητα

του διοικοýμενου (οφειλÝò απü φüροι)ò και τÝλη προò το Δημü(πο και

τουò ΟΤΑ, διοικητικÜ πρüστιμα, χρημαπκÝò ποινÝò, ασφαλισπκÝò

εισφορÝò) και 6μ τοιι ιδιþη-αντισυμβαλλομÝνου (πιστοýχου),

κατ'Üρθρο 361 ΑΚ, ενþ η ßδια, ωò Üνω, διÜταξη νüμου δεν διαλαμβÜνει

τßποτε για οφεflÝò απü δÜνεια, που χορÞγησαν νπδδ, üπωò εßναι, εν

προκειμÝνω, το Ταμεßο Παρακαταθηκþν και Δανεßων (βλ. Ειρ. Κορ.

6ººΙ20Ι2, ΕιρΠατρ 89Ι20112, Ειρθεσò"Ι239Ι2012 και 6º58Ι20Ι1 ΤΝΠ

ΝοΜοΣ, ΒενιÝρηò-ΚατσÜò ΕφαρμογÞ του ν 3869/2010 σελ. 120επ.)

ΕπομÝνωò, η απαßα,lση τοºJ καθοý Ταμεßου Παρακαταθηκþν και Δανεßων

εμπßπτει στο πεδßο εφαρ,ιισγηò του ν, 3869Ι20|0 και τα üσα αντßθετα

υποστη ρßζει αυτü στεροýτ,ται βα,σιμüτηταò.

Απü τºιν περιεχüμειπ1 στα ταυτÜριθμα με τºιν παροýσα

ΠρακτικÜ *ορκη κατÜθεση του μÜ.ρπιρα του αιτοýντοò, τα ιßγγραφα που

επικαλοýνται και προσκο;lßζουν οι διÜδικοι και üλιη γενικÜ η διαδικασßα

απεδεßχθησαν τα εξÞò: Ο αιτòßτν εß:ιιαι 49 ετþν και εργÜζεται ωò

δασοιρυλακαò στο Δασαρχεß,ο Ξυλ,οκÜστρου. Εßναι Ýγγαμοò με ττι

Γαρυφαλý ΜιχαλÜκη και απü το γÜμο τουò Ýχουν αποκτÞσει δýο τÝκνα,

τον Παναγκßιτη ηλικßαò 16 ετþν, που ιροιτÜ σην Α'τÜξη του Λυκεßου και

τη ΙτΙαριÜwα ηλικßαò 13 ετd,ιν, που φοιτÜ στην Α'τÜξη του 2Ου Γυμνασßου

ΞυλοκÜστρου. Οι καθαρÝò μηνιαßεò απòßδοχÝò του αιτοτßντοò απü ην Üνω

εργασßα του ανÝρχονται, στο ποσü τοιιτ 1020 ε¼ρþ, παρακρατεßται δε απü

αυτü μηνιαßωò απü το καθοý Ταμεßο ΠαρακαταΦlκþν και Δανεßητν, για

την αποπληρωμÞ στεγαστικοý δανεßσιι1 που Ýχει λÜβει ο αιτþν απü αυτü,

ποσü 6º6,55 ευρþ και απο;.ιÝνει στον αιτοý,ντα το ποσü των 343,45 ευρþ.
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Η σιßζυγοò του αιτοýντοò εßνατ αγρüτισσα και το ετÞσιο εισüδημÜ τηò

ανÝρχεται στο ποσü των 3000 ε¼ρþ περßπου, κατÜ δε το Ýτοò 2013

αυξÞθτlκε σε 6634,68 ευρþ, λüγω, τηò πρüσθετηò απασχüλησÞò τηò ωò

καθαρßστριαrσε ξενοδοχεßο του ΞυλοκÜστρου. Τα ετrºσια εισοδÞματα του

αιτοýντοò, κατÜ τα οικονο;τικÜ Ýτη 201_0,20Ι Ι,2012,2073 και 20Ι4
ανÞλθαν στα ποσÜ τòι>ν 2Ι4,48 ε.ιιρι'υ, 19358.,60 αιρþ, 18501,52 ευρþ,

Ι2822,32 ωρþ κο,ι 137Ι0 ε;ιιρß+ αντßστοιγρ Σε γρüνο προγενÝστερο του

Ýτουò απü την κατÜθεση πlc κρι-ι,üιιενηò αßτησηò, ο αιτþν Ýλαβε απü το

καθοý Ζπmωτικü δριιl,ια. δυτ,Üμει. τηò απü 2º-6-2005 δανειακÞò

σιιμβασηò, οτεγαστικü δÜ.,lετο, με υπüλοιπο οιρειλÞò σÞμερα 1º0.490,6ο

ωρþ, εßναι δε η απαßτηση αι.τÞ εlτπραγl^ιÜτωò ασφαλισμÝττη, Þτοι με
υποθÞκη επß του ακ.νÞτο.: ηò ιfl]ριαò κατοικßαò του αιτοιßντοò. Τα

εισοδÞματα, üμοò, α,ι.τÜ του αιτοýντοò σιιγκρινüμενα με τιò

ληξιπρüθεσμεò οτρειλÝò του απü τη1, .τα.ραπÜντρ δανειακÞ σýμβαση, δεν

του εrυιτρÝπουν να αlπσ,ποκοιθεß σττιlι εtυπηρÝτηση του ι«ιριου üγκου του

χ,ρÝουò του, η δε αρντlτι,κÞ αυτÞ σγÝση ριεταφ ºηò ρευστüτηταò και των

οφει2rτßν του, κατÜ 7ην τρÝχουσα χòονι,κÞ περßοδο, δεν αναμÝνεται να

βελτιωθεß, λüγω και ÞG οικονομ,ιÞò κρßσηò ποº) μαστßζει π1 χþρα τα

τελευταßα χρüνια,, ενÜτο παοÜλληλα" οι δανειακÝò του υποχρεþσειò

αυξÜνονται,σιινεχ(τò, λüγιι τηò εΖπΒÜρυτ/σηò τοιι Üνω δανεßου με τüκουò

υπερημερßαò. Συνεπòδò" συιιτρÝγβι, στ,º]ν προκειμÝßη1 περßπτωση, μüνιμη

και διαρκÞò πραγματικÞ αδιιτ,αιτßα το,ι ιιιτοý.-τοò πληρωμÞò των Üνω

ληξιπρüθεσμων οφειλτßιν το1) τΓρο( το ßιετÝχρ1,, πιστωτικü ßδρυμα. Στα

περιουστακÜ στοιχρßα τοι,, α"ι.τοýντο.-, περι}.αριβÜνιlνται α) ισüγεια οικßα

εμβαδοý 122,422τ.ρ-., με υπüγειο εlιβαδοßι 122,422 τ.μ., που βρßσκεται

εντüò των opinrv του οικισμοý Kaprlarτixarv ηò ΤοπικÞò Κοινüτηταò

ΚαρυÜò τοιι ΔÞμ.ου ΞιιλοκÜστρου-Ειιρατστßßηºò Κορινθßαò και σττ1 θÝση

<<ΛÜκκωι, αντικε,,μενικτιò α,ξßι,ιò 63170.78 ευρþ (βλ. Ýνωπο Κ2

υπολογισμοý αξßαò κτισιι,Ü,τοτν με ιγlιτικειυενιιιÜ κριτÞρια τººò Σ/φου

j.
.\
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ΞυλοκÜστρου Αρμιροýò ΝÜκου), αποτελεß δε η οικßα αυτÞ την κýρια

κατοικßα του αιτοýντοò και τηò οικογενεßαò του, β) η κιιριüτητα κατÜ

ποσοστü ΙΙ3 εξ αδwιρÝτου μιαò κÜθετηò ιδιοκτησßαò εμβαδοý 153,50

τ.μ., üμορηò με την Üνω οικßα του αιτοýντοò, ανπκειμενυcηò αξßαò (του

Üνω ποσοστοý) 255,58 ευριßτ (βλ. ΕΤΑΚ 2009) και γ) Ýνα D(E

αυτοκßτητο, μÜρκαò HONDA MOTOR., τýπου CIVIC, 1590cc, πρþτηò

κυκλοφορßαò το Ýποò 2004, η εμπορπÞ αξßα τοιτ οποßου ανÝρχεται στο

ποσü των 2800 ε-υρþ περßποιl. Η ρυθμιση των οφειλþν του αιτοýντοò θα

γßνει κατ'αρχÞν με μηνιαßεò καταβολεò απευθεßαò σΕον Üνω πιστωτÞ τσιι

απü τα εισοδÞματÜ του, επß πÝιτε χρüνια, που θα αρχßζουν αμÝσωò απü

ττιν κοινοποßηση προ αυτüν τηò απüφασηò (Üρθρο 8 παρ. 2 ν.

3869/2010, üπωò ισχýε μετÜ ην τροποποßησÞ του με το ν. 4Ι6ΙΙ20Ι3).

Με βÜση τα πιο πÜνω εισοδýμ,ατα τοτ) αιτοýντοò και αφοý ληφθοýν

υπüψη οι βασικÝò βιο Ýò ανÜτ6εò αυτοý και τηò οικογενεßαò του, οι

οποßεò καΜπτονται εν Ýρει και ι-ιε τη συνεισφορÜ τηò συφγου του, το

προò διÜθεση στον Üνω τποτωτÞ του ποσü πρÝ,πεινα ορισθεß σε 200 ωρþ

μηνιαßωò. ΠεραιτÝρω, τα Üττω υπü στοτχ,εßα β'και γ'περιουσιακÜ οτοιχεßα

του αιτοýντοò δεν κρßν ται πρüσφορα προò εκποßηση, διüτι εκπμÜται

üτι δεν θα αποφÝρουν αΕιüλογο τÞιημα, λüγιο τηò μικρÞò τουò αξßαò,

λαμβανομÝνòον υπüιμη και το)ν εξüδων τηò διαδικασßαò εκποßησηò

(αμοιβÞ εκκαθαριστη, Ýξοδα δημοσι,αßσεων «λrr). Για την Üνω ιþρια

κατοικßα του ο αιτÜτν υποβÜλλ.ει αßημα εξαßρεσηò απü ην εκποßηση, το

οποßο πρÝπει να γßνει δεκτü, δεδομιÝνου üτι η Üνω ανπκειμειηκÞ ττlò

αξßα δεν υπερβαßνει το προβλεπüμσ,το απü τò ισ2ρουσεò διατÜξειò üριο

αφορολüγητηò απüκτησηò α;ρþηò κατοικßαò, προσαυξημÝνο κατÜ 50%.

Θα πρÝπει , επομÝνωò, να ορισθι]Þν μÞνιαßεò καταβο¸ò το ποσü των

οποßων, σιßμφωνα με τη διÜταξη του Ü.ρθροιτ 9 παρ.2 του ν. 3869/20Ι0,

üπωò ισχýει, μετÜ την τροποποßησÞ τrrι.ι α,πü το Üρθρο 17 παρ. 1 ν.

4I6Ll20l3, ανÝρχετιιι στο 809/ο ηò αwικειμενικÞò αξßαò τηò κýριαò
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κατοικßαò , Þτοι στο ποσü τιιν 5ýl;J6,62 ευρþ ( 63LºO,ºsΧS0%). ο
χρüνοò αποπληρωμÞò του τεοσοý αυι;οý πρÝπει να ορισθεß σε 20 χρüνια
(240 δüσειò), λαμβανομÝνω,ν υπüψ4 του ýψουò του χρÝουò που πρÝπει να

πληρþνει ο αιτþν για η διÜσωση τηò κατοικßαò του, τηò οικονομικÞò του

δυνατüτηταò κατ τηò η,hκ{.{ò του. ¸τσι, το ποσü κÜθε μηνιαßαò δüσηò

ανÝρχεται σε 270.56 ευιτßυ (,50536,6'2, : 240). Πα.ρÜλληλα, πρÝπει να του

χορηγηθεß περßοδοò χÞριττιò πÝτ,τε χοüνιιτν, Ýιστε να μη συμπÝσει η
τελευταßα αυτÞ ρýθυιση i.ιs, τºι1", πιο τÜγτιτ τ0)1, κcrταβολþν επß πενταετßα

και επιβαρυνθεß με δýο ιιτιγ,,αß:ò δdιι,lιò' ßιε τßνδιινο να φανεß ασιινεπÞò

στιò υποχρεþσει,; τοr-ι. ΕΙ κ,,:;τιι,βολι1 , ετομÝι,τ-»ò, των δüσεων, για τη
διÜσωση τηò κατοικßαò ταºj αιτòßιντοò, Qa Εεκιι,Þσsι την πρþτη μÝρα του

πρþτου μÞ.lΖα, πÝ;,η, ¾ρü..,ια υετÜ τη1/ κοινοποßηση προò αυτüν τηò

παροýσαò απüφασηò. Κ,ατ'ακολουθßηι των ανα-!τÝρω, πρÝπει η κρινüμενη

αßτηση να γßνει δεκτÞ και κατÜ. τητι ò.υσßα τηò και να ρυθμιστοýν τα χρÝη

του αιτοýντοò, αß;τφιονα ι.ιε τα ορι(üμιενα, στι διατακτικü. ΔικαστικÞ

δαπÜντ1 δαι επιδικÜζετα"ι, ,κα.τ'Üρθρο 8 παρ. 6 ν. *Ζ86θΙ2010.

Για τοη".,G λ ιßγοι.ιò ατιτc{Ιò.

ΔικÜßα κτ;,τ' α;ιτ1, ι. ιοι λ,ßα τι,ßι, δ ι αδßκω.,,,.

ΔÝχεται, τητ, αßτηση.

Ρυθιιßζει, τα χοÝη τοιß αιτοýντοò με 1ιη,τια,ßεò καταβολÝò προò

τον μετÝχοντα πιστω τÞ, επΙ μßο ,r.rυ.οετßα. οι οποßεò θα ξεκινÞσουν την

πρþτη μÝροι του πρþτ9ιr 1ιÞνα. μετÜ ,ιητ, κοιτ,οποßηση προò αυτüν τηò

παροýσαò απüφασηò, πocioιi εκÜστηò διακοσßων (200) ευρþ.

Εξαιοεß ττò εκπòßησηò την κ5ρι,α κc,.τοικßα του αιτοýντοò,

Þτοι μιßα ισüγεια οικßα μεθαδòιß 122.42. 1:,ιλ.. ßλε ιιπüγειο εμβαδοý 722,42

τ.μ,, κεßιιεντ,1 εντüò º:(;}ν ορß{ι)1/ το1} ιιικισμοιß Καριßιοτßκων τηò ΤοπικÞò

Κοινüτηταò ΚαρυÜ,ò τοºJ Δýμο,.ι Ευλοι.:Üστροιι-ΙΞrτροι,στßνηò Κορινθßαò και

στη θÝση <<ΛÜ,κκα>>. Επι[ßÜλλε,. στον ο:ιτοιßντα, την υποχρÝωση να

καταβÜλει στο καθοιß πι(ττ{οτßκ(ß ßδσιιυ,α , [ιε την επωνυμßα <<Ταμεßο

!\|| -J-r,;,
.!,
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Παρακαταθηκþν και Δανεßων>>, για τη διÜσωση π,ιò κατοικßαò του9 το

ποσü των 5053 6,62 αηρþ" η αποπληρωμÞ του οποßου θα γßνει σε 20

χ;τüνια, με 240 ισüποσεò μηνιαßεò καταβολÝò των 2Ι0,56 ευρþ εκÜστηò.

Η καταβολÞ των μηνιαßων αυτþν δüσεων θα ξεκινÞσει την πρþτη ημÝρα

του πρþτου μÞνα, πÝντε χρüνια μετÜ, την κοινοποßηση προò αυτüν τηò

παροýσαò απüφασηò και θα º,ßνει χρρßξ ανατοκlσμü, με το μÝσο εττιτüκιο

στεγαστικοý δανεßου, ι,ι,ε το 1ßυιιαινü;.ι,ενο ε,πιτüκτο , που θα ισχýει κατÜ το

χ,ρüνο αποπληρωμÞò, σιß;,ιφτDνα ,τε,ζο στ(χ,τιστικü δελτßο ττ,lò ΤρÜπεζαò τηò

ΕλλÜδοò, αναπροσαρμ,οζü;"ι.sνο ιιε επιτüκιο αl/αφορÜò αυτü των ΠρÜξεων

Κý ριαò Αναχτη μα το δüτ,η τ:η ò τJº ò Ευ ρστπαß'.κÞ ò Κ εντριιεÞ ò ΤρÜπεζαò.

Κρßθηκε, αποφασßστηκε και δημοσιεýτηκε δημüσια1 στο

ακροατÞριο του Ειρηνοδικεßου Ξr.ιλòκÜστΡο¼ , την 20η Ιουλßου 20Ι5,

σε Ýκτακτη δημüσια συ,,,εδρßαση.

ΙΙ Ειρηνοδß«ηò Η ΓραμματÝαò


