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ΑΡιΘΜοΣ q?l ιroro
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αποτελοýμενο απü την Ειρηνοδßκη ΒασιλικÞ Κωτοýλα Και τη

ΓραμματÝα Παναγουλα ΔαμÜλα, συνεδρßασε δημüσια Και στο

ακροατηριü του στιò 6 Οι<τωβρßου 2014, για να δικÜσει την υπüθεση

μεταφ:
ΤοΥ ΑΙΤοΥΝΤοΣ: ΙωÜννη Βιþνη του Σωιηρßου, κατοßκου

περιοΧÞò «Γαλüταò» τηò Δ.Κ. ºσθμιαò του ΔÞμου Λουτρακßου-

Περαχþραò-Αγßων Θεοδþρων, ο οποßοò παραστÜθηκε στο δικαστÞριο

μετÜ τηò ττληρε§οýσιαò δικηγüρου του ΕλÝνηò Μεζßνη.

ΤΩΝ ΚΑΘ,ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. Τηò ανþνυμηò τραπεζικηò εταιρεßαò

με την επωνυμßα «υΝΙοΝ DE CREDIToS IMMoBILIARIoS S.A.

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO» και το διακριτικü

τßýο «IJQI», που εδρεýει στην Ισπανßα (C/. Retana,3-a Plta, Edificio

Ejesur, Μαδρßτη 28Ο45), νομßμωò εκπροσωποýμενηò απü το ΔιευθυντÞ

τηò σΕην ΑθÞνα üπου διατηρÝι υποκατÜσòημα επß τηò οδου ¶γγελου

Πýρρη αρ. 5, η οποßα παραστÜθηκε σtο δικαστÞριο διÜ του

ττληρε§ουσßου δικηγüρου τηò ΑλÝ§ανδρου ΔÞμα, 2. Τηò ανþνυμηò

τραπεζικÞò εταιρßαò με την επωνυμßα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικü τßýο «Emporiki ΒαηΚ» που εδρεýει

στην ΑθÞνα, οδüò ΣοφοκλÝουò αρ. 11, üπωò εΚπροσωπεßται νüμΨα, Þ

οποßα δεν παραστÜθηκε στο ΔικαστÞριο.
. ο αιτþν με την απü 17_2_2οL2 (αρ. εκΘ. καταΘ. 63ι2οt2) αßτηση

του που κατÝθεσε στο ΔικαστÞριο αυτü βlτεß να γßνει δει<τÞ για üσουò

λüγουò αναφÝρονται σ' αυτÞ. Για τη συβιτηση τηò αßτησηò αυτÞò

ορßστηκε δικÜσιμοò η 1η-4-2013 και μετÜ απü αναβολÞ η δικÜσιμοò που

αναφÝρεται στην αρΧÞ τηò παρουσηò. Το ΔικαστÞριο εκφþνησε την

υπüθεση απü το οικεßο πινÜκιο κατÜ τη σειρÜ τηò εγγραφÞò τηò σ'αυτü

και ακολοýθησε σι:ζÞτηση, üπωò αναφÝρεται στα πραι<τικÜ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ



Απü τη με αριθμü 4083Γ/6-3-2Οº2 Ýκθεση επßδοσηò τηò

δικαστικÞò επιμελÞτριαò του Πρωτοδικεßου Αθηνþν Αντωνßαò

ΚοπανιτσÜνου, που νüμιμα προσκομßζει και επικαλεßται ο αιτþν,

προκýπτει üτι ακριβÝò επικυρωμÝνο αντßγραφο τηò υπü κρßση αßτησηò,

με πρÜ§η ορισμοý δικασßμου και κλÞση προò συζÞτηση για την αρχικÜ
ορισθεßσα δικÜσιμο στιò Ι-4-2ΟΙ3 επιδüθηκε νüμιμα στην τραπεζικÞ

εταιρεßα με την επωνυμßα «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,

εντüò τηò προθεσμßαò του ενüò μηνüò απü την κατÜθεση τηò αßτησηò,

Απü τηò ωò Üνω επßδοσηò η τελευταßα κατÝστη διÜδικοS εκ του νüμου,

διüτι, üπωò στην περßπτωση τηS παρ. 3 του Üρθρου 748 του ΚΠολΔ στα

πλαßσια τηò εκουσßαò δικαιοδοσßαò Ýχει Þδη κριθεß üτι ο τρßτοò απü τηò

κλητεýσεþò του, καθßσταται διÜδικοò, (ορÜτε ολΑΠ 974/198ο ΝοΒ 29.

294Ι, για την ταυτüτητα του νομικου λüγου, καθßσταται διÜδικοò και ο

υποχρεωτικÜ καλοýμενοò πιστωτÞS υπü τουò üρουS και δυνÜμει τηS

διατÜ§εωò τηS παρ. 1 του αρθ, 5 του Ν. 3869Ι2OßΟ. Αφου δε η τελευταßα

δεν εμφανßστηκε στη δικÜσιμο, που αναφÝρεται στην αρχÞ τηò απüφασηò

αυτÞò, üταν η υπüθεση εκφωνÞθηκε στη σειρÜ τηò απü το οικεßο πινÜκιο,
πρÝπει να δικασòεß ερÞμην, ενüψει του üτι η αναβολÞ τηò συζητÞσεωò

και η εγγραφÞ τηò υποθÝσεωò στο πινÜκιο θεωρεßται ωò κλÞτευση, ωò

πpos üλουò τουò διαδßκουò, (αρθρ. 226 παρ, 4 σε συνδυασμü με το

Üρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ). Το ΔικαστÞριο ωστüσο κατÜ τιò επιταγÝò τηò

παρ" 2 του Üρθρου 754 του ΚΠολΔ, θα προχωρÞσει στην Ýρευνα τηò

υποθÝσεωò σαν να εßχε εμφανισθεß η εν λüγω πιστþτρια.

Με την υπü κρßση αßτηση (αρ"καταθ. 63Ι2ΟL2), ο αιτþν,

επικαλουμενοS Ýλλειψη πτωχευτικÞò ικανüτηταò, μüνιμη αδυναμßα

.,ληρωμÞò των λη§ιπροθεσμων οφειλþν του προò τιò αναφερüμενεò στην

αßτηση πιστþτριεò τρÜπεζεò και εκθÝτονταò την οικογενειακÞ και
περιουσιακÞ του κατÜσταση, ftlτεß με βÜση τιò διατÜ§ειò του

Ν.3869/2010: α) να επικυρωθεß το περýαμβανüμενο στην αßτηση σχÝδιο

διευθÝτησηò οφεþþν Þ να τροποποιηθεß κατÜ τα οριζüμενα στο Üρθρο 7

του Ν"3869 ΙΙο, με τη σι:γκατÜθεση των πιστωτριþν τραπεζþν þστε να

αποκτÞσει το σχÝδιο ισχý δικαστικου συμβιβασμοý και επικουρικÜ να

διαταχθεß η ρυθμιση των χρεþν του και β) να ε§αιρεθεß απü την εκποßηση



2ο φýλλο τηò υπ' αριθμüνºΙl.º.rrο14 απüφασηò του tιρηνοδικεßου
Κορßνθου

τηò περιουσßαò του η αναφερüμενη στην αßτηση ι<ýρια κατοικßα του ενþ

στην αßτηση του αυτÞ περιλαμβÜνει την κατÜσταση τηò περιουσßαò του

και των κÜθε φυσηò εισοδημÜτων του, την κατÜσταση των πιστωτþν του

και των απαιτÞσεων τουò κατÜ κεφÜλαιο, τüκουò και τα Ý§οδα, καθþò και

σχÝδιο διευθÝτησηò των οφεlλþν του,

Με το ανωτÝρω περιεχüμενο η αßτηση αρμüδια φÝρεται για

συζÞτηση στο δικαστÞριο αυτü, κατÜ την διαδικασßα τηò εκοýσιαò

δικαιοδοσßαò των Üρθρων 74L επ, του ΚΠολΔ (Üρθρο 3 Ν. 3869/2010).

Επßσηò, αρμüδια φÝρεται για συβτηση εφüσον για το παραδεκτü τηò: α)

τηρÞθηκε η προδικασßα του εξωδικαστικοý συμβιβασμου με τη

διαμεσολÜβηση προσþπου απ' αυτÜ που Ýχουν σχετικÞ ε§ουσßα απü το

νüμο (Üρθρο 2 του Ν. 3369/201O), ο οποßοò (συμβιβασμüò) απÝτυχε στιò

Ι4-2-2Ο12, üπωò βεβαιþνεται απü την τþ.ηρε§ουσια δικηγüρο του

αιτοýντοò (σχετ. η απü º4-2-2ΟΙ2 βεβαßωση τηò δικηγüρου), β)

κατατÝθηκε μÝσα στην ε§Üμηνη προθεσμßα του Üρθρου 2 παρ. 1 Ν.

3869Ι2Ο10 απü την αποτυχßα του ε§ωδικαστικοý συμβιβασμου, Þτοι

στιò 20-2-2Ot2 και γ) δεν εκκρεμεß Üλλη αßτηση του αιτουντοò για

ρυθμιση των χρεþν του στο ΔικααÞριο αυτü Þ Üλλο Ειρηνοδικεßο τηò

χþραò, οýτε Ýχει απορριφθεß προγενÝστερη αßτησÞ του για ουσιαστικοýò

λüγουò, üπωò διαπιστþθηκε μετÜ απü αυτεπÜγγελτο Ýλεγχο κατ' Üρθρο

13 παρ. 2 του ιδßου ωò Üνω νüμου (ορÜτε σχετικÝò βεβαιþσειò του

ΓραμματÝα του Δικαστηρßου αυτοý και του Ειρηνοδικεßου Αθηνþν).

Παραδει<τÜ επßσηò εισÜγεται προò συζÞτηση μετÜ: α) την εμπρüθεητη

και νομüτυπη κλÞτευση των μετεχüντων στη δßκη πιστωτþν και επßδοση

σ'αυτοýò των εγγρÜφων του Üρθρου 5 παρ. 1 Ν" 3869Ι2Ο10, β) την

εμπρüθεσμη κατÜθεση στη γραμματεßα του δικαστηρßου αυτοý των

εγγρÜφων του Üρθρου 4 παρ. 2 και 4 του Ν, 3869 Ι2ΟΙΟ (βεβαßωση

αποτυχßαò του ε§ωδικαστικοý συμβιβασμου, υπεýθυνη δÞλωση για την

ορθüτητα και πληρüτητα των καταστÜσεων, τηò οποßαò το περιεχüμενο



κρßνεται πλÞρεò κλπ) καθþò και για τιS μεταβιβÜσειò εμπραγμÜτων
δικαιωμÜτων επß ακινÞτων του κατÜ την τελευταßα τριετßα και γ) την

αποτυχßα του δικαστικοý συμβιβασμου σýμφωνα με τα οριζüμενα στο

Üρθρο 7 παρ. 2, δεδομÝνου üτ1 δεν Ýχει γßνει δετ<τü το στ<Ýδιο

διευθÝτησηò οφειλþν του αιτοýντοò απü τιS μετÝχουσεò στη δßκη
πιστþτριεS (βλ. τιS εμπροθÝq-ιωò κατατεθεßσεS ÝγγραφεS παρατηρÞσειS
τουò).

Απü το συνδυασμü των διατÜ§εων των Üρθρων 1 και 4 παρ. 1 του
Ν. 3869Ι2οΙο, üπωò τροποποιÞθηκε με το Ν. 4Ι6ΙΙ2οΙ3, σαφþò
προτ<ýπτει üτι για το ορισμÝνο τηò αßτησηò αρκεß να αναφÝρεται üτι ο

οφεýÝτηò εßναι φυσικü πρüσωπο στεροýμενο πτωχευτικÞS ικανüτηταò,
üτι κατÝβαλε προσπÜθεια ε§ωδικαστικοý συμβιβαη:ου, ο οποßοò
απÝτυχε, üτι βρßσκεται σε μüνιμη αδυναμßα ττληρωμÞS των

λη§ιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν του. Ακüμη, στην αßτηση πρÝπει να
περιÝχεται ακριβÞò περιγραφÞ τηò οικογενειακÞò (Ýγγαμοò Þ βÞ,
προσΕατευüμενα μÝλη) και περιουσιακÞò κατÜστασηò του οφειλÝτη (το

μÝσο μηνιαßο εισüδημα του, τα πÜσηò φýσεωò εισοδÞματα του και τα
περιουσιακÜ του σιοιχεßα), κατÜσταση üλων των πιστωτþν και των

απαιτÞσεων τουS κατÜ κεφÜλαιο, τüκουò και Ý§οδα και σχÝδιο
διευθÝτησηò των οφεþþν. ΤÝλοò, απαιτεßται ορισμÝνο αßτημα, που εßναι
αυτü τηò ρýθμισηò των χρεþν του οφειλÝτη με σκοπü την απαλλαγÞ του,

εφüσον δε επιθυμεß να ε§αιρεθεß η κýρια κατοικßα του πρÝπει να
υποβÜλλεται και σχετικü αßτημα. ΠεραιτÝρω, σýμφωνα με τιò διατÜ§ειò
των Üρθρων 2Ι6 και 747 του ΚΠολΔ δεν απαιιεßται πανηγυρικÞ
διατýπωση των παραπÜνω στοιχεßων και του αιτÞματοò τηò αßτησηò, αλλÜ

μποροýν να περιÝχονται οπουδÞποτε στο δικüγραφο, γιατß δεν
καθορßζεται απü το νüμο η παρÜθεση τουS σε ορισμÝνη θÝση Þ σειρÜ,
αρκεß μüνο να προκýπτουν με σαφÞνεια (βλ. ΑΠ 173Ι81 ΑρχΝ 32Ι258
ΕφΑΘ 22Ι2Ι83 Δνη 24lI4L7l. Ε§Üλλου, ΦÞν αßτηση δεν απαιτεßται να
αναφÝρονται τα γεγονüτα εκεßνα απü τα οποßα προκýπτει η μονιμüτητα
τηò αδυναμßαò πληρωμÞò του αιτοýντοò, αρκεß η επßκληση τηò

μονιμüτηταò τηò αδυναμßαò, ενþ τα γεγονüτα ε§αιτßαS των οποßων ο αιτþν
περιÞλθε σε αυτÞ αποτελοýν αντικεßμενο απüδει§ηò (βλ, Αθ. Κρητικü,

δ{ 
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§ο φý2Βο τηò υπ, αΡιθμüν º7.?.rrοrο απüφασηò του Ειρηνοδικεßου

Κορßνθου

Ρýθμιση των οφεýþν υπερχρεωμÝνων φυσικþν προσþπων, Δευτερη

Ýκδοση 2Ο72, σελ. 51, παρ. 8, 14 και 15), Επßσηò, δεν απαιτεßται η

λεπτομερÞò αναφορÜ των ε§üδων διαβßωσηò του οφειλÝτη, αρκεß η

αναφορÜ τηò οικογενειακÞò του κατÜστασηò και των υποχρεþσεων του

που συνδÝονται μ' αυτÞν, þσòε να μποροýν να εκτψηθοýν οι ανÜγκεò

του, περιστατικÜ που πΕριÝχονται στην Ýνδικη αßτηση (ορÜτε Αθ.

Κρητικü, Ρýθμιση των οφεýþν υπερΧρεωμÝνων φυσικþν Προσþπων, ν.

3869ι2οlΟ, Δεýτερη Ýκδοση, σελ. 91, ΒενιÝρη σε I. ΒενιÝρη _ Θ. ΚατσÜ,

ΕφαρμογÞ του Ν" 3s69/2010 για τα υΠερΧρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωΠα,

σελ" L2ο επ.).Συνεπþò, ενüψει του üτι σtην κρινομÝνη αßτηση

περιÝχονται τα ανωτÝρω στοιχεßα, ο ισχυρισμüò τηò πρþτηò των καθ' ων

περß αοριστßαò τηò αßτησηò στερουνται βασψüτηταò.

¼σον αφορÜ την Ýνσταση τηò πρþτηò των μετεΧüντων τραπεζþν

περß καταΧρηστικÞò ÜσΚησηò δικαιþματοò του αιτοýντοò ωò προò τον

καταρτιq_τü του σχεδßου διευθÝτησηò κρßνεται απορριπτÝα, διüτι ο αιτþν

Ýχει δικαßωμα να προβεß σε καθορισμü του σχεδßου διευθÝτησηò,

ορßζονταò χα}τηλοý υψουò καταβολÝò ακüμη και μηδενικÝò, χωρßò αυτü

το σχÝδιο να εßναι σε καμßα περßπτωση δεσμευτικü για το δικαστÞριο στο

οποßο παρουσιÜζεται καθþò ο νüμοò δεν αναφÝρει το ελÜχιστο

περιεΧüμενο που πρÝπει να ΧαραΚßηρßζει το σΧÝδιο διευθÝτησηò.

ΠεραιτÝρω, η υπü κρßση αßτηση εßναι νüμψη στηριζüμενη στιò

διατÜ§ειò των Üρθρων 1,4,8,9 του Ν, 3869Ι2010 üπωò τροποποιÞθηκε

απü τον Ν. 4º6Ι ι2ο!g Καθüσον με βÜση τα ει<τιθÝμενα σ, αυτÞ

περιστατικÜ συντρÝχουν οι προýποθÝσειò υπαγωγÞò του αιτοýντοò στη

ρυθμιση του νüμου, εφüσον πρüκειται για φυσικü πρüσωπο, στεροýμενο

πτωχευτικÞò ικανüτηταò, τα χρÝη του δεν περýαμβÜνονται στα

ε§αιροýμενα τηò ρυθμισηò και ÝΧει Þδη περιÝλθει σε ΚατÜσtαση μüνψηò

αδυναμßαò πληρωμÞò των λη§ιπρüθεσμων Χρεþν του, διüτι λüγω τηò

μεßωσηò του μηνιαßου εισοδÞματοò του, δεν μπορεß να ανταποκριθεß

πλÞρωò σtιò αναληφθεßσεò υποΧρεþσòιò προò τιò ΚαΘ, ων η αßτηση



τρÜπεζεò. Ωστüσο, το αßτημα του να επικυρωθεß Þ τροποποιηθεß το σχÝδιο
διευθÝτησηò κατÜ τα οριζüμενα στο Üρθρο 7 του Ν. 3s69/2010 εßναι μη
νüμιμο, αφοý η επικýρωση του σχεδßου διευθÝτησηS η η επικýρωση του
τροποποιημÝνου σχεδßου απü τουS διαδßκουò κατÜ το Üρθρο 7 του
Ν.3869/2010, σχεδßου, δεν αποτελεß αντικεßμενο τηS αιτÞσεωS του
Üρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3869/2Ο 1Ο, αλλÜ νüμιμη συνÝπεια τηS
ελευθερηò σι-ιμφωνßαò των διαδßκων, στην περßπτωση που κανÝναò
πιστωτÞò δεν προβÜλει αντιρρÞσειò για το αρχικü Þ το τροποποιημÝνο
σχÝδιο διευθÝτησηò οφεþþν Þ συγκατατßθενται üλοι σε αυτü, οπüτε ο
Ειρηνοδßκηò αφοý διαπιστþσει την κατÜ τα Üνω επßτευ§η συμβιβασμου,
με απüφαση του επιτ<υρþνει το σχÝδιο Þ το τροποποιημÝνο σχÝδιο, το
οποßο απü την επικýρωση του αποτ<τÜ ισχý δικαστικοý συμβιβασμοý. Το
ΔικαστÞριο, στο δικονομικü στÜδιο απü την κατÜθεση τηò αιτÞσεωS σΕην
Γραμματεßα του Δικαστηρßου μÝχρι την συβlτηση δεν Ýχει την ε§ουσßα να
υποχρεþσει σε συμβιβαqτü τουò διαδßκουò Þ τουS πιστωτÝò και για αυτü
το λüγο το εν λüγω αßτημα δεν Ýχει νüμιμη βÜση, ΕπομÝνωò, η παροýσα
αßτηση κατÜ το μÝροò που κρßθηκε νüμιμη πρÝπει να ε§εταστεß ωò προS
την ουσιαστικÞ τηò βασιμüτητα μετÜ την καταβολÞ των νομßμων τελþν
τηò συζÞτησηò.

Απü την ει<τßμηση τηò Ýνορκηò κατÜθεσηò τηò μÜρτυροò του
αιτοýντοò, που ε§ετÜστηκε στο ακροατÞριο και η οποßα περιÝχεται στα
ταυτÜριθμα με την παροýσα πρακτικÜ δημüσιαS σιJνεδρßασηò, απü üλα
τα Ýγγραφα, που οι διÜδικοι νüμιμα επικαλοýνται και προσκομßζουν και
την εν γÝνει διαδικασßα αποδεßχθηκαν τα ακüλουθα πραγματικÜ
περιστατικÜ:

Ο αιτþν, ηλικßαò 44 ετþν, εßναι Ýγγαμοò με την ΑγγελικÞ ΜακρÞ
και Ýχει αποκτÞσει με τη σýζυγο του δυο τÝκνα, ηλικßαò 12 και 10 ετþν
αντßστοιχα (βλ. το απü 23-71-2οº1 προσκομιζüμενο πιστοποιητικü
οικογενειακÞS καιÜστασηS του ΔημÜρχου Κορßνθου)" Απü το Ýτοò 2ο05
εργÜζεται στην ανþνυμη εταιρßα με την επωνυμßα ΤΡΑΙΝοΣΕ Α.Ε. και
συγκεκριμÝνα στην υπηρεσιακÞ μονÜδα τηò εταιρßαò «Προαστιακüò Α.Ε.»
με στ_ιμβαση ιδιωτικοý δικαßου αορßστου χρüνου και πλÝον λαμβÜνει
μηνιαßωò το ποσü των 1,1Ο0 ευρþ, Ειδικüτερα, το ετÞσιο ατομικü
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εισüδημα του αιτοýντοò το οποßο Ýλαβε απü την ανωτÝρω εργασßα του για
το οικονομικü Ýτοò 2010 ανÞλθε στο ποσü των 28.409,26 ενρþ (βλ. το

εκκαθαριστικü σημεßωμα του οικονομικοý Ýτουò 2Ο10) και κατÜ το

οικονομικü Ýτοò 201 1 μειþθηκε σημαντικÜ και ανÞλθε στο ποσü των

22.58Ο,85 ευρþ (βλ, το εκκαθαριστικü σημεßωμα του οικονομικοý Ýτουò

2011). Εν συνεχεßα, κατÜ το οικονομικü Ýτοò 2014, το ετÞσιο ατομικü

του εισüδημα μειþθηκε περαιτÝρω και ανÞλθε στο ποσü των 15.431,28
ευρþ (βλ. το εκκαθαριστικü σημεßωμα του οικονομικοý Ýτουò 2Ο14).

Ακολοýθωò, η συζυγοò του αιτοýντοò, ηλικßαò 41 ετþν, εργÜζεται ωò

νοσηλεýτρια στο Γενικü Νοσοκοlτεßο Κορßνθου και οι μηνιαßεò αποδοχÝò
τηò ανÝρχονται σÞμερα στο ποσü των 1.080 ευρþ (βλ. την απü 23-9-
2οL4 και με αριθμ. πρωτ" L7373 βεβαßωση του Γενικοý Νοσοκομεßου

Κορßνθου).

Ο αιτþν Ýχει στην ιτr\Þρη κυριüτητÜ του }<αι σε ποσοστü 50% ε§

αδιαιρÝτου την υπ'αριθμ. ΕΝΑ (1) οριζüντια ιδιοτ<τησßα-διþροφη οικßα με
υπüγειο-ισüγειο-α' üροφο (μεζονÝτα), η οποßα Ýχει ι<τισθεß επß
αγροτεμαχßου συνολικÞò Ýι<τασηò 6.Ο73,24 I.β., κεßμενου στη θÝση

ΓΑΛΟΤΑ τηò δημοτικÞò κοινüτηταò Ισθμßων του ΔÞμου Λουτρακßου-

Περαχþραò-Αγßων Θεοδþρων. Η ανωτÝρω διþροφη οικßα αποτελεßται

απü: α) υπüγειο üροφο, ο οποßοò περýαμβÜνει μßα αποθÞκη που Ýχει
επιφÜνεια 72,52 τ.μ., β) ισüγειο üροφο, ο οποßοò αποτελεßται απü δýο

υπνοδωμÜτια, μßα αποθÞκη, Ýνα λουτρü, ημιυπαßθριο χþρο, κλßμακα
και ε§þστεò και Ýχει επιφÜνεια 58,29 τ.μ. και εμβαδü υμιυπαιθρßων 7,65

τ,μ. και γ) πρþτο üροφο που αποτελεßται απü καθιστικü-σαλüνι,

τραπεζαρßα, κουζßνα, W.C., ημιυπÜιθριο χþρο, κλßμακα και ε§þστεò, Ýχει
επιφÜνεια 59,92 τ,μ. και εμβαδü ημιυπαιθρßων χþρων 12,6Ο τ.μ" και
ολüκληρη η ανωτÝρω οικßα Ýχει ποσοστü συνιδιοκτησßαò ε§ αδιαιρÝτου

επß του üλου αγροτεμαχßου 500/ 1000 (βλ" τη δÞλωση στοιχεßων

ακινÞτων (Ε9) του αιτοýντοò για το οικονομικü Ýτοò 2010)" Η ανωτÝρω

διþροφη οικßα αποτελεß την ι<ýρια κατοικßα του αιτοýντοò και ιηò



Ε

οικογÝνειαS του και η κατασκευÞ τηS ολοκληρþθηκε το Ýτοò 2ΟΟ3. Η
αντlκειμενικÞ α§ßα τηs εν λüγω οριζüντιαò ιδιοκτησßαò-διþροφηò οικßαò
ανÝρΧεται στο ποσü των 28.Ι4ο,58 ευρþ {(σ-Χετ. η προσΚομιζüμενη
δÞλωση ενιαßου φüρου ιδιοκτησßαò ακινÞτων (ΕΝ,Φ.I.Α.) για το
οικονομικü Ýτοò 20 14)}.

Επßσηò, ο αιτþν Ýχει τη ψþÞ κυριüτητα και κατÜ ποσοσßü 5Ο% ε§
αδιαιρÝτου σ'Ýνα γεωτεμÜχιο, ετ<τÜσεωò 376,8Ο ..μ, με την υπÜρχουσα
σε αυτü ισüγεια (αυθαßρετη) οικοδομÞ που Ýχει κτισθεß το Ýτοò 1981,
εμβαδου 47 τ.μ" και με αυθαßρετη αποθÞκη, εμβαδου 13 τ.μ,, η οποßα
βρßσκεται ει<τüò σχεδßου πüληò, εκτüò ζþνηs οικιq:οý αλλÜ εντüò ζþνηsοικισòικοý ελÝγχου Αγßων Θεοδþρων στη θÝση «ΠΑΛΑΙΜΑΝΤΡΙΑ ÞΠΕΣΚΑΚΙ». Το εν λüγω γεωτεμÜχιο εßναι μη Üρτιο και μη οικοδομÞσιμο
και αποτελεß την κýρια Και μοναδικÞ οικßα των γονÝων του αιτοýντοs.
¼σΟν αφΟρÜ Το δικαßωμα ψýÞò κυριüτηταò του αιτοýγτοò κατÜ ποσοστü
50% ε§ αδιαιρÝτου το ΔικαστÞριο κρßνει üτι δεν πρüκειται να προκαλÝσει
αγοραστικü ενδιαφÝρον και σε συνδυασμü με το γεγονüs üτι Ýχει
ιδιαßτερα χαμηλη αντικειμενικÞ α§ßα, η οποßα ανÝρχεται σεο ποσü των
3,988,85 ευρþ (σχετ, το προσκομιζüμενο Ε.Τ.ΑΚ. του Ýτουò 2ΟΟ8), δεν
εßναΙ ΠρüσφΟρΟ προS εκποßηση, λαμβανομÝνων υπüψη και τωγ ε§üδωγ
τηò διαδικασßαò εκποßησηò (αμοιβÞ εκκαθαριστÞ, Ý§οδα δημοσιεýσεων
κ.λ,π.).

ΤÝλοò, ο αιτþν Ýχει στην πλÞρη ι<υριüτητα του το με αριθμ.
κι-ικλοφ. ΚΡΗ-9073 ΙΧΕ αυτοκßνητο μÜρκαò RENAULT, τυπου MEGANE
SCENIC, 139ο ι<ι:βικÜ, με Ýτοò πρþτηò κυκλοφορßαò το 2Ο03, το οποßο
χρησιμοποιεß για να μεταβαßνει σtην εργασßα του. Ενüψει των ανωτÝρω,
το εν λüγω αυτοκßνητο λüγω των Χαρακτηρισtικþν και τηò παλαιüτηταò
του, δεν κρßνεται πρüσφορο προS εκποßηση γιατß δεν πρüκεlται να
προκαλÝσει αγοραστικü ενδιαφÝρον, αλλÜ οýτε και να αποφÝρει κÜποιο
Ü§ιο λüγου τßμημα για την ικανοποßηση των πιστωτþν του αιτοýντοò
λαμβανομÝνων υπüψη κα1 των ε§üδων τηS διαδικασßαò εκποßησηò
(αμοιβÞ εκκαθαριστÞ, Ýξοδα δημοσιεýσεων κλπ).

Σε χρüνο προγενÝστερο του Ýτουò απü την κατÜθεση τηò Ýνδικηò
αßτησηò ο αιτþν εßχε λÜβει τα παρακÜτω δÜνεια και ειδικüτερα: α)
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καταναλωτικü δÜνειο για το οποßο τηρεßται ο υπ' αριθμüν 275424Ο42Ο
λογαριασμüò και πλÝον η οφεýÞ του προS τη δεýτερη πιστþτρια τρÜπεζα
ανÝρχεται μαζß με τουò τüκουS στο ποσü των 13.533,96 ευρþ και β)

στεγαστικü δÜνειο δυνÜμει τηò υπ' αριθμüν 8Ο-13Ο44 Ι2οο9 συμβασηò
και πλÝον η οφεþÞ του προò την πρþτη πιστþτρια τρÜπεζα ανÝρχεται

μαζß με τουò τüκουò στο ποσü των 387,763,68 ευρþ. Σημειþνεται üτι
υπÝρ τηS πρþτηò πιστþτριαò Ýχει εγγραφεß δυνÜμει τηS υπ' αριθμ.
ß8035Σ/2009 απüφασηò προσημεßωση υποθÞκηò επß τηS ανωτÝρω

αναφερüμενηò οριζüντιαS ιδιοι<τησßαò-διþροφηò οικßαò στο στα βιβλßα
υποθηκþν του Β' Υποθηκοφυλακεßου Κορßνθου στον τüμο 133 και με
αριθμü 153.

Συνεπþò, ο αιτþν οφεßλει συνολικÜ στιò καθ' ων τρÜπεζεò το ποσü
των 395.297,64 ευρþ. Τα ανωτÝρω δÜνεια κατÜ πλÜσμα του νüμου,
θεωροýνται με την κοινοποßηση τηò αßτησηò λη§ιπρüθεσμα και μüνο ο
ετ<τοκισμüò των εμπραγμÜτωò ε§ασφαλιq,ιÝνων απαιτÞσεων συνεχßζεται

με το επιτüκιο ενÞμερηS οφεýÞò μÝχρι το χρüνο Ýκδοσηò τηS παροýσαò
απüφασηò (Üρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/ 10).

Ενüψει των ανωτÝρω, ο αιτþν Ýχει περιÝλθει σε πραγματικÞ

μüνιμη αδυναμßα να ττληρþνει τιò λη§ιπροθεq-ιεò αυτÝò χρηματικÝò
οφεýÝò του, η οποßα οφεßλεται στο üτι το μηνιαßο εισüδημα του αιτοýντοò

μειþθηκε στο ποσü των 1.100 ευρþ μηνιαßωò. Η αδυναμßα του αυτÞ δεν

οφεßλεται σε δüλο. Ωστüσο, δεδομÝνου üτι η συζυγοò του λαμβÜνει

μηνιαßωò το ποσü των 1.08Ο ευρþ συνεισφÝρει μηνιαßωS στην κÜλυψη
των οικογενειακþν τουò αναγκþν.

Με βÜση τα ανωτÝρω συντρÝχουν στο πρüσωπο του αιτοýντοò οι
προýποθÝσειS για την υπαγωγÞ του σòη ρυθμιση του Ν. g86912010,

üπωò τροποποιÞθηκε απü τον Ν. 416ΙΙ2ο13 και ειδικüτερα σε αυτÞ των

Üρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. ΣυνεπþS η ρυθμιση των χρεþν του θα

γßνει κατÜ πρþτο λüγο με μηνιαßεò καταβολÝò απευθεßα5 στουò πιο πÜνω
πιστωτÝò του απü τα εισοδÞματÜ του επß πενταετßα, που θα αρχßζουν μετÜ



Την ΚΟlνΟΠΟßηση προS αυτüν τηò απüφασηò. ¼σον αφορÜ το ειδικüτερο
περιεχüμενο τηS ρυθμισηò αυτÞò, το πpos διÜθεση ποσü σcουS πισcωτÝò
του, λαμβανομÝνων υπüψη του μηνιαßου μισθ ý του αιτουντοS και τηS
συνεισφορÜs τηs συζýγου του καθþs Και των βασικþν οικογενειακþν
τουs αναγκþν, ανÝρχεται στο ποσü των 35ο ευρþ το μÞνα, Þτοι ο αιτþν
πρÝπει να καταβÜλει: α) σòην πρþτη των καθ' ων με την επωνυμßα
«υΝΙΟΝ DE CREDITOS IMMOBILIARIOS S.A. ESTABLECIMIENTO
FINANCIER. DE .REDIT.» το ποσü των 338,03 ευρþ (35.x96,5s%)
μηνιαßωò για την ωò Üνω απαßτηση τηs Και β) στη δεýτερη των καθ'ων μετην επωνυμßα «ΕΜΠοΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔοΣ Α.Ε.» το ποσü των
7L,97 ευρþ (350Χ3,42%) μηνιαßωò για την ωò Üνω απαßτηση τηò.

ΜετÜ την ολοκλÞρωση των καταβολþν αυτþν σΓο τÝλοò τηS
πενταετßαò η πρþτη των καθ' ων θα Ýχει λÜβει για την ωò Üνω απαßτηση
τÞò, η οποßα εßναι εμπραγμÜτωò ε§ασφαλιqιÝνη με προσημεßωση
υποθÞκηò το ποσü των 20.281,8Ο ευρþ (60 Χ 338,Ο3€= 2α.281,8Ο€) και
θα Ýχει απομεßνει υπüλοιπο ποσοý 361.481,88 ευρþ ενþ η δεýτερη των
καθ'ων θα Ýχει λÜβει για την ωò Üνω απαßτηση τηS το ποσü των 778,2ο
ευρþ (60 Χ 7Ι,97€ =7Ι8,2ο€) και θα Ýχει απομεßνει υπüλοιπο ποσοý
12.875,76 ευρþ.

ΠεραιτÝρω και στο πλαßσιο τηò ρυθμισηS του Üρθρου 9 παρ. 2 του
Ν, 3869/10 üΠωò τροποποιÞθηκε με το Ν. 416 ι/2ο13, θα ττρÝπει γα
οριστοýν μηνιαßεò καταβολÝS για τη διÜσωση τηS κυριαS κατοικßαò του
αιτοýντοò, ο οποßοò υποβÜλλει σχετικü αßτημα, για την οποßα θα πρÝπει
να καταβÜλει το 8ο% τηs αντικειμενικÞò α§ßαs τηs εν λüγω οικßαò,δηλαδÞ το ποσü των 22,5Ι2,46 ευρþ (28.14Ο,58
ευρþΧΒΟ%=22,5Ι2,46). Το συνολικü υπüλοιπο των οφεýþν του
αιτοýντοò προS üλουò τουS πιστωτÝò του μετÜ τιò καταβολÝò επß πενταετßα
ανÝρχεται σε 374.297,64€ το οποßο εßναι μεγαλýτερο απü το 8Ο% τηò
ανΤΙΚεΙμενΙΚÞS α§ßαò τηò Κατοικßαò του και συνεπþò ο αιτþγ για τη
διÜσωση τηò κýριαò κατοικßαS του θα καταβÜλει το ποσü των 22.5 72,46
ευρþ" Ο ΧρüνΟò αποπληρωμÞò των δüσεων που πρÝπει γα καταβÜλει ο
αιτþν πρÝπει να οριστεß στα 15 Ýτη (ß8Ο μÞνεò) και για αυτü το λüγο το
ποσü κÜθε μηνιαßαò δüσηò θα ανÝρχεται σε Ι25,Ο7 ευρþ, Þτοι
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22.5Ι2,46 ευρþ:180 μηνεS (15 Ýτη Χ12 μÞνεS).Η καταβολÞ των δüσεων

για τη διÜσωση τηò κýριαò κατοικßαS του αιτοýντοò θα §εκινÞσει πÝντε
Ýτη μετÜ τη δημοσßευση τηS παροýσαò απüφασηS, θα Ýχει διÜρκεια 15

Ýτη (180 δüσειò) και θα γßνει χωρßò ανατοκισμü με το μÝσο επιτüκιο
σΕεγασtΙΚοý δανεßου με το κυμαινüμενο επιτüκιο, που θα ισχýσει κατÜ
το χρüνο τηS αποπληρωμÞò, σýμφωνα με το στατιστικü δελτßο τηS
ΤρÜπεζαò τηò ΕλλÜδοò αναπροσαρμοζüμενο με το επιτüκιο αναφορÜò
αυτü των ΠρÜ§εων Κυριαò Αναχρηματοδüτησηò τηò ΕυρωπαßκÞò
ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò.

Απü τιò καταβολÝò αυτÝò για τη διÜσωση τηò κýριαò κατοικßαS του
αιτοýντοò θα ικανοποιηθεß προνομιακÜ η ωò Üνω απαßτηση τηò πρþτηò

μετÝχουσαò στη δικη πιστþτριαò με την επωνυμßα «υΝΙΟΝ DE
CREDITOS IMMOBILIARIOS S.A, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
DE CREDITO», η οποßα εßναι εμπραγμÜτωò ε§ασφαλιq-ιÝνη με
προσημεßωση υποθÞκη στην ανωτÝρω περιγραφüμενη κατοικßα του
αιτοýνòοò. Ωστüσο, η απαßτηση τηS δευτερηò μετÝχουσαò στη δßκη
πιστþτριαò δεν θα ικανοποιηθεß καθþò το ποσü το οποßο οφεßλει να
καταβÜλει ο αιτþν για τη διÜσωση τηò κυριαò κατοικßαS του ανÝρχεται
στο ποσü των 22.5Ι2,46 ευρþ"

Η ωò Üνω απαßτηση τηò πρþτηS των καθ' ων απü το ανωτÝρω
αναφερüμενο στεγαστικü δÜνειο ανÝρχεται σε 381,763,68 ευρþ
συνυπολογιζüμενου του ποσοý των 2Ο.281,8Ο ευρþ που Ýχει ρυθμιστεß
να καταβÜλει ο αιτþν στο πλαßσιο τηò πιο πÜνω ρυθμισηò του Üρθρου 8
παρ. 2, το δε υπüλοιπο που απομÝνει για να υπαχθεß στη ρýθμιση του
Üρθρου 9 παρ. 2 ανÝρχεται σε 361.481,88 ευρþ" Σημειþνεται üτι η
απαßτηση τηS εν λüγω πισòþτριαò τρÜπεζαò θα ικανοποιηθεß μÝχρι το

ποσü των 22.5Ι2,46 ευρþ.

Κατ' ακολουθßα των ανωτÝρω, η κρινüμενη αßτηση θα πρÝπει να

γßνει εν μÝρει δει<τÞ ωS ουσιαστικÜ βÜσιμη και να ρυθμιστοýν τα χρÝη
του αιτοýντοS, ε§αιρουμÝνηS τηS εκποßησηS τηS ß<υριαS κατοικßαò του
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κατÜ το ποσοστü του 50% ε§ αδιαιρÝτου το οποßο του ανÞκει, σýμφωνα
με üσα ειδικüτερα ορßζονòαι στο διατακτικü. Η απαλλαγÞ του απü κÜθε
υφιστÜμενο υπüλοιπο οφεþηò Ýναντι των πιστωτþν του θα επÝλθει
συμφωνα με τα οριζüμενα στο νüμο (Üρθρο 11 παρ, 1 του Ν,
3869 Ι2Ο7Ο) μετÜ την κανονικÞ εκτÝλεση των υποχρεþσεωγ που του
επιβÜλλονται με την παροýσα απüφαση, ΔικαστικÞ δαπÜνη δεν
επιδικÜζεται σýμφωνα με το Üρθρο 8 παρ.6 του Ν.386 g /2Οl,Ο,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔικÜζει ερÞμην τηò δευτερηS των καθ'ων και με παρüντεò τουò λοιποýò
διαδßκουò.

ΔÝχεται εν μÝρει την αßτηση,
Καθορßζει τιS μηνιαßεò επß μßα πενταετßα καταβολÝò του αιτοýντοS προS
τουS πιστωτÝò του σtο ποσü των τριακοσßων πενÞντα (350€) ευρþ
συνολικÜ, Þτοι προò την πρþτη πιστþτρια με την επωνυμßα «υΝΙοΝ DE
CREDITOS IMMOBILIARIOS S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
DE CREDITO» gg9 ποσü των τριακοσßων τριÜντα οτòòþ ευρþ και τριþν
λεπτþν (338,03€) και προS τη δεýτερη των καΘ' ων με την επωνυμßα
«ΕΜΠοΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔοΣ Α"Ε.» στο ποσü των Ýντεκα ευρþ
και ενενÞντα επτÜ λεπτþν (Ιº,g7 €), οι οποßεò θα καταβÜλλονòαι μÝσα
στο πρþτο πενθÞμερο κÜθε μηνüs, αρχÞs γενομÝνηs απü τον πρþτο,
μιετÜ την δημοσßευση ιηò παροýσηò μÞνα.
Ε§αιρεß απü την εκποßηση την κýρια κατοικßα του αιτοýντοS που του
ανÞκει κατÜ πλÞρη ι<υριüτητα και σε ποσοστü 5Ο% ε§ αδιαιρÝτου, Þτοι
την υπ'αριθμ. ΕΝΑ (1) οριζüντια ιδιοκτησßα-διþροφη οικßα με υπüγειο-
ισüγειο-α' üροφο (μεζονÝτα), η οποßα Ýχει κτισθεß επß αγροτεμαχßου
συνολικÞò Ýι<τασηò 6,οΙ3,24 I.Ρ., κεßμενου στη θÝση ΓΑΛοΤΑ τηS
δημοτικÞò κοινüτηταò Ισθμßων του ΔÞμου Λουτρακßου-Περαχþραò-Αγßων
Θεοδþρων. Η ανωτÝρω διþροφη οικßα αποτελεßται απü: α) υπüγειο
üροφο, ο οποßοò περþαμβÜνει μßα αποθÞκη που Ýχει επιφÜνεια 72,52
τ,μ., β) ισüγειο üροφο, ο οποßοò αποτελεßται απü δýο υπνοεωματ,b, μια
αποθÞκη, Ýνα λουτρü, ημιυπαßθριο χþρο, κλßμακα και ε§þστεò και Ýχει
επιφÜνεια 58,29 τ.μ. και εμβαδü υμιυπαιθρßων 7,65 τ.μ. και γ) πρþτο
üροφο που αποτελεßται απü καθιστικü-σαλüνι, τραπεζαρßα, κουζßνα,

rIΦ{+



Jo φýλλο τηò υπ, αριθμüνº}.º.rrο14 απüφασηò του Ειρηνοδικεßου

Κορßνθου

V/,C,, ημιυπÜιθριο χþρο, κλßμακα και ε§þστεò, Ýχει επιφÜνεια 59,92 τ"μ,

και εμβαδü ημιυπαιθρßων Χþρων Ι2,6ο τ.μ, Και ολüß<ληρη η ανωτÝρω

οικßα Ýχει ποσοστü συνιδιοτ<òησßαò ε§ αδιαιρÝτου επß του üλου

αγροτεμαχßου 500/ 1 000.

ΕπιβÜλλει στον αιτοýντα την υποχρÝωση να καταβüλλει πpos την πρþτη

των καΘ' ων με την επωνυμßα «υΝΙΟΝ DE CREDITOS IMMOBILIARIOS

S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO» }1α τη διÜσωση

τηò ανωτÝρω αναφερüμενηò κýριαò κατοικßαò του, το ποσü των εκατüν

εßκοσι πÝντε ευρþ και επτÜ λεπτþν (125,Ο7€) το μÞνα για χρονικü

διÜστημα 18Ο μηνþν. Η καταβολÞ τηò μηνιαßαò αυτÞò δüσηò θα

§εκινÞσει το πρþτο πενθÞμερο εκÜστου μηνüò, αρχÞò γενομÝνηò τον

πρþτο μÞνα, μετÜ την πÜροδο πενταδτßαò απü την κοινοποßηση προò

αυτüν τηò παρουσαò απüφασηò. Η καταβολÞ των δüσεων θα γßνει χωρßò

ανατοκιqτü και με το μÝσο επιτüκιο στεγαστικοý δανεßου με

κυμαινüμενο επιτüκιο, που θα ισχýει κατÜ τα χρüνο τηò αποπληρωμÞò,

σýμφωνα με το στατιστικü δελτßο τηò ΤρÜπεζα τηò ΕλλÜδοò

αναπροσαρμοζüμενο με επιτüκιο αναφορÜò αυτü των ΠρÜ§εων Κýριαò

Αναχρηματοδüτησηò τηò ΕυρωπαßκÞò ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò"

Κρßθηκε, αποφασßσθηκε και δημοσιευθηκε στην Κüρινθο, στιò 4
Νοεμβρßου 2ΟΙ4, σε Ýκται<ιη και δημüσια στο ακροατÞριü του

συνεδρßαση, χωρßò την παρουσßα των διαδßκων και των πληρε§ουσßων

δικηγüρωντουò, )- μ"την ρ,«,fινò.Ιι μ,, ΓγηβWr,ΤrΙrtΙανf i/tV
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