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ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

62/2016 

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σοφία Σαββοπούλου, που  

ορίσθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.   122/2015   πράξη  της διευθύνουσας το 

Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, με την σύμπραξη της Γραμματέως, Λεμονιάς 

Γιαννιού. 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Κασσάνδρεια στις 10 

Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση: 

 

Του αιτούντος: Χ.Μ. του …………….., κατοίκου ……………., ο οποίος 

παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Βίκτωρα Τσιλώνη 

(ΑΜΔΣΘ 7848). Συμπαραστάθηκε και ο ασκούμενος δικηγόρος Στυλιανός 

Μαλλιωτάκης. 

Της καθ' ής η αίτηση: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 

επωνυμία «…………», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ………., αρ. ……., 

εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου 

της Γεωργίου Δαλδογιάννη (ΑΜΔΣΧ 82) 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: Η από …-…-2014 κλήση με αριθμ. εκθ. 

καταθ …/2014, με την οποία εισάγεται προς συζήτηση η από …-…-2013 

αίτηση δικαστικής ρύθμισης και  απαλλαγής από τα χρέη Ν. 3869/2010, 

εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία παραπέμφθηκε προς εκδίκαση από το 

παρόν δικαστήριο δυνάμει της υπ' αριθμ. …/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Πολυγύρου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), για τη 

συζήτηση της οποίας (κλήσης) ορίσθηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην 

αρχή της παρούσας. 

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η οποία εκφωνήθηκε στη σειρά της 

από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρεται και 

ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες 

προτάσεις τους. 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής 

ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

προς την αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια και εκθέτοντας την 

οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητά με βάση τις διατάξεις 

του Ν. 3869/2010 "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπων και άλλες διατάξεις" να ρυθμισθούν οι οφειλές του και ειδικότερα 
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ζητά: α) να γίνει δεκτό το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης 

οφειλών όπως προτείνεται και να επικυρωθεί, ώστε να αποκτήσει ισχύ 

δικαστικού συμβιβασμού β) σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβασμού να 

ρυθμισθούν οι οφειλές του γ) να εξαιρεθεί της εκποιήσεως το ακίνητό του, 

ήτοι ένα οικόπεδο στην Παναγία, που πρόκειται να στεγάσει την κύρια 

κατοικία του και δ) να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των 

διαδίκων. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως καθ' 

ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, 

(περίοδος 1η, άρθ.3 Ν. του 3869/2010), κατά την εκούσια δικαιοδοσία 

(άρθ.1 περ.β του ΚΠολΔ σε συνδ. με περίοδο 2η, άρθ. 3 του Ν.3869/2010 

και αρθ. 739 επ. του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις 

διατάξεις των άρθ. 1 επ. του Ν.3869/2010, πλην του αιτήματος να 

επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης, το οποίο είναι μη νόμιμο και ως εκ τούτου 

απορριπτέο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του 

τροποποιημένου από τους διαδίκους σχεδίου, δεν αποτελούν αντικείμενο 

της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά δυνατότητα που 

παρέχεται στους διαδίκους σε περίπτωση ελεύθερης συμφωνίας τους, όταν 

κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το 

τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ή όταν συγκατατίθενται όλοι 

σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη 

συμβιβασμού, με την απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, ή το 

τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ 

δικαστικού συμβιβασμού (άρθ. 7 Ν. 3869/2010). Όταν επιτυγχάνεται 

συμβιβασμός, η αίτηση του άρθ. 4 του Ν. 3869/2010 ανακαλείται, ενώ το 

Δικαστήριο με την απόφασή του απλώς διαπιστώνει τον συμβιβασμό και 

επικυρώνει το σχέδιο. Δηλαδή με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο ούτε 

δέχεται, ούτε απορρίπτει την αίτηση, αφού αυτή έχει ανακληθεί και μαζί 
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συνανακλήθηκε και το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης. 

Επιπροσθέτως κατά το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού δεν υπάρχει 

πεδίο δικαστικής παρεμβάσεως, πλην της περιπτώσεως διαπιστώσεως 

επιτεύξεως συμβιβασμού. Δεν παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα να 

υποχρεωθούν από το Δικαστήριο τα μέρη να συμβιβασθούν και συνεπώς δεν 

νοείται η επικύρωση του προτεινομένου σχεδίου να αποτελέσει περιεχόμενο 

αιτήματος προς το Δικαστήριο. Είναι δε, παραδεκτή η αίτηση, καθώς α) ο 

αιτών κοινοποίησε εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης στην καθ' 

ής πιστώτρια αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου και κλήση για 

συζήτηση, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. …/…-…-2013 έκθεση 

επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

Φωτεινής Κωνσταντινέλη, β) από την, κατ' άρθ. 13 του Ν.3869/2010, 

αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για τον αιτούντα 

δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών του, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση 

για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. …/…-

…-2016 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών) και γ) απέτυχε ο δικαστικός 

συμβιβασμός, αφού δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του 

από την μετέχουσα πιστώτρια και κατά την ημέρα επικύρωσης του 

συμβιβασμού ορίστηκαν από την Ειρηνοδίκη οι μηνιαίες καταβολές του 

αιτούντος στην καθ' ής πιστώτρια της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 

επί της κρινόμενης αιτήσεως της κατά την παρ.2 άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4161/2013. Περαιτέρω 

προσκομίζεται νομίμως η από 04-04-2013 υπεύθυνη δήλωση. Πρέπει 

επομένως, η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν. 

Η καθ' ής η αίτηση δια δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου της, που 

έγινε στο ακροατήριο κατά την συζήτηση, καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα 
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της παρούσης πρακτικά συνεδριάσεως και εξειδικεύθηκε στις έγγραφες 

προτάσεις που κατατέθηκαν επ' ακροατηρίω, αναφέρθηκε στις ενστάσεις, 

που υπέβαλε κατά τη δικάσιμο της …-…-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Πολυγύρου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης, και πρόβαλε την ένσταση 

αοριστίας, καθώς δεν αναφέρονται οι λόγοι υπερχρέωσής του, δεν 

προκύπτει από το δικόγραφο ο χρόνος της αδυναμίας πληρωμής των 

οφειλών του αιτούντα, η μεταβολή των εισοδημάτων της οικογένειας και το 

επάγγελμά τους πριν από την παύση πληρωμών. Όμως το καθοριζόμενο στο 

άρθ. 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 ελάχιστο περιεχόμενο της αιτήσεως, που 

αποτελεί κατ' αρχήν και το όριο ελέγχου πληρότητας της αιτήσεως, είναι: α) 

η κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων 

του ίδιου και του συζύγου του, β) η κατάσταση των πιστωτών του και των 

απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) το σχέδιο 

διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και 

συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα 

εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Παραπάνω από 

τα ως άνω στοιχεία, μπορεί να είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό της 

οικονομικής καταστάσεως του οφειλέτη, την αξιολόγηση της αδυναμίας 

πληρωμής των οφειλών του κλπ όμως τα περιστατικά αυτά μπορούν να 

προκύψουν και από τις αποδείξεις και δεν συνιστούν έλλειψη τέτοια η οποία 

να προκαλεί το εν λόγω απαράδεκτο της αιτήσεως. Όμως πέραν των 

προαναφερθέντων, στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, λειτουργεί 

και η ρύθμιση του άρθ. 744 του ΚΠολΔ, που παρέχει τη δυνατότητα στο 

δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμα και εκείνων που δεν έχουν 

ουδόλως προταθεί. Επομένως σε περίπτωση μη εξειδικεύσεως των 

πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στο δικόγραφο της αιτήσεως, 



 

6 
 

NEWLAW 
Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου 

Τσιμισκή 10, 1ος ορ., 546 24 Θεσσαλονίκη                                                          
Τηλ.: + 30 2310 551501 
Fax:  + 30 2310 261503 
newlaw@newlaw.gr 

 

δυνάμει της διατάξεως αυτής, δεν προκαλείται ζήτημα απαραδέκτου, ακόμη 

και εάν τα περιστατικά αυτά δεν συμπληρώθηκαν με δήλωση του αιτούντος 

στο ακροατήριο (άρθ. 236 και 741 του ΚΠολΔ), αλλά το Δικαστήριο δύναται 

να ερευνήσει και ως προς αυτά προκειμένου να αποφανθεί επί του 

αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και να προβεί σε αυτήν. Εν προκειμένω ο 

αιτών, στην αίτηση του περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς που απαιτούνται 

από την διάταξη του άρθ.4 παρ.1 ν. 3869/2010 αλλά και τις προϋποθέσεις 

του άρθ. 1 του ν. 3869/2010 και επομένως η υπό κρίση αίτηση είναι 

ορισμένη, απορριπτόμενων των σχετικών αιτιάσεων της πιστώτριας. 

Περαιτέρω η καθ' ής προέβαλε την ένσταση της δόλιας περιέλευσης σε 

κατάσταση αδυναμίας πληρωμών από τον αιτούντα, καθώς ο δανεισμός του 

τελευταίου ήταν υπέρμετρος για τα οικονομικά του δεδομένα, καθώς 

ανέλαβε οικονομικές υποχρεώσεις μη σκεπτόμενος την αποπληρωμή τους. 

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν την ένσταση του άρθρου 10 του Ν. 

3869/2010 και κρίνεται απορριπτέος. Τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του 

δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η 

εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη 

πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται 

λοιπόν οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από την 

πιστώτρια του την οικονομική του κατάσταση, προκειμένου να τύχει 

δανεισμού, δεδομένου ότι η πιστώτρια (Τράπεζα εν προκειμένω) έχει τη 

δυνατότητα να εξακριβώσει την οικονομική συμπεριφορά (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) και 

την οικονομική κατάσταση (μέσω εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ.) και τις λοιπές 

δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών της. Εξάλλου, ενόψει της 

αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ), η ανωτέρω είχε τη 

δυνατότητα να απορρίψει την πρόταση του για την κατάρτιση της σύμβασης 

(185 επ. ΑΚ) και μάλιστα κατόπιν ελέγχου του εισοδήματος του και των 
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περιουσιακών του στοιχείων. Άλλωστε, με την υπ' αριθ. Ζ1-699 απόφαση 

περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη οδηγία 2008/48/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2008 για τις 

συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ΦΕΚ 917/2010) θεσπίζεται ρητά στο 

άρθρο 8 η υποχρέωση από τα πιστωτικά ιδρύματα της αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, δηλαδή το εκάστοτε πιστωτικό 

ίδρυμα υποχρεώνεται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «πριν από τη 

σύναψη σύμβασης πίστωσης να ερευνά και να αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων 

κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση 

δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.» (βλ. ΕιρΘηβ 3/2013, ΤΝΠ, 

ΝΟΜΟΣ). 

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου 

κατά την συζήτηση, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα 

πρακτικά συνεδριάσεως, από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, χρήσιμα 

και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από τις ομολογίες που 

συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών αποδείχθηκαν τα 

παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών που είναι 36 ετών, 

είναι έγγαμος και πατέρας δυο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 8 και 3 ετών. Ο 

αιτών εργάζεται ως οδηγός ταξί αποκερδαίνοντας μηνιαίως το ποσό των 

644,69€, ενώ η σύζυγος, που απασχολείται σε εποχιακές εργασίες κατά τους 

θερινούς μήνες αποκερδαίνοντας το ποσό των 300€ μηνιαίως, είναι άνεργη 

και λαμβάνει επίδομα ανεργίας ύψους 450€ για τρεις μήνες. Τα εισοδήματα 

του αιτούντος εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλά, παρουσιάζουν πτώση τα 

τελευταία χρόνια (βλ. προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά ετών 2012, 2013 και 
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2014). Ο ίδιος με την οικογένειά του κατοικεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του 

πατέρα της συζύγου του. Οι ανάγκες διαβίωσης της οικογενείας του 

αιτούντος, δεδομένου ότι είναι έγγαμος και πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, 

ανέρχονται κατά την κρίση του δικαστηρίου περί τα 750 ευρώ μηνιαίως. 

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της ένδικης αίτησης 

ο αιτών ανέλαβε έναντι της καθ' ής με την υπ' αριθμ. …………. σύμβαση 

καταναλωτικού δανείου, από την οποία απορρέει οφειλή ύψους 41.617,37€. 

Η παραπάνω απαίτηση είναι ανέγγυα και λαμβάνεται υπ' όψιν το ποσό όπως 

εισφέρεται στην κρινόμενη αίτηση, καθώς η καθ' ής πιστώτρια δεν 

προσεκόμισε κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ύψος της 

απαίτησης, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης αίτησης, ήτοι την …-…-

2013, παρά μόνο βεβαίωση οφειλών του αιτούντος κατά την 12-04-2013. 

Όμως με το εισόδημά του, ο αιτών δεν κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στις 

δανειακές του υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν κυρίως για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας της οικογένειας του, σε συνδυασμό με 

την αδυναμία του να εξεύρει εργασία με ικανοποιητικές αποδοχές, την 

οικονομική κρίση, την μείωση των οικογενειακών του εισοδημάτων, την 

αύξηση του κόστους ζωής, συνεπεία των οποίων η σχέση μεταξύ της 

ρευστότητας και των οφειλών τους κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι 

αρνητική χωρίς να αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον 

λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και των συνεχώς αυξανόμενων 

δανειακών υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους 

υπερημερίας, τον οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής της παραπάνω 

οφειλής του. 

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών είναι κύριος κατά ποσοστό 50% ενός 

οικοπέδου, κειμένου στο δημοτικό διαμέρισμα Παναγίας-Γοματίου του 
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Δήμου Παναγιάς, επιφάνειας 1.100 τ. μ., που συνορεύει γύρθεν, κατά τον 

τίτλο κτήσης, με ιδιοκτησία Γ.Ψ., με ιδιοκτησία Γ.Ξ., με ιδιοκτησία Δ.Ξ. και 

με αγροτικό δρόμο. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στον αιτούντα δυνάμει του 

υπ' αριθμ. …./2004 δημόσια διαθήκη, που συντάχθηκε ενώπιον της 

Συμβολαιογράφου Ιερισσού Βιργινίας Χασάπη Γκαγκάνα. 

Πέραν τούτου ο αιτών δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. 

Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι ο αιτών, που 

δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη 

αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Το προταθέν σχέδιο 

διευθέτησης των οφειλών του, δεν έγινε δεκτό από την πιστώτριά του και 

συνεπώς πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατ' άρθ. 8 επ. του 

Ν.3869/2010 ρύθμιση των οφειλών του από το Δικαστήριο, μη υπαρχουσών 

αμφισβητουμένων απαιτήσεων. Συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπο του οι 

προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν.3869/10, 

απορριπτόμενων των ισχυρισμών της καθ' ής. Το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας … 

…. Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SCODA τύπου OCTAVIA, 

αφενός είναι απαραίτητο για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών της 

οικογένειας του αιτούντος και αφετέρου δεν κρίνεται πρόσφορο προς 

εκποίηση γιατί δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την 

ικανοποίηση της πιστώτριας λαμβανομένης υπ' όψιν της παλαιότητάς του, 

γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 

3869/2010 εκποίηση του. 

Επομένως το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα, αλλά και 

σταθμίζοντάς τα με τις βιοτικές ανάγκες του αιτούντος θα τον υποχρεώσει 

να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε ετών (αρθ. 8 παρ. 2 

Ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 Ν.4161/2013, 
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ΦΕΚ Α 143/14.6.2013) ορισμένο ποσό στην καθ' ής η αίτηση πιστώτρια. 

Ειδικότερα η ρύθμιση των χρεών θα γίνει με 60 ισόποσες μηνιαίες 

καταβολές, δηλαδή επί πενταετία, που θα γίνονται απευθείας στην καθ' ής 

και θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της 

παρούσας απόφασης θα είναι, δε, καταβλητέες το πρώτο πενθήμερο 

εκάστου μηνός. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, 

θα οριστούν καταβολές ύψους 120€. 

Με την υπ’ αριθμ. …/2014 προσωρινή διαταγή η Ειρηνοδίκης 

Κασσάνδρας όρισε μηδενικές καταβολές για τον αιτούντα αρχής γενομένης 

από την έκδοση της εν λόγω προσωρινής διαταγής, ήτοι τον Απρίλιο του 

έτους 2014. Θα συνυπολογιστεί αυτό το χρονικό διάστημα στην πενταετία 

της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και έτσι η πενταετία καταβολών, η οποία 

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2014, με την ανωτέρω αναφερόμενη προσωρινή 

διαταγή και θα συμπληρωθεί με τις μηδενικές καταβολές του μήνα Μαρτίου 

2019, δηλαδή με την καταβολή των 36 προσεχών μηνών (άρθρο 5 παρ. 2 σε 

συνδ. με άρθρο 9 παρ. 4 του ν.3869/2010, όπως ισχύουν μετά το 

ν.4161/2013). 

Περαιτέρω, η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη 

από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, εφόσον με τις 

καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης 

εξόφληση των απαιτήσεων της καθ ής και έχει υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης 

της κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω 

εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 

3869/2010). Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο, δύναται να χρησιμεύσει ως 

κύρια κατοικία του αιτούντος και κατ' άρθρο 9 παρ. 2, μπορεί να εξαιρεθεί 

από την εκποίηση, αφού στην έννοια της δυνητικής κατοικίας εμπίπτει και 
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ακίνητο-οικόπεδο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

οικοδόμησης (Β. Βενιέρη Ι.-Κατσά Θ. Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα 

υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 462). Η αντικειμενική αξία του 

δικαιώματος του αιτούντος στην παραπάνω κύρια κατοικία του ανέρχεται 

στο ποσό των 14.374,8€ (28.749,60€:2-βλ. φύλλο υπολογισμού αξίας 

ακινήτου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ζγουρούλας Ψούνη 

Αναστασίου) και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης 

απόκτησης πρώτης κατοικίας και συνεπώς επιτρέπεται να εξαιρεθεί της 

εκποιήσεως. Επομένως, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη 

διάσωση της κατοικίας του αιτούντος, για την οποία κατά την κρίση του 

Δικαστηρίου θα πρέπει η τελευταία, συνεκτιμώντας την ηλικία του και το 

ύψος των οφειλών του να καταβάλλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας 

(άρθ. 9 παρ. 2, δεύτερο εδάφιο, Ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 16 Ν.4161/2013, ΦΕΚ Α 143/14.6.2013), ήτοι το ποσό των 

(14.374,8€ Χ 80% =)11.499,84€. Δοθέντος ότι υπάρχει μόνο μία πιστώτρια 

με εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου, ήτοι η καθ' ής «….», το 

παραπάνω ποσό θα καταβληθεί αποκλειστικά σε αυτήν. Το Δικαστήριο για 

τη διάσωση του δικαιώματος του αιτούντος επί της ανωτέρω κύριας 

κατοικίας, ορίζει μηνιαίες καταβολές επί 120 μήνες, που θα αρχίσουν την 1η 

ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο των καταβολών της πενταετίας, 

θα είναι καταβλητέες την 1η εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός και εκάστη 

μηνιαία καταβολή θα ανέρχεται στο ποσό των 95,83€ (11.499,57€ : 120 

μήνες) και θα πρέπει ο αιτών να καταβάλει στην καθ' ής. 

Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 3869/2010 σε 

περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010, 

πραγματοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που 



 

12 
 

NEWLAW 
Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου 

Τσιμισκή 10, 1ος ορ., 546 24 Θεσσαλονίκη                                                          
Τηλ.: + 30 2310 551501 
Fax:  + 30 2310 261503 
newlaw@newlaw.gr 

 

ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 

παράγραφος 2 ή 9 παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το 

ποσό της διαφοράς που υπολείπεται. Το ποσό που προκύπτει 

αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του 

άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 με επιτόκιο αυτό 

των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες. Στην 

κρινόμενη περίπτωση ο αιτών με την υπ' αριθμ. …/2014 προσωρινή διαταγή 

της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου τούτου, δεν διατάχθηκε να καταβάλλει 

μηνιαίως κάποιο ποσό στους πιστωτές του. Με την παρούσα απόφαση το 

ποσό των μηνιαίων καταβολών ανέρχεται στα 120€ και κατά συνέπεια μετά 

την ολοκλήρωση των καταβολών κατ' άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, ο 

αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στην καθ' ής πιστώτρια, την 

διαφορά, που προέκυψε, ως ανωτέρω αναφέρθηκε. 

 Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση θα πρέπει να γίνει 

δεκτή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με 

το άρθ. 8 παρ.6 του Ν.3869/2010. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.  

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. 
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ΟΡΙΖΕΙ για τον αιτούντα μηνιαίες καταβολές ύψους 120€ προς την 

πιστώτρια τράπεζα για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών (αφού 

συνυπολογίζονται οι μέχρι τώρα καταβολές του αιτούντος μετά την έκδοση 

της με αριθμό …/2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Κασσάνδρας), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, αρχής γενομένης από 

την 1η Απριλίου του έτους 2016. 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας … …. Ι.Χ.Ε 

αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής SKODA τύπου OCTAVIA αυτοκίνητο 

ιδιοκτησίας του αιτούντος. 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση ποσοστό 50% ενός οικοπέδου, κειμένου στο 

δημοτικό διαμέρισμα Παναγίας-Γοματίου του Δήμου Παναγιάς, επιφάνειας 

1.100 τ. μ., που συνορεύει γύρθεν, κατά τον τίτλο κτήσης, με ιδιοκτησία Γ.Ψ., 

με ιδιοκτησία Γ.Ξ., με ιδιοκτησία Δ.Ξ. και με αγροτικό δρόμο. Το ακίνητο 

αυτό περιήλθε στον αιτούντα δυνάμει του υπ' αριθμ. …/2004 δημόσια 

διαθήκη, που συντάχθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ιερισσού 

Βιργινίας Χασάπη Γκαγκάνα και πρόκειται να αποτελέσει την κύρια 

κατοικία του. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως 

για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 95,83€ ευρώ για 120 

μήνες, που θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο των 

καταβολών της πενταετίας και θα είναι καταβλητέες την 1η εργάσιμη ημέρα 

εκάστου μηνός στην καθ' ής πιστώτρια με την επωνυμία «….». 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην 

Κασσάνδρεια στις 7-3-2016, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του 

συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 
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Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


