
    

Αξηζκόο  15/Φ1/2011 

ΣΟ ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟ  ΑΘΖΝΩΝ 

 

          πγθξνηήζεθε από ηελ Δηξελνδίθε Αζελώλ Αηθαηεξίλε Ενβάλνπ, ηελ νπνία 

όξηζε ε Πξόεδξνο ηνπ Σξηκεινύο πκβνπιίνπ δηνηθήζεσο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ 

κε ηελ παξνπζία ηεο Γξακκαηέα Γέζπνηλαο Μαπξίδνπ. 

 

          πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξην ηνπ ζηηο 3-5-2011 γηα λα δηθάζεη ηελ 

παξαθάησ ππόζεζε κεηαμύ: 

 

          Σνπ αηηνύληνο - αλαθνηλώλνληνο δίθε θαη ππέξ νπ ε πξόζζεηε 

παξέκβαζε:..................... θαηνίθνπ Αζελώλ, ν νπνίνο παξαζηάζεθε κεηά ηνπ 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ    Γεκεηξίνπ Λπξίηζε. 

 

          Σσλ κεηερόλησλ ζηε δίθε πηζησηώλ, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ δηάδηθνη κεηά ηε 

λόκηκε θιήηεπζε ηνπο [άξζξα 5 λ.3869/2010 θαη 748 παξ.2Κ.Πνι.Γ.] θαη 

παξίζηαληαη σο εμήο:  

 

       1. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "........................", λόκηκα 

εθπξνζσπνύκελε, ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, παξαζηάζεθε δηα ηνπ πιεξεμνύζηνπ 

δηθεγόξνπ ηεο Νηθνιάνπ Κάληα,  

 

        2. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία........., λόκηκα εθπξνζσπνύκελε, ε 

νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, παξαζηάζεθε δηά ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηεο 

Καιιηόπεο Δπαγγέινπ,  

 

        3. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία........ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη  

παξαζηάζεθε δηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηεο Γεσξγίνπ Γεκνπνύινπ,  

 

        4. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ......................  λόκηκα 

εθπξνζσπνύκελε, ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη δελ παξαζηάζεθε,  

 

        5. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία .............. λόκηκα εθπξνζσπνύκελε, ε  

νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη παξαζηάζεθε δηά ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηεο 

Αιεμάλδξαο Καξθαηδνύιε,  

 

        6. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία .............., λόκηκα εθπξνζσπνύκελε, ε 

νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη παξαζηάζεθε δηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηεο 

Νηθνιάνπ Μόζρνπ,  

 

        7. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ............... ε νπνία εδξεύεη ζην Λνλδίλν 

θαη είλαη λόκηκα εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα, λόκηκα εθπξνζσπνύκελε, 

παξαζηάζεθε δηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηεο Υαξάιακπνπ Γθόηζε,  

 

         8. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ..............λόκηκα εθπξνζσπνύκελε, ε  

νπνία εδξεύεη ζηε Λεπθσζία Κύπξνπ θαη είλαη λόκηκα  εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα, 

παξαζηάζεθε δηά ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηεο  Μαγδαιελήο Μαπξνκηράιε,  

 



          9. Ζ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ............., λόκηκα εθπξνζσπνύκελε, ε 

νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη παξαζηάζεθε δηά ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηεο 

Μαξίαο Καινγεξνπνύινπ 

 

         Σνπ πξνο νλ ε αλαθνίλσζε δίθεο- πξνζζέησο παξεκβαίλνληνο: Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΏΝ 

ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΩΝ", λόκηκα εθπξνζσπνύκελνπ, ην νπνίν εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη 

παξαζηάζεθε δηά ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γεσξγίνπ Γήκνπ. 

       

    Ο αηηώλ κε ηελ από 7-1-2011 αίηεζε ηνπ, εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο, πνπ θαηαηέζεθε 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνύ κε αξηζκό έθζεζεο θαηάζεζεο 1/7-1-2011 

θαη ηελ από 5-4-2011 θαη κε αύμνληα αξηζκό έθζεζεο θαηάζεζεο 210/6-4-2011 

αλαθνίλσζε δίθεο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο θαη ην πξνζζέησο παξεκβαίλνλ κε ηελ από 3-

5-2011 πξόζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηνπ αηηνύληνο, πνπ αζθήζεθε πξνθνξηθά θαηά ηελ 

παξαπάλσ δηθάζηκν, δήηεζαλ, όζα αλαθέξνληαη ζ'απηή. 

 

          Γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, ηεο αλαθνίλσζεο δίθεο θαη ηεο πξόζζεηεο 

παξέκβαζεο νξίζηεθε ε δηθάζηκνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο. 

 

        Σν δηθαζηήξην κεηά ηελ εθθώλεζε ηεο ππόζεζεο από ην νηθείν πηλάθην θαη θαηά 

ηε ζεηξά ηεο εγγξαθήο ηεο ζ'απηό, 

 

     Μελέηηζε ηη δικογραθία.  

 

Σκέθθηκε ζύμθωνα με ηο νόμο.  
 

Όπσο πξνθύπηεη από ηε πξνζθνκηδόκελε κε αξηζκό 1654 Β/11-1-2011 έθζεζε 

επηδόζεσο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο Νηθνιάνπ ..., 

αθξηβέο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ππό θξίζε αηηήζεσο κε πξάμε νξηζκνύ 

δηθαζίκνπ θαη θιήζε γηα ηε δηθάζηκν, πνπ  αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο απνθάζεσο 

απηήο επηδόζεθε λόκηκα ζηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ".........." .Δθόζνλ, 

ινηπόλ, ε ηειεπηαία δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ εθθώλεζε ηεο ππνζέζεσο ζην 

αθξναηήξην από ηε ζεηξά ηνπ πηλαθίνπ ζα  δηθαζηεί ζαλ είλαη παξνύζα. 

 

        ηελ αίηεζε, πνπ θξίλεηαη, εθηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

 

Ο αηηώλ βξίζθεηαη ζε κόληκε αδπλακία λα πιεξώζεη ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ 

πξνο ηνπο πηζησηέο ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνβιεζείζα θαηάζηαζε πηζησηώλ 

θαη δεηάεη λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3869/2010 ζύκθσλα κε ην ζρέδην 

δηεπζέηεζεο, πνπ ππνβάιιεη. Ζ αίηεζε απηή αξκόδηα θέξεηαη γηα ζπδήηεζε ζην 

δηθαζηήξην απηό, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο [άξζξν 3 

λ.3869/2010] θαη γηα ην παξαδεθηό ηεο πξνζθνκίδνληαη λόκηκα νη πξνβιεπόκελεο από 

ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3869/2010 α] βεβαίσζε απνηπρίαο ηνπ εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 376/18-1-2 011 πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ 

Δπάγγειν Εεξβέα, πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή θαη β] ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

αηηνύληνο κε εκεξνκελία 7-1-2011 γηα ηελ νξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ, ησλ πηζησηώλ ηνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπο θαηά θεθάιαην ηόθνπο θαη έμνδα, θαζώο θαη γηα ηηο κεηαβηβάζεηο 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Ζ 

εκεξνκελία 18-1-2011 πνπ αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε απνηπρίαο ηνπ δηθαζηηθνύ 



ζπκβηβαζκνύ, απνηειεί πξνθαλώο ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηεο βεβαηώζεσο 

απηήο, πέξα ηνύηνπ όκσο ε αλαγξαθή εκεξνκελίαο κεηαγελέζηεξεο ηεο θαηαζέζεσο 

ηεο αηηήζεσο δελ θαζηζηά ηελ αίηεζε απαξάδεθηε, αθνύ ν νθεηιέηεο έρεη πξνζεζκία 

ελόο κελόο από ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο λα πξνζθνκίζεη ηε βεβαίσζε, ελώ δελ 

ακθηζβεηήζεθε από θαλέλα πηζησηή όηη ε απόπεηξα εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 

έρεη απνηύρεη. Δμάιινπ από ηελ απηεπάγγειηε έξεπλα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηα 

ηεξνύκελα αξρεία ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ λ.3869/2010 πξνέθπςε όηη δελ 

εθθξεκεί άιιε όκνηα αίηεζε ηνπ αηηνύληνο, νύηε έρεη εθδνζεί απόθαζε γηα ξύζκηζε 

θαη απαιιαγή από ηηο νθεηιέο ηνπ. Πεξαηηέξσ ε ππό θξίζε αίηεζε είλαη λόκηκε θαη 

νξηζκέλε, δηόηη ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 4, 8, 9 θαη 11 ηνπ 

λ.3869/2010 θαη πξέπεη λα εξεπλεζεί σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή ηεο πιεπξά, κεηά ηελ 

θαηαβνιή ησλ λόκηκσλ ηειώλ ζπδεηήζεσο, εθόζνλ δελ επηηεύρζεθε δηθαζηηθόο 

ζπκβηβαζκόο κεηαμύ ηνπ αηηνύληνο θαη ησλ πηζησηώλ ηνπ. Ο ηζρπξηζκόο ησλ 

πηζησηώλ όηη ε αίηεζε δελ είλαη παξαδεθηή" δηόηη δελ ηνπο έρνπλ επηδνζεί από ηνλ 

νθεηιέηε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ λόκν θαηάζηαζε πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε θαη 

ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιώλ δελ είλαη βάζηκνο, δηόηη εθόζνλ νη ίδηνη αλαθέξνπλ 

όηη ηνπο έρεη επηδνζεί σο ζπλεκκέλν ηεο αίηεζεο ξύζκηζεο, ε αίηεζε εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ ηνπ νθεηιέηε, πνπ πεξηέρεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, έρνπλ ιάβεη γλώζε 

απηώλ θαη ζπλεπώο πιεξνύηαη ν ζθνπόο ηνπ λόκνπ γηα ηελ γλώζε ησλ πηζησηώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε θαη ην ζρέδην ξύζκηζεο, Ο ηζρπξηζκόο ησλ 

πηζησηώλ όηη ε αίηεζε είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε δηθαζηηθήο εθηηκήζεσο, δηόηη 

δελ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία, πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, αιιά  

ηα ζηνηρεία απηά πεξηέρνληαη ζην θαηαηεζέλ καδί κε ηελ αίηεζε ζρέδην 

εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ,  δελ είλαη βάζηκνο θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί, δηόηη από 

ηε δηαηύπσζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ζην νπνίν νξίδεηαη όηη ν νθεηιέηεο 

επηδίδεη ζηνπο πηζησηέο αληίγξαθα ηεο αίηεζεο, ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο, πξνθύπηεη όηη ε θαηάζηαζε 

πεξηνπζίαο θαη ην ζρέδην κπνξνύλ είηε λα ελζσκαησζνύλ ζηελ αίηεζε, είηε λα ηε 

ζπλνδεύνπλ σο εμ ππαξρήο ζπλεκκέλα έγγξαθα, πνπ θαηαηίζεληαη καδί ηεο θαη 

ζπκπιεξώλνπλ παξαδεθηά ην πεξηερόκελν ηεο. Ο ηζρπξηζκόο ησλ πηζησηώλ όηη ε 

αίηεζε δελ είλαη λόκηκε δηόηη ηόζν ην αξρηθό όζν θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην 

δηεπζέηεζεο είλαη αόξηζηα, αθνύ ην κελ πξώην αλαθέξεη σο πξόηαζε ηνπ νθεηιέηε 

ηελ θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνύ πνζνύ, ελώ ην δεύηεξν αλαθέξεη ηελ θαηαβνιή 

ησλ 200 επξώ κεληαίσο γεληθώο ζηνπο πηζησηέο δελ είλαη βάζηκνο, δηόηη ν λόκνο δελ 

πξνβιέπεη νύηε ην ειάρηζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεδίνπ, νύηε δηθαζηηθό έιεγρν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζπλεπώο απηό κπνξεί λα θαζνξηζηεί ειεύζεξα από ην νθεηιέηε, 

παξαδεθηά δε πξνηείλεηαη αθόκα θαη ζρέδην κε κεδεληθό πεξηερόκελν. [Κξεηηθόο, 

Ρύζκηζε ησλ νθεηιώλ, ζει.71]. Ο ηζρπξηζκόο ησλ πηζησηώλ όηη ην πεξηιακβαλόκελν 

ζηελ αίηεζε αίηεκα ηνπ αηηνύληνο είλαη αόξηζην, δηόηη απιώο αλαθέξεη όηη δεηάεη λα 

ππαρζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3869/2010, επεηδή βξίζθεηαη ζε κόληκε αδπλακία 

εθπιεξώζεσο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ ρξεκαηηθώλ νθεηιώλ ηνπ, δελ είλαη βάζηκνο, δηόηη 

ν λόκνο δελ νξίδεη ην πεξηερόκελν ηνπ αηηήκαηνο, ζύκθσλα δε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

λόκνπ, ζθνπόο ηνπ νθεηιέηε είλαη ε ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπ, απηόο δε ν ζθνπόο 

θαζίζηαηαη ζαθήο ζην αίηεκα ηνπ αηηνύληνο κε ηελ παξαπάλσ δηαηύπσζε. 

 

          ύκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ λ.2214/1994 γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη αζθάιηζε 

ησλ ρνξεγνύκελσλ από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ απόθηεζε 

πξώηε θαηνηθίαο από δεκόζηνπο ππάιιεινπο θαη ζπληαμηνύρνπο, θάζε δαλεηδόκελνο 

ππνρξενύηαη λα εθρσξήζεη ππέξ ηνπ δαλεηζηή α]..., β] κέρξη ηα 6/20ηεο 

θαλνληζζεζόκελεο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο ζπληάμεσο ηνπ θαη όισλ ησλ κεξηζκάησλ 



θαη άιισλ παξνρώλ, πνπ ηαθηηθά ιακβάλεη από ηα αζθαιηζηηθά ηνπ ηακεία. Ζ 

παξαπάλσ εθρώξεζε είλαη ηζρπξή, θαηαξγνύκελεο θάζε άιιεο αληίζεηεο γεληθήο ή 

εηδηθήο δηάηαμεο. ύκθσλα δε κε ην άξζξν 25 παξ.6 ηνπ λ.3867/2010, κε απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ύζηεξα από 

αίηεζε ηνπ ππόρξενπ κπνξνύλ λα θαζνξίδνληαη όξνη εμππεξέηεζεο, επί κέξνπο 

ζπκθσλίεο ησλ δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ θαη ε δηεπζέηεζε ησλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο ησλ 

κε θαλνληθά εμππεξεηνύκελσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ, πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη πξνο θπζηθά πξόζσπα ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. Με ηηο 

παξαπάλσ εηδηθέο γηα ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ δηαηάμεηο, νξίδεηαη εθ 

ηνπ λόκνπ εθρώξεζε, θαηά ηα πνζνζηά, πνπ αλαθέξνληαη, επί ησλ απνδνρώλ ηνπ 

δαλεηνιήπηε γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ θαη ε δηαδηθαζία ξπζκίζεσο ησλ κε 

θαλνληθά εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, πνπ έρεη ρνξεγήζεη ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ. Ο λόκνο 3869/2010 ξπζκίδεη γεληθά ηηο νθεηιέο ππεξρξεσκέλσλ 

πξνζώπσλ ρσξίο θακία αλαθνξά ή ηξνπνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εηδηθώλ ξπζκίζεσλ 

ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ νθεηιώλ πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, 

πλεπώο γηα ηηο ηειεπηαίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 

λ.2214/1994 θαη 25 παξ. λ.3867/2010. 

 

         ηελ από 210/6-4-2011 αλαθνίλσζε δίθεο ηνπ αηηνύληνο πξνο ην λνκηθό 

πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ 

ΓΑΝΔΗΩΝ" εθηίζεληαη ηα παξαθάησ: Ο αηηώλ άζθεζε ζην δηθαζηήξην απηό ηελ 

πξναλαθεξζείζα αίηεζε ππαγσγήο ηνπ ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3869/2010. Με ηελ από 8-

7-2009 ζύκβαζε ηνθνρξεσιπηηθνύ δαλείνπ, πνπ θαηαξηίζηεθε κεηαμύ ηνπ αηηνύληνο 

θαη ηνπ πξνο νλ ε αλαθνίλσζε δίθεο, ην ηειεπηαίν ρνξήγεζε ζηνλ αηηνύληα 

ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο ύςνπο 124.000 επξώ, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε δε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ηνπ, ελέγξαςε επί ηεο πξώηεο θαηνηθίαο ηνπ 

αηηνύληνο πξώηε ππνζήθε γηα ην πνζό ησλ 124.000 επξώ.  

Γπλάκεη ηεο δαλεηζηηθήο ζπκβάζεσο ν αηηώλ έρεη εθρσξήζεη ζην θαζνύ από ηηο 

πάζεο θύζεσο απνδνρέο ηνπ ην απαηηνύκελν θάζε κήλα γηα ηελ εμόθιεζε ηεο 

αληίζηνηρεο δόζεο ηνπ δαλείνπ πνζό ησλ 749,24 επξώ.  

Ζ εθ ησλ πηζησηώλ ηνπ αηηνύληνο "....................." ζηηο παξαηεξήζεηο, πνπ θαηέζεζε 

επί ηεο αηηήζεσο ξπζκίζεσο ηνπ αηηνύληνο, ηζρπξίζηεθε όηη ε αίηεζε δελ είλαη 

λόκηκε, δηόηη ν αηηώλ εμαίξεζε από ηε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ, πξνο ην νπνίν εμαθνινπζεί λα θαηαβάιεη θαλνληθά ηηο κεληαίεο 

δόζεηο γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ ηνπ.  

 

Δπεηδή, θαηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ν αηηώλ έρεη θαη'εθηίκεζε ηνπ δηθνγξάθνπ, έλλνκν 

ζπκθέξνλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ζηελ παξνύζα 

δίθε, ηελ αλαθνηλώλεη ζην θαζνύ γηα λα ζπκκεηάζρεη ζ'απηή. 

 

        ηελ από 3-5-2011 πξόζζεηε παξέκβαζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ππέξ ηνπ αηηνύληνο εθηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

 

    ηηο 3-5-2011 ζπδεηνύληαη από ην δηθαζηήξην απηό νη πξναλαθεξόκελεο κε αξηζκό 

θαηαζέζεσο 1/2011 αίηεζε ηνπ αηηνύληνο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

λ.3869/2010 θαη ε κε αξηζκό θαηαζέζεσο 210/2011 αλαθνίλσζε δίθεο ηνπ ίδηνπ πξνο 

ην πξνζζέησο παξεκβαίλνλ. Πξάγκαηη ν αηηώλ έιαβε από ην πξνζζέησο παξεκβαίλνλ 

ην αλαθεξόκελν ζηεγαζηηθό δάλεην, ην νπνίν εμππεξεηείηαη θαλνληθά θαη δελ 

εκθαλίδεη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο. Δπεηδή, ινηπόλ, έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, 

παξεκβαίλεη πξνζζέησο ππέξ ηνπ αηηνύληνο πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ηνπ, όηη 



λόκηκα ν αηηώλ δελ ζπκπεξηέιαβε ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ ζηελ αίηεζε ξύζκηζεο, 

δηόηη αθελόο νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3869/2010 δελ εθαξκόδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, 

όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεη θαη αθεηέξνπ, δηόηη από ηνλ ίδην λόκν πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα κε ζπκπεξηιεθζεί θάπνηνο νθεηιέηεο ζηε ξύζκηζε ηνπ. Ζ αλαθνίλσζε 

δίθεο θαη ε πξόζζεηε παξέκβαζε έρνπλ αζθεζεί λόκηκα θαη παξαδεθηά ζύκθσλα κε 

ηα άξζξα 80 επ., 91, 92, 231, 752 Κ.Πνι.Γ., πξέπεη λα εξεπλεζνύλ σο πξνο ηελ 

νπζηαζηηθή ηνπο πιεπξά θαη λα ζπλεθδηθαζηνύλ κε ηελ αίηεζε ξύζκηζεο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 246 Κ.Πνι.Γ. 

 

        Από ηε ρσξίο όξθν εμέηαζε ηνπ αηηνύληνο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξαθηηθά 

θαη ηα έγγξαθα, πνπ πξνζθνκίδνπλ νη δηάδηθνη, απνδείρζεθαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ηα παξαθάησ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: 

 

          Ο αηηώλ ........... ηνπ.................., θάηνηθνο Αζελώλ, ....εηώλ θαη ζπληαμηνύρνο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο από ην έηνο 2007, έρεη πεξηέιζεη ρσξίο δηθή ηνπ 

ππαηηηόηεηα ζε κόληκε θαη δηαξθή αδπλακία λα πιεξώλεη ηηο ιεμηπξόζεζκεο 

ρξεκαηηθέο νθεηιέο ηνπ από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2010, ιόγσ δε ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηεο 

ηδηόηεηαο ηνπ σο ζπληαμηνύρνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ έρεη πξννπηηθή 

βειηίσζεο.  

Οη πξνο ξύζκηζε ρξεκαηηθέο νθεηιέο ηνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί ην ηειεπηαίν έηνο,πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο ππό θξίζε αίηεζε. Όπσο ν ίδηνο θαηέζεζε κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 

2010 εμππεξεηνύζε θαλνληθά ηηο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ ήηαλ 2.000 επξώ ην 

κήλα, από ηε ζύληαμε ηνπ, πνπ ήηαλ 1.500 επξώ, από θαηαζέζεηο πνπ είρε, [όηαλ 

εξγαδόηαλ ν κηζζόο ηνπ ήηαλ 3.000 επξώ] θαη από ην ρξεκαηηθό πνζό, πνπ είρε ιάβεη 

σο εθάπαμ θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηνπ. Σνλ Ηνύλην ηνπ 2010 ιόγσ ζνβαξνύ 

πξνβιήκαηνο πγείαο, όπσο θαηέζεζε, παξέζηε αλάγθε λα λνζειεπζεί ζην εμσηεξηθό, 

όπνπ θαη δαπαλήζεθαλ ηα ρξήκαηα, πνπ είρε ιάβεη σο εθάπαμ, ζπγρξόλσο δε 

κεηώζεθαλ νη απνδνρέο ηνπ ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ πεξηθνπώλ.  

 

Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο, νη νπνίεο επηβαξύλνληαλ κε ηόθνπο 

ππεξεκεξίαο κε απνηέιεζκα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 λα γλσζηνπνηήζεη ηειεθσληθά 

ζηνπο πηζησηέο ηνπ όηη δελ κπνξεί λα εμππεξεηεί πιένλ ηηο νθεηιέο ηνπ.  

 

Πηζησηέο ηνπ αηηνύληνο είλαη νη παξαθάησ πξνο ηνπο νπνίνπο απηόο έρεη ηηο εμήο 

αληίζηνηρα νθεηιέο: 

 

1................. από ηηο κε αξηζκνύο ........................... ...................,..................ζπκβάζεηο 

πηζησηηθώλ θαξηώλ πνζά 6.949,05 επξώ, 9.710,08 επξώ, 4.587,05 επξώ θαη από ηε 

κε αξηζκό.............ζύκβαζε αλνηθηνύ δαλείνπ 12.473,92 επξώ, δειαδή ζπλνιηθά 

33.720,10,  

 

2. .................. από ηε κε αξηζκό ..............ζύκβαζε δαλείνπ πνζό 10.938,27 επξώ, από 

ηηο κε αξηζκνύο ......... θαη ........... ζπκβάζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ πνζά 13.760 επξώ 

θαη 3.580 επξώ δειαδή ζπλνιηθά 28.278,27 επξώ,  

 

3. ............. από ηηο κε αξηζκνύο ....................... θαη ................... ζπκβάζεηο πηζησηηθώλ 

θαξηώλ πνζά 8.038 επξώ θαη 8.211 επξώ δειαδή ζπλνιηθά 16.249 επξώ,  

 



4. ............ από ηε κε αξηζκό ............. ζύκβαζε αλνηρηήο πίζησζεο πνζό 6.207 επξώ, 

από ηε κε αξηζκό ........ ζύκβαζε πηζησηηθήο θάξηαο πνζό 11.338 επξώ θαη ζπλνιηθά 

15.545 επξώ,  

 

5. ............. από ηα κε αξηζκνύο ................, ................. θαη ............. δάλεηα 

θαηαλαισηηθήο πίζηεο πνζά 10.000 επξώ, 1.051,10 επξώ θαη 16.464,15 επξώ θαη από 

ηηο κε αξηζκνύο .............. θαη .......... πηζησηηθέο θάξηεο πνζά 734,30 επξώ θαη 

13.076,14 επξώ θαη ζπλνιηθά 41.325,69 επξώ,  

 

6. ............. από ηε κε αξηζκό .............. ζύκβαζε θαηαλαισηηθνύ δαλείνπ πνζό 

8.112,02 θαη από ηε κε αξηζκό ................ πηζησηηθή θάξηα πνζό 7.990,60 επξώ θαη 

ζπλνιηθά 16.102,62,  

 

7. ......... από ηε κε αξηζκό .......... ζύκβαζε θαηαλαισηηθνύ δαλείνπ πνζό 6.247,40, 

από ηηο κε αξηζκνύο ..........., ............, ............. θαη................ πηζησηηθέο θάξηεο πνζά 

1.474,41 επξώ, 7.034,05 επξώ, 5.144,70 επξώ, 4.930 επξώ θαη ηε κε αξηζκό 

........ζύκβαζε ππεξαλάιεςεο πνζό 5.990,53 επξώ θαη ζπλνιηθά 30.821,09 επξώ ,  

 

8. ......... από ηε κε αξηζκό ........... αλνηθηή πίζησζε πνζό 2.995,51, από ηηο κε 

αξηζκνύο ...............,.............., ............. πηζησηηθέο θάξηεο πνζά 6.178,48 επξώ, 

11.011,48 επξώ, 8.453,65 επξώ θαη ζπλνιηθά πνζό 28.639,12 επξώ,  

 

9. ..................  από πηζησηηθέο θάξηεο πνζά 4.713,69 επξώ θαη 4.826,28 επξώ θαη 

ζπλνιηθά 9.539,97 επξώ, δειαδή ην ζύλνιν ησλ νθεηιώλ ηνπ αηηνύληνο πξνο ηνπο 

πηζησηέο ηνπ αλέξρεηαη ζε 222.220,86 επξώ.  

 

Ο ηζρπξηζκόο ησλ πηζησηώλ όηη ην ύςνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο έρεη κεηαβιεζεί από 

ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο, ζπλεπώο πξέπεη ε ξύζκηζε λα πεξηιάβεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο, όπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ηε ζπδήηεζε, δελ είλαη 

βάζηκνο θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί. Σνύην δηόηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ.1 ηνπ 

λόκνπ, ην δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε ξύζκηζε ειέγρεη κόλν ηελ 

ύπαξμε ησλ ακθηζβεηνύκελσλ απαηηήζεσλ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο 

θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8, ε έληαμε 

ηεο απαηηήζεσο ζηε ξύζκηζε, ε νπνία είλαη πξνζσξηλή, ζα γίλεη κε ηε κνξθή θαη ην 

ύςνο, πνπ ηελ εηζθέξεη ν νθεηιέηεο, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ύςνπο ηεο ή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ από ην δηθαζηήξην, ιόγσ ηεο ακθηζβήηεζεο 

ηνπ ύςνπο ηεο απαηηήζεσο από ηνλ πηζησηή. [Μαθξήο θαη'άξζξν εξκελεία λ.3869, 

ππό ην άξζξν 8.]. Ο ηζρπξηζκόο ηξηώλ πηζησηώλ όηη ν αηηώλ εθ δόινπ πεξηήιζε ζε 

αδπλακία πιεξσκήο, δηόηη απέθξππηε από ηνπο δαλεηζηέο ηνπ ηελ θαθή νηθνλνκηθή 

ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαλεηαθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο θαη εμαθνινπζνύζε λα θάλεη ρξήζε αλαθπθινύκελεο πίζησζεο γηα λα 

εμαζθαιίζεη επίπεδν δσήο αλώηεξν εθείλνπ, πνπ ηνπ επέηξεπε ην εηζόδεκα ηνπ, είλαη 

αόξηζηνο.  

 

Σνύην δηόηη δελ λνείηαη δνιηόηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε κε κόλε ηελ αλάιεςε δαλεηαθήο 

ππνρξεώζεσο, ηεο νπνίαο ε εμππεξέηεζε είλαη επηζθαιήο, αιιά απαηηείηαη θαη ε από 

ηνλ δαλεηνιήπηε πξόθιεζε άγλνηαο ηεο επηζθάιεηαο ζηνπο πηζησηέο. Γελ 

εμεηδηθεύνληαη, ινηπόλ, ζηελ αίηεζε νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, κε ηηο νπνίεο ν αηηώλ 

απέθξπςε από ηνπο πηζησηέο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ην ζύλνιν ησλ 



δαλεηαθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηύρεη πεξαηηέξσ δαλεηζκνύ, δεδνκέλνπ 

όηη νη πηζησηέο [ηξάπεδεο ελ πξνθεηκέλσ] έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμαθξηβώζνπλ ηελ  

νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ινηπέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ησλ ππνςήθησλ 

πειαηώλ ηνπο πνιιώ δε κάιινλ ηνπ αηηνύληνο, ηνπ νπνίνπ νη δαλεηαθέο ζπλαιιαγέο 

κε ηνπο πηζησηέο ηνπ μεθίλεζαλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

 

Πεξαηηέξσ ν αηηώλ είλαη άγακνο θαη ε ζύληαμε ηνπ, πνπ απνηειεί ην κνλαδηθό 

εηζόδεκα ηνπ είλαη 1.560 επξώ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο πξνζθνκηδόκελεο απνδείμεηο  

πιεξσκήο ηνπ, από ηα νπνία έρεη εθρσξήζεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ κεληαίσο ην πνζό ησλ 749,24 επξώ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ δόζεσλ ηνπ 

ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ, πνπ έρεη ιάβεη από απηό. Όπσο αλαθέξεηαη ζε πξνεγνύκελε 

πξόηαζε ε εθρώξεζε απηή πξνβιέπεηαη από εηδηθό γηα ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ λόκν, νη δε ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί από ην 

λ.3869/2010, λνκίκσο ινηπόλ ν αηηώλ δελ ζπκπεξηέιαβε ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ, ζηελ παξνύζα ξύζκηζε. πλεπώο απνκέλεη πξνο δηάζεζε ζηνλ αηηνύληα 

ην πνζό ησλ 809,88 επξώ κεληαίσο, από ηα νπνία ην πνζό, πνπ είλαη αλαγθαίν λα 

δαπαλάηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ βηνηηθώλ ηνπ αλαγθώλ, αλέξρεηαη ζε 500 επξώ ην 

κήλα. Ο αηηώλ είλαη θύξηνο ελόο δηακεξίζκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, επί ηεο 

πιαηείαο ..... αξηζκόο ..., έρεη εκβαδόλ 72,69 η.κ. θαη εκπνξηθή αμία 124.000 επξώ, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί σο θύξηα θαηνηθία ηνπ θαη είλαη ην κνλαδηθό πεξηνπζηαθό ηνπ 

ζηνηρείν. Οη πηζησηέο ηνπ αηηνύληνο δελ αξλήζεθαλ ηελ σο άλσ πεξηνπζηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

αηηνύληνο δελ είλαη επαξθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηώλ ηνπ, ζπλεπώο ην 

δηθαζηήξην πξέπεη λα πξνβεί ζε ξύζκηζε κεληαίσλ θαηαβνιώλ από ηα εηζνδήκαηα 

ηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ πξνο κεξηθή εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπ. Ζ 

θάζε κεληαία θαηαβνιή πξέπεη λα νξηζηεί ζην πνζό ησλ 310 επξώ ζπκκέηξσο 

δηαλεκόκελν κεηαμύ ησλ πηζησηώλ ηνπ. 

 

Δηδηθόηεξα ζηελ ..........., ηεο νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 15,2% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν αηηώλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ ην πνζό ησλ 46 επξώ, ζηε ...............ηεο νπνίαο ε 

απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 12,7% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν αηηώλ ζα 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ ην 

πνζό ησλ 38 επξώ, ζηε ............ ηεο νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 7,4% 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν αηηώλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη 

κεληαίσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ ην πνζό ησλ 22,6 επξώ, ζηε ............,  

ηεο νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 7,5 % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ 

ν αηηώλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ εηώλ ην πνζό ησλ 24,5 επξώ, ζηελ ........... ηεο νπνίαο ε απαίηεζε 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 18,59% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν αηηώλ ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ ην πνζό 

ησλ 57,40 επξώ, ζηε ...........ηεο νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 7,2% επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν αηηώλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ ην πνζό ησλ 23,40 επξώ, ζηελ ........... ηεο 

νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 13,8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν 

αηηώλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ 

εηώλ ην πνζό ησλ 44 επξώ, ζηε ......, ηεο νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 

12,8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απαηηήζεσλ ν αηηώλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαβάιεη κεληαίσο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ ην πνζό ησλ 40 επξώ, 

ζηελ ........., ηεο νπνίαο ε απαίηεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4,4% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 



απαηηήζεσλ, ν αηηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη κεληαίσο γηα ηέζζεξα ρξόληα 

ην πνζό ησλ 13,50 επξώ.  

Πεξαηηέξσ ην δηακέξηζκα, πνπ ρξεζηκεύεη γηα θύξηα θαηνηθία ηνπ αηηνύληνο, έρεη 

εκπνξηθή αμία 124.000 επξώ θαη ζπλεπώο δελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπόκελν όξην 

απόθηεζεο πξώηεο θαηνηθίαο, [200.000 επξώ] πξνζαπμεκέλν θαηά 50%, πξέπεη 

επνκέλσο λα εμαηξεζεί από ηελ εθπνίεζε, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξνηάζεσο ηνπ 

αηηνύληνο. Ο ηζρπξηζκόο ησλ πηζησηώλ όηη ε πξόηαζε εμαηξέζεσο από ηελ εθπνίεζε 

ηεο πξώηεο θαηνηθίαο ηνπ αηηνύληνο δελ έρεη ππνβιεζεί λνκίκσο, δηόηη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε είλαη αβάζηκνο, δηόηη ην άξζξν 9 παξ.2 δελ αλαθέξεη όηη 

ε πξόηαζε εμαηξέζεσο από ηελ εθπνίεζε πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηελ αίηεζε, νύηε 

ζέηεη ρξνληθό πεξηνξηζκό γηα ηελ ππνβνιή ηεο, ζπλεπώο κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη 

ηε ζπδήηεζε ηεο αηηήζεσο. 

  

Από ηηο κεληαίεο θαηαβνιέο ηνπ αηηνύληνο γηα κία ηεηξαεηία, πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, ζα θαιπθζεί κόλν κέξνο ησλ νθεηιώλ ηνπ θαη εηδηθόηεξα 14.880 επξώ επί 

ζπλόινπ νθεηιώλ 222.220,86 επξώ, δειαδή απνκέλεη ππόινηπν 207.340,86 επξώ. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηώλ, κε πεξαηηέξσ θαηαβνιέο 

πξνο δηάζσζε ηεο πξώηεο θαηνηθίαο ηνπ αηηνύληνο, πνπ ζύκθσλα κε ην λόκν κπνξεί 

λα αλέιζεη κέρξη ην 85% ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, δειαδή κέρξη 105.400 

επξώ, πξέπεη λα νξηζηεί ζην πνζό ησλ 37.200 επξώ, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ε ειηθία 

ηνπ αηηνύληνο, ε ησξηλή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε κε πξννπηηθή βειηίσζεο 

απηήο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ πνζνύ απηνύ, ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηξία ρξόληα κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο απηήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην λόκν 

εληόθσο, ρσξίο αλαηνθηζκό, κε ην κέζν επηηόθην ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ κε 

θπκαηλόκελν επηηόθην, πνπ ζα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο απνπιεξσκήο, ζύκθσλα κε 

ην ζηαηηζηηθό δειηίν ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν ρξόλνο δε ηνθνρξεσιπηηθήο 

εμόθιεζεο ηνπ πνζνύ απηνύ, πξέπεη λα νξηζηεί ζε δέθα ρξόληα. Ζ κεληαία δόζε, πνπ 

ζα θαηαβάιεη ν αηηώλ ζηα πιαίζηα ηεο ξύζκηζεο απηήο, αλέξρεηαη ζε 310 επξώ ην 

κήλα, ην νπνίν ζα θαηαλέκεηαη ζπκκεηξηθά ζηνπο πηζησηέο ηνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζην 

ηζηνξηθό ηεο απνθάζεσο απηήο, νη δε κεληαίεο δόζεηο ζα αξρίζνπλ θαηαβάιινληαη 

ηελ 1-7-2014, δειαδή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ εηώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απνθάζεσο απηήο, θαζόζνλ θξίλεηαη όηη ζηνλ αηηνύληα πξέπεη λα παξαζρεζεί 

πεξίνδνο ράξηηνο δηάξθεηαο ηξηώλ εηώλ.  

Καηά αθνινπζία ησλ παξαπάλσ πξέπεη ε αίηεζε, πνπ θξίλεηαη, λα γίλεη ελ κέξεη 

δεθηή σο βάζηκε θαηά ηελ νπζηαζηηθή ηεο πιεπξά θαη λα ξπζκηζηνύλ νη 

αλαθεξόκελεο ζηελ αίηεζε νθεηιέο ηνπ αηηνύληνο, όπσο αλαθέξεηαη ζην δηαηαθηηθό. 

Ζ απαιιαγή ηνπ από θάζε πθηζηάκελν ππόινηπν νθεηιήο έλαληη ησλ πηζησηώλ ηνπ, 

ζα επέιζεη ζύκθσλα κε ην λόκν [άξζξν 11 παξ. 1 λ.3869/2010] κεηά ηελ θαλνληθή 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ, πνπ ηνπ επηβάιινληαη κε ηελ απόθαζε απηή. Γηθαζηηθή 

δαπάλε δελ επηδηθάδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ.6 ηνπ λ.3869/2010. Δμάιινπ, 

εθόζνλ, δελ πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα άζθεζεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο θαηά ηεο 

απνθάζεσο απηήο [άξζξν 14 ηνπ ίδηνπ λόκνπ] δελ νξίδεηαη ζρεηηθό παξάβνιν. 

 

ΓΗΑ    ΣΟΤ    ΛΟΓΟΤ  ΑΤΣΟΤ 

    

     Γηθάδεη εξήκελ ηεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "................." θαη 

αληηκσιία ησλ ππόινηπσλ δηαδίθσλ. 

 

     πλεθδηθάδεη ηελ αίηεζε, ηελ αλαθνίλσζε δίθεο θαη ηελ πξόζζεηε παξέκβαζε. 

 



      Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ αίηεζε. 

 

Γέρεηαη ηελ αλαθνίλσζε δίθεο θαη ηελ πξόζζεηε παξέκβαζε. 

 

    Καζνξίδεη ηηο επί κία ηεηξαεηία κεληαίεο θαηαβνιέο ηνπ αηηνύληνο πξνο ηνπο 

πηζησηέο ηνπ ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ δέθα [310] επξώ, ην νπνίν ζα 

δηαλέκεηαη ζπκκεηξηθά κεηαμύ ηνπο, θαηά ηα πνζά, πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό 

θαη ζα θαηαβάιιεηαη κέζα ζην πξώην ηξηήκεξν θάζε κήλα, αξρήο γελόκελεο από ηνλ 

πξώην κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο απηήο. 

             

    Γέρεηαη ηελ πξόηαζε ηνπ αηηνύληνο γηα κε εθπνίεζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ, πνπ  

βξίζθεηαη επί ηεο πιαηείαο ..................αξηζκόο ....., εκβαδνύ εβδνκήληα ηεζζάξσλ  

[72,69] η.κ, ην νπνίν ρξεζηκεύεη σο πξώηε θαηνηθία ηνπ. 

 

     Καζνξίδεη ην θαηαβιεηέν από ηνλ αηηνύληα ζπλνιηθό πνζό γηα ηελ παξαπάλσ 

αηηία ζε ηξηάληα επηά ρηιηάδεο δηαθνζίσλ [37.200] επξώ, πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε 

κεληαίεο θαηαβνιέο ζπλνιηθνύ πνζνύ ηξηαθνζίσλ δέθα [310] επξώ, ην νπνίν ζα 

δηαλέκεηαη ζπκκεηξηθά κεηαμύ ησλ πηζησηώλ ηνπ, θαηά ηα πνζά, πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζθεπηηθό. Οη θαηαβνιέο απηέο, ζα είλαη έληνθεο ρσξίο αλαηνθηζκό, κε ην κέζν 

επηηόθην ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ κε θπκαηλόκελν επηηόθην, πνπ ζα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν 

ηεο απνπιεξσκήο, ζύκθσλα κε ην ζηαηηζηηθό δειηίν ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζα 

αξρίζνπλ από 1-7-2014, ζα γίλνληαη κέζα ζην πξώην ηξηήκεξν ηνπ θάζε κήλα θαη ζα 

δηαξθέζνπλ επί κία δεθαεηία. 

 

     Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην 

αθξναηήξην ηνπ ζηηο   28 Ηνπλίνπ 2011 

 

          Ζ  ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΖ Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 


