
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT 
INTERNATIONAL)  
 
965/2020 ΕΙΡ ΠΑΤΡ (ΕΚΟΥΣΙΑ) ( 780778)  
   
   
(Α`  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα κατά Ν. 3869/2010. Όροι βασίμου αίτησης ευνοϊκής 

ρύθμιση των οφειλών φυσικού προσώπου κατά το άνω νομοθέτημα. Συνταγματική 

προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του προσώπου και της ελευθερίας ανάπτυξης της 

προσωπικότητα του. Ειδικότερη έκφανση αυτής αποτελεί το δικαίωμα του ατόμου σε μία 

αξιοπρεπή άλλως επαρκή κατοικία που θεμελιώνεται σε αυτοτελές άρθρο του Ελληνικού 

Συντάγματος. Περιεχόμενο αυτής. Κατάργηση διά του νόμου 4592/2019 των άρθρων 9 §§ 

2 και 4 του Ν. 3869/2010 που αποτελούσαν το νομικό πλαίσιο οργανωμένης προστασίας 

της πρώτης κατοικίας. Διά του άνω νόμου δεν καταργήθηκε ωστόσο το δικαίωμα εξαίρεσης 

της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη από την εκποίηση στα πλαίσια τήρησης προγράμματος 

διευθέτησης των οφειλών του κατά Ν. 3869/2010. Δια του άρθρου 9§1 του Ν. 3869/2010 

παρέχεται η διαζευκτική ευχέρεια στο δικαστήριο να διατάξει είτε την αναγκαστική εκποίηση 

της κύριας κατοικίας του οφειλέτη είτε την αξιοποίησης της έναντι ανταλλάγματος με σκοπό 

την απαλλαγή αυτού από τα χρέη και την μερική ικανοποίηση των δανειστών του. Η 

δεύτερη εκ των άνω εναλλακτικών, που υλοποιείται διά διορισμού ειδικού εκκαθαριστή με 

το ανωτέρω αντικείμενο, είναι η πιο επιεικής και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας 

αφού διασώζει την κύρια κατοικία του οφειλέτη παρέχοντας του ευκαιρία να απαλλαγεί από 

τα χρέη του και μη ζημιώνοντας τα συμφέροντα των δανειστών του. Βάσιμο αιτήματος 

οφειλέτη κατ’ άρθρο 8 § 5 του Ν. 3869/2010 για μικρές ή μηδενικές μηνιαίες καταβολές 

λόγω ειδικών περιστάσεων. Δέχεται εν μέρει αίτηση. 

  

  

    
                                                           Αριθμός Απόφασης 

 

                                                                   965/2020 

 

                                                      ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

                                                   Εκούσια Δικαιοδοσία (Ν. 3869/10) 

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Πατρών Αφροδίτη Σα- κελλαροπούλου, και τη 

Γραμματέα Λαμπρινή Νιφόρα. 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 για να δικάσει την 

παρακάτω υπόθεση μεταξύ: 

 

Των αιτούντων: … του …, κατοίκου Πατρών, συζ. …, με ΑΦΜ … και 2)… του …, κατοίκου 

ομοίως, με ΑΦΜ …, που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Βασιλικής 

Αντωνάτου Βουκελάτου. 

 

Των μετεχουσών στη δίκη πιστώτριες οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη 

κλήτευση τους (άρθρα 5 ν. 3869/ 2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής: 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…» (η οποία έφερε 

πρότερον την επωνυμία «…», με έδρα την Αθήνα, με αριθμό ΓΕΜΗ … και ΑΦΜ …της ΔΟΥ … 

(η Εντολέας), η οποία έχει συσταθεί και αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

δυνάμει της με αριθ. …/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων, ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, 

σύμφωνα με την από 19 Νοεμβρίου 2018 Σύμβαση Διαχείρισης και τις διατάξεις του Ν. 

4354/2015 και της Πράξης 118/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων και ανάθεση της διαχείρισής τους 

καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 17η 

Δεκεμβρίου 2018 (με αριθμό πρωτοκόλλου …/17-12-2018, τόμος …) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει, ως διαδίκου μη δικαιούχου δυνάμει των Διατάξεων 

του Ν. 4354/2015 (Άρθρο 2 παρ. 4) και της Πράξης 95/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής 
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της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία ενεργεί δυνάμει του από 

06-06- 2019 ειδικού πληρεξουσίου επ` ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού 

σκοπού με την επωνυμία «…» , η οποία εδρεύει στο ......... της Ιρλανδίας και έχει συσταθεί 

νομίμως κατά το Ιρλανδικό Δίκαιο. Στην ως άνω εταιρεία ««…», η Ανώνυμη τραπεζική 

εταιρεία με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (…ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και το 

διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ … ΔΟΥ …, 

έχει μεταβιβάσει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της από δάνεια και πιστώσεις καταναλωτικής 

ή/και επιχειρηματικής πίστεως, δυνάμει της από 13/11/2017 Σύμβασης Πώλησης και 

Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του 

Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (με αριθμό πρωτοκόλλου …/13.11.2017 και στοιχεία 

καταχώρισης Τ/Μ../…), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ. 3 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000), που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της 

δικηγόρου Δέσποινας Κωτσιά. 

 

2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «… ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε. 

 

3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την με την επωνυμία «…», και τον διακριτικό τίτλο 

«….», η οποία εδρεύει στο … Αττικής, με ΑΦΜ …, με αριθμ. ΓΕΜΗ …, νομίμως 

εκπροσωπούμενης και νο μίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Αρ. 

απόφασης 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις - 

Μη Δικαιούχου Διαδίκου, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.2 παρ.4 του Ν. 4354/2015 και την 

Πράξη 118/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και ως 

εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής 

εταιρείας με την επωνυμία «…» (εφεξής «…»), νομίμως καταχωρημένη με αριθμό μητρώου 

…, με έδρα το ........... Ιρλανδίας, ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 29 Ιουνίου 

2018 Σύμβασης Εξυπηρέτησης Δανείων και του υπ` αρ. … Περιορισμένου Πληρεξουσίου 

Εταιρείας Διαχείρισης Δανείων, της τελευταίας (…) ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης 

τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με αριθμό μαε 

…, ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 2 Ιουλίου 2018 Σύμβασης 

Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια 

βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου …/2-7-2018, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 

2844/2000), που δεν παραστάθηκε. 

 

4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «… Α.Ε.», όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε. 

 

Της κυρίως παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…» και διακριτικό τίτλο 

«…» με ΑΦΜ …, όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «…» με 

διακριτικό τίτλο «…» που εδρεύει στο Δήμο … Λεωφόρο …, (με αριθμ. ΓΕΜΗ …, και ΑΦΜ…. 

ΦΑΕ …) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσας σύμφωνα με τ ν. 4354/2015 από την 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ δυνάμει της με αριθμό 326/2/17.09.2019 απόφασης της Επιτροπής 

Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ τ.Β` 3533/20,09.2019), η οποία, δυνάμει της 

από 12/9/2019 σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων, νομίμως 

δημοσιευθείσας με αριθμ. πρωτοκόλλου …/16.9.2019 στο τόμο … με α/α … του 

Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 18.9.2019 μεταβολή του προσώπου 

του διαχειριστή, νομίμως επίσης δημοσιευθείσας με αριθμ. πρωτοκόλλου …/23.9.2019 στα 

ίδια ως άνω βιβλία του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σε τόμο … και α/α …, 

ενεργεί εν προκειμένω ως μη δικαιούχος διάδικος και διαχειρίστρια, (κατ’ εξαίρεση) 

νομιμοποιούμενη κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015 ως προς τις απαιτήσεις των οποίων 

δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «…» με έδρα του Δουβλίνο 

Ιρλανδίας (οδός …, …, β’ όροφο, ..........., αριθμός μητρώου …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

και η οποία κατέστη ειδικός διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 

«… ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …, με αριθ. ΓΕΜΗ … και ΑΦΜ … ΔΟΥ … κατόπιν 

μεταβίβασης σε αυτήν από την τελευταία επιχειρηματικών απαιτήσεων στα πλαίσια 

τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, δυνάμει της από 

12/9/2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, διεπομένης 

από τα άρθρα 10 και 14 του ν. 3156/2003, νομίμως δημοσιευμένης σε περίληψη με αριθμ. 

πρωτοκ. …/16.9.2019 στο τόμο …και α/α … στα τηρούμενα στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών 

βιβλία του ν. 2844/2000, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου 

Κωνσταντίνας Καλαπόδη. 
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Οι αιτούντες με την υπό ημερομηνία 30-1-2020 αίτησή τους, που απηύθυναν προς το 

Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτουν στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησαν να 

γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. 

 

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 44/2020 πράξη της Ειρηνοδίκη 

υπηρεσίας, δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. 

 

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά 

της εγγραφής της σ` αυτό. 

 

                                                    ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

                                                   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

I. Από το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι «ο σεβασμός και η προστασία της 

αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», το άρθρο 5 

παρ. 1 του Συντάγματος που προβλέπει ότι «καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 

ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν 

παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 

1 του Συντάγματος που ορίζει ότι «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους 

του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την 

εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 

ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. ... Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν 

κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας 

από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται 

την αρχή της αναλογικότητας», απορρέουν οι αρχές της ασφάλειας δικαίου, της 

προβλεψιμότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Οι αρχές αυτές, κατ’ αρχήν, δεν 

επιτρέπουν την αιφνίδια μεταβολή ουσιωδών στοιχείων της σταθερά διαμορφωμένης 

νομικής και πραγματικής κατάστασης των προσώπων, στη διατήρηση των οποίων είχαν 

δικαιολογημένα αποβλέψει, μεταξύ άλλων, και κατά τον καθορισμό των συνθηκών και του 

επιπέδου διαβίωσής τους, παρά μόνο στο μέτρο που η μεταβολή αυτή δικαιολογείται από 

υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος και στο βαθμό που, ενόψει της αρ χής της 

αναλογικότητας, τηρείται μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ του υπηρετούμενου σκοπού και των 

δικαιωμάτων ή των νόμιμων προσδοκιών των θιγομένων από τη μεταβολή του νομοθετικού 

καθεστώτος (πρβλ. Ελ. Συν. Πρακτ. Ολομ. της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της 31.10.2012, 

Ολομ. ΣτΕ 602/2003, ΣτΕ 1508/2002, αποφ. ΕΔΔΑ της 2.4.2015 Dimech κατά Μάλτας, σκ. 

64, της 7.2.2013 Fabris κατά Γαλλίας, σκ. 66). 

 

II. Η κατοχή κατάλληλης κατοικίας, δηλαδή κατοικίας που πληροί τους στοιχειώδεις, από 

απόψεως υγιεινής και άνεσης, όρους διαβίωσης, ανήκει στις αναγκαίες προϋποθέσεις για 

την α ξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και της οικογένειάς του, γι’ αυτό, άλλωστε και το 

δικαίωμα στην κατάλληλη κατοικία εμπεριέχεται σε όλους τους σύγχρονους καταλόγους 

κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως μέρος του δικαιώματος για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής, το 

δικαίωμα στην κατοικία εμπεριέχεται ήδη στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948, ενώ κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Διεθνούς 

Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 

(1976), σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα Κράτη δεσμεύονται να λάβουν τα 

κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος κατάλληλης κατοικίας, πλαίσιο του 

δικαιώματος κάθε προσώπου για ένα επίπεδο διαβιώσεως ανεκτό για το ίδιο και την 

οικογένειά του και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών αυ τών. Στο πλαίσιο αυτό οι 

επιτροπές των HE επιλαμβάνονται προσφυγών για την παραβίασή του, η δε Επιτροπή για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα θεωρεί το δικαίωμα για κατάλληλη 

στέγαση ως θεμελιώδες δικαίωμα και κεντρικής σημασίας για την απόλαυση των 

οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ομοίως ο Χάρτης 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα 

κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε 

όλους όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο 

δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Έτσι και το ελληνικό Σύνταγμα, 

στο άρθρο 21 § 4, ορίζει ότι η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που 

στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας από το κράτος. Το δικαίωμα 

στην κατοικία, όπως και το δικαίωμα στην υγεία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την 
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ασφάλεια, την ισότιμη απόλαυση αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα δικαιώματα του πολίτη, που ανάγεται στη σφαίρα της καθημερινής του ζωής. 

Το δικαίωμα για αξιοπρεπή ή, κατά τη διατύπωση του Συντάγματος, επαρκή κατοικία 

αποτελεί ένα κοινωνικό δικαίωμα, αφού είναι υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας για όλους, και ιδιαίτερα για εκείνες τις 

κατηγορίες του πληθυσμού που δεν είναι σε θέση με δικά τους μέσα να καλύψουν επαρκώς 

αυτή την ανάγκη. Είναι δε προφανές ότι αντικείμενο της συνταγματικής προστασίας 

αποτελεί όχι μόνο η απόκτηση, αλλά και η διατήρηση (προστασία) της ήδη υπάρχουσας 

κατοικίας, ερμηνεία που, άλλωστε, συνάδει αφενός με τη διάταξη του άρθρου 5 § 1 του 

Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την προστασία της 

προσωπικότητάς του, και αφετέρου με το άρθρο 17 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την 

προστασία της ιδιοκτησίας, με τους αναφερόμενους στη διάταξη περιορισμούς. Η 

συνταγματική διασφάλιση του δικαιώματος στην απόκτηση και τη διατήρηση κατοικίας ναι 

μεν καταρχήν δεν γεννά αγώγιμες αξιώσεις, καθώς προϋποθέτει την αντίστοιχη 

ενεργοποίηση του νομοθέτη, ωστόσο, δεν παύει να κατο χυρώνει το εν λόγω δικαίωμα και 

να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία άλλων συνταγματικών διατάξεων και των κανόνων 

δικαίου εν γένει. Ομοίως, η αναγνώριση του συγκεκριμένου δι καιώματος από τον 

θεμελιώδη νόμο της Πολιτείας επιβάλλει στη νομοθετική εξουσία να μεριμνά για τη 

διασφάλιση του δικαιώματος και την ορθή στάθμισή του έναντι των λοιπών συνταγματικά 

κατοχυρωμένων δικαιωμάτων κατά την άσκηση των καθηκόντων της (βλ. 

Παπαστάμου-Σπυράκου «Η προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν. 3869/2010, μετά την 

κατάργηση των §§ 2 έως 4 του άρθρου 9, και στο Ν 4605/2019», Εφαρμογές Αστικού 

Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 2019, τεύχος 11). 

 

III. Η προστασία της κύριας κατοικίας, η οποία στην ελληνική έννομη τάξη προστατευόταν 

από το ν. 3869/2010, αφού, με βάση το ισχύον κατά την άσκηση της αίτησης δίκαιο, 

υπήρχε νόμιμη προσδοκία, ότι μπορούσε να ικανοποιηθεί η προστασία της κύριας κατοικίας 

με τον συνδυασμό της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 που στηριζόταν σε εισοδηματικά 

κριτήρια επί τριετία και της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ.2 προ της ισχύος του ν. 4336/2015 

κατά την οποία μετά την χορήγηση περιόδου χάριτος ακολουθούσε η καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού για την διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Πλην όμως, η 

κατάργηση των §§ 2 έως 4 του άρθρου 9 με το άρθρο 1 του ν. 4592/2019 τερμάτισε το 

καθεστώς της οργανωμένης προστασίας της κύριας κατοικίας, όχι, ωστόσο, και τη 

δυνατότητα εξαίρεσης της τελευταίας από τη ρευστοποίηση. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι 

η ρύθμιση των χρεών κατά το Ν. 3869/2010 είναι εκδήλωση της αρχής του κοινωνικού 

κράτους δικαίου που αποβλέπει στην επανένταξη του υπερχρεωμένου οφειλέτη στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή και στην αποκατάσταση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης του 

οφειλέτη και της οικογένειας του. Σκοπό έχει να επιτρέψει μία νέα αρχή (fresh start) για 

τον υπερχρεωμένο οφειλέτη, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος. Στην 

εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 

σκοπός των εν λόγω ρυθμίσεων που κατατείνει στη στήριξη του αδύναμου οφειλέτη. Αν, 

επομένως, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση αποτρέπονται 

συνθήκες που δυσχεραίνουν την οικονομική και κοινωνική ένταξη του οφειλέτη, τότε θα 

πρέπει να γίνει δεκτή η συμβατότητα ενός αιτήματος εξαίρεσης με τις αρχές και τους 

κανόνες που διέπουν την δικαστική ρύθμιση των χρεών (βλ. Παπαστάμου-Σπυράκου «Η 

προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν. 3869/2010, μετά την κατάργηση των §§ 2 έως 4 του 

άρθρου 9, και στο Ν. 4605/2019», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 

2019, τεύχος 11). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1, «1. Εφόσον υπάρχει 

ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικα 

νοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να 

υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του 

οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται 

εκκαθαριστής». Σύμφωνα με το γράμμα και πνεύμα του νόμου, το άρθρο αυτό παρέχει την 

διαζευκτική επιλογή στο Δικαστήριο είτε να προτιμήσει την βίαιη εκποίηση της κύριας 

κατοικίας με τον τρόπο της ελεύθερης πώλησης ή του πλειστηριασμού προς ικανοποίηση 

των πιστωτών σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε να αξιοποιήσει την ακίνητη 

περιουσία του οφειλέτη με στόχο είτε την απαλλαγή του από τα χρέη είτε την εξασφάλιση 

των συμφερόντων των πιστωτών. Αν το άρθρο αυτό ερμηνευτεί στενά μόνο ως εργαλείο 

βίαιης εκποίησης, τούτο συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά 

της κύριας κατοικίας των οφειλετών, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται κάποια 

δραστηριότητα του Κράτους και να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομική κατάσταση της χώρας 

αφού θα αυξηθεί το ποσοστό των κοινωνικά και οικονομικά εξαθλιωμένων πολιτών. 

Εξάλλου, αν ερμηνευτεί ως άνω, δεν θα έχει νόημα ύπαρξης ο νόμος αφού ουδείς 
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οφειλέτης θα είχε λόγο να προσφύγει σε αυτόν, παρά όποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία 

προς εκποίηση, αφού ουδείς θα προσέφευγε σε ένα νόμο ο οποίος από την μία πλευρά τον 

υποχρεώνει δυνάμει του άρθρου 8 παρ.1 σε καταβολές και από την άλλη του εκποιεί ακόμα 

και την κύρια κατοικία. Όμως, ο νόμος 3869/2010 με όλες του τις μετατροπές ουδέποτε 

λειτούργησε ως απαλλοτριωτικός ολόκληρης της περιουσίας των πολιτών και ως εκποιητικός 

της πρώτης κατοικίας, επομένως ουδείς δικαιούται να τον καταστήσει ως τέτοιον 

ερμηνεύοντας στενά την τελευταία του τροποποίηση. Επομένως, η σύμφωνη με το πνεύμα 

του νόμου του ερμηνεία του άρθρο 9 παρ.1 ως παρέχων την διαζευκτική επιλογή είτε της 

βίαιης εκποίησης της πρώτης κατοικίας είτε της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αυτής δια 

της παροχής ανταλλάγματος εκ μέρους του οφειλέτη εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τα 

συμφέροντα των πιστωτών οι οποίοι με αυτό τον τρόπο λαμβάνουν μέρος του μηνιαίου εισο 

δήματος του οφειλέτη και ικανοποιούνται έστω εν μέρει αποφεύγοντας τα έξοδα εκποιήσεως 

ακόμα και αν η εκποίηση στο τέλος αποφέρει κάποιο μικρό όφελος σε αυτούς, καθώς και τα 

συμφέροντα του οφειλέτη ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα απωλέσει την πρώτη του 

κατοικία η οποία θα μεταφερθεί στους πιστωτές. Συμπερασματικά, λοιπόν ο συνδυασμός της 

κατάργησης του άρθρου 9 παρ. 2 δια της ερμηνείας του άρθρου 9 παρ.1 δεν καταργεί την 

προστασία της πρώτης κατοικίας παρά δίνει στο Δικαστήριο την επιλογή είτε της βίαιης 

εκποίησης είτε της αξιοποί ησης, η οποία προστασία στις παλαιότερες μορφές του νόμου υ- 

φίστατο ως υποχρέωση ενώ τώρα ως διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου. Η ως άνω 

ερμηνεία λοιπόν συνάδει με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αφού υπολογίζει 

το πραγματικό μακροπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον των πιστωτών οι οποίοι έτσι θα 

εξοφληθούν έστω μερικώς σε ορισμένη χρονική περίοδο με συνέπεια την ρευστότητά τους, 

την επανακυκλοφορία του χρήματος και συνεπώς την επιβίωσή τους, αντί της μετατροπής 

τους σε «τράπεζες ακινήτων» δυσχερώς ρευστοποιήσιμων καθώς και το άμεσο συμφέρον 

του οφειλέτη στο βασικό συνταγματικώς προστατευμένο κοινωνικό και περιουσιακό 

δικαίωμα στην κατοικία. Συ- νάδει με τον πυρήνα του ν. 3869/2010 στόχος του οποίου 

είναι προστασία της κύριας κατοικίας των αδύναμων οικονομικά οφειλετών καθώς και με τα 

άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ.1, 4, 17 και 25 παρ. 1 Συντάγματος, 2 ΑΚ και καθώς στις 

υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 

της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. 

 

Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και 

μόνιμη αδυναμία πληρωμής των αναφερομένων στις περιεχόμενες στην αίτησή τους 

αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς της καθών 

πιστώτριες, ζητούν τη ρύθμιση των χρεών τους σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που 

υποβάλλουν, αφού προηγουμέ νως ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους 

κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή τους απ’ αυτά, υποβάλλοντας 

και αίτημα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων. 

 

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, 

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 

3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία και δεν εκκρεμεί 

άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο 

Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση ρύθμισης με απαλλαγή από τις 

οφειλές τους ή οριστική απόφαση που απέρριψε προγενέστερη αίτησή τους λόγω δόλου ως 

προς την περιέλευσή τους σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών ή λόγω δόλιας παράβασης του 

καθήκοντος της αλήθειας (αρθ. 61 παρ.1 ν. 4549/18) ή απορριπτική απόφαση 

προγενέστερης αίτησης για ουσιαστικούς λόγους ή απόφαση που διέταξε την έκπτωσή τους 

για τους λόγους του αρθ. 11 παρ. 2 ή απόφαση περί μη απαλλαγής τους κατ’ αρθ. 11 παρ. 

1 ή περί έκπτωσής τους για τους λόγους που αναφέρονται στο αρθ. 10 παρ. 1 και 2 (βλ. 

1224/2020 βεβαίωση Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραπέρα, η αίτηση είναι νόμιμη, 

στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή του με τους ν. 4336/15, 4346/15, 4549/18 και 4592/2019, οι 

διατάξεις του οποίου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις (αρθ. 68), καθόσον με βάση 

τα εκτιθέμενα σ’ αυτές περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις 

ρυθμίσεις του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής 

ικανότητας, τα χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν 

ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. 

Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, 

δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και 

των πιστωτριών τους και δη ερήμην της τρίτης των καθών με την επωνυμία «…», ως ειδική 

διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΕ» και της τέταρτης των 

καθών «… ΑΕ», αφού, όπως αποδεικνύεται από τις υπ` αριθ. ......../21.2.2020 και 
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.........../19.2.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών 

…, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, ακριβές αντίγραφο της κρινομένης 

αίτησής τους με Πράξη Ορισμού Δικασίμου και Κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που 

αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε αυτές. Τούτων 

δοθέντων, αφού οι ανωτέρω καθ’ων δεν παραστάθηκαν κατά την δικάσιμο αυτήν, όταν η 

υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το σχετικό ειδικό πινάκιο, πρέπει να δικασθούν 

ερήμην και η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σα να ήταν όλοι οι 

διάδικοι παρόντες (βλ. άρθρ. 754 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση Ν. 

4335/2015, που τροποποίησε τον ΚΠολΔ, σελ. 35 αυτής· βλ. και άρθρ. 115 παρ. 2 ΚΠολΔ). 

 

Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της 

κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 

4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και 

την επ` ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, 

γεννηθείς το έτος 1955 είναι έγγαμος με την αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1968 (βλ. το από 

29.10.2020 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου …). Εχουν δύο τέκνα, 

ηλικίας 16 και 23 ετών, η πρώτη των οποίων είναι μαθήτρια και ο δεύτερος φοιτητής στην 

σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βλ. την από 24.2.2020 

βεβαίωση σπουδών), ως εκ τούτου αποτελούν προστατευόμενα μέλη. Ο αϊτών είναι 

συνταξιούχος, εσοδεύων 11.308,14 ευρώ ετησίως ήτοι 942,35 ευρώ μηνιαίως, 

προερχόμενα από την σύνταξή του και από επιδόματα, ενώ η αιτούσα είναι άνεργη, τα δε 

εισοδήματά της είναι μηδενικά (βλ. Ε1 2019 σε συνδυασμό με την από 4.11.2019 βεβαίωση 

ΟΑΕΔ). Οι καθαρές δηλωθείσες ετήσιες αποδοχές των αιτούντων ανέρχονταν σε 24.116 

ευρώ ετησίως κατά το έτος 2003 και 22.832,00 ευρώ κατά το έτος 2004 επειδή αμφότεροι 

εργάζονταν ως ιδιωτικού υπάλληλοι όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα Ε-1 και 

Εκκαθαριστικά Σημειώματα-Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου της ..... Δ.Ο.Υ. 

Πατρών. 

 

Εξάλλου, η αιτούσα διαθέτει το 100% της πλήρους κυριότητος ενός ακινήτου που αποτελεί 

την πρώτη κατοικία της. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το με στοιχεία Β2 διαμέρισμα του 

δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, έχει επιφάνεια 73 τ.μ, επί πολυκατοικίας κείμενης 

στην οδό … αρ… στην … στην Πάτρα. Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω διαμερίσματος 

αυτού ανέρχεται σε 52.931,97 (βλ. ΕΝ.Φ.Ι.Α. οικ. έτους 2019 της .... Δ.Ο.Υ. Πατρών). 

Περαιτέρω, ο αιτών διαθέτει το με αρ. … ΙΧΕ, 1598 κε, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001, 

ενώ η αιτούσα διαθέτει το με αρ. … ΙΧΕ, 1108 κε, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003. Αλλα 

αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία δεν διαθέτουν οι αιτούντες. Σε χρόνο προγενέστερο του 

έτους από την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως οι αιτούντες δανείσθηκαν από πιστωτικά 

ιδρύματα και οφείλουν σε αυτά συνολικά το ποσό των 33.737,76 ευρώ. Συγκεκριμένα: 1ον) 

στην πρώτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…», των απαιτήσεων της 

οποίας έχει καταστεί διαχειρίστρια η « …», η αιτούσα έχει: ι) εκ του με αριθμ. … 

καταναλωτικού δανείου, οφειλή στις 7.11.2019, ύψους 6.487,00 ευρώ και όχι το 14.424,85 

ευρώ που αναφέρει η από 7.11.2019 βεβαίωση οφειλών αφού το ποσό των τόκων των 

7.937,08 ευρώ υπολογίστηκε κατόπιν επιτοκίου 16,75% είναι παράνομο και καταχρηστικό, 

δεδομένου ότι ουδέποτε το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων κυμάνθηκε σε τόσο υψηλά 

επίπεδα, από το οποίο όμως πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 10,00 ευρώ που ήδη καταβλήθηκε 

στην πρώτη καθής από την αιτούσα δυνάμει της με αρ. 44/2020 προσωρινής διαταγής του 

Ειρηνοδικείου Πατρών, επομένως οφείλει 6.477,00 ευρώ. 2)στην δεύτερη καθής ανώνυμη 

τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ …» οι αιτούντες έχουν εκ του με αρ. … 

καταναλωτικού δανείου, στο οποίο συμβλήθηκαν ως συνοφειλέτες, οφειλή στις 14.11.2019, 

ύψους 22.552,40 ευρώ από το οποίο όπως πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 50 ευρώ που ήδη 

καταβλήθηκε στην δεύτερη καθής από τους αιτούντες δυνάμει της 44/2020 προσωρινής 

διαταγής του Ειρηνοδικείου Πατρών, επομένως οφείλουν 22.502,40 ευρώ, 3) στην Τρίτη 

καθής ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία …», ως εντολοδόχου και ειδικού 

πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία 

«…», της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 

επωνυμία «… ΑΕ», η αιτούσα έχει εκ του με αρ…. καταναλωτικού δανείου, οφειλή στις 

16.12.2019 ύψους 1.455,73 ευρώ, από το οποίο όμως πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 15 ευρώ 

που ήδη καταβλήθηκε στην Τρίτη καθής, από την αιτούσα δυνάμει της 44/2020 προσωρινής 

διαταγής του Ειρηνοδικείου Πατρών, επομένως οφείλει 1.440,73 ευρώ. 4) 

Τέλος, στην τέταρτη καθής ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «… ΑΕ», η 

αιτούσα έχει ιεκ του με αρ…. καταναλωτικού δανείου, οφειλή ύψους 3.352,63 ευρώ, 

σύμφωνα με την από 29.6.2020 βεβαίωση οφειλών, από το οποίο όμως πρέπει να αφαιρεθεί 

ποσό 35,00 ευρώ που ήδη καταβλήθηκε στην τέταρτη καθής από την αιτούσα δυνάμει της 
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44/2020 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Πατρών, επομένως οφείλει 3.317,63 

ευρώ. 

 

Κατά το χρόνο χορήγησης των επίδικων δανείων, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των 

αιτούντων επαρκούσε τόσο για την αποπληρωμή της συνολικής ενήμερης μηνιαίας δόσης 

των δανείων τους, όσο και για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους, αφού το 

έτος 2003 ελάμβαναν 24.000,00 ευρώ ετησίως ήτοι 2.000,00 ευρώ μηνιαίως (βλ. 

εκκαθαριστικό 2013). Ωστόσο, το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα μειώθηκε το έτος 

2020 σε 942,00 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί εισόδημα σταθερό και επαρκές 

ώστε να καλύψει τις ανάγκες της τετραμελούς οι κογένειας των αιτούντων που κατά την 

κρίση του δικαστηρίου τούτου ανέρχονται σε 2.000,00 ευρώ μηνιαίως. Ως εκ τούτου, οι 

αιτούντες, ενόψει και της αύξησης του κόστους ζωής, με την επιβολή πρόσθετων φόρων και 

τελών, έχουν περιέλθει από το 2020 σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές τους. Η αδυναμία τους είναι 

γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά τους, όπως αυτό δια 

μορφώθηκε, αδυνατούν και τις βασικές βιοτικές ανάγκες τους να καλύπτουν και παράλληλα 

να αποπληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις των επίδικων δανείων. Περαιτέρω, η αδυναμία τους 

είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μηνιαίων απολαβών τους κατά 

το προσεχές μέλλον, εξ αιτίας της ηλικίας τους, όπως και της οικονομικής κρίσης που 

μαστίζει την Χώρα και έχει ως συνέπειά της, μεταξύ άλλων, τη μείωση των συντάξεων, 

απορριπτομένου του ισχυρισμού περί μη περιέλευσης των αιτούντων σε καθεστώς γενικής 

και μόνιμης αδυναμίας πληρωμής που προβλήθηκε από τις παριστάμενες καθών ως ουσία 

αβάσιμου. Σημειώνεται ότι δεν αποδείχθηκε δολιότητά τους ως προς την περιέλευσή τους σε 

αδυναμία πληρωμής, καθώς οι ίδιοι, κατά τον χρόνο λήψης των ως άνω δανείων, δεν 

απέκρυψαν από τους πιστωτές τους την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση. 

Τέλος το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι οι οφειλές τους οι οποίες α νέρχονται μόλις στο ποσό 

των 33.737,00 ευρώ δεν έγκειται στην έννοια της υπερχρέωσης. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες 

διαθέτουν τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010. 

Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για υπαγωγή τους 

στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και δη: I) σε αυτήν του άρθρ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες 

καταβολές από τα εισοδήματά τους και II) σε αυτήν του άρθρ. 9 παρ. 1 για εκποίηση της 

ρευστοποιήσιμης περιουσίας τους ή την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των 

όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση 

των συμφερόντων των πιστωτών. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει συνδυασμός των ανωτέρω 

δύο ρυθμίσεων, δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα των αιτούντων, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε, σε συνδυασμό με το ύψος των χρεών τους εκ των επίδικων δανείων, δεν 

είναι τέτοιο που να επιτρέπει την ικανοποίηση σημαντικού μέρους των απαιτήσεων των 

πιστωτριών τους. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, «Σε περιπτώσεις που εξαιτίας 

εξαιρετικών περιστάσεων. όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά 

προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών 

του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την 

απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την 

ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για 

επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών». Επομένως το μεν σχέδιο διευθέτησης 

θεσμοθετείται με τρόπο που να συντείνει προς την κατεύθυνση του συμβιβασμού και δεν 

αποτελεί αίτημα προς το Δικαστήριο, ώστε κατ` άρθ.106 του ΚΠολΔ να το δεσμεύει, η δε 

ρύθμιση έχει ως μέτρο μόνον την κατάσταση και τις δυνατότητες του οφειλέτη. Εν 

προκειμένω το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα έρευνα οικονομικών 

προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία μία 

τετραμελής οικογένεια έχει εύλογες δαπάνες διαβίωσης ποσού 2.000,00 ευρώ, καθώς και 

τις αποδειχθείσες κοινωνικοοικονομικές και προσωπικές συνθήκες των αιτούντων και γενικά 

τις ανάγκες διαβιώσεως των ιδίων, το οικογενειακό τους εισόδημα που ανέρχεται σε 942,00 

ευρώ και το γεγονός ότι η σύνταξη του αιτούντος δεν πρόκειται να αυξηθεί ενώ η αιτούσα 

στην ηλικία των 52 ετών πιθανό να μην ανεύρει μόνιμη εργασία, πρέπει να προσδιορίσει 

μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί τριετία, χωρίς να οριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να 

ελεγχθεί τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κα τάστασης και των εισοδημάτων των 

αιτούντων, για να καθοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές, αλλά να εκκαθαρισθεί το 

θέμα της απαλλαγής της από τα χρέη τους με την έκδοση οριστικής απόφασης. 

 

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί, με την προβλεπόμενη του άρθρου 9 παρ. 1 

ρύθμιση, καθώς με τις ανωτέρω καταβολές δεν επέρχεται απόσβεση των οφειλών των 
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αιτούντων. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθη, στην αιτούσα ανήκει η κυριότητα του με τα 

στοιχεία Β2 διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 73 τ.μ, 

επί πολυκατοικίας κείμενης στην οδό … αρ…. στην … στην Πάτρα, αντικειμενικής αξίας 

53.931,97 ευρώ. Και ναι με το άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 που προστάτευε την κύρια 

κατοικία καταργήθηκε και επιπλέον το διαμέρισμα αυτό είναι πρόσφορο προς εκποίηση, 

πλην όμως, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 9 παρ. 1 κατά το οποίο «1. Εφόσον υπάρχει 

ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση 

των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να 

υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του 

οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών ορίζεται 

εκκαθαριστής», παρέχει την διαζευκτική επιλογή στο Δικαστήριο είτε να προτιμήσει την 

βίαιη εκποίηση της κύριας κα τοικίας με τον τρόπο της ελεύθερης πώλησης ή του 

πλειστηριασμού προς ικανοποίηση των πιστωτών σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

είτε να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του ο φειλέτη με στόχο είτε την απαλλαγή του 

από τα χρέη είτε την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση, οι οφειλές της αιτούσας είναι μικρότερες από την αντικειμενική αξία της κύριας 

κατοικίας, όπως στην παρούσα (52.931,97> 

33.737,76). Επειδή λοιπόν με την κατά προορισμό χρήση και αξιοποίησή της μπορεί να 

επιτευχθεί συνεισφορά στην αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων των 

πιστωτών της απούσας και επειδή το Δικαστήριο κρίνει ότι η βίαη εκποίηση δια ελεύθερης 

πωλήσεως ή πλειστηριασμού δεν ενδείκνυται δεδομένων και των εξόδων εκτελέσεως, δέον 

εστί όπως η κύρια κατοικία αξιοποιηθεί με τη διατήρησή της στην κυριότητα της απούσας, 

έναντι ανταλλάγματος για τη χρήση της επί χρονικό διάστημα 20 ετών. Η λύση αυτή 

(αξιοποίηση) είναι νόμιμη και αφετέρου εξυπηρετεί τα εκατέρωθεν συμφέροντα και 

πρωτίστως των πιστωτών, αφού το αντίτιμο της χρήσης θα διατεθεί για την αποπληρωμή το 

μεγαλύτερου μέρους των οφειλών της αιτούσας που αποτελεί και το 100% των οφειλών 

αμφοτέρων των αιτούντων. Εξυπηρετεί δε και τα συμφέροντα της απούσας, αφού άλλως 

δεν θα μπορούσε να προστατευθεί η κύρια κατοικία της λόγω της κατάργησης του άρθρου 9 

παρ. 2 ν. 3869/2010. Επειδή δε η αξιοποίηση αυτή αποτελεί πράξη διαχείρισης της 

περιουσίας της απούσας, για τα υπόλοιπα 20 έτη, θα διοριστεί με την παρούσα απόφαση 

εκκαθαριστής, έργο του οποίου θα είναι η εκμετάλλευση του ακινήτου δια της εισπράξεως 

του ανταλλάγματος αυτού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να οριστεί ως εκκαθαριστής 

δικηγόρος, από τον κατάλογο εκκαθαριστών επί υποθέσεων του Ν. 3869/2010 που έχει 

καταρτιστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών κατ’ ανάλογη εφαρμογή (αρθ. 63 παρ. 1 

ΠτωχΚ), εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και 

θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος 

Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου (άρθρα 9 

παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, το έργο του οποίου θα 

συνίσταται, εκτός από τα προβλεπόμενα στο νόμο γενικά καθήκοντά του (άρθρο 9 παρ. 1 

εδ. 3 ν. 3869 2010), στην κατά τον ορισθέντα παραπάνω τρόπο εκμετάλλευση του 

ανωτέρω ακινήτου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων 

του. Ειδικότερα, στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η είσπραξη μηνιαίου 

ανταλλάγματος όχι κατώτατου των 100 ευρώ. Εν συνεχεία, ο εκκαθαριστής θα προβαίνει 

κάθε μήνα ή στο χρόνο που όρισαν τα μέρη στη αφαίρεση της αντιμισθίας του (αρθ. 81 και 

154 παρ. 1 ΠτωχΚ), η οποία ορίζεται στο 10% του μηνιαίου ανταλλάγματος και εν συνεχεία 

στη διανομή του ανταλλάγματος προς του πιστωτές που εντάσσονται στην παρούσα 

ρύθμιση, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 εδ. τελευταίο ν. 3869/10 και τις διατάξεις του 

ΚΠολΔ (975, 976 και 1007). Η θητεία του εκκαθαριστή ορίζεται σε 20 έτη με τους τρόπους 

που προβλέπονται στον οικεία άρθρα του ΑΚ, ενώ πριν τη λήξη των καθηκόντων του, με 

αίτηση οποιοσδήποτε από τους διαδίκους ή ακόμα και του εκκαθαριστή, το Δικαστήριο, 

μπορεί να προβεί σε παράταση της θητείας του (βλ. Κρητικό, ό.π., σελ. 392) ή σε διορισμό 

νέου για τη συνέχιση του έργου του. Μετά δε τη λήξη της ορισθείσας εκμετάλλευσης ή όταν 

έχει αποδοθεί στους δανειστές ποσό ίσο με 24.000 ευρώ, (100,00 X 240 μήνες = 

24.000,00), το οποίο κρίνεται ως το ποσό που θα ελάμβαναν σε περίπτωση εκποίησης του 

εν λόγω ακινήτου οι δανειστές και είναι χαμηλότερο του υπολοίπου του συνόλου των χρεών 

(33.737,76 - 24.000,00 = 9.737,76) παύει η ανατεθείσα πράξη διαχείρισης. Ητοι η λήξη 

της εκμετάλλευσης παύει όταν εκπληρωθούν η μία από τις δύο ως άνω προϋποθέσεις 

διαζευκτικά. Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πρώτα έξοδα των δημοσιεύσεων 

κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατ` αναλογική ε 

φαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του πτωχευτικού κώδικα (άρθρ. 15 του 

Ν. 3869/2010), να υποχρεωθεί η αιτούσα εντός σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της 

παρούσας να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 100,00 ευρώ 
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και να προσκομίσει στη συνέχεια στη Γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το 

οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του. 

 

Τέλος, η εκποίηση της λοιπής κινητής περιουσίας των αιτούντων ήτοι του υπ’ αρ. αρ. … ΙΧΕ, 

1598 κε, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001 και του με αρ. … ΙΧΕ, 1108 κε, έτους πρώτης 

κυκλοφορίας 2003, δεν κρίνεται απαραίτητη, εξαιτίας της χρησιμότητας των οχημάτων στις 

καθημερινές αιτήσεις των αιτούντων, αφετέρου με την παρούσα ρύθμιση δεν ικανοποιείται 

μόνο ποσό 7.832,00 ευρώ προς τις πιστώτριες επομένως η τυχόν εκποίηση αυτών 

παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. 

 

Επομένως, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινομένη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της 

και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων, με σκοπό την απαλλαγή τους από αυτά με την 

τήρηση των όρων της ρύθμισης. Γίνεται, επιπλέον, μνεία ότι κατ’ άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 

3869/2010 η κανονική εκτέλεση από των αιτούντων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται 

με την παρούσα απόφαση επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 6 του 

άρθρ. 4 και στην παρ. 1 του άρθρ. 9 Ν. 3869/2010, την απαλλαγή τους από κάθε τυχόν 

υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών. Δικαστική δαπάνη δεν 

επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο 

ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή η παρούσα δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 

14 Ν. 3869/2010). 

 

                                               ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τρίτης των καθών με την επωνυμία «…», ως ειδική διάδοχο της 

ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… ΑΕ» , της τέταρτης των καθών 

τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. 

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. 

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ κατά τρόπο οριστικό τα χρέη των αιτούντων, προσδιορίζοντας μηδενικές μηνιαίες 

καταβολές προς τις καθών πιστώτριές τους επί τριετία (3/ετία). 

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την ανήκουσα στην αιτούσα κυριότητα του με στοιχεία Β2 

διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 73 τ.μ, επί 

πολυκατοικίας κείμενης στην οδό … αρ…. στην … στην Πάτρα. 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εκμετάλλευση του με τα στοιχεία Β2 διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από 

το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 73 τ.μ, επί πολυκατοικίας κείμενης στην οδό …αρ… στην … 

στην Πάτρα, με αντίτιμο αυτό των 100,00 ευρώ μηνιαίως είτε με διάρκεια 20 ετών είτε 

μέχρι να αποδοθεί το ποσό των 24.000,00 ευρώ, με την διατήρηση της κυριότητας της 

αιτούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ εκκαθαριστής η δικηγόρος Πατρών …, με καθήκοντα τα καθορισμένα στην 

παρούσα απόφαση. 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ στη Γραμματέα του Δικαστηρίου να κοινοποιήσει την απόφαση στον 

εκκαθαριστή. 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι εφόσον επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των εργασιακών συνθηκών, 

καθώς και κάθε αξιόλογη μεταβολή των εισοδημάτων ή των περιουσιακών στοιχείων των 

αιτούντων, αυτοί οφείλουν να το γνωστοποιήσει στη Γραμματεία του δικαστηρίου, εντός 

προθεσμίας ενός μηνός, από το χρόνο που επήλθε η μεταβολή, ώστε να ενημερώνεται ο 

φάκελος που τηρείται (παρ. 3 άρθ. 8 Ν. 3869/2010), καθόσον άλλωστε έχουν και 

υποχρέωση υποβολής ειλικρινών δηλώσεων και κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη 

της περιόδου της ρύθμισης. 

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την λοιπή ακίνητη και κινητή περιουσία των αιτούντων. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του 

Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 2-11-2020, απόντων των 

διαδίκων. 
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                  Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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