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ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Οι ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ενημερώνουν τους δανειολήπτες ότι εκδόθηκε η υπ’ 
αρ. 21/2011 του Ειρηνοδικείου Ολύμπου και αφορά υπερχρεωμένη δανειολήπτρια 
μέλος των οργανώσεών μας συνταξιούχος του ΟΣΕ ,η οποία συνταξιοδοτήθηκε από τον 
οργανισμό με εθελούσια έξοδο το 2008 και είδε τις αποδοχές της να κατρακυλούν από 
το ποσό των 2.300 ΕΥΡΩ μηνιαίως σε 1000 ΕΥΡΩ σήμερα.  
 Σύμφωνα με την απόφαση οι συνολικές οφειλές της 53χρονης δανειολήπτριας ήταν 
142.326 ΕΥΡΩ σε τρεις τράπεζες και προσδιορίστηκε τα εξής σημαντικά σημεία που για 
πρώτη φορά νομολογούνται από τα Ειρηνοδικεία της χώρας : 
 
1. Οι συμβατικοί και οι τόκοι υπερημερίας παύουν να προσδιορίζονται με την 

κοινοποίηση της αίτησης προς το Ειρηνοδικείο , εκτός των στεγαστικών δανείων 
που είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και προσδιορίζονται με επιτόκιο 
ενήμερης οφειλής. 

2. Προσδιόρισε καταβολή 300 ΕΥΡΩ και για 48 μηνιαίες δόσεις και στις τρεις τράπεζες 
3. Εξαίρεσε την κύρια κατοικία της 168 τμ που είναι κτισμένη εντός οικοπέδου 450τμ 

στου Γόννους Λάρισας 
4. Προσδιόρισε την αξία της ανωτέρω κύριας κατοικίας μετά των παραρτημάτων της 

μικρότερη από ότι ζητούσε στη αίτησή της η δανειολήπτρια γιατί άλλαξαν προς το 
χειρότερο οι συνθήκες της κτηματαγοράς από την στιγμή υποβολής της αίτησης 
μέχρι της εκδίκασής της  

5. Επέβαλε την καταβολή 294 ΕΥΡΩ μηνιαίως μετά από δύο έτη της δημοσίευσης της 
αποφάσεως και για 17 έτη, μόνο όμως προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που έχει 
εξασφάλιση εμπράγματη ασφάλεια προσημείωση το ακίνητο και τις άλλες τις 
εξαίρεσε. 

6. Δεν επέβαλε ρευστοποίηση σε αγροτεμάχιο της εμβαδού 500τμ εντός οικισμού 
Γόνων ( παραδοσιακός οικισμός), διότι έκρινε ότι περισσότερα είναι τα έξοδα της 
εκποίησης από το τίμημα που θα εισπραχθεί. 

7. Δεν θεώρησε σημαντική αξία του αυτοκινήτου από το 1999 και το εξαίρεσε της 
ρευστοποίησης και αυτό  

8. Διαγράφεται το υπόλοιπο ποσό των 67.926,34 ΕΥΡΩ εάν ακολουθήσει τους όρους 
της απόφασης.  

 Την συγκεκριμένη απόφαση πέτυχε το μέλος μας μετά από κατευθύνσεις και προτροπή 
των δύο οργανώσεων μας, και τον δικηγόρο και Πρόεδρο της πρώτης κο Γ. Μπαρτζώκη.  
 Καλούμε όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες ακόμη και τα λεγόμενα 
«ρετιρέ» των δημοσίων υπαλλήλων μετά την κατάρρευση των μισθών τους, να 
προστρέξουν στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη , να είναι σίγουροι ότι η Ελληνική 
δικαιοσύνη στέκεται θεματοφύλακας των αδυνάτων , των οφειλετών των τραπεζών 
και του δημοκρατικού πολιτεύματος. 


