
Αριθμός απόφασης 5448 /2023

Αριθμός κατάθεσης ανακοπής JHHBpV/24.2.2023 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή 

Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη 

Γραμματέως

ΣΥΝΕΔΡ ΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 9.3.2023, για να 

δικάσει την υπ’ αρ. καταθ C ESBM 0/2O 23  ανακοπή κατά του κύρους 

δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) | f f fa —  του

με ΑΦΜ j B g — και 2) ..του

Τιμόθεου, με ΑΦΜ 068282W 9 κατοίκων Πανοράματος Θεσσαλονίκης 

(οδός αρ. οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στη δίκη από τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Τσαγκαλίδη του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης (AM 2176), ο οποίος κατέθεσε έγγραφο 

σημείωμα

ΤΗΣ ΚΑΘ ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανώνυμης εταιρείας με την 

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεωνεπωνυμία

από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακριτικό τίτλο 

πρώην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ ΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο

η οποία εδρεύει H tttfn  επί των

οδών αρ &  και fiOiQRtfflSZfk με Α . Φ . Μ . ^ | Δ.Ο Υ

Φ.Α.Ε με αριθμό ΓΕΜΗ όπως εκπροσωπείται

νόμιμα, η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου και μη



υπόχρεου διάδικου και ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της 

αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία

(οδός 

αριθμ. μητρώου

που εδρεύει στο 

αριθμ.® Ο όροφος, <Βϊ3®

, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η

οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, 

^ ^ ^ ? ( μ ε  Α.Μ 'Δ.Σ. Θεσσαλονίκης: <&99) η οποία κατέθεσε έγγραφο 

σημείωμα.

Οι ανακόπτοντες με την από 23.2.2023 ανακοπή τους, που 

κατατέθηκε στο δικαστήριο αυτό και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά 

τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητά να γίνει αυτή 

δεκτή.

Κατά τη συζήτηση της ανακοπής στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν του ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να 

γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ Μ ΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 973 παρ. 1 και 6 ΚΠολΔ, όπως 

αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 69 Ν. 

4842/2021 και εφαρμόζονται για όσους πλειστηριασμούς 

προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος του στις 1-1-2022 (άρθρα 

116 παρ. 6 περ στ’ και 120 Ν 4842/2021), όπως ο προκείμενος, "1. Αν 

για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που 

είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση που κατατίθεται στον 

υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη Η νέα 

ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του 

πλειστηριασμού δυο (2) μήνες από την ημέρα της δήλωσης και όχι 

πάντως μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημέρα αυτή. Ο 

υπάλληλος του πλειστηριασμού εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά ώστε να
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αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του 

πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του 

Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (β-ΕΦΚΑ) 2. Κάθε δανειστής, εφόσον έχει 

απαίτηση που στηρίζεται, σε εκτελεστό τίτλο και κοινοποίησε σε εκείνον 

κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να 

επισπεύσει τον πλειστηριασμό. 3. Αν ένας δανειστής, άλλος από τον 

επισπεύδοντα, θέλει να επισπεύσει τον πλειστηριασμό κατά την παρ 2, 

πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και να 

συνταχθεί σχετική πράξη. Αν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει 

κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επέχει θέση 

ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη δήλωση στον αρχικώς επισπεύδοντα. Ο 

πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον του ίδιου υπαλλήλου. Ο υπάλληλος του 

πλειστηριασμού εντός πέντε (5) ημερών μεριμνά ώστε να αναρτηθεί η 

γνωστοποίηση της δήλωσης και η ημέρα του πλειστηριασμού στην 

ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών 

Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(θ-ΕΦΚΑ). 6. Αντιρρήσεις για οποιονδήποτε λόγο που αφορά το κύρος 

της δήλωσης συνέχισης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 

ανάρτησης Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά 

μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της και γίνεται με τη 

διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μέσα 

σε έναν (1) μήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η 

άσκηση ενδίκων μέσων ούτε και αίτηση ανάκλησης. Πρόσθετοι λόγοι 

ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που 

κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται 

η ανακοπή, κάτω από την οποία συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται 

στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση" Από



τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι βασική προϋπόθεση της συνέχισης 

του πλειστηριασμού από τον ίδιο τον επισπεύδοντα ή τον εξωδίκως 

υποκατασταθέντα τρίτο δανειστή, περί των οποίων προβλέπει η διάταξη 

του άρθρου 973 ΚΠολΔ, είναι η μη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά 

την ημέρα που είχε οριστεί για οποιονδήποτε λόγο. Από την ίδια δε τη 

διάταξη της παρ 1 του ως άνω άρθρου συνάγεται σαφώς ότι είναι 

αδιάφορος ο λόγος της μη διενέργειας του πλειστηριασμού, που μπορεί 

να οφείλεται τόσο σε πρωτοβουλία ή υπαιτιότητα του επισπεύδοντος, είτε 

γιατί δεν έκρινε εύθετο το χρόνο της διενέργειάς του, είτε διότι μετά από 

μερική καταβολή συμφώνησε με τον οφειλέτη στη ματαίωσή του 

(συναινετική αναστολή), είτε εγκατέλειψε τη διαδικασία, όσο και 

ανεξάρτητα από τη θέλησή του και δη για λόγους ανώτερης βίας ή 

κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης ή βάσει δικαστικής απόφασης ή 

προσωρινής διαταγής, π.χ ασθένεια του επί του πλειστηριασμού 

υπαλλήλου, απαγγελία ακυρότητας του πλειστηριασμού, αναστολή του 

πλειστηριασμού κατ' άρθρο 1000 ΚΠολΔ ή ακόμη και εκ του νόμου 

ματαίωσή του, όπως συνέβη με τη νομοθετική λήψη μέτρων για την 

αποφυγή διασποράς του κορωνοιού COVID  - 19, ενώ με ματαίωση 

παρέχουσα δικαιώματα συνέχισης της διαδικασίας, ακόμη και πριν αυτή 

(ματαίωση) λάβει χώρα, εξομοιώνεται και η εγκατάλειψη του ορισθέντος 

για το μέλλον πλειστηριασμού, όταν δεν τηρήθηκε η αναγκαία 

προδικασία του, ώστε να καθίσταται εκ των προτέρων βέβαιη η μη 

διενέργειά του (βλ. σχετ. ΑΠ 1687/2005 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ, Μπρίνια, 

Αναγκαστική Εκτέλεσις, άρθρο 973, παρ 398α. σελ 1006 - 1007, 

Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη σε Κεραμεύ/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία 

ΚΠολΔ2, άρθρο 973, αρ. 3, σελ. 467, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο 

Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Β ’ έκδοση, Ειδικό μέρος, σελ. 418-419, Β 

Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 973, αρ. 6, σελ. 

884 - 885) Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανακόπτοντες, με την 

κρινόμενη ανακοπή τους, εκθέτουν ότι δυνάμει της με αριθμό
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#*i8f12.10.2021 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ενυπόθηκου 

ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα 

το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Β Μ  Ιβΰ&δ&Λ κατασχέθηκε το 

αναφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας, για απαίτηση απορρέουσα από την με 

αριθμό iPMfflfr2011 και ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 1.6 2022 

ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ^ οβ/π ο λ  tiffiBSS) ο 

οποίος κατόπιν άσκησης της ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ 

και του καθορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 

370.000,00 ευρώ, ορίστηκε εκ νέου για την 25.1.2023, οπότε και 

ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ότι ακολούθως η καθ’ ης προέβη στην 

από 4.2.2023 εντολή συνέχισης πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 966 παρ. 2Α 

ΚΠολΔ, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό των 296.000,00 

ευρώ (80%), οπότε και συντάχθηκε η προσβαλλόμενη με αριθμό 

5.2.2023 δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού της 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Για τους λόγους

αυτούς που εκθέτει στην ανακοπή, ζητούν την ακύρωση της επίδικης 

δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, για την οποία συντάχθηκε η 

ανωτέρω πράξη, απόσπασμα της οποίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων 

του e -  ΕΦΚΑ και με την οποία ορίστηκε πλειστηριασμός της ακίνητης 

περιουσίας τους την 15.3.2023, καθώς και να καταδικαστεί η καθ’ ης στη 

δικαστική τους δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη 

ανακοπή αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου [άρθρα 933 παρ. 1 και 3 και 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, όπως η 

παρ. 1 του άρθρου 933 ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 57 

Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ A 190/13-10-2021) και εφαρμόζεται για όσες 

ανακοπές ασκηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (άρθρο 

116 παρ. 6 περ. α’ Ν. 4842/2021), ήτοι μετά τις 1-1-2022 (άρθρο 120 Ν 

4842/2021), και η παρ 6 του άρθρου 973 ΚΠολΔ ισχύει μετά την 

αντικατάστασή της από το άρθρο 69 Ν 4842/2021 και εφαρμόζεται για



όσους ττλειστηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος 

του στις 1-1-2022 (άρθρα 116 παρ. 6 περ στ’ και 120 Ν. 4842/2021)], 

κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 

επ ΚΠολΔ), έχει δε ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα εντός της κατ' 

άρθρο 973 παρ 6 ΚΠολΔ προθεσμίας, όπως το άρθρο αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 Ν 4842/2021 και εφαρμόζεται για 

όσους πλειστηριασμούς προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος 

του στις 1-1-2022 (άρθρα 116 παρ. 6 περ. στ’ και 120 Ν. 4842/2021), 

ήτοι εντός τριάντα ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της 

γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης και της ημέρας του 

πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του 

Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), δεδομένου ότι η ανάρτηση της 

σχετικής γνωστοποίησης στην ως άνω ιστοσελίδα έλαβε χώρα μετά τη 

σύνταξη της ως άνω πράξης (ήτοι από 15.2.2022 κι έπειτα, δεδομένου 

ότι δεν προσκομίζεται από τους διαδίκους απόσπασμα της ανάρτησης) 

ενώ η κρινόμενη ανακοπή επιδόθηκε στην καθ' ης στις 1.3.2023 (βλ 

προσκομιζόμενη υπ' αριθμ H ttH 11.3.2023 έκθεση επίδοσης της 

δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα 

στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΊΒΠ56Κ&ΐΰΛ)ΰ>& Επομένως, η

κρινόμενη ανακοπή, που κρίθηκε παραδεκτή, πρέπει να γίνει τυπικά 

δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των 

λόγων της.

Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται 

αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα 

χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος». 

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το δικαίωμα θεωρείται ότι ασκείται 

καταχρηστικά, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η 

πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 

που μεσολάβησε, χωρίς κατά νόμο να εμποδίσουν τη γένεση ή να
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επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή τη

μεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις

του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή

κατάστασης που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και

διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, με επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς

συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται, δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί

καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος, να έχει δημιουργηθεί στον

υπόχρεο, από τη συμπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και με

εκείνη του υπόχρεου και μάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος

δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του. Απαιτείται ακόμη οι πράξεις

του υπόχρεου και η υπ’ αυτού δημιουργηθείσα κατάσταση, επαγόμενη

ιδιαίτερα επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη

σύνδεσμο με την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου Μόνη η

μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόμη δημιούργησε την

εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ή ότι δεν

πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη

μεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν,

προσθέτως, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες, κυρίως,

από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου,

ενόψει των οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, η επακολουθούσα

άσκηση του δικαιώματος, που τείνει στην ανατροπή της κατάστασης που

έχει διαμορφωθεί υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και έχει διατηρηθεί

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξέρχεται από τα όρια που

διαγράφονται με την παραπάνω διάταξη. Μόνο το γεγονός ότι η άσκηση

του δικαιώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση επιφέρει βλάβη, έστω και
*

μεγάλη, στον οφειλέτη δεν μπορεί να αποτελέσει κατάχρηση 

δικαιώματος κατ’ άρθρο 281 ΑΚ. παρά μόνο αν το γεγονός αυτό μπορεί 

να συνδυασθεί και με άλλες περιστάσεις, όπως λ.χ. όταν ο δανειστής δεν 

έχει συμφέρον στην άσκηση του δικαιώματος. Έλλειψη όμως 

συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει όταν ο δανειστής, όπως έχει



δικαίωμα αττό τη σύμβαση, αποφασίζει να εισπράξει την απαίτησή του, 

διότι τούτο αποτελεί δικαίωμα συνυφασμένο με τη διαχείριση της 

περιουσίας του, τον τρόπο της οποίας αυτός αποφασίζει, εκτός αν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει υπέρβαση, και μάλιστα προφανής, 

των αρχών της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του οικονομικού ή 

κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος (Βλ ΑΠ 333/2019 ΤΝΠ NOMOS) 

Με τον προβαλλόμενο ως δεύτερο λόγο ανακοπής, οι ανακόπτοντες κατά 

τη δέουσα εκτίμησή του και το πρώτο σκέλος αυτού, διώκουν την 

ακύρωση της προσβαλλόμενης δήλωσης, λόγω αντίθεσής της στις 

διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος 

στην ανωτέρω διάταξη και πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την 

ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρα 

που εξετάστηκε επιμελεία των ανακοπτόντων και την ανάγνωση όλων 

των προσκομισθέντων εγγράφων και από τις ομολογίες των διαδίκων 

ειδικά και μόνον στα πραγματικά γεγονότα, στα οποία αναφέρονται, 

πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Δυνάμει της με 

αριθμό ( ^ ^ 1 8.10.2021 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης 

περιουσίας του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης, με έδρα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (fflf&iEWSt 

κατασχέθηκε αναγκαστικά, με επίσπευση της καθ’ ης εταιρίας 

η ακίνητη περιουσία των ανακοπτόντων και συγκεκριμένα η με αριθμό 0  

αυτοτελής, ανεξάρτητη και διηρημένη οικοδομή -  μονοκατοικία με ΚΑΕΚ

βρίσκεται στο Πανόραμα του Δήμου Πυλαίας -  

Χορτιάτη επί της οδού 1|Ρ® |5Ϊ αρ, @ 0  η οποία περιήλθε στην 

συγκυριότητά τους με το με αριθμ ,̂ jBB#?23.4.1999 συμβόλαιο 

αγοραπωλησίας ακινήτου του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 

Γεωργίου Τσώνου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς στον τόμο και με αριθμό σε 

συνδυασμό με την με αριθμό (&&/2000 πράξη εξόφλησης και άρση
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απαγόρευσης διάθεσης του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου που 

μεταγράφηκε νόμιμα. Το ανωτέρω ακίνητο, που εκτιμήθηκε κατ’ άρθρο 

993 παρ 2 ΚΠολΔ στο ποσό των 243.663,00 ευρώ και κατόπιν 

δικαστικής απόφασης διόρθωσης της τιμής του σε 370.000,00 ευρώ, 

εκτέθηκε σε πλειστηριασμό την 1.6.2022, πλην όμως απέβη άκαρπος 

ελλείψει πλειοδοτών και συντάχθηκε η με αριθμό 1.6.2022 πράξη

ματαίωσης πλειστηριασμού Στη συνέχεια με την με αριθμό 

1.12.2022 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού κατ’ 

άρθρο 966 ΚΠολΔ ορίστηκε με την ίδια τιμή πλειστηριασμός την

25.1.2023, ο οποίος ομοίως κηρύχθηκε άγονος ελλείψει πλειοδοτών και 

συντάχθηκε αυθημερόν η με αριθμό ® Β Β β 2 5 .1.2023 πράξη ματαίωσης 

αναγκαστικού πλειστηριασμού και δυνάμει της από 4.2.2023 εντολής 

συνέχισης κατ’ άρθρο 266 παρ. 2Α ΚΠολΔ, συντάχθηκε η 

προσβαλλόμενη με αριθμό H B 8 B /15.2 2023 πράξη και ορίστηκε 

πλειστηριασμός την 15.3.2023 με τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό 

των 296.000,00 ευρώ. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε, ότι το κατασχεμένο 

ακίνητο αποτελεί την μοναδική και κύρια κατοικία των ανακοπτόντων, οι 

οποίοι διανύουν ο μεν πρώτος το &  έτος, η δε δεύτερη το Φ  έτος, είναι 

συνταξιούχοι και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα 

μάλιστα με τα προσκομιζόμενα ιατρικά έγγραφα του πρώτου των 

ανακοπτόντων, προκύπτει ότι αυτός έχει υποβληθεί σε αφαίρεση 

αδενοκαρκινώματος δεξιού πνεύμονα στις 4.7.2022, έχει παρουσιάσει 

επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής από οκταετίας και ήδη τον Σεπτέμβριο 

του 2022 υποβλήθηκε σε καρδιολογική αγγειοπλαστική στην καρδιά, 

εμφανίζοντας σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Η απαίτηση για την 

οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση απορρέει από την με αριθμό 

1.3.2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία 

καταγγέλθηκε και εκδόθηκε η με αριθμό ggJ8Sa#2011 διαταγή πληρωμής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας 

επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος της μοναδικής κύριας



κατοικίας τους το έτος 2021. Ως εκ τούτου, η άσκηση του δικαιώματος 

της καθ’ ης μία δεκαετία αφού εκδόθηκε ο εκτελεστός τίτλος, για δανειακή 

σύμβαση που καταρτίστηκε, ενόσω οι δανειολήπτες ήταν ήδη 

προχωρημένης ηλικίας και συνεπώς απομακρυσμένοι από την 

παραγωγική και οικονομικά ισχυρή περίοδο της ζωής τους, με την 

εκπλειστηρίαση της μοναδικής τους κατοικίας, ενώ διανύουν τ ο ^ κ α ιφ  

έτος της ηλικίας της και προφανώς αντιμετωπίζουν αμφότεροι σοβαρά 

προβλήματα υγείας, πιθανολογείται ότι υπερβαίνει προφανώς τα όρια 

που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και 

οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και ως εκ τούτου καθίσταται μη 

ανεκτή η μεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής 

αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή 

κατάστασης που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και 

διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, με επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς 

συνέπειες για τους υπόχρεους.

Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος της ανακοπής, κατά το σκέλος του που 

συνίσταται στον ισχυρισμό ότι η συνέχιση του πλειστηριασμού αντίκειται 

στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ, είναι ουσιαστικά βάσιμος. Η εξέταση 

του πρώτου λόγου της ανακοπής, όπως αυτός συνδέεται με το δεύτερο 

σκέλος του δεύτερου λόγου και στηρίζεται σε αντισυνταγματικότητα της 

διάταξης του άρθρου 966 παρ 2 Α  ΚΠολΔ, παρέλκει ως άνευ 

αντικειμένου. Μετά ταύτα πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή και ως προς 

την ουσιαστική βασιμότητά της, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 

ΊΜ Μ β Ίδ.2.2023 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης με την οποία η

καθ’ ης η ανακοπή δήλωσε ότι επισπεύδει δημόσιο αναγκαστικό 

πλειστηριασμό εις βάρος των ανακοπτόντων, ο οποίος θα διεξαχθεί την

15.3.2023, να διαταχθεί η ματαίωση του ανωτέρω πλειστηριασμού και να 

καταδικασθεί η καθ’ ης λόγω της ήττας της στα δικαστικά έξοδα των

U
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ανακοπτόντων (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όττως ορίζεται ειδικότερα στο 

διατακτικό.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων 

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αρ. | ϋ ^ ? 15.2.2023 πράξη δήλωσης συνέχισης

την οποία η καθ’ ης η ανακοπή επισπεύδει δημόσιο αναγκαστικό 

πλειστηριασμό εις βάρος των ανακοπτόντων, ο οποίος θα διεξαχθεί τη

15.3.2023.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη ματαίωση του ανωτέρω πλειστηριασμού.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων, τα 

οποία ορίζει στο ποσόν των -250- διακοσίων πενήντα ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 13 Μαρτίου 2023 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ//] /

ΔΗΜ ΟΣΙΕΥΘ ΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, 

στη Θεσσαλονίκη, την 13 Μαρτίου 2023 χωρίς την παρουσία των 

διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους με την παρουσία της

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς μ ε

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


