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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
Αποτελούμενο

από

το

Δικαστή

Δημήτριο

Μακρή,

Πρόεδρο

Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου
Διοικήσεως του Πρωτοδικείου κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το Ν.
3327/2005 και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2017 για
να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της ενάγουσας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την
επωνυμία «... ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», ως διαδόχου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «..», η οποία εδρεύει
στην Αθήνα, οδός ... αριθ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία
εκπροσωπήθηκε

δια

του

πληρεξουσίου

δικηγόρου

της

Ιωάννη

Γερμανού.
Των εναγομένων α) ... του ... και β) ..., κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης,
οδός ..., οι οποίοι ήταν απόντες και δεν παραστάθηκαν.
Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5.12.2016 αγωγή της, η
οποία κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό
κατάθεσης .../27.1.2017, προσδιορίστηκε δε η συζήτησή της για τη
δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος
δικηγόροι της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να
γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις υπ’ αριθ. ... και .../3.2.2017 εκθέσεις επίδοσης της
δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το
Πρωτοδικείο Ηρακλείου Ανδρονίκης Δαμουλάκη, τις οποίες επικαλείται
και προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο
αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη προσδιορισμού δικασίμου
και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή
της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους
εναγομένους. Οι τελευταίοι όμως εμφανίσθηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά
την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση και συνεπώς πρέπει να δικασθούν
ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση
της υπόθεσης, λόγω της εφαρμοζόμενης διαδικασίας των ασφαλιστικών
μέτρων, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (βλ. Παρμ. Τζίφρα,
Ασφαλιστικά μέτρα, έκδ. Β΄, σελ. 47).
Με την υπό κρίση αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι
ασφαλιστική επιχείρηση, ήδη δε βρίσκεται σε καθεστώς ασφαλιστικής
εκκαθάρισης κατόπιν της υπ’ αριθ. .../8.2.2013

απόφασης της

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της
Τράπεζας

της

Ελλάδος,

νομίμως

δημοσιευθείσα

στο

υπ’

αριθ. .../8.2.2013 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας

της

και

διορίσθηκε

νομότυπα

με

την

υπ’

αριθ. .../25/29.6.2016 απόφαση της ΕΠΑΘ ως εκκαθαριστής αυτής ο
ορκωτός λογιστής ... και επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο
δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Γερμανός. Ότι ο πρώτος εναγόμενος
ασκούσε το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα και εισέπραττε
ασφάλιστρα για λογαριασμό της ενάγουσας, παρακρατώντας την
ανάλογη προμήθειά του, τηρείτο δε από την ενάγουσα σχετικός
δοσοληπτικός λογαριασμός για τις μεταξύ τους συναλλαγές και κατά το
χρόνο της ανάκλησης της αδείας της ενάγουσας υπήρξε χρεωστικό
υπόλοιπο ποσού 55.743,24 ευρώ από μη αποδοθέντα ασφάλιστρα. Ότι
συνήφθη

μεταξύ

της

ενάγουσας

και

του

πρώτου

εναγομένου

διακανονισμός χρέους με σύμβαση εγγυήσεως στις 24.9.2010 και
συμφωνήθηκε να εξοφλήσει ως εξής: α) μέρος της οφειλής 15.000 ευρώ
με τρεις (3) καταβολές 5.000 ευρώ εκάστη στις 10.10.2010, 30.10.2010
και 15.11.2010 και β) το υπόλοιπο μέρος σε 40 μηνιαίες δόσεις εκ των
οποίων 1.743,24 ευρώ η πρώτη και 1.000 ευρώ εκάστη εκ των λοιπών
39, εκδοθεισών προς εξασφάλιση της ενάγουσας 39 ισόποσων
συναλλαγματικών, τις οποίες εγγυήθηκε η δεύτερη εναγομένη. Ότι ο
πρώτος εναγόμενος κατέβαλε μόνο 13.743,24 ευρώ εκ της συνολικής
οφειλής και απομένει ανεξόφλητο υπόλοιπο 42.000 ευρώ, το οποίο
οφείλουν αμφότεροι οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, με βάση
τη σύμβαση αναγνώρισης χρέους και εγγυήσεως, αφού η δεύτερη
εναγομένη εγγυήθηκε το σύνολο των αξιώσεων της ενάγουσας. Ζητεί δε
η ενάγουσα με βάση το ανωτέρω ιστορικό, όπως παραδεκτώς
μετατράπηκε το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής σε αναγνωριστικό, να
αναγνωρισθεί

ότι

οι

εναγόμενοι

οφείλουν

να

της

καταβάλουν

ευθυνόμενοι εις ολόκληρον το ποσό των 42.000 ευρώ, άλλως σύμφωνα
με τις διατάξεις περί αδικοπραξιών άλλως σύμφωνα με τις διατάξεις περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού, νομιμοτόκως από 24.9.2010, ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού άλλως από την επίδοση της αγωγής και
μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης και να επιβληθεί σε βάρος των
εναγομένων η δικαστική της δαπάνη. Κατόπιν της μετατροπής του
καταψηφιστικού

αιτήματος

σε

αναγνωριστικό,

το

αίτημα

περί

προσωρινής εκτελεστότητας καθίσταται άνευ αντικειμένου.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως
εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο
είναι καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 42, 686 επ. ΚΠολΔ, 239
παρ. 4 και 5 του Ν. 4364/2016) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις
διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330, 340, 345, 346, 713 επ., 822 επ.,
847 επ., 914 ΑΚ, 2 παρ. 1 του ν. 1569/1985, 375 ΠΚ και 176 ΚΠολΔ,
όσον αφορά δε τους τόκους, από την επίδοση της αγωγής, καθώς δεν
υπάρχει επίκληση προγενέστερης όχλησης ή δήλη ημέρα εξόφλησης.
Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία επικαλείται και
προσκομίζει η ενάγουσα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Η ενάγουσα είναι ασφαλιστική επιχείρηση, ήδη δε βρίσκεται
σε

καθεστώς

αριθ.

ασφαλιστικής

.../8.2.2013

απόφασης

εκκαθάρισης
της

κατόπιν

Επιτροπής

της

Πιστωτικών

υπ’
και

Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, νομίμως
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθ. ....2.2013 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ, με την οποία
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της και διορίσθηκε νομότυπα με την υπ’
αριθ. ....6.2016 απόφαση της ΕΠΑΘ ως εκκαθαριστής αυτής ο ορκωτός
λογιστής ... και επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος Αθηνών
Ιωάννης Γερμανός. Ο πρώτος εναγόμενος ασκούσε το επάγγελμα του
ασφαλιστικού πράκτορα και εισέπραττε ασφάλιστρα για λογαριασμό της
ενάγουσας, παρακρατώντας την ανάλογη προμήθειά του, τηρείτο δε από
την ενάγουσα σχετικός δοσοληπτικός λογαριασμός για τις μεταξύ τους
συναλλαγές και κατά το χρόνο της ανάκλησης της αδείας της ενάγουσας
υπήρξε

χρεωστικό

υπόλοιπο

αποδοθέντα ασφάλιστρα.

ποσού

55.743,24

ευρώ

από

μη

Συνήφθη μεταξύ της ενάγουσας και του

πρώτου εναγομένου διακανονισμός χρέους με σύμβαση εγγυήσεως στις
24.9.2010 και συμφωνήθηκε να εξοφλήσει ως εξής: α) μέρος της οφειλής
15.000 ευρώ με τρεις (3) καταβολές 5.000 ευρώ εκάστη στις 10.10.2010,
30.10.2010 και 15.11.2010 και β) το υπόλοιπο μέρος σε 40 μηνιαίες
δόσεις εκ των οποίων 1.743,24 ευρώ η πρώτη και 1.000 ευρώ εκάστη εκ
των λοιπών 39, εκδοθεισών προς εξασφάλιση της ενάγουσας 39
ισόποσων

συναλλαγματικών,

τις

οποίες

εγγυήθηκε

η

δεύτερη

εναγομένη. Ο πρώτος εναγόμενος κατέβαλε μόνο 13.743,24 ευρώ εκ της
συνολικής οφειλής και απομένει ανεξόφλητο υπόλοιπο 42.000 ευρώ, το
οποίο οφείλουν αμφότεροι οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, με
βάση τη σύμβαση αναγνώρισης χρέους και εγγυήσεως, αφού η δεύτερη
εναγομένη εγγυήθηκε το σύνολο των αξιώσεων της ενάγουσας.
Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να
αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στην ενάγουσα
το ποσό των 42.000 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής
και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας

βαρύνει τους εναγομένους, λόγω της ήττας τους (άρθρα 176 ΚΠολΔ, 84
παρ. 1 του Ν. 4194/2013).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή, όπως αυτή περιορίστηκε.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στην
ενάγουσα, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των
σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση
της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας, προσδιορίζοντας το ύψος αυτών στο ποσό των χιλίων
τριακοσίων πενήντα (1.350) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη
δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, παρουσία της γραμματέως και
απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις 24
Μαΐου 2017.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(για τη δημοσίευση)

