
ΑΠΟΦΑΣΗ 7848/2014  

Αριθμός κατάθεσης αγωγής: 36100/17-12-2012  

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Φωτεινή Λιάρα, Πρωτοδίκη, την 

οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 

Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Ζωή Φούρκα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 21η Νοεμβρίου 

2013, για να δικάσει τη με αριθμό καταθέσεως 36100/17-12-2012 αγωγή, 

μεταξύ: 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Φ.Σ. του Β., κατοίκου Θεσσαλονίκης , η οποία 

παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημητρίου Τέλλιου 

(Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 8410), που κατέθεσε προτάσεις. 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Ανώνυμης ελληνικής εταιρίας γενικών 

ασφαλειών με την επωνυμία «Η ΕΘΝΙΚΗ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 

η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λ.Συγγρού αρ. 103-105), και παραστάθηκε 

δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεωργίου Μαγουλά (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 

1261), που κατέθεσε προτάσεις. 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την 

επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου αρ.86), διατηρεί 

υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας 

δικηγόρου της Αγγελικής Νάνου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 2555), που ομοίως κατέθεσε 

προτάσεις. Συμπαραστάθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Ελένη - Αναστασία 

Παπαγεωργιάδου. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως στο ακροατήριο οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

I. Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 5 παρ. 2 εδ. β' του 

Ν. 2496/1997, συνάγεται ότι με την ασφαλιστική σύμβαση ο 

συμβαλλόμενος ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 

έναντι ασφαλίστρου στο συμβαλλόμενο λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτον 



 

το ασφάλισμα, δηλαδή την αποζημίωση έως το τυχόν συμφωνημένο 

ανώτατο όριο (ασφαλιστικό ποσό), όταν επέλθει ο ζημιογόνος κίνδυνος, 

από τον οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του 

(ασφαλιστικός κίνδυνος ή ασφαλιστική περίπτωση) κατά την τυχόν 

συμφωνημένη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης (ΑΠ 8/2005, ΕΕμπΔ 

2005, 75). Πρέπει δε να επισημανθεί ότι στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 

του νόμου χρησιμοποιείται ο διεθνώς δόκιμος όρος «λήπτης της 

ασφάλισης», αντί του όρου «ασφαλισμένος», που χρησιμοποιεί ο ΕμπΝ, 

αφού το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον ασφαλιστή μπορεί να μην είναι 

ο ίδιος ασφαλισμένος. Πιο συγκεκριμένα, λήπτης της ασφάλισης είναι το 

πρόσωπο που καταρτίζει την ασφαλιστική σύμβαση με τον ασφαλιστή και 

αναλαμβάνει την πληρωμή των ασφαλίστρων. Ασφαλισμένος δε είναι το 

πρόσωπο που σχετίζεται με την ασφάλιση, αφού αυτή δικό του κίνδυνο 

αφορά, αλλά δεν μετέχει απαραίτητα στις ασφαλιστικές συμφωνίες. 

Ειδικότερα, είναι το πρόσωπο του οποίου το συμφέρον απειλείται από τον 

κίνδυνο (στις ασφαλίσεις ζημιών) ή το πρόσωπο τη ζωή ή την υγεία του 

οποίου αφορά η ασφάλιση (στις ασφαλίσεις προσώπων). Ωστόσο, εκτός 

από τα άνω πρόσωπα με την ασφάλιση σχετίζεται και ο δικαιούχος του 

ασφαλίσματος, εκείνος δηλαδή στον οποίο, όταν πραγματοποιηθεί ο 

ασφαλιστικός κίνδυνος, θα καταβληθεί η ασφαλιστική παροχή (βλ. 

Σκουλούδη, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, σελ. 82-84, Απ. Γεωργιάδη, 

Ενοχ.Δικ. Ειδικό μέρος, τόμ. II, σελ. 670-671). Ο δικαιούχος του 

ασφαλίσματος μπορεί να ταυτίζεται με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον 

ασφαλισμένο, είναι όμως δυνατόν να είναι και τρίτο πρόσωπο. Ο 

προσδιορισμός δε αυτού έχει σημασία, διότι μόνον αυτός νομιμοποιείται 

να ζητήσει την πληρωμή του ασφαλίσματος και να ασκήσει την αγωγή 

κατά του ασφαλιστή (βλ. ΑΠ 169/2007, ΝοΒ 2008, 309, ΕφΘεσ 908/2009, 

ΕΕμπΔ 2010, 401, ΕφΑθ 5328/2007, ΕλλΔνη 2008, 1477, ΕφΠειρ 

705/2005, ΔΕΕ 2006, 1040, I. Ρόκα, Ιδιωτική ασφάλιση, έκδοση 9η, σελ. 

198). Από άποψη εσωτερικής λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, 

των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και του τρόπου υπολογισμού της 

παροχής του ασφαλιστή, η ασφάλιση διακρίνεται σε ασφάλιση ζημιών και 

ασφάλιση ποσού, κατά δε τον Ασφαλιστικό Νόμο και το νόμο για την 

επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης, σε ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση 

προσώπων. Στην πρώτη περίπτωση ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την 



αποκατάσταση της ζημίας του ασφαλισμένου, ενώ στη δεύτερη την 

υποχρέωση να πληρώσει ορισμένο ποσό εφάπαξ ή σε περιοδικές 

παροχές ή να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη οικονομική ζημία που 

προήλθε εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου (βλ. ΕφΠειρ 

705/2005, ό.π., Ρόκα ό.π., σελ. 114). Η ασφάλιση κατά ζημιών είναι 

συνήθως η ασφάλιση πραγμάτων και γενικότερα ενεργητικού, η ασφάλιση 

παθητικού, η θαλάσσια ασφάλιση και ενίοτε η ασφάλιση προσώπων. Η 

ασφάλιση ποσού περιλαμβάνει κυρίως: 1) Κάθε ασφάλιση ζωής, δηλαδή 

α) την ασφάλιση για την περίπτωση θανάτου του λήπτη της ασφάλισης 

(«επί της ίδιας του ζωής»), β) την ασφάλιση για την περίπτωση θανάτου 

τρίτου («επί της ζωής τρίτου»), γ) την ασφάλιση για την περίπτωση 

επιβίωσης του ίδιου του λήπτη της ασφάλισης ή τρίτου, και 2) την 

ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών. Οι συμβαλλόμενοι είναι δυνατόν σε 

ορισμένες περιπτώσεις να συμφωνήσουν την κάλυψη ενός κινδύνου, 

σύμφωνα με το ένα ή το άλλο σύστημα, όπως στην ασφάλιση ατυχημάτων 

που μπορεί να συμφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού (κατ' αποκοπή παροχές) 

και δη ως ασφάλιση ζωής ή ως ασφάλιση κατά ζημιών (καταβολή των 

πραγματικών εξόδων αντιμετώπισης του ατυχήματος, βλ. Ρόκα, ο.π., σελ. 

112-113 και 493). Σε περίπτωση δε που η ασφάλιση ατυχημάτων 

συμφωνηθεί ως ασφάλιση επί της ζωής τρίτου και ορισθεί δικαιούχος του 

ασφαλίσματος, ο ίδιος ο λήπτης της ασφάλισης ή άλλο πρόσωπο, ο τρίτος, 

που θα είναι το πρόσωπο του κινδύνου, θα είναι κατά τη διεθνώς 

παγιοποιημένη αντίληψη ο ασφαλισμένος, δεν θα αντλεί όμως αυτός 

δικαιώματα από τη σύμβαση αλλά ο ορισθείς δικαιούχος του 

ασφαλίσματος (βλ. ΑΠ 169/2007, ΝοΒ 2008, 309, ΕφΘεσ 908/2009, 

ΕΕμπΔ 2010, 401, ΕφΑθ 5328/2007, ΕλλΔνη 2008, 1477, Ρόκα, ο.π., σελ. 

198 και 483). 

II. Εξάλλου, κατά το άρθρο 72 του ΚΠολΔ «Οι δανειστές έχουν 

δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική προστασία ασκώντας τα δικαιώματα του 

οφειλέτη τους, εφόσον εκείνος δεν τα ασκεί εκτός αν συνδέονται στενά με 

το πρόσωπο του». Με τη διάταξη αυτή του ΚΠολΔ ρυθμίζεται αυτοτελώς η 

πλαγιαστική αγωγή, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι ότι 

μέσω αυτής διασφαλίζεται εμμέσως η απαίτηση του ασκούντος αυτήν 

δανειστή δια της προασπίσεως της περιουσίας του οφειλέτη. Η 

πλαγιαστική αγωγή προϋποθέτει ο αδρανών να είναι οφειλέτης του 



 

ασκούντος την πλαγιαστική αγωγή, κατά τη νομολογία όμως είναι δυνατή 

η άσκηση πλαγιαστικής αγωγή και όταν ο αδρανών είναι δανειστής του 

ενάγοντος και υπάρχει έννομο συμφέρον του τελευταίου, που λειτουργεί 

νομιμοποιητικά, καθιστώντας παραδεκτή τη μορφή αυτή δικαστικής 

προστασίας (οιονεί πλαγιαστική αγωγή). Εδώ το έννομο συμφέρον 

έγκειται στο ότι η ικανοποίηση του δανειστή θα έχει συνέπεια την 

απαλλαγή του ενάγοντος από αντίστοιχη, ενδεχομένως, οφειλή του έναντι 

του δανειστή, η οποία ευρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την κατά του 

εναγομένου απαίτηση (βλ. ΠΠρΑΘ 1302/2010, Δημοσίευση Νόμος). 

Περαιτέρω, το άρθρο 69 του ΚΠολΔ εισάγει απόκλιση από τον κανόνα του 

άρθρου 68, το οποίο ορίζει ότι προς άσκηση αγωγής απαιτείται η 

συνδρομή αμέσου εννόμου συμφέροντος, δηλαδή ανάγκης παροχής 

εννόμου προστασίας που να είναι ενεστώσα. Με το άρθρο 69 συγχωρείται 

η άσκηση αγωγής και όταν ακόμη η ανάγκη παροχής εννόμου προστασίας 

δεν είναι ενεστώσα, αλλά μέλλουσα. Έτσι, ενώ κατ' αρχάς θα έπρεπε το 

επίδικο δικαίωμα να είναι απαιτητό κατά το χρόνο της επ' ακροατηρίου 

συζητήσεως, παρέχεται κατ' άρθρο 69 ένδικη προστασία μολονότι το 

επίδικο δικαίωμα θα καταστεί απαιτητό στο μέλλον. Σε όλες όμως τις 

περιπτώσεις του άρθρου 69, με μόνη την επιφύλαξη του εδαφίου δ\ 

προϋποτίθεται ότι ο γενεσιουργός λόγος του επιδίκου δικαιώματος έχει 

ήδη λάβει χώρα κατά το χρόνο της συζητήσεως και απλώς δεν είναι ακόμη 

το δικαίωμα απαιτητό, ούτε θα είναι μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως 

(βλ. Μπέη: Πολιτική Δικονομία άρθρο 69 σελ. 375). Κατά τη διάταξη της 

παρ. 1 εδ δ' του άρθρου 69 είναι επιτρεπτή η παροχή έννομης προστασίας 

και πριν τη γέννηση του δικαιώματος και ειδικότερα όταν η γέννηση ή 

άσκηση του δικαιώματος, που θεσπίζεται από το νόμο ή τη σύμβαση 

εξαρτάται από την έκδοση απόφασης συνήθως διαπλαστικής, αλλά και 

καταψηφιστικής (βλ. Κεραμέα, Νίκα - Κονδύλη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρου 

69, σελ. 149). 

III. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 410, 411 

ΑΚ, 189 επομ. ΕμπΝ και 1, 7, 31 και 32 του Ν. 2496/1997 και 298 ΑΚ 

συνάγεται ότι ο ασφαλισμένος, με ομαδική ασφάλιση, που καλύπτει τον 

κίνδυνο ασθενείας, δικαιούται να απαιτήσει την ασφαλιστική παροχή 

(ασφάλισμα) από την ασφαλιστική εταιρεία, για τα εισοδήματα που θα 

απωλέσει από την εργασία του, λόγω της επίδρασης της ασθενείας του 



στην ικανότητα για εργασία. Η αποζημίωση (ασφάλισμα) δεν ταυτίζεται 

κατ' ανάγκη με το ποσοστό αναπηρίας, αλλά είναι αντίστοιχη με την 

απολεσθείσα ικανότητα για απόκτηση εισοδημάτων, η οποία 

αποδεικνύεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αφού είναι δυνατόν να 

υπάρχει μεγάλη αναπηρία με μικρή επίπτωση στην ικανότητα απόκτησης 

εισοδημάτων και αντιστρόφως. Ερευνάται, δηλαδή, η δυσμενής συνέπεια 

που έχει η βλάβη του σώματος ή της υγείας στη συγκεκριμένη οικονομική 

δραστηριότητα του προσώπου. Αυτό που λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό της αποζημιώσεως είναι αν η βλάβη του σώματος του 

ασφαλισμένου έστω και μόνιμη επηρεάζει ή δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθμό 

την επαγγελματική (οικονομική) του δραστηριότητα. Το δικαστήριο που 

κρίνει την αγωγή αποζημιώσεως δεν δεσμεύεται ως προς τη διάρκεια και 

το ποσοστό ανικανότητας από σχετικές αποφάσεις άλλων οργάνων ή 

προσώπων, τα οποία στον κύκλο της αρμοδιότητας τους προσδιορίζουν 

την ανικανότητα του παθόντος με άλλα κριτήρια. Η ασφάλιση καλύπτει τον 

κίνδυνο ασθενείας που δημιουργεί βλαπτικές συνέπειες στον 

ασφαλισμένο και ιδίως την ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και την αδυναμία 

να εργασθεί (ΑΠ 1303/2009, Δημοσίευση Νόμος). 

IV. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 185, 189 και 

192 ΑΚ, 189 και 192 ΕμπΝ προκύπτει ότι η ασφαλιστική σύμβαση 

καταρτίζεται με απλή συναίνεση, συντελείται από το χρόνο αποδοχής της 

αίτησης για ασφάλιση από τον ασφαλιστή, η οποία μπορεί να υποδηλωθεί 

και σιωπηρώς με την αποστολή του ασφαλιστηρίου στον αιτούντα και 

αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο, για το κύρος του οποίου αρκεί μόνο η 

υπογραφή του ασφαλιστή. Οι αναγραφόμενοι στο ασφαλιστήριο έγγραφο 

χειρόγραφοι και έντυποι όροι δεσμεύουν τον ασφαλισμένο, όταν συντρέχει 

μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) ο ασφαλισμένος τους έχει 

υπογράψει, β) έχει υπογράψει τους χειρόγραφους όρους, οι οποίοι 

παραπέμπουν στους έντυπους, γ) επικαλείται το ασφαλιστήριο και το 

προσάγει στο δικαστήριο και δ) γνώριζε τους όρους αυτούς και τους 

αποδέχθηκε. Όμως, οι διάφορες ρήτρες που περιέχονται στο 

ασφαλιστήριο μπορεί να αποτελούν όχι ειδικούς όρους της σύμβασης, 

αλλά ειδικότερες συμβάσεις, ενσωματωμένες στην κύρια σύμβαση 

ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, πρέπει κάθε φορά να εξετάζεται η συνδρομή 

και των τεσσάρων προϋποθέσεων, που απαιτούνται για το κύρος της κάθε 



 

επιμέρους σύμβασης, που συνιστά η ρήτρα. Κατά συνέπεια, αν για το 

κύρος της ειδικότερης αυτής δικαιοπραξίας, που ενσωματώνεται στην 

κύρια, ο νόμος απαιτεί τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, όπως η 

τήρηση του τύπου, η ειδικότερη αυτή δικαιοπραξία θα είναι έγκυρη και 

δεσμευτική, μόνον αν έχουν τηρηθεί οι πρόσθετες αυτές προϋποθέσεις. Η 

ρήτρα δε, με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αποκλειστικά αρμόδιο 

για μελλοντικές διαφορές, δεν αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού 

περιεχομένου του ασφαλιστηρίου (192 ΕμπΝ), αλλά ειδικότερη δικονομική 

σύμβαση, ενσωματωμένη στην κύρια ασφαλιστική σύμβαση και διέπεται 

από τις δικές της αρχές. Έτσι, αν μεταξύ των συμβαλλομένων 

συνομολογήθηκε η ως άνω ρήτρα, για το έγκυρο της οποίας απαιτείται, 

κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 43 ΚΠολΔ, 159, 160 ΑΚ (τα 

οποία αναλογικώς εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή, αφού 

πρόκειται για δικονομική σύμβαση), υπογραφή των συμβαλλομένων, η 

επίκληση και προσκομιδή του ανυπόγραφου ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

δεν αναπληρώνει την ελλείπουσα υπογραφή και δεν καθιστά έγκυρη την 

περί αποκλειστικής αρμοδιότητας ρήτρα (ΕφΘεσ 1687/2011, ΕπισΕμπΔ 

2011,1104, ΕφΘεσ 2668/2008, Αρμ 2010,1189). 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή της, όπως το 

περιεχόμενο της εκτιμάται, η ενάγουσα εκθέτει ότι με τη δεύτερη 

εναγόμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρία κατήρτισε στη Θεσσαλονίκη, τις 

αναφερόμενες σε αυτήν (αγωγή) τρεις ιδιωτικές συμβάσεις στεγαστικού 

τοκοχρεωλυτικού δανείου, για την επισκευή και συντήρηση της κύριας 

κατοικίας της, ποσού 44.020,00, 40.000,00 και 50.000,00 ευρώ 

αντίστοιχα. Ότι δυνάμει του αναφερόμενου ομοίως στο δικόγραφο 

συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης και σύμφωνα με τους ειδικότερους 

όρους αυτού, η πρώτη εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, δια του 

εδρεύοντος ενταύθα υποκαταστήματος της, ανέλαβε την υποχρέωση της 

ασφάλισης της για τον κίνδυνο της απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής 

ανικανότητας της εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, η οποία συνίστατο 

στην υποχρέωση καταβολής στη δικαιούχο του ασφαλίσματος - δεύτερη 

εναγόμενη τράπεζα των ασφαλισμάτων, δηλαδή των ανεξόφλητων, κατά 

το χρόνο επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου και ειδικότερα κατά το 

χρόνο της αναγνώρισης της ανωτέρω ανικανότητας υπολοίπων. Ότι 



πάσχουσα από σκλήρυνση κατά πλάκας, την 11-03-2011 κρίθηκε από την 

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Ν. Θεσσαλονίκης της 

Αποκεντρωμένης   Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ανάπηρη κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 67%. Ότι η ίδια, αμέσως μετά την έκδοση της 

σχετικής γνωμάτευσης της ανωτέρω Πρωτοβάθμιας   Υγειονομικής   

Επιτροπής,   γνωστοποίησε στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία τη 

διάγνωση της ασθένειας της και τη συνεπεία    αυτής    επέλευση    

του    ασφαλιστικού κινδύνου, αποστέλλοντας   την   ως   άνω   

απόφαση   της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και όλα τα 

ιατρικά έγγραφα που την αφορούσαν. Ότι καίτοι επελθόντος του 

ασφαλιστικού κινδύνου η πρώτη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία όφειλε, 

βάσει των δανειστικών συμβάσεων και του ομαδικού ασφαλιστηρίου, να 

καταβάλει στη δικαιούχο  τράπεζα  και   ήδη  δεύτερη  εναγομένη  τις 

σχετικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συνολικού ποσού 83.187,34 

(23.462,16 +22.142,07+37.574,11 αντίστοιχα, για έκαστο εκ των δανείων) 

ευρώ, δεν υπήρξε συνεπής στην εν λόγω υποχρέωση της, επικαλούμενη 

αδικαιολόγητα για τις δύο πρώτες εκ των συμβάσεων στεγαστικού δανείου 

ότι οφείλει (η ενάγουσα), για την απόδειξη της αναπηρίας της, να 

προσκομίσει απόφαση αναγνώρισης αυτής από την αρμόδια επιτροπή 

του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, ενώ για την τρίτη ότι υπέβαλε κατά 

την ασφάλιση της ψευδή δήλωση για την κατάσταση της υγείας της, ενώ 

εάν είχε προβεί σε αληθή αναφορά του ιατρικού ιστορικού της δεν θα ήταν 

εφικτή η υπαγωγή της στο ομαδικό ασφαλιστήριο. Ότι περαιτέρω, η 

αντίδικος της ασφαλιστική εταιρία κατήγγειλε ακύρως (για το λόγο που 

αναλυτικά εκτίθεται στο δικόγραφο), κατά την αναφερόμενη στο 

δικόγραφο ημερομηνία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθ' ο μέρος αυτό 

αφορούσε την τρίτη δανειστική σύμβαση. Ότι η δεύτερη εναγόμενη 

τραπεζική εταιρία, δικαιούχος του ασφαλίσματος, αδρανεί και 

αντισυμβατικά δεν προβαίνει στην είσπραξη του ασφαλίσματος, 

εγείροντας κατά της πρώτης εναγομένης τη σχετική αγωγή. Ότι από την 

επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, έως και την άσκηση της κρινόμενης 

αγωγής η δεύτερη εναγομένη συνέχιζε να εισπράττει τις δόσεις των τριών 

δανείων, αναλαμβάνοντας τα σχετικά ποσά από τον τραπεζικό 

λογαριασμό της και ειδικότερα για το πρώτο δάνειο έχει εισπράξει το ποσό 



 

των 6.518,08 ευρώ, για το δεύτερο δάνειο το ποσό των 8.301,02 ευρώ και 

για το τρίτο δάνειο το ποσό των 9.108,75 ευρώ. Ότι καθ' ο μέρος οι 

καταβολές των εν λόγω τοκοχρεωλυτικών δόσεων καλύπτονται από το 

ποσό του ασφαλίσματος, δικαιούται να αναζητήσει τα παραπάνω ποσά 

από την εναγόμενη τράπεζα, για αιτία που έληξε (καθόσον μετά την 

καταβολή του ασφαλίσματος, επέρχεται η λήξη των σχετικών 

συμβάσεων), ενόψει του ότι η τελευταία, μετά την είσπραξη του 

ασφαλίσματος, που καλύπτει και αυτά (ως άνω ποσά), κατ' ουσίαν θα έχει 

εισπράξει δύο φορές τη σχετική αξίωση της. Με βάση το ιστορικό αυτό η 

ενάγουσα ζητεί: α) να υποχρεωθεί η πρώτη εναγόμενη ασφαλιστική 

εταιρία να καταβάλει στη δεύτερη εναγόμενη τράπεζα, το συνολικό ποσό 

των 83.178,34 ευρώ, ως δικαιούχο των ένδικων ασφαλιστικών 

αποζημιώσεων, σε εκτέλεση των σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων, με 

το νόμιμο τόκο από την 11-03-2011, ήτοι την ημερομηνία επέλευσης του 

ασφαλιστικού κινδύνου, άλλως από την επομένη επιδόσεως της αγωγής 

και β) να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη τράπεζα να της καταβάλει, 

λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, το συνολικό ποσό των 23.927,85 

(6.518,08 + 8.301,02 + 9.108,75) ευρώ, καθώς και οιοδήποτε ποσό 

αναγκασθεί επιπλέον να καταβάλει έως τη συζήτηση της αγωγής, με το 

νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων δόσεων, άλλως 

από την επίδοση της αγωγής, διότι σε περίπτωση καταδίκης της πρώτης 

εναγομένης να καταβάλει σε αυτήν (δεύτερη εναγομένη) το υπό στοιχείο 

(α) αιτούμενο κονδύλιο, ως προς το αμέσως παραπάνω αναφερόμενο 

ποσό των 23.927,85 ευρώ, θα έχει καταστεί αδικαιολόγητα πλουσιότερη. 

Ζητεί ακόμη να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη  απόφαση προσωρινώς 

εκτελεστή  και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στην καταβολή των 

δικαστικών εξόδων της. 

Με αυτό το περιεχόμενο και τα ως άνω αιτήματα το κρινόμενο 

δικόγραφο, στο οποίο σωρεύεται οιονεί πλαγιαστική αγωγή, κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 72 ΚΠολΔ, στρεφόμενη κατά της πρώτης 

εναγομένης και αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού, στρεφόμενη κατά της 

δεύτερης εναγομένης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 69 παρ.1 περ.δ' ΚΠολΔ, 

αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου 

[άρθρα 14 παρ.2 (ενόψει του ότι το ζήτημα της ακυρότητας της 



καταγγελίας του ομαδικού ασφαλιστηρίου - καθ' ο μέρος αυτό αφορά την 

τρίτη δανειστική σύμβαση - για το οποίο γίνεται λόγος στο δικόγραφο, θα 

κριθεί παρεμπιπτόντως, στο πλαίσιο έρευνας της ουσιαστικής 

βασιμότητας του υπό στοιχείο "α" κυρίου αιτήματος - ΜΠρΑΘ 3021/2012, 

Επιδικία 2012,477), 25 παρ.2 ΚΠολΔ (για τις διαφορές που απορρέουν 

από την αυτοτελή δράση του υποκαταστήματος, τα νομικά πρόσωπα 

δωσιδικούν και στα δικαστήρια της περιφέρειας του υποκαταστήματος - 

ΕφΑθ 1951/1988, Αρμ 1988,1217)] απορριπτόμενων ως αβασίμων των 

ισχυρισμών των εναγομένων περί καθ' ύλην και κατά τόπον 

αναρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου, για την εκδίκαση της 

κρινόμενης διαφοράς. Σημειώνεται ότι για τη θεμελίωση της περί κατά 

τόπον αναρμοδιότητας ενστάσεως τους, οι εναγόμενες επικαλούνται 

σχετική ρήτρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (άρθρο 11 - Μέρος Δεύτερο 

- Γενικοί Όροι), σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν μεταξύ των 

συμβαλλομένων, ως αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας. Ωστόσο, από τα 

μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενα από αμφότερες τις διάδικες πλευρές 

έγγραφα, που παραδεκτά επισκοπούνται, προς έλεγχο της εν λόγω 

ενστάσεως, προκύπτει ότι το υπ' αριθμ. 2991/8 ομαδικό ασφαλιστήριο, το 

οποίο υπεγράφη από τις εναγόμενες (ασφαλιστική εταιρία και τράπεζα), 

δεν υπεγράφη από την ενάγουσα και ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στην υπό στοιχείο (IV) νομική σκέψη, η περιεχόμενη σε αυτό 

ανωτέρω ρήτρα, που αποτελεί δικονομική σύμβαση, δεν δεσμεύει αυτήν 

και δεν καθιδρύει αποκλειστική τοπική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της 

Αθήνα για τις ένδικες διαφορές, ενώ επιπλέον, η επίκληση και προσκομιδή 

του ανυπόγραφου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και των γενικών αυτού 

όρων από την ανωτέρω διάδικο (ενάγουσα) δεν αναπληρώνει την 

ελλείπουσα υπογραφή της και δεν καθιστά έγκυρη την περί αποκλειστικής 

αρμοδιότητας ρήτρα, ως αβασίμως διατείνονται οι εναγόμενες εταιρίες, με 

βάση τα ομοίως αναφερόμενα στην αυτή νομική σκέψη. Περαιτέρω, η 

πρώτη εκ των σωρευόμενων αγωγών (πλαγιαστική αγωγή), η οποία 

στρέφεται κατά της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, είναι νόμιμη, 

σύμφωνα και με τα όσα εκτίθενται στις υπό στοιχεία (I), (II) και (III) νομικές 

σκέψεις της παρούσας αποφάσεως, στηριζόμενη στις διατάξεις των 

άρθρων 298, 340, 345, 346, 361 και 410 ΑΚ, 1, 7, 9, 27, 28, 31 και 32 του 

Ν. 2496/1997 και 72, 176, 907, 908 ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο 



 

αίτημα της καταβολής τόκων ως προς το ποσό των 83.187,34 ευρώ από 

την 11-03-2011 (ημέρα επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου), το οποίο 

απορρίπτεται ως μη νόμιμο, καθόσον από τις συνδυασμένες διατάξεις των 

άρθρων 1 και 7 παρ. 7 του Ν. 2496/1997 δεν καθιερώνεται δήλη ημέρα 

πληρωμής της υποχρέωσης του ασφαλιστή, ώστε μετά την πάροδο της 

οποίας ο τελευταίος να καθίσταται υπερήμερος και να οφείλει τόκους 

υπερημερίας και συνεπώς η σχετική απαίτηση κατά του ασφαλιστή 

καθίσταται τοκοφόρος, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 340 

και 345 ΑΚ, από τη δικαστική ή εξώδικη όχληση αυτού (ΑΠ 1413/2005 

ΕλλΔνη 2008,105, ΕφΘεσ 908/2009, Αρμ. 2010, 1189 -αντιθέτως νόμιμο 

τυγχάνει το ασκηθέν επικουρικά παρεπόμενο αίτημα περί επιδικάσεως 

τόκων από την επομένη επιδόσεως της αγωγής και έως την ολοσχερή 

εξόφληση). Περαιτέρω, η σωρευόμενη αγωγή αδικαιολόγητου 

πλουτισμού, η οποία στρέφεται κατά της δεύτερης εναγόμενης τράπεζας, 

καθ' ο μέρος ζητείται δια αυτής να υποχρεωθεί η τελευταία να καταβάλει 

στην ενάγουσα οιοδήποτε επιπλέον ποσό αυτή έχει τυχόν ήδη καταβάλει, 

για το χρονικό διάστημα από την άσκηση της αγωγής έως τη συζήτηση 

της, τυγχάνει αόριστη και απορριπτέα, διότι δεν καθορίζεται το αντικείμενο 

της έννομης προστασίας που ζητείται. Αντιθέτως, καθ' ο μέρος αξιώνεται 

δια αυτής η καταβολή εκ μέρους της εναγομένης του ποσού των 23.927,85 

ευρώ είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 

904, 912 ΑΚ, 69 παρ.δ', 176, 907 και 908 ΚΠολΔ. Το παρεπόμενο όμως 

αίτημα περί καταβολής τόκων τυγχάνει νόμιμο μόνο για το χρόνο από την 

επομένη επιδόσεως της αγωγής και εντεύθεν (επικουρικά ζητείται η 

έναρξη της τοκοφορίας από το εν λόγω χρονικό σημείο), και όχι από την 

ημερομηνία κατάθεσης κάθε επιμέρους ποσού, εξ αυτών που απαρτίζουν 

την ως άνω αξίωση, καθόσον η εν λόγω ημερομηνία δεν ταυτίζεται, με 

βάση τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο, με το χρόνο κατά τον οποίο η 

εναγόμενη τράπεζα όφειλε να προβλέψει την αναζήτηση (άρθρο 912 ΑΚ). 

Συνακόλουθα, αμφότερες οι σωρευόμενες αγωγές, καθ' ο μέρος κρίθηκαν 

νόμιμες, πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω και από την άποψη της 

ουσιαστικής βασιμότητας τους, ενόψει του ότι καταβλήθηκε το αναλογούν 

στο καταψηφιστικό αίτημα τους τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. υπ' αριθμ. 

4942660/2014 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, υπ' 

αριθμ. 7885785/2014 γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της 



Ελλάδος και την υπ' αριθμ. 57/2014 απόδειξη είσπραξης της ιδίας 

τράπεζας). 

Οι εναγόμενες, με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους, κατ' 

εκτίμηση των όσων διαλαμβάνονται σε αυτές, προβάλλουν τους 

ακόλουθους ισχυρισμούς: α) Ότι η ενάγουσα δεν νομιμοποιείται 

ενεργητικά προς άσκηση της ένδικης πλαγιαστικής αγωγής, διότι με το υπ' 

αριθμ. 2991/8 ομαδικό ασφαλιστήριο, που καταρτίσθηκε μεταξύ τους, με 

ασφαλιζόμενη εν προκειμένω αυτήν, ορίσθηκε δικαιούχος του 

ασφαλίσματος η δεύτερη εξ αυτών (εναγόμενη τράπεζα) και ως εκ τούτου 

η αντίδικος τους δεν νομιμοποιείται να ζητήσει να υποχρεωθεί η πρώτη να 

καταβάλει στη δεύτερη το ασφάλισμα, καθόσον το δικαίωμα αυτό ανήκει 

μόνο στην τελευταία (δεύτερη εναγόμενη τράπεζα). Ο ανωτέρω 

ισχυρισμός καθ' ο μέρος προβάλλεται   από   τη   δεύτερη   

εναγόμενη   τράπεζα τυγχάνει απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι το 

δικόγραφο της πλαγιαστικής αγωγής δεν στρέφεται εναντίον της και ως εκ 

τούτου αυτή δεν έχει έννομο συμφέρον για την προβολή του. Περαιτέρω, 

καθ' ο μέρος προβάλλεται   από   την  εναγόμενη   ασφαλιστική   

εταιρία, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στην υπό στοιχείο (II) νομική σκέψη, καθόσον η ενάγουσα 

με την κρινόμενη αγωγή της δεν ζητεί την καταβολή του ασφαλίσματος 

στην ίδια, αλλά ασκεί πλαγιαστικώς το δικαίωμα αυτό της δανείστριας 

τράπεζας, έχοντας έννομο συμφέρον προς τούτο, συνιστάμενο στο ότι η 

ικανοποίηση της δανείστριας τράπεζας θα έχει ως συνέπεια την 

απαλλαγή της από την υποχρέωση πληρωμής των δανείων, β) Ότι σε 

κάθε περίπτωση η πλαγιαστική αγωγή ασκείται πρόωρα, διότι στο ίδιο 

δικόγραφο ασκείται ευθεία αγωγή κατά της δανείστριας τράπεζας και 

ταυτόχρονα πλαγιαστική αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, και ως εκ 

τούτου δεν έχει γεννηθεί ακόμη η αξίωση της ενάγουσας κατά της 

τράπεζας, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για αδράνεια της ιδίας, η οποία 

συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση της πλαγιαστικής αγωγής. Ο 

ισχυρισμός αυτός, καθ' ο μέρος προβάλλεται από τη δεύτερη εναγόμενη 

τυγχάνει απορριπτέος ως απαράδεκτος για το λόγο που αναφέρεται 

παραπάνω, αναφορικά με τον υπό στοιχείο (α) ισχυρισμό, ενώ καθ' ο 

μέρος προβάλλεται από την πρώτη εναγόμενη εταιρία τυγχάνει 

απορριπτέος ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, καθόσον 



 

στην προκείμενη περίπτωση, προϋπόθεση της αδράνειας της εναγόμενης 

τράπεζας δεν είναι η γέννηση της αξίωσης του αδικαιολόγητου 

πλουτισμού της ενάγουσας εναντίον της, αλλά αντίθετα η γέννηση της εν 

λόγω αξιώσεως της ενάγουσας προϋποθέτει την έκδοση εκτελεστής 

απόφασης, περί καταδίκης της πρώτης εναγομένης στην καταβολή του 

ασφαλίσματος στη δανείστρια τράπεζα-δεύτερη εναγομένη. 

Από τις ένορκες καταθέσεις των ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου εξετασθέντων μαρτύρων (εξετάσθηκε ένας μάρτυρας από την 

πλευρά της ενάγουσας και μία μάρτυρας από την πλευρά των 

εναγομένων), οι οποίες (ένορκες καταθέσεις) περιλαμβάνονται στα 

ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, από την κάτωθι 

αναφερόμενη ομολογία της ενάγουσας και από όλα ανεξαιρέτως τα 

έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν (ορισμένα εξ 

αυτών αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω χωρίς όμως να παραλείπεται 

κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς), αποδείχθηκαν τα 

κάτωθι πραγματικά περιστατικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση: Η 

ενάγουσα συνήψε με τη δεύτερη εναγόμενη ανώνυμη τραπεζική εταιρία 

στη Θεσσαλονίκη τις ακόλουθες τρεις συμβάσεις στεγαστικού 

τοκοχρεωλυτικού δανείου, για την επισκευή της κείμενης ενταύθα, επί της 

οδού Σ. αρ.21 κατοικίας της και συγκεκριμένα: α) την 09-10-2002 συνήψε 

την υπ' αριθμ. ///////1981 σύμβαση, με την οποία έλαβε στεγαστικό 

τοκοχρεωλυτικό δάνειο ποσού 44.020,00 ευρώ, αποπληρωτέο εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ετών, σε 180 μηνιαίες δόσεις, β) την 

21-02-2006 συνήψε την υπ' αριθμ. /////6883 σύμβαση, με την οποία έλαβε 

τοκοχρεωλυτικό δάνειο ποσού 40.000,00 ευρώ, αποπληρωτέο εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ετών, σε 120 δόσεις και γ) την 26-06-2007 συνήψε 

την υπ' αριθμ./////////9175 σύμβαση, με την οποία έλαβε τοκοχρεωλυτικό 

δάνειο ποσού 50.000,00 ευρώ, αποπληρωτέο εντός προθεσμίας δώδεκα 

(12) ετών, σε 140 μηνιαίες δόσεις. Στο πλαίσιο της δανειακών αυτών 

συμβάσεων, υπέβαλε ενταύθα, στη δεύτερη εναγόμενη τράπεζα, όπως 

της ζητήθηκε από αυτήν, τις υπ' αριθμ. ///881/19-05-2006, 

////212/22-05-2006 και /////77/28-06-2007 αιτήσεις προς την πρώτη 

εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία περί συμμετοχής της στο υπ' αριθμ. 

2991/8 ασφαλιστήριο συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης. Ειδικότερα, με τις 

παραπάνω αιτήσεις της ζήτησε να ενταχθεί στο εν λόγω ομαδικό 



ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής για τον κίνδυνο θανάτου και μόνιμης ολικής 

ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, ενώ επιπλέον όρισε ως δικαιούχο 

του ασφαλίσματος τη δεύτερη εναγόμενη τράπεζα. Η προαναφερόμενη 

ασφαλιστική σύμβαση είχε καταρτισθεί μεταξύ των εναγομένων, ήτοι της 

ασφαλιστικής εταιρίας και της δανείστριας τράπεζας, κατόπιν αιτήματος 

της τελευταίας, ως λήπτριας της ασφάλισης και αφορούσε τους 

δανειολήπτες των στεγαστικών της δανείων. Επί των ως άνω αιτήσεων 

της ενάγουσας εκδόθηκαν αντίστοιχα τα από 19-05-2006, 22-05-2006 και 

28-06-2007 έγγραφα της εναγόμενης τραπεζικής εταιρίας, δυνάμει των 

οποίων βεβαιώθηκε ότι η ενάγουσα ως λήπτρια των προαναφερόμενων 

στεγαστικών δανείων υπήχθη στο υπ' αριθμ. 2991/8 ομαδικό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για καλύψεις ζωής και μόνιμης ολικής 

ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους αυτού 

(ομαδικού συμβολαίου) και τους όρους που αναφέρονται στις αντίστοιχες 

σχετικές υπ' αριθμ. ////881, /////12 και ///177 αιτήσεις της. Στις εν λόγω 

αιτήσεις περιέχονται ορισμοί και γενικοί όροι της ασφαλιστικής σύμβασης, 

όπως είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των εναγόμενων εταιριών. Συγκεκριμένα, 

στην ενότητα (5) με τίτλο «περίληψη όρων ασφάλισης ζωής και μόνιμης 

ολικής ανικανότητας», ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος 

καταστεί ολικά ανίκανος εξαιτίας ασθενείας και με την προϋπόθεση ότι: α) η 

ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου αποδειχθεί μόνιμη και συνεχής για 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και β) ο ασφαλισμένος θα προσκομίσει 

μέσα σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία, που η ολική 

ανικανότητα του αποδειχθεί μόνιμη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που την 

αποδεικνύουν, τότε η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλει στην Εθνική 

Τράπεζα το υπόλοιπο του δανείου (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 

του στην ασφάλιση), κατά την ημερομηνία πληρωμής της τοκοχρεωλυτικής 

δόσης, η οποία συμπίπτει ή ακολουθεί την δωδεκάμηνη περίοδο συνεχούς 

ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου». Επιπλέον, ορίζεται ότι ολική 

ανικανότητα θεωρείται η ανικανότητα που καθιστά τον ασφαλιζόμενο 

ανίκανο σε ποσοστό τουλάχιστον 67% να εκτελέσει οποιαδήποτε 

εξαρτημένη ή όχι επικερδή εργασία ή απασχόληση, ενώ μόνιμη ολική 

ανικανότητα θεωρείται η ολική ανικανότητα που διαρκεί για το υπόλοιπο 

της ζωής (ισόβια) του ασφαλιζόμενου (διευκρινίζεται επίσης ότι σε 

περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ασφαλισμένου που οφείλεται σε 



 

αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο ματιών, των δύο 

χεριών, των δύο ποδιών, του ενός ματιού και του ενός χεριού ή ποδιού, 

του ενός χεριού και του ενός ποδιού, συμπεριλαμβανόμενης και της ολικής 

παράλυσης ή σε αθεράπευτη φρενοβλάβεια, που καθιστά τον 

ασφαλιζόμενο ανίκανο για κάθε εργασία ή ενασχόληση, δεν θα ισχύσει η 

προϋπόθεση της δωδεκάμηνης περιόδου συνεχούς ολικής ανικανότητας 

του). Όπως προαναφέρθηκε, τα ως άνω αναφερόμενα ζητήματα 

ρυθμίζονται όμοια και στο υπ' αριθμ. 2991/8 ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

στους όρους του οποίου παραπέμπουν και οι σχετικές αιτήσεις 

συμμετοχής. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι την 27η-07ου-2007, ήτοι σε χρόνο 

κατά τον οποίο η ενάγουσα είχε ήδη υπαχθεί στο ομαδικό ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο και για την τρίτη δανειστική σύμβαση που είχε υπογράψει, σε 

μαγνητική τομογραφία, στην οποία είχε υποβληθεί, διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη «ευρημάτων στην περικοιλιακή και υποφλοιώδη λευκή ουσία των 

εγκεφαλικών ημισφαιρίων, που απεικονίζονταν διάσπαρτες και 

συρρέουσες εστίες υψηλού σήματος στις εικόνες T2-W και FLAIR και 

μπορούν να αποδοθούν σε απομυελινωτική νόσο», όμως έλαβε (η ως άνω 

διάδικος-ενάγουσα) τη διαβεβαίωση του ιατρού της περί μη ύπαρξης 

λόγους ανησυχίας της, λόγω έλλειψης έτερων επαρκών στοιχείων, ικανών 

να καταδείξουν ότι είχε προσβληθεί από την ανωτέρω ασθένεια. Ωστόσο, 

η υγεία της ενάγουσας παρουσίασε προβλήματα από το έτος 2008 και 

εντεύθεν, τα οποία σταδιακά επιδεινώνονταν. Ειδικότερα, αρχικά το έτος 

2008 εμφάνισε κατά διαστήματα ελαφρύ μούδιασμα στα πόδια και 

ολιγόλεπτη απώλεια της ισορροπίας της, χωρίς ωστόσο και πάλι να 

εκτιμηθεί από τους αρμόδιους ιατρούς, που την εξέτασαν, ότι υπήρχε 

υποψία σκλήρυνσης κατά πλάκας, ενώ το έτος 2010 πλέον είχε σοβαρές 

ορθοκυστικές διαταραχές και έντονη αδυναμία στο βάδισμα, δυνάμενη να 

περπατήσει μόνο για λίγα λεπτά της ώρας, συμπτώματα τα οποία 

δημιούργησαν στον προσωπικό ιατρό της υπόνοια ότι είχε προσβληθεί 

από την ασθένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Εντέλει, την 11-03-2011 

διαγνώσθηκε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Ν. 

Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ. ότι πάσχει από 

υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, παραπάρεση, δυσχέρεια 

βάδισης και ορθοκυστικές διαταραχές και βεβαιώθηκε ότι το ποσοστό της 

αναπηρίας της είναι μεγαλύτερο από 67% (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 



//////11-03-2011 σχετική βεβαίωση). Μετά την ανωτέρω διάγνωση, η 

ενάγουσα, ισχυριζόμενη ότι είχε επέλθει στο πρόσωπο της η ασφαλιστική 

περίπτωση, ενημέρωσε σχετικά την πρώτη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία 

και τον Ιούλιο του έτους 2011 απέστειλε σε αυτήν όλα τα ιατρικά έγγραφα 

που καταδείκνυαν την κατάσταση της υγείας της, αξιώνοντας εκ μέρους 

της την καταβολή του ασφαλίσματος στη λήπτρια της 

ασφάλισης-δανείστρια τράπεζα και ήδη δεύτερη εναγομένη. Η ανωτέρω 

αντίδικος της αρχικά τη διαβεβαίωσε ότι θα ανταποκριθεί στη σχετική 

υποχρέωση της, καθ' ο μέρος αυτή αφορά την κάλυψη των δύο πρώτων 

δανείων, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις καθ' ο μέρος η ασφαλιστική 

σύμβαση κάλυπτε το τρίτο δάνειο, επικαλούμενη έλλειψη ευθύνης της 

προς αποζημίωση, όσον αφορά την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης 

του ομαδικού ασφαλιστηρίου για το εν λόγω τρίτο δάνειο, λόγω δόλιας 

απόκρυψης εκ μέρους της, κατά την υποβολή της υπ' αριθμ. 

////177/28-06-2007 αίτησης της, στοιχείου που αφορούσε την κατάσταση 

της υγείας της (συγκεκριμένα ότι είχε διαγνωσθεί στο πρόσωπο της 

ισχαιμική αγγειακή εγκεφαλοπάθεια την 30-04-2007), το οποίο εάν είχε 

περιέλθει σε γνώση της, δεν θα είχε προβεί σε ασφάλιση της. Ωστόσο, 

ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα ή μη προσκόμισης απόφασης 

αναγνώρισης της αναπηρίας της ενάγουσας από αρμόδια επιτροπή του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.), παρά την ύπαρξη της 

προαναφερόμενης υπ' αριθμ. πρωτ. //////11-03-2011 γνωμάτευσης της 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ν.Θ., στην προκείμενη 

περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για επέλευση της ασφαλιστικής 

περίπτωσης, πρωτίστως διότι όπως αποδείχθηκε, η ενάγουσα κατά το 

χρόνο ένταξης της στο υπ' αριθμ. 2991/8 ομαδικό ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, ήταν ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου (την ιδιότητα της αυτή, 

συνομολογεί και η ίδια - βλ. σελ.6 της προσθήκης της και δήλωση του 

πληρεξούσιου δικηγόρου της στη σελίδα 11 του οικείου πρακτικού). 

Αναμφίβολα, σκοπός της ασφαλιστικής σύμβασης που κατήρτισε η 

δεύτερη εναγόμενη τράπεζα με την πρώτη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία 

ήταν η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου (ατομικού και οικογενειακού) των 

συμμετεχόντων ασφαλισμένων και η εξασφάλιση τους σε περίπτωση 

ανικανότητας τους προς εργασία, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των 

δανειακών τους υποχρεώσεων, με την ομαλή αποπληρωμή του 



 

υπολοίπου κάθε δανείου. Ασφαλισμένος κίνδυνος εν προκειμένω ήταν η 

μόνιμη και ολική ανικανότητα προς εργασία, δηλαδή η απώλεια 

εισοδήματος λόγω ανικανότητας άσκησης εργασίας, συνεπεία ασθενείας ή 

ατυχήματος. Από τις ανωτέρω καθορισθείσες με αδιάστικτη διατύπωση 

από την ίδια την ασφαλιστική σύμβαση έννοιες των όρων «ολική 

ανικανότητα» και «μόνιμη ολική ανικανότητα» προκύπτει ότι για να επέλθει 

η ασφαλιστική περίπτωση θα πρέπει η ασθένεια του ασφαλισμένου να τον 

εμποδίζει στην εκτέλεση οποιασδήποτε εξαρτημένης ή όχι επικερδούς 

εργασίας ή απασχόλησης. Η σωματική λοιπόν αναπηρία από καθαρώς 

ιατρική άποψη και η ανικανότητα προς άσκηση συγκεκριμένης 

επαγγελματικής - οικονομικής δραστηριότητας δεν ταυτίζονται. Με βάση 

και τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο (III) νομική σκέψη, για τη θεμελίωση 

του δικαιώματος της ενάγουσας ασφαλισμένης, σύμφωνα με τους όρους 

της ανωτέρω συμβάσεως, κρίσιμο και αποφασιστικό είναι ποια οικονομικά 

αποτελέσματα επέφερε σε αυτήν η βλάβη της υγείας της. Επομένως, για 

την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, στην κρινόμενη υπόθεση, 

πρέπει να ερευνηθεί εάν η ενάγουσα εξαιτίας της ασθένειας της 

εμποδίζεται στην παροχή εργασίας, ήτοι αυτή (ασθένεια της) επέφερε την 

απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας της. Ωστόσο, καθόσον εν 

προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, η ενάγουσα ετύγχανε τόσο κατά το 

χρόνο υπαγωγής της στο ανωτέρω συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης, όσο 

και κατά το χρόνο που διαγνώσθηκε η προαναφερόμενη ασθένεια της 

συνταξιούχος, η τελευταία (ασθένεια της) δεν επηρέασε καταλυτικά την 

ικανότητα της για κτήση εισοδήματος και ειδικότερα καμία διαφοροποίηση 

στα έσοδα της δεν επέφερε (η ενάγουσα τίποτα αντίθετο δεν επικαλείται 

και δεν αποδεικνύει) και ως εκ τούτου δεν επήλθε στο πρόσωπο της η 

ασφαλιστική περίπτωση. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εν προκειμένω, 

η ένταξη της ενάγουσας στο εν λόγω ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

ενόψει του ότι ετύγχανε συνταξιούχος, αφορούσε μόνο τον κίνδυνο του 

θανάτου, η δε μη διαγραφή των σχετικών περί μόνιμης ολικής 

ανικανότητας εδαφίων στο μεν υπ' αριθμ. 2991/8 ασφαλιστήριο οφείλεται 

στον ομαδικό χαρακτήρα αυτού, στις δε αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό, που 

υπέγραψε η ενάγουσα, στο ότι αυτές ήσαν προτυπωμένες. Σε αντίθετη 

κρίση δεν μπορεί να οδηγηθεί το Δικαστήριο από το περιεχόμενο του 

εντύπου αναγγελίας επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου της δεύτερης 



εναγόμενης τράπεζας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου, ως 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να προσκομίσει ο 

ασφαλισμένος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του, 

αναφέρεται μεταξύ των άλλων «απόφαση επιτροπής του φορέα 

ασφάλισης (Νομαρχία σε περίπτωση συνταξιούχου - πρωτότυπο ή 

επικυρωμένο αντίγραφο από αρμόδια αρχή)», καθόσον το ασαφές και 

μόνο περιεχόμενο του ως άνω εντύπου, δεν μπορεί να καταρρίψει τα 

προαναφερόμενα για τον ασφαλισμένο στην κρινόμενη περίπτωση 

κίνδυνο. Με βάση τα ανωτέρω, αμφότερες οι αγωγές πρέπει να 

απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμες, ενόψει δε της απορρίψεως της 

πλαγιαστικής αγωγής παρέλκει η εξέταση της νομικής και ουσιαστικής 

βασιμότητας της προβαλλόμενης εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας 

ένστασης περί έλλειψης ευθύνης της προς αποζημίωση, όσον αφορά την 

επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης του ομαδικού ασφαλιστηρίου για την 

τρίτη σύμβαση δανείου, λόγω δόλιας απόκρυψης εκ μέρους της 

ενάγουσας στοιχείων που αφορούσαν την κατάσταση της υγείας της. Η 

ενάγουσα που ηττήθηκε στη δίκη πρέπει να καταδικασθεί στην καταβολή 

των δικαστικών εξόδων των αντιδίκων της, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ). 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αμφότερες τις σωρευόμενες στο κρινόμενο 

δικόγραφο αγωγές (πλαγιαστική αγωγή κατά της πρώτης εναγομένης 

και αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού κατά της δεύτερης εναγομένης). 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ενάγουσα στην καταβολή των δικαστικών 

εξόδων των εναγομένων, τα οποία καθορίζονται για την μεν πρώτη εξ 

αυτών στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600,00) ευρώ, για τη δε 

δεύτερη στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, 

στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, την .29η 

..Απριλίου 2014. και θεωρήθηκε αυθημερόν   
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


