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Ολοσχερή μηδενισμό χρέους 140.000 ευ-
ρώ από οφειλόμενα δάνεια της πρώην ΑΤΕ
πέτυχε αγρότης από  το Αιγίνιο Πιερίας και
πέτυχε να του επιστραφούν και 22.835
ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

Εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής 
Η υπόθεση ξεκίνησε, όταν η διάδοχος της ΑτΕ Τράπεζα το

Μάρτιο 2017 αιτήθηκε κι εκδόθηκε  εις βάρος του αγρότη δια-
ταγή πληρωμής: α) για 139.598,36€ από παλιά δάνεια της
ΑτΕ που τα είχε ρυθμίσει με την διάδοχο τράπεζα και ήταν σε
καθυστέρηση και β) για 28.914,83€ από δάνειο σε καθυστέ-
ρηση που είχε λάβει το 2006. Συνολικά επιτασσόταν με βάση
τη Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Κατερίνης να καταβάλλει κεφάλαιο 168.513,19€,
δικαστική δαπάνη 5.550€ και 668€ για λοιπά έξοδα δηλ. συ-
νολικά 174.731,39€! 

Άσκηση Ανακοπής
Τότε ο αγρότης απευθύνθηκε σε δικηγόρο ειδικό για αγροτι-

κά δάνεια, στον δικηγόρο Σερρών Φώτιο Βαγενά.  Με την
άσκηση ανακοπής πέτυχε να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής
πρωτόδικα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης, διότι
έγινε δεκτό πώς τα 139.598,36€ ήταν όλα πανωτόκια, πέ-
ραν του ανωτάτου νομίμου ορίου τα οποία  παρανόμως διεκ-
δικούνταν από την τράπεζα και γι΄αυτό δεν ήταν νόμιμη η
διεκδίκησή τους. Σχετικό άρθρο για την πρωτόδικη από-
φαση είχε δημοσιευτεί  στην ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ’
στο φύλο της 14.4.2018.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Συγχρόνως, λόγω του ότι ο αγρότης είχε πληρώσει και

22.835,70 € παραπάνω από το διπλάσιο των αρχικώς λη-

φθέντων από την  ΑτΕ κεφαλαίων,  έγινε δεκτό
να επιστραφεί το ποσό αυτό και να συμψηφι-
στεί με την υπαρκτή οφειλή των 28.914,83€,
οπότε μειώθηκε η πραγματική οφειλή αντίστοι-
χα. 

«Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων,
δια νόμου (άρθρ. 30 § 2 εδ. β` του Ν. 2789/
2000) δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, αποτελεί διά-
πλαση της νομολογίας η επιστροφή αχρεωστή-
τως καταβληθέντων υπό ορισμένες προϋποθέ-
σεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση, όπου
συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις αυτές» δήλωσε ο δικηγόρος
του, Φώτιος Βαγενάς.  

Στη συνέχεια, η τράπεζα άσκησε έφεση στο Εφετείο Θεσσαλο-
νίκης κι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 10/2019 απόφαση του Μονομε-
λούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που τελεσίδικα ακύρωσε τη διατα-

γή πληρωμής, μηδενίζοντας οφειλή των
139.598,36€ από οφειλόμενα δάνεια της πρώην
ΑΤΕ και επέστρεψε τα 22.835,70€ συμψηφίζον-
τάς τα με την  άλλη υπαρκτή οφειλή των 28.914,
83, που ενσωματώνονταν στην προσβαλλόμενη
διαταγή πληρωμής. 

Η απόφαση πρόσφατα (μέσα Μαρτίου 2019)
κατέστη αμετάκλητη κι έτσι δρομολογήθηκε η
άρση της κατάσχεσης που του είχε επιβάλλει η
τράπεζα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του, δε-
σμεύοντας επιδοτήσεις του. «Η υπόθεση  αυτή

είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ορθής εφαρ-
μογής του νόμου των πανωτοκίων, που σώζει αγρότες από
αυθαίρετες κι ανύπαρκτες αξιώσεις» δήλωσε ο δικηγόρος
του νικήσαντος διαδίκου, 

Φώτιος Βαγενάς.  

● ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 22.835€ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ! 

Αγρότης μηδένισε απαίτηση
140.000€ 

Δύο εταιρείες κατέθεσαν προσφορές για το έργο του
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Γεωργικού
Τομέα”, ύψους 31 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποίησε μι-
λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος γενικός γραμματέας,
Στέλιος Ράλλης.

Η αξιολόγηση των προσφορών αναμένεται εντός του
επόμενου τριμήνου και θα ακολουθήσει η μελέτη εφαρ-
μογής για την τοποθέτηση των πρώτων 1.000 τηλεμε-
τρικών σταθμών, από τους συνολικά 6.500, διαδικασία
που θα ολοκληρωθεί το αργότερο τον Οκτώβριο. Στη συ-
νέχεια, σύμφωνα με τον κ. Ράλλη, ανά τρίμηνο θα τοπο-
θετούνται και οι υπόλοιποι τηλεμετρικοί σταθμοί.

Ο προϋπολογισμός του έργου, μέσω του οποίου θα δη-
μιουργηθεί η κεντρική υποδομή “ευφυούς” γεωργίας με
δημόσια δωρεάν δεδομένα (στην πρώτη φάση θα καλύ-
πτει τη μισή καλλιεργήσιμη ελληνική γη, δηλαδή 15 εκατ.
στρέμματα) αφορά σε ανάπτυξη των σταθμών, το λογι-
σμικό, την cloud υποδομή (αποθήκη δεδομένων) και σε
εφαρμογές προς τους αγρότες και την εκπαίδευση των
αγροτών και φοιτητών ή και αποφοίτων.

Στη δεύτερη φάση του το έργο θα καλύψει πλήρως την καλ-
λιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε ο κ.
Ράλλης, ενώ επισήμανε ότι “με δεδομένο ότι στην Κεντρική
Μακεδονία και τη Θεσσαλία παράγεται το 80% της παραγό-
μενης αξίας των προϊόντων της χώρας, σε αυτές τις περιοχές
θα τοποθετηθούν οι περισσότεροι τηλεμετρικοί σταθμοί. Και
επειδή αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα βάλουμε πολ-
λούς και σε αυτήν”. Αναφερόμενος στα πολλαπλά οφέλη
της ψηφιοποίησης της ελληνικής γεωργίας, ο κ. Ράλλης
τόνισε ότι “οι παραγωγοί θα τρομάξουν από τη μείωση του
κόστους παραγωγής που φθάνει ως και 45%”.

Πρόσθεσε, ότι στα οφέλη της ψηφιοποίησης της ελ-
ληνικής γεωργίας εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η βελ-
τίωση της ποιότητας του προϊόντος, η ανάπτυξη ολό-
κληρου οικοσυστήματος γύρω από τον αγροδιατροφι-
κό τομέα και η εκπαίδευση των ίδιων των αγροτών και
πρόσθεσε ότι με εξασφαλισμένη, μέσω της ψηφιοποί-
ησης και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, όχι μόνο
θα μπει σφραγίδα στα ελληνικά προϊόντα, αλλά και
φρένο στο φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσε-
ων.
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Δύο οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές 


