Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα, 6ος όροφος

Προς:
- Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
Αθήνα, 23/09/2020
Αρ. Πρωτ. (1798)
Θέμα: Θέσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για το Σχεδίου Νόμου
«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010
σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της
πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις»
Κύριε Υπουργέ,
Για άλλη μια φορά μπαίνουν στο στόχαστρο οι Υπερχρεωμένοι Δανειολήπτες που κατάφεραν να
προσφύγουν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για να προστατεύσουν την κατοικία
τους, πριν αυτός καταργηθεί οριστικά. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει εξαιρετικά δυσμενείς διατάξεις,
περιορισμό δικαιωμάτων και νέες υποχρεώσεις (και έξοδα) για τους δανειολήπτες, ενώ οι διατάξεις
του έρχονται σε αντίθεση με συνταγματικές αρχές και διατάξεις.
Οι Υπερχρεωμένοι Δανειολήπτες αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όσον αφορά
το δικαίωμα πρόσβασης τους στη Δικαιοσύνη αλλά και ως στρατηγικοί κακοπληρωτές, μέχρι
αποδείξεως του εναντίου. Επίσης, η αδυναμία της Πολιτείας να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις
διεξαγωγής της δίκης και ολοκλήρωσής της σε εύλογο χρόνο (λόγω μόνιμων ελλείψεων στις θέσεις
Δικαστών και Υπαλλήλων), μεταφέρεται στις πλάτες των πολιτών και των Δικηγόρων τους,
υποβάλλοντάς τους σε πρόσθετο άγχος, ταλαιπωρία και έξοδα. Μάλιστα, αυτή τη φορά, με τη
συγκεκριμένη ρύθμιση ουσιαστικά φτάνουμε στην αποστέρηση από το δικαίωμα της πρόσβασης
στη δικαιοσύνη, σε εκκρεμείς μάλιστα υποθέσεις, αφού μια προθεσμία που δεν υπήρχε κατά τον
χρόνο κατάθεσης της αίτησης και για την οποία μπορεί ο πολίτης να μην ενημερωθεί, χωρίς δική
του υπαιτιότητα, θα του στερήσει το νόμιμο δικαίωμά του, να τύχει δικαστικής προστασίας. Το
αποτέλεσμα είναι απόλυτη ανασφάλεια δικαίου, διακριτική μεταχείριση έως και αρνησιδικία, ενώ
είναι εξαιρετικά προβληματική η παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στη δικαστική σε εκκρεμείς
δίκες και η αποστέρηση του πολίτη, έστω και μερικώς από την πρόσβαση στον φυσικό δικαστή του.
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
1. Για όσες υποθέσεις είναι εκκρεμείς στον 1 ο βαθμό και η δικάσιμος τους έχει οριστεί (για
πρώτη φορά ή εξ αναβολής) μετά τις 15/6/2021, ο αιτών- οφειλέτης, πρέπει επί ποινή
απαραδέκτου να καταθέσει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αίτηση επαναπροσδιορισμού
της υπόθεσης σε συντομότερη δικάσιμο μέσα σε εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες, που
αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου 2020 και καταλήγουν- ανάλογα με τον χρόνο κατάθεσης της
αίτησης από την 15η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021. Αυτό συνεπάγεται,
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ότι αν ο αιτών δεν καταθέσει την αίτηση σε αυτή την προθεσμία χάνει το δικαίωμά του να
φτάσει η υπόθεση στο Δικαστήριο και κάθε προστασία του Νόμου.
Στην αίτηση επαναπροσδιορισμού, πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για το
ιστορικό της υπόθεσης, πολλά από τα οποία δεν προβλέπονταν από τον νόμο, όταν
κατατέθηκαν οι αιτήσεις και σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να αναζητηθούν.
Στην αίτηση ακόμα περιλαμβάνεται δήλωση συναίνεσης άρσης του φορολογικού και
τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών, υπέρ των πιστωτών.
Υπερβολικά σύντομες προθεσμίες: Σε προθεσμία 60 ημερών από την κατάθεση της αίτησης
επαναπροσδιορισμού, πρέπει οι οφειλέτες να προσκομίσουν με ποινή απαραδέκτου
(διαφορετικά δηλαδή χάνουν το δικαίωμα) όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα
προσκόμιζαν στη δίκη. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός 6 μηνών από την δικάσιμο
που ορίζεται και δεν υπάρχει δικαίωμα αναβολής ούτε για σπουδαίο λόγο, ενώ οι εφέσεις
κατά των αποφάσεων ασκούνται εντός 3 μηνών από την έκδοση απόφασης, αντί για
προθεσμία 2 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα (Σε περίπτωση που δεν γίνει επίδοση της
απόφασης, οπότε η προθεσμία είναι 30 μέρες).
Κατάργηση της προφορικής ακροαματικής διαδικασίας: Με την προσκόμιση των
δικαιολογητικών, οι αιτούντες καταθέτουν δικόγραφο με το οποίο πρέπει να προβάλλουν
και αποδείξουν όλους τους ισχυρισμούς τους, εγγράφως, χωρίς να οριστεί δικάσιμος με
εξέταση μαρτύρων ή των ίδιων των οφειλετών. Στερείται, δηλαδή, ο οφειλέτης από την
προφορική διαδικασία Απόδειξης, σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον σύστημα (ανακριτικό
σύστημα) της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, με βάση το οποίο εκδικάζονταν οι συγκεκριμένες
υποθέσεις, λόγω της φύσης τους.

Διατυπώνουμε την αντίθεση μας με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο και καλούμε την Κυβέρνηση να
το αποσύρει, άλλως να το τροποποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των δανειοληπτών,
με δίκαιο τρόπο. Ζητούμε, σε κάθε περίπτωση, οι επαναπροσδιορισμοί των εκκρεμών δικών να
γίνουν αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, χωρίς ταλαιπωρία και πρόσθετα έξοδα για τους
Υπερχρεωμένους δανειολήπτες και χωρίς υποχρεώσεις που δεν μπορούσαν να προβλέψουν όταν
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,
O Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Απόστολος Ραυτόπουλος

Ιωάννης Βασιλόπουλος

Κοιν.:
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη
Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτη Κουρμούση
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