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                Αθήνα, 16/11/2020 
  Αρ. Πρωτ. (1813) 

 

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

 

Θέμα: Ανάγκη αναστολής των διατάξεων του Ν. 4745/2020 που αφορούν την επιτάχυνση 

της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 

Κύριε Υπουργέ, 

Παρά τις ενστάσεις των κοινωνικών φορέων που διατυπώθηκαν επανειλημμένα όλο το 

προηγούμενο διάστημα, η Κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 

214/06.11.2020) με ισχύ από 6/11/2020, την ίδια ημέρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν τα 

μέτρα γενικευμένου περιορισμού των μετακινήσεων (lock down), νόμος ο οποίος 

περιλαμβάνει διατάξεις για την επίσπευση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 

3869/2010 (Νόμου Κατσέλη). 

Για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, έχουμε ήδη καταθέσει την έντονη 

αντίθεση μας, (βλ. την υπ. αριθμ. πρωτ. 1798/23-09-2020 επιστολή μας) και περιοριζόμαστε 

να αναφέρουμε ότι οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν εξαιρετικά δυσμενείς ρυθμίσεις, 

περιορισμό δικαιωμάτων και νέες υποχρεώσεις (και έξοδα) για τους δανειολήπτες, ενώ 

έρχονται και σε αντίθεση με συνταγματικές αρχές και διατάξεις. 

Θέλουμε περαιτέρω, να σας επισημάνουμε, ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις, που τέθηκαν σε 

εφαρμογή ταυτόχρονα με το lock down, επιβάλλουν στους δανειολήπτες, μέσα σε εξαιρετικά 

σύντομες προθεσμίες, ειδικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι και 

31/12/2014 (και πρέπει για αυτές να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού από την 

1/12/2020 μέχρι και 15/1/2021), να αναφέρουν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού τους- επί 

ποινής απαραδέκτου συνολικά της αίτησης για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010- μια σειρά 

στοιχεία τα οποία δεν ήταν προαπαιτούμενα από το Νόμο κατά το χρόνο κατάθεσης της 

αίτησής τους. Μεταξύ αυτών, είναι η αναφορά των υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως 

εξασφαλισμένες, του έτους ανάληψης αυτών, του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής 

υποχρέωσης και του έτους ανάληψης της μεγαλύτερης οφειλής σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Επίσης, στη συνέχεια οι δανειολήπτες 

οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα φορολογικά εκκαθαριστικά που καλύπτουν το χρονικό 

διάστημα  τριών (3) ετών πριν από την ανάληψη της πρώτης δανειακής υποχρέωσης μέχρι 

τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης τους. 
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Το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά δεν ήταν προαπαιτούμενα κατά τον χρόνο κατάθεσης της 

αρχικής αίτησης τους, συνεπάγεται, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι οφειλέτες δεν γνωρίζουν 

τα στοιχεία αυτά και δεν έχουν στην κατοχή τους τα αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται. 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι οφειλές είναι παλιότερες από τα έτη, για τα οποία μπορεί 

να αναζητήσει ο δανειολήπτης τα εκκαθαριστικά του στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ, 

συνεπώς αν δεν τα έχει, θα πρέπει να τα αναζητήσει στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Με 

τον τρόπο αυτό, οι πολίτες αναγκάζονται να αιτηθούν τα στοιχεία αυτά, από τις πιστώτριες 

Τράπεζες και από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Υποθηκοφυλακεία- Δ.Ο.Υ. κλπ) που στις 

συνθήκες της πανδημίας υπολειτουργούν, δέχονται κοινό εξαιρετικά περιορισμένα και είναι 

υποστελεχωμένες. Συνεπώς οι πολίτες, πρέπει μέσα σε εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες, στις 

οποίες πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ούτε πριν από τα περιοριστικά 

μέτρα, να πραγματοποιήσουν σειρά συναλλαγών με Υπηρεσίες, ενώ αντιμετωπίζουν 

περιορισμούς και στις μετακινήσεις και στις συναλλαγές τους.  

Πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη, ότι συχνά οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες, οι οποίες πρέπει να αποφύγουν ακόμη περισσότερο αχρείαστες 

μετακινήσεις και συναλλαγές. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά, που λειτουργούν επιβαρυντικά 

για την ούτως η άλλως χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν, 

οδηγούν σε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση συμπολίτες μας, που είναι ήδη σε εύθραυστη 

ψυχολογική κατάσταση λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τους 

έχουν οδηγήσει σε υπερχρέωση. Όλα αυτά τα δεδομένα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

υφίσταται από την εφαρμογή των συγκεκριμένων προθεσμιών, αφενός σοβαρή 

διακινδύνευση για τη δημόσια υγεία, αφετέρου σοβαρός και άμεσος κίνδυνος οριστικής 

απώλειας νόμιμων δικαιωμάτων πολλών συμπολιτών μας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, χωρίς να υποχωρούμε από την αρχική θέση μας, ότι πρέπει 

να προβλεφθεί μια άλλη διαδικασία επίσπευσης των εκκρεμών δικών, που δεν θα 

επιβαρύνει τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, θεωρούμε σε κάθε περίπτωση 

επιβεβλημένη τουλάχιστον την αναστολή της ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων και 

ιδίως των ασφυκτικών προθεσμιών, τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκούν τα περιοριστικά 

μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19.  

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.  

  
  

Με εκτίμηση,  
    Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας  

  
 
 
    Απόστολος Ραυτόπουλος           Ιωάννης Βασιλόπουλος  

  
Κοιν.:  

- Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη  
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- 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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