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ΠΡΟΣ:
1. κύριον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2. κύριον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αττάντηση στο έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραττεζών.
Κύριοι,
Στις 8 louviou 2011, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αττέστειλε προς τα Υπουργεία
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγγραφό
της , ζητώντας μεταξύ άλλων, την τροποποίη< τη του Άρθρου 1, Παράγραφος 3 του
Νόμου 2318/1995
και συγκεκριμένα ζητά να δύναται δικαστικός επιμελητής
διορισμένος σε ένα Πρωτοδικείο να διενεργε πράξεις και στην περιφέρεια άλλου
Πρωτοδικείου με την αιτιολογία ότι:
α. στα περιφερειακά Πρωτοδικεία δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δικαστικών
επιμελητών ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός και
β. σε κλειστές κοινωνίες, δικαστικοί επιμελητές αρνούνται την εκτέλεση αποφάσεων
με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι Τράπεζας να εισπράξουν τις επιδικασμένες
απαιτήσεις τους.
Σε απάντηση αυτών, έχουμε να σας γνωρίσουμε πως σύμφωνα με τις από 8-10
Δεκεμβρίου 2009, Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guide Lines) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Αποτελεσματικάτητα της Δικαιοσύνης (European Commission for
the Efficiency of Justice)1 και συγκεκριμένα στα Αρθρα 13 και 14, αναφέρεται ρητώς
και κατηγορηματικώς πως σε όσες χώρες-^έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
δικαστικοί επιμελητές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να
διασφαλίζουν την ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών για τα όργανα της εκτέλεσης
Αυτή η απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Iισχύει και είναι απαιτητή και για τις
χώρες που θα εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως για τις χώρες που
βρίσκονται εντός αυτής
Οι γεωγραφικοί αυτοί περιορισμοί απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού δεν
είναι δυνατόν δικαστικός επιμελητής από τη Βόρεια Ελλάδα να γνωρίζει την περιοχή
και τις ιδιαιτερότητες της Νοτίου Ελλάδας.

Επίσης, και για το λόγο της οικονομικής επιβάρυνσης λόγω της αυξημένης
χιλιομετρικής αποστάσεως.
Σε ό,τι αφορά την έλλειψη ικανού αριθμού δικαστικών επιμελητών σε περιφερειακά
Πρωτοδικεία και ως εκ τούτου, της μη λειτουργίας του ανταγωνισμού, σας
γνωρίζουμε πως ο αριθμός των διορισμένων δικαστικών επιμελητών στα
περιφερειακά Πρωτοδικεία είναι υπέρ του δέοντος αυξημένος με αποτέλεσμα σε
ορισμένους από τους δικαστικούς επιμελητές των Πρωτοδικείων αυτών να υπάρχει
και πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό ακριβώς το γεγονός, της επιβίωσης, οδήγησε τον
πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κύριο
Χαράλαμπο Καστανίδη με απόφασή του στις 29/12/2010, στη μείωση των οργανικών
θέσεων σε λίγα Πρωτοδικεία της χώρας,
Σε ό,τι αφορά στις κλειστές κοινωνίες και στην άρνηση δικαστικών επιμελητών να
εκτελέσουν δικαστικές αποφάσεις για λογαριασμό Τραπεζών, σας βεβαιώνουμε πως,
αυτό το επιχείρημα είναι αναληθές αφού όλοι σι δικαστικοί επιμελητές επιδιώκουν
συνεργασίες με Τράπεζες για εξεύρεση πηγής εργασίας.
Σε περίπτωση επίσης που η παραπάνω πρόταση-αίτημα της Ένωσης Τραπεζών
ήθελε γίνει αποδεκτή, το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα θα είναι να εγκαταλειφθεί από
δικαστικούς επιμελητές η συντρπττική πλειοψηφία των περιφερειακών πόλεων και να
σημειωθεί υπερσυγκέντρωση αυτών σε μεγάλες πόλεις όπως : Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Πάτρα
Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι
«Θέλουμε να εγκαταλειφθεί η ελληνική περιφέρεια στην τύχη της και στην ανυπαρξία
δικαστικής προστασίας;»
Αν ναι, τότε να προτείνουμε και την κατάργηση όλων των Περιφερειακών
Δικαστηρίων (Εφετείων , Πρωτοδικείων , Ειρηνοδικείων) και τη μεταφορά των
αρμοδιοτήτων τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα.

' Οιινημμενα αας καταθέτουμε μαζί με την πορούσα και οιόφιο ίο έγγραφο στην Ελληνική και την Αγγλίκή γλώσσα

