Αθήνα, 6/10/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θέμα: «Επιθέσεις Εναντίον Συμβολαιογράφων κατά τη Διενέργεια
Πλειστηριασμών και Προβλέψεις Προστασίας τους»
Οι εντάσεις στους διενεργούμενους πλειστηριασμούς, οι πιέσεις του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χρονική περίοδο διεξαγωγής
της αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, η αναγκαιότητα μείωσης
των

τρα π εζικών ε π ισφαλειών και

του

όγκου

των

μη

εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η σφοδρή κοινωνική κρίση που
έχει πλήξει τα εισοδήματα και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων
συμπολιτών μας, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα κοινωνικών και
οικονομικών προκλήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για την
στοχοποίηση των συμβολαιογράφων και τις προσωπικές επιθέσεις
που δέχονται, ειδικά

ενόψει

της

έναρξης

των

ηλεκτρονικών

πλειστηριασμών.
Η διενέργεια των πλειστηριασμών από τους συμβολαιογράφους
διασφαλίζει υψηλό βαθμό διαφάνειας, καταγραφής, εποπτείας,
λογοδοσίας και αντικειμενικότητας σε μια κοινωνικά ευαίσθητη
διαδικασία. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία είναι μέρος μιας
κοινωνικά δίκαιης και αποτελεσματικής λύσης στο ζήτημα των
πλειστηριασμών.

Ωστόσο, η

διαδικασία

των

πλειστηριασμών ακόμα

δεν

έχει

περιβληθεί από ένα πλαίσιο εγγυήσεων και προστασίας αυτών που
πραγματικά βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς ο
διαχωρισμός από τη μία των στρατηγικών κακοπληρωτών και από
την άλλη των πολιτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση
και έχουν απωλέσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών
τους υποχρεώσεων, δεν είναι επαρκής.
Ως εκ τούτου η στοχοποίηση των συμβολαιογράφων και η εικόνα
μιας Πολιτείας που αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να προστατεύσει την
ταυτότητα και την προσωπικότητά τους, εγείρει ερωτήματα για τις
προθέσεις και τις συνέπειες αυτής της αδυναμίας. Είναι ενδεικτικό
ότι από τους εννέα συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, οι
πέντε έχουν αποφασίσει με γενικές συνελεύσεις τους να απέχουν από
πλειστηριασμούς, ηλεκτρονικούς ή μη.
Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η εξασφάλιση από την Πολιτεία της
π ροστασίας των

συμβολαιογράφων

και

της

α π ρόσκο π της

συμμετοχής τους σε μια διαδικασία πλειστηριασμών που αφενός θα
προστατεύει τις κατοικίες των συμπολιτών μας, οι οποίοι λόγω της
κρίσης βρέθηκαν σε πραγματική οικονομική αδυναμία, και αφετέρου
δεν θα επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο με τις οικονομικές ζημίες που
π ροκαλεί

η

οικονομική

συμ π εριφορά

των

στρατηγικών

κακοπληρωτών.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
-

Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε τόσο την επαγγελματική
ιδιότητα των συμβολαιογράφων όσο και την προσωπικότητά
τους, ως

οντότητες

που συμμετέχουν

στη

διενέργεια

πλειστηριασμών, από τις επιθέσεις που κατά καιρούς έχουν
λάβει χώρα;
-

Με τι μέσα σχεδιάζετε να αποτρέψετε τις προσωπικές επιθέσεις
εναντίον των συμβολαιογράφων;

-

Πώς

σκοπεύετε να

διασφαλίσετε

την

ανωνυμία

συμβολαιογράφου που θα διενεργεί τον πλειστηριασμό;

του

Ο ερωτών βουλευτής
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