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Ανεξάρτητη Αρχή

6 ∆εκεµβρίου 2011
∆ελτίο Τύπου
Θέµα: Ασύµφορη για το κράτος και καθόλου ανταποδοτική για τους πολίτες η
χρηµατοδότηση της εξωδικαστικής ρύθµισης χρεών.
Με τον ν. 3869/2010 οι οφειλέτες απέκτησαν τη δυνατότητα της δικαστικής ρύθµισης των
χρεών τους, αφού προηγουµένως έχουν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να έρθουν εξωδικαστικά
σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές τους. Η εν λόγω προσπάθεια πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο δηµόσιου Προγράµµατος συνολικής δαπάνης 1,5 εκατ. ευρώ για αµοιβές προς
συµβεβληµένους δικηγόρους-µέλη ∆ικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεις Καταναλωτών,
καθώς και µε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος χωρίς καµία
επιχορήγηση εκτελεί επιπλέον το επιτελικό έργο της συλλογής συγκεντρωτικών στοιχείων
για τον αριθµό και την έκβαση των υποθέσεων.
Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, 14 µήνες µετά την έναρξη εφαρµογής
του νόµου, γνωρίζουµε ότι:
•

•

•

Οι αιτήσεις στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαδικασιών για την
απόπειρα επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού των οφειλετών µε τους πιστωτές
τους µε τη συνδροµή ∆ικηγορικών Συλλόγων και Ενώσεων Καταναλωτών
ανέρχονται σε 2.194.
Για τις αιτήσεις αυτές, στους συνδράµοντες φορείς δικηγόρους και Ενώσεις
Καταναλωτών ως αποζηµίωση από τα κονδύλια του Προγράµµατος αντιστοιχούν έως
αυτή τη στιγµή περίπου 100.000 ευρώ.
Αίσια έκβαση επίτευξης συµβιβασµού έχει υπάρξει µέχρι στιγµής σε µία µόνο
περίπτωση.

Κρίνοντας από τους αριθµούς, συµπεραίνεται ότι:
•

•

•

Οι πιστωτές, τραπεζικά ιδρύµατα ως επί το πλείστον, εµφανίζουν µια σχεδόν
καθολικά αρνητική στάση απέναντι στην προοπτική του εξωδικαστικού
συµβιβασµού µε τους οφειλέτες-καταναλωτές.
∆εδοµένης αυτής της αρνητικής στάσης των πιστωτών, οι προοπτικές επίτευξης
εξωδικαστικού συµβιβασµού στις υπόλοιπες 2.471 αιτήσεις στις οποίες επί του
παρόντος εκκρεµεί η ολοκλήρωση του κύκλου των σχετικών διαδικασιών
εκτιµώνται σχεδόν µηδενικές.
Οι υψηλές προσδοκίες της Πολιτείας από την εφαρµογή του νόµου για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά, κατά το µέρος που αφορά τα ποσοστά επίτευξης
εξωδικαστικών συµβιβασµών, δεν έχουν επαληθευτεί καθόλου.
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•

Η εξωδικαστική ρύθµιση χρεών είναι µια διαδικασία αρκετά δαπανηρή για το
κράτος, ιδιαιτέρως εν µέσω της τρέχουσας δυσάρεστης οικονοµικής συγκυρίας,
λαµβανοµένου υπόψη ότι έχει αποδειχτεί παντελώς αναποτελεσµατική για τους
ενδιαφερόµενους οφειλέτες.

Με βάση τα συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει, ο Συνήγορος του Καταναλωτή µε
σηµερινή επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον
Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή:
•

•

Επισήµανε ότι η κρατική χρηµατοδότηση του Προγράµµατος παροχής
εξωδικαστικής συνδροµής σε υπερχρεωµένους καταναλωτές δείχνει να αποτελεί
άσκοπη, καθόλου ανταποδοτική και, άρα, µη αναγκαία επένδυση.
Πρότεινε την αποδοτικότερη και πιο στοχευµένη αξιοποίηση των 1,5 εκατ ευρώ του
Προγράµµατος για τη χρηµατοδότηση της δικηγορικής συµπαράστασης των
οφειλετών κατά την πολύ ουσιαστικότερη και πιο χρήσιµη διαδικασία της
δικαστικής ρύθµισης των χρεών τους ενώπιον των Ειρηνοδικείων.
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