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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
H Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε,
συνεχίζοντας πάντοτε την αποχή από τους πλειστηριασμούς, σύμφωνα με τις
αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, να επιτρέψει, εκτός των άλλων και τη
διεξαγωγή πλειστηριασμών με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και
τους ΟΤΑ, κατοικιών για τις οποίες το ύψος της επισπευδόμενης απαίτησης (δηλαδή
το ποσό εγγραφής κατάσχεσης) είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 300.000€.
Όλοι οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται κατόπιν αδείας που θα
χορηγείται από τους Συλλόγους ή τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, που θα υποβάλλεται κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον
επισπεύδοντα.
Έτσι, για αύριο Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, θα χορηγούνται άδειες για
αναγκαστικούς

πλειστηριασμούς,

για

πλειστηριασμούς

οι

οποίοι

έχουν

ως

αντικείμενο κατοικία του οφειλέτη (φυσικού προσώπου) με επισπεύδοντες τις
Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, και για ποσό
επισπευδόμενης απαίτησης, δηλαδή ποσό εγγραφής κατάσχεσης ίσο με ή πάνω από
300.000€.
Θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς ανεξαρτήτως του
ύψους

της

επισπευδόμενης

απαίτησης,

μεταξύ

ιδιωτών,

για

εκούσιους

πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή
μισθούς

εργαζομένων,

κινδυνεύουν

να

για

πλειστηριασμούς

καταστραφούν,

για

ευπαθών

πλειστηριασμούς

προϊόντων,
πλοίων,

τα

οποία

αεροσκαφών,

επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών
μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων.
Αυτονόητο είναι ότι για ποσό επισπευδόμενης απαίτησης (εγγραφής
κατάσχεσης) κάτω από 300.000€, δεν θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατοικιών
οφειλετών (φυσικών προσώπων) με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Ελληνικό
Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ.
Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε ότι, η συνταγματικώς καθορισμένη διαδικασία
εκτέλεσης των νομίμως εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων επαφίεται στην υπομονή,
την αντοχή και το κουράγιο εκάστου συναδέλφου συμβολαιογράφου.
Διεκπεραιώνεται δε, μέσα από την ανοχή έως αδιαφορία όλων των
εμπλεκομένων και των επιφορτισμένων με την τήρηση της τάξης και της εφαρμογής
των νόμων οργάνων, καθώς κάθε Τετάρτη γινόμαστε θεατές σκηνών και το χειρότερο
δέκτες προσωπικών επιθέσεων που μόνο σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν ταιριάζουν.
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