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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
10181 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 22.12.2015
Αριθ.πρωτ.: 133969/οικ.
Προς:
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες:
K.Οικονόμου, Μ.Σιακαντάρη
Τηλ: 210-3893546

Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της
αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 ο οποίος με την υποπαράγραφο Α.4 :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.
3869/2010 9 (Α’ 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» τροποποίησε μεταξύ άλλων το άρθρο 4 του Ν. 3869/2010,
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται συνολικά χρονικό διάστημα έως και 47 ημέρες
από την κατάθεση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διάστημα το οποίο είναι επαρκές για την
προσκόμιση κάθε ελλείποντος εγγράφου, δεδομένου ότι προβλέπονται τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει , «…με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και
των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου, προβαίνει
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής … », ενώ σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 4 του Ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με τις παραπάνω
αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4336/2015, «…Εφόσον κατά τον ανωτέρω έλεγχο
διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή και πλήρη, η γραμματεία
του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, είτε εγγράφως είτε μέσω
τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προβεί στις αναγκαίες
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διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και
των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
λήψη της σχετικής πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο
φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να
παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το
είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέχρις ότου συμπληρωθούν οι
ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την γραμματεία του δικαστηρίου δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης και δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισμός δικασίμου για την συζήτησή της.»
Συνεπώς, επί αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και τις 31.12.2015 με ελλιπή
δικαιολογητικά, ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της
-εκ νόμου απορρεούσης υποχρέωσης- των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περί
χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου, οι Γραμματείες
των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να
πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν την ανωτέρω
προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα
προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις. Σε κάθε
περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες,
αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να
προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής.
Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν3869/2010, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των
δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου
της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Γραμματείες των αρμόδιων Ειρηνοδικείων, προβαίνουν στην
τυπική εξέταση πληρότητας των δικαιολογητικών, και σε κάθε περίπτωση ο
ουσιαστικός έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών
γίνεται από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για
λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντος, πρέπει
να χορηγηθεί δικάσιμος από τις γραμματείες των Ειρηνοδικείων και ο αιτών να
προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα σε αυτή (είτε αυτή αφορά τη συζήτηση του
αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής είτε την κύρια συζήτηση της
αιτήσεως), και συνακόλουθα να κρίνεται η αδυναμία προσκόμισής τους από τον
δικάζοντα Ειρηνοδίκη.
Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του Ν. 4346/2015, «Η
εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει
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εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31-12-2015».
Συνεπώς, ο νομοθέτης κάνει λόγο για κατάθεση, και όχι ολοκλήρωση κατάθεσης,
όπου η τελευταία δύναται να ολοκληρωθεί έως συνολικής προθεσμίας σαράντα
επτά (47) ημερών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ
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Πίνακας Αποδεκτών
1. Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
3. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
4. Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
5. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7. Γραφείο Γ.Γ. Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.
8. Γραφείο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού
9. Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων/ Υπ. Οικονομικών
10. Γραφείο Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
11. Τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
12. Άπαντα τα Ειρηνοδικεία και τις Γραμματείες των
13. Γραφεία Διοικητού/Υποδιοικητού Της Τράπεζας της Ελλάδας
14. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
15. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
16. Τις πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών
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