EDITORIAL

Εισπρακτικές εταιρείες

Σ

υνάδελφοι,

Η Οµοσπονδία µας µε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αποφάσισε τη σύσταση µιας κοινής επιτροπής
για να διερευνήσει το πρόβληµα των εισπρακτικών εταιρειών
σχετικά µε τη δράση τους και την είσπραξη οφειλών για λογαριασµό τραπεζών, εταιρειών κινητής τηλεφωνίας κ.α.
Η επιτροπή ήλθε σε επαφή µε το Συνήγορο του Καταναλωτή,
ο οποίος αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισµένη από το
Ν. 3297/2004 µε τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, έχοντας το δικαίωµα να προβαίνει σε συστάσεις και
υποδείξεις προς τους προµηθευτές ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά
τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών.
Η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή συγκέντρωσε στοιχεία από τις
Δ.Ο.Υ. και τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να έχει ολοκληρωµένη εικόνα για τον αριθµό των εταιρειών που ασκούν
δραστηριότητα ανά την επικράτεια.
Το Υπουργείο Οικονοµικών γνωστοποίησε στοιχεία των εισπρακτικών αυτών εταιρειών µε τα καταστατικά τους και αναλυτικούς καταλόγους των µελών τους.
Από τα στοιχεία αυτά εκτός του ότι προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για την τέλεση ακόµη και αξιόποινων πράξεων εις
βάρος των καταναλωτών, προκύπτουν κι άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως ότι την είσπραξη αυτών των απαιτήσεων,
όπως καταγράφεται από τα καταστατικά των εταιρειών αυτών,
τη διαχειρίζονται ιδιώτες: νηπιαγωγοί, καθηγητές, δηµοσιογράφοι, εργολάβοι εισπράξεων κ.α.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει το ενδεχόµενο «αντιποίησης επαγγέλµατος», δηλαδή κατά πόσο η είσπραξη
απαιτήσεων από τέτοιες εταιρείες χωρίς τις νόµιµες δικονοµι-

κές και διαδικαστικές εγγυήσεις, θίγει τις σχετικές αρµοδιότητες Δικηγόρων και Δικαστικών Επιµελητών.
Ερευνητέο είναι επίσης, κατά πόσο τρίτος επιτρέπεται να λαµβάνει γνώση και να επεξεργάζεται στοιχεία κρίσιµα για την
κοινωνικοοικονοµική ζωή των πολιτών, τα οποία έρχονται
σε γνώση προσώπων που δε φέρουν ιδιότητα δηµόσιου λειτουργού, όπως οι Δικηγόροι και οι Δικαστικοί Επιµελητές που
βαρύνονται µε την υποχρέωση της εχεµύθειας.
Δυστυχώς όµως σ’ αυτές τις εταιρείες συµµετέχουν Δικηγόροι και τέσσερις Δικαστικοί Επιµελητές.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τιµώρησε, απ’ ότι µάθαµε,
έναν απ’ αυτούς τους Δικηγόρους µε παύση ενός έτους από
το δικηγορικό λειτούργηµα.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας έλαβε απόφαση
ώστε να µην επιτρέπεται η συµµετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο Δικαστικών Επιµελητών σε εισπρακτικές εταιρείες και ο
Σύλλογος της Αθήνας, µε απόφασή του, ζητά γνωµοδότηση
από νοµικό επιστήµονα ώστε να προβεί στις νόµιµες ενέργειες κατ΄ αυτών που συµµετέχουν στις εισπρακτικές αυτές εταιρείες.
Συνάδελφοι, θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας για συµµόρφωση όλων προς τη νοµιµότητα και ακόµη να καταδειχθεί ότι οι
εισπρακτικές εταιρείες είναι επικίνδυνες για τα κράτη δικαίου.
Νοµίζω, ήλθε η ώρα να συζητήσουµε πολύ σοβαρά ότι την
είσπραξη των εξωδικαστικών απαιτήσεων τη διαχειρίζονται
στα κράτη δικαίου, όπως και την εκτέλεση των δικαστικών
αποφάσεων, µόνο οι δηµόσιοι λειτουργοί.

Ευθύµιος Πρεκετές, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.
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ΝΕΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας ύστερα από καταγγελίες συναδέλφων ότι οι Τράπεζες (και οι εισπρακτικές εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζονται) δεν καταβάλλουν τις νόµιµες αµοιβές, απέστειλε προς τις Τράπεζες επιστολή την οποία και σας δηµοσιεύουµε.
Σηµειώνουµε ότι θα είµαστε αυστηροί µε εκείνους που δε συµµορφώνονται µε τη νοµιµότητα, όποιοι και αν είναι αυτοί.

Θέµα: Αµοιβές Δικαστικών Επιµελητών
Συνηµµένα: η µε αριθµ. 2/52621/0022/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1476/18-10-2005) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Δικαιοσύνης
Οι αµοιβές των δικαστικών επιµελητών προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ισχύοντος Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών (Ν. 2318/1995) και καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Δικαιοσύνης, ενώ ήδη ισχύουσα είναι η µε αριθµ. 2/52621/0022/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄1476/
18-10-2005).
Επειδή πολλές φορές στην πράξη εµφανίζεται το απαράδεκτο φαινόµενο να προτείνετε ή να επιβάλλετε όχι µόνο
από την προφανή δεσπόζουσα θέση που κατέχετε αλλά και δια µέσου των λεγοµένων «εισπρακτικών εταιρειών»,
µε τις οποίες συνεργάζεστε (και οι οποίες λυµαίνονται το χώρο υποκαθιστώντας δικηγόρους και δικαστικούς επιµελητές), αµοιβές µικρότερες εκείνων που προσδιορίζονται µε την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση εκµεταλλευόµενοι τον έντονο ανταγωνισµό που υφίσταται ευτυχώς µεταξύ ελαχίστων µόνο δικαστικών επιµελητών (οι οποίοι θα
ελεγχθούν και θα διωχθούν) θεωρούµε απαραίτητο να σας επισηµάνουµε τα εξής:
α) δεν επιτρέπεται η είσπραξη αµοιβών µικρότερων από τις οριζόµενες στην ως άνω κοινή Υπουργική Απόφαση (Ν. 2318/1995),
β) ο δικαστικός επιµελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια (ξεχωριστά) να λάβει από τον εντολέα του τη ΝΟΜΙΜΗ αµοιβή και κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εντολής και εποµένως δεν
επιτρέπεται η συµφωνία για ενιαία αµοιβή όλων των επιδόσεων,
γ) δεν επιτρέπεται η εξασφάλιση επαγγελµατικής ύλης µε αντιπαροχή οποιασδήποτε µορφής και µεγέθους και εποµένως δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συµβάσεων µε αντικείµενο τη συµφωνία λήψης πακέτων επιδόσεων, για διενέργεια πράξεων που για άλλες µεν υπάρχει συµφωνία για καταβολή αµοιβής και για άλλες όχι.
Επίσης ο Δικαστικός Επιµελητής δικαιούται αµοιβή για:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

χιλιοµετρική αποζηµίωση
δαπάνες µετακίνησης
έξοδα µαρτύρων
ελέγχους σε υποθηκοφυλακεία κ.λ.π.
καταθέσεις αντιγράφων εκθέσεως επιδόσεως διαταγών πληρωµής
τα επόµενα φύλλα της εκθέσεως επιδόσεως
τα επιπλέον έγγραφα στην επίδοση
στην περίπτωση που η επίδοση µαταιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιµελητή
περισσότερα του ενός κατασχεθέντων ακινήτων

και για άλλες ακόµη ενέργειες οι οποίες προβλέπονται στην πιο πάνω κοινή Υπουργική Απόφαση.
Επειδή παραβιάζονται συστηµατικά και εξακολουθητικά οι προαναφερόµενες διατάξεις και θίγονται τα συµφέροντα
ατοµικά και συλλογικά των Δικαστικών Επιµελητών καθίσταται ολοφάνερο το τεράστιο πρόβληµα που υφίσταται
και πρέπει να τακτοποιηθεί από εσάς που είσαστε οι αποκλειστικοί δηµιουργοί του µε τον πλέον απλό τρόπο: µε τη
συµµόρφωσή σας στη νοµιµότητα.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Πρεκετές Ευθύµιος

Χαλκιαδάκης Ιωάννης
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ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ
Συνέδριο στις Βρυξέλλες 28 Φεβρουαρίου 2008
Το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαστικού Ιδιωτικού Δικαίου και Δικαίου Εκτέλεσης της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών και µε τη συνδροµή της Εθνικής Σχολής Δικονοµίας Παρισιού, διοργανώνει στις 28 Φεβρουαρίου 2008
στις Βρυξέλλες ηµερίδα µελετών σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό τίτλο, την Ευρωπαϊκή Διαταγή πληρωµής,
την επίδοση των δικογράφων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη Συνθήκη της Χάγης.
Η ηµερίδα µε τα σηµαντικά αυτά θέµατα αφορά τους Δικαστικούς Επιµελητές όλης της Ευρώπης και θα συµµετάσχουν σ’ αυτή σύνεδροι από πολλές χώρες.
Η Οµοσπονδία καλεί τους συναδέλφους που θέλουν να παρακολουθήσουν την ηµερίδα αυτή να το δηλώσουν
στα γραφεία της µέχρι 15-1-2008. Η συµµετοχή, που περιλαµβάνει και το γεύµα, είναι 155 Ευρώ κατ’ άτοµο και
γι’ αυτούς που είναι µέλη της Διεθνούς 95 Ευρώ. Η διαµονή στο ξενοδοχείο είναι για µονόκλινο δωµάτιο 125
Ευρώ και για δίκλινο 140 Ευρώ µε πρωινό.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
09.15

Εναρκτήρια οµιλία του κ. Jacques Isnard, Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών

09.30

1η Οµάδα εργασίας

Κανονισµός Αρ. 1348/2000: σχετικά µε την επίδοση και κοινοποίηση των δικαστικών και
εξώδικων εγγράφων
Κυρία Nathalie Fricero, Καθηγήτρια στο νοµικό τµήµα του Πανεπιστηµίου της Nice, διευθύντρια στο Ινστιτούτο Δικαστικών
Μελετών (Γαλλία)

Κ. Rose-Marie Bruno, Δικαστικός Επιµελητής (Γαλλία)
Κυρία Isabelle Bambust, Νοµικός στη Βελγική Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών (Βέλγιο)
Κ. Jos Uitdehaag, Πρώτος υπεύθυνος της Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης (Ολλανδία)
Συντονιστής: Κ. Roger Dujardin, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών

11.15

2η Οµάδα εργασίας
Κανονισµός Αρ. 809/2004: σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο

Κ. Jean-François van Drooghwnbroeck, Καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήµιο του Louvain (Βέλγιο)
Κ. Charles Vanheukelen, Πρώην πρόεδρος της Βελγικής Οµοσπονδίας Δικαστικών Επιµελητών
Κυρία Françoise Andrieux, Δικαστική Επιµελήτρια (Γαλλία)
Κ. Nijenhuis Jeroen, Δικαστικός Επιµελητής (Ολλανδία)
Συντονιστής: Κ. Leo Netten, Πρώτος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών

12.45

Γεύµα

14.30

3η Οµάδα εργασίας
Κανονισµός Αρ. 1896/2006: σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωµής

Κυρία Frédérique Ferrand, Καθηγήτρια νοµικής στο Πανεπιστήµιο Jean Moulin Lyon III (Γαλλία)
Κ. Geert Wind, Δικαστικός Επιµελητής (Ολλανδία)
Κ. Marc Schmitz, Υπεύθυνος της Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης (Βέλγιο)
Κ. Mathieu Chardon, Πρώτος γραµµατέας της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών (Γαλλία)
Συντονιστής: Κ. Bernard Menut, Γραµµατέας της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών
Γενική παρουσίαση: Κ. Francis Guepin, Μέλος του εκτελεστικού γραφείου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών, πρώην
πρόεδρος της Γαλλικής Οµοσπονδίας Δικαστικών Επιµελητών

16.00

Η Συνθήκη της Χάγης της 15ης Νοεµβρίου 1965 σχετικά µε την επίδοση και την κοινοποίηση
των δικαστικών και εξώδικων εγγράφων

Κ. Christophe Bernasconi, Πρώτος Γραµµατέας της Συνδιάσκεψης της Χάγης του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.
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ΔΙΕΘΝΗ - ΝΕΑ

4η Συνεδρίαση Ευρωµεσογειακής
Σ

τις 26 και 27 Οκτωβρίου 2007 στην πόλη Έλτσε της
Νότιας Ισπανίας διεξήχθη η 4η συνεδρίαση της Ευρωµεσογειακής οµάδας των Δικαστικών Επιµελητών.
Συµµετείχαν Δικαστικοί Επιµελητές από Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Τυνησία, Αλγερία.
Η συνεδρίαση έγινε σε αίθουσα του Νοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου του Έλτσε την οποία και παρακολούθησαν φοιτητές του Πανεπιστηµίου αλλά και ο
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου των
Οικονοµολόγων Ισπανίας.
Συζητήθηκαν ζητήµατα και έγιναν συγκρίσεις του δικαίου στις διάφορες χώρες που συµµετείχαν όπως
αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων, κατάσχεση
χρηµάτων, µισθού, άυλων τίτλων και κινητών πραγµάτων.
Στις οµάδες εργασίας συµµετείχαν ο Πρόεδρος της
Ο.Δ.Ε.Ε. Ευθύµιος Πρεκετές και τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας Σεραφείµ Ροΐδης και Κωνσταντίνος
Γογολόπουλος.
Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι Ισπανοί συνάδελφοί µας έχουν υψηλό επίπεδο µόρφωσης (είναι πτυχι-

Από τις εργασίες της Ευρωµεσογειακής στην Ισπανία

ούχοι νοµικών σχολών), αλλά και η συµπεριφορά των
φοιτητών του Πανεπιστηµίου που παρακολούθησαν
τη συνεδρίαση η οποία ήταν άψογη, µέσα σε αίθουσες
που άστραφταν από καθαριότητα.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Το βιβλίο µε ιστορικό περιεχόµενο έχει τίτλο «Η
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» (1204-1261) Η ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ 13ΟΥ
ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΣΥΝΗ» και έγινε
ανάρπαστο από τους συναδέλφους. Το βιβλίο
προλόγισαν ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. Ευθύµιος
Πρεκετές, ο Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστηµίου Άγγελος Συρίγος και ο Δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Γεννάδιος.
Ο Χρήστος Μιχαλόπουλος στηρίζοντας τη διήγησή του σε άµεσες πηγές εξιστορεί τα περιστατικά
ήρεµα και πολύ σωστά καταγράφει τις µεγάλες
στιγµές και φανερώνει τα πραγµατικά αίτια των
σταυροφοριών.

Από αριστερά ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. Ευθύµιος Πρεκετές, ο Λέκτορας
Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστηµίου Άγγελος Συρίγος ο
Δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Γεννάδιος και ο Χρήστος Μιχαλόπουλος

Η

Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας σε µία
όµορφη τελετή που την παρακολούθησε πλήθος συναδέλφων και όχι µόνο, παρουσίασε το βιβλίο του συναδέλφου
και Προέδρου του Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών Εφετείου
Θράκης Χρήστου Μιχαλόπουλου.

Μας έβαλε να γνωρίσουµε, διαβάζοντας το βιβλίο, τα πρόσωπα ενός ροµαντικού δράµατος
που παίχτηκε στο θέατρο που λέγεται Ελλάδα και
µας έδωσε µία ολοκληρωµένη εικόνα µιας περιόδου που πολλοί τη χαρακτηρίζουν και γοητευτική.

Τον ευχαριστούµε γιατί η συγγραφή ενός βιβλίου από Δικαστικό
Επιµελητή αναβαθµίζει το χώρο µας και µας κάνει να νοιώθουµε
υπερήφανοι που έχουµε τέτοιους συναδέλφους.
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ΤΑΜΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2007
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Οι προς το Ταµείο Νοµικών µηνιαία και ετήσια εισφορές
έχουν ως εξής:
α) Η εισφορά ασφαλισµένων προ της 1-1-93 µε χρόνο ασφά-

λισης άνω των πέντε (5) ετών, Ευρώ 139,75 µηνιαίως και ετησίως 139,75 Χ 12 = 1.677,00 €.
β) Η εισφορά ασφαλισµένων προ της 1-1-93 µε χρόνο

ασφάλισης κάτω των πέντε (5) ετών, Ευρώ 69,88 µηνιαίως
και ετησίως 69,88 Χ 12 = 838,56 €.
γ) Η εισφορά ασφαλισµένων µετά την 1-1-93, επί του ποσού

της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, µε χρόνο ασφάλισης άνω των πέντε (5) ετών, 131,99 € µηνιαίως και ετησίως
131,99 Χ 12 = 1.583,88 €.
δ) Η εισφορά ασφαλισµένων µετά την 1-1-93, επί του ποσού

της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, µε χρόνο ασφάλισης
κάτω των πέντε (5) ετών, 66,00 € µηνιαίως και ετησίως 66,00
Χ 12 = 792,00 €.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Ως συµπληρώσαντες πενταετία στο Τ.Ν. θεωρούνται όσοι

ασφαλίστηκαν σ’ αυτό µέχρι 31-12-2001.
2. Όσοι δεν συµπληρώνουν τη συνολική εισφορά τους µε

αποκόµµατα ενσήµων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ το υπόλοιπο µε κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα
µε την ON LINE διαδικασία TR 4300, είναι να γνωρίζετε τα
παρακάτω και να συµπληρώσετε ανάλογα το γραµµάτιο
κατάθεσης στην Τράπεζα:
• Τον αριθµό λογ/σµού για τα έσοδα Τ.Ν. που είναι: 040546154-57

• Τον αριθµό πελάτη του Τ.Ν. στην Ε.Τ.Ε. που είναι:
9805690008

• Τον κωδικό αιτιολογίας που είναι -1- για υπόλοιπο τακτικής εισφοράς τον αριθµό µητρώου του ασφαλισµένου
στο Τ.Ν.
• Στο Ταµείο Νοµικών είναι δυνατή η µεταφορά των αποκοµµάτων των ενσήµων από µήνα σε µήνα.
3. Τα ένσηµα του Τ. Ν. για το έτος 2007 είναι:

0,30 για κάθε επίδοση
0,15 για κάθε ατελή επίδοση
0,60 για κάθε πράξη εκτέλεσης
4. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2008 πρέπει να παραδοθεί το

βιβλιάριο χρήσης 2007 στη Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου όπου υπηρετείτε. Για πιθανή παράταση προθεσµίας θα
σας ενηµερώσουµε.
Για τους ασφαλισµένους µετά την 1-1-1993 χωρίς προηγούµενη ασφάλιση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας
κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης (1599/860) µεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας ανώτερης πάντοτε και όχι κατώτερης της
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προηγούµενης, που υποβάλλεται στο Τ.Ν. µέχρι 28-5-2008.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν σε ένα χρόνο θελήσετε να κατεβείτε κατηγο-

ρία δεν είναι εφικτό. Μόνο για ανώτερη ή την ίδια κατηγορία
µε το προηγούµενο έτος υπάρχει δυνατότητα.
Σας ενηµερώνουµε ότι αν κάποιος επιλέξει άλλη κατηγορία
πρέπει να πληρώσει:
> Για τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία αν είναι άνω πενταετίας 162,31 € µηνιαίως και αν είναι κάτω της πενταετίας 81,20 € µηνιαίως
> Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία 192,43 € µηνιαίως οι άνω
της πενταετίας και 96,22 € µηνιαίως οι κάτω της πενταετίας
> Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία 222,46 € µηνιαίως άνω
πενταετίας και 111,23 € οι κάτω της πενταετίας.
> Πέµπτη ασφαλιστική κατηγορία 251,22 € µηνιαίως οι
άνω πενταετίας και 125,61 € οι κάτω της πενταετίας.
> Έκτη ασφαλιστική κατηγορία 273,30 € µηνιαίως οι άνω
πενταετίας και 136,65 € µηνιαίως οι κάτω της πενταετίας.
> Έβδοµη ασφαλιστική κατηγορία 294,65 € µηνιαίως οι
άνω της πενταετίας 147,33 € µηνιαίως οι κάτω της πενταετίας.
> Όγδοη ασφαλιστική κατηγορία 316,01 € µηνιαίως οι
άνω της πενταετίας και 158,10 € µηνιαίως οι κάτω της
πενταετίας.
> Ένατη ασφαλιστική κατηγορία 337,36 € µηνιαίως οι άνω
της πενταετίας και 168,68 € µηνιαίως οι κάτω της πενταετίας.
> Δέκατη ασφαλιστική κατηγορία 358,72 € µηνιαίως οι
άνω της πενταετίας και 179,72 € µηνιαίως οι κάτω της
πενταετίας.
> Ενδέκατη ασφαλιστική κατηγορία 380,07 € µηνιαίως οι
άνω της πενταετίας και 190,10 € µηνιαίως οι κάτω της
πενταετίας.
> Δωδέκατη ασφαλιστική κατηγορία 401,42 € µηνιαίως
οι άνω της πενταετίας και 200,71 € µηνιαίως οι κάτω της
πενταετίας.
> Δέκατη Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία 422,88 € µηνιαίως οι άνω της πενταετίας και 211,44 € µηνιαίως οι κάτω
της πενταετίας.
> Δέκατη Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία 444,13 € µηνιαίως οι άνω της πενταετίας 222,10 € µηνιαίως οι κάτω
της πενταετίας.
5. Στη κατηγορία των ασφαλισµένων πριν από την 1-1-1993

µε χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε (5) ετών (66,00 € Χ
12=792,00), υπάγονται όσοι πριν από την 1-1-1993 ήταν
ασφαλισµένοι σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης και στο
Ταµείο Νοµικών ασφαλίσθηκαν από 1-1-1999 έως σήµερα.
6. Η πλήρης σύνταξη από 1-1-2004 ανέρχεται στο ποσό των
1042 € µικτά.

ΤΑΜΕΙΑ

Τ.Υ.Δ.Ε.
α) Οι Δικαστικοί Επιµελητές που µέχρι 31-12-1992 είχαν την

οποιαδήποτε επαγγελµατική – ασφαλιστική ιδιότητα, θα επικολλούν από 1-1-2007 και κάθε µήνα στο βιβλιάριο ενσήµων του Τ.Υ.Δ.Ε. , αποκόµµατα ή ολόκληρα ένσηµα Τ.Υ.Δ.Ε.
της παρακάτω ονοµαστικής αξίας:
- ΕΥΡΩ 50,00 µηνιαίως και ετησίως 600,00 € αυτοί που συµπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια υπηρεσία από την ορκωµοσία
στο πρώτο λειτούργηµα τους.
- ΕΥΡΩ 25,00 µηνιαίως, και ετησίως 300,00 € αυτοί που δεν
συµπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια υπηρεσία από την ορκωµοσία στο πρώτο λειτούργηµα τους.
(Στις παραπάνω διακρίσεις λαµβάνεται υπόψη η ακριβής
ηµεροµηνία συµπλήρωσης πενταετίας).
β) Οι από 1-1-1993 νεοεισερχόµενοι στο επάγγελµα ασφαλισµένοι του Τ.Υ.Δ.Ε., εφόσον στον συνταξιοδοτικό τους φορέα
το Ταµείο Νοµικών, επιλέξουν την 1η ασφαλιστική κατηγορία
του αριθµ. 156/1993 Π.Δ/τος, θα καταβάλλουν την αυτή µηνιαία εισφορά των 50,00 και 25,00 € , που ορίζεται και για
τους µέχρι 31-12-1992 ασφαλισµένους στο Τ.Υ.Δ.Ε. και κατά
τις διακρίσεις της 5ετούς ενεργού υπηρεσίας.
γ) Στην περίπτωση που οι από 1-1-1993 νεοεισερχόµενοι στο
επάγγελµα ασφαλισµένοι του Τ.Υ.Δ.Ε. επιλέξουν ανώτερη της
1ης ασφαλιστική κατηγορία, το µηνιαίο υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε. ποσό εισφοράς τους, ορίζεται στο ποσό που προκύπτει µε βάση το
ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν, αναπροσαρµοσµένο από 1-1-1993 µε το εκάστοτε ποσό αυξήσεως
των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων και του ποσού εισφοράς 6,45% και
δ) Εάν η αξία των αποκοµµάτων ή ολοκλήρων ενσήµων που
επικολλήθηκαν στο βιβλιάριο, υπερβαίνουν το ποσό της µηνιαίας τακτικής εισφοράς, η επί πλέον διαφορά αποτελεί έσοδο του Τ.Υ.Δ.Ε. και δεν επιστρέφεται στον ασφαλισµένο, ούτε
συµψηφίζεται µε εισφορές παρελθόντων ή εποµένων ετών.
Επισηµανση: Από 1-1-2007 έως και 30-6-2007 τα ένσηµα
που επικολλούνταν στις εκθέσεις µας ήταν ονοµαστικής
αξίας 0,36 € ενώ από 1-7-2007 και επέκεινα η αξία του επικολλούµενου ενσήµου είναι 0,72 €.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα βιβλιάρια του Τ.Υ.Δ.Ε. παραδίδονται µέχρι
28-2-2008. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, η εισφορά αναπροσαρµόζεται σε τρέχουσες τιµές, προσαυξάνεται µε πρόσθετα τέλη υπερηµερίας 3% για τον πρώτο µήνα
και 1,50% για κάθε επόµενο και µέχρι 120% και κατά το διάστηµα υπερηµερίας διακόπτεται η χορήγηση παροχών του
Τ.Υ.Δ.Ε. για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειας του.

κό Σπουδών, 2) Βεβαίωση στης Σχολής ότι δεν ασφαλίζονται
εκεί για υγειονοµική περίθαλψή, 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι το
παιδί τους δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα
(ή πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για την εγγραφή του στα Μητρώα ανέργων). Σε περίπτωση που το παιδί είναι πτυχιούχος,
άνεργος και κάτω των 26 ετών χρειάζεται αντίγραφο πτυχίου
και η παραπάνω δήλωση.
Επίσης από 1-6-2004 υιοθετήθηκε και από τη χώρα µας
η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας». Η Κάρτα αυτή είναι αυ-

στηρά προσωπική και για τη ταυτοποίησή σας απαιτείται διαβατήριο ή άλλο έγγραφο µε φωτογραφία σας. Ισχύει µέχρι
τη λήξη της για πολλά ταξίδια και µόνο κατά τη προσωρινή
διαµονή σας σε χώρες της Ε.Ε., τη Νορβηγία, το Λιχτενσταίν,
την Ισλανδία και Ελβετία. Δεν ισχύει για ιατρικό ταξίδι (π.χ.
ταξίδι µε σκοπό τη νοσηλεία για το οποίο απαιτείται έγκριση και είναι απαραίτητο το έντυπο Ε112). Με την Κάρτα αυτή
επισκέπτεστε απευθείας γιατρούς ή Νοσοκοµεία που είναι
ενταγµένα στο σύστηµα Υγείας κάθε χώρας, για ιατρικά αναγκαία περίθαλψη και ασθένεια που προέκυψε όµως κατά τη
διάρκεια της εκεί προσωρινής διαµονής σας. Η Κάρτα χορηγείται σε κάθε µέλος της οικογένειας σας χωριστά µετά από
αίτησή σας.
Τα φάρµακα πρέπει να γράφονται στο συνταγολόγιο αλλιώς

το Ταµείο δεν πληρώνει.
Δικαιολογητικά Εγγραφής Ασκουµένων Δικαστικών
Επιµελητών στο Τ.Υ.Δ.Ε.
1. Αίτηση του ασκούµενου που θα ζητεί την εγγραφή του στο

Τ.Υ.Δ.Ε.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε

την οποία θα δηλώνει ότι δεν ασφαλίζεται για υγειονοµική
περίθαλψη σε άλλο φορέα και ότι στην περίπτωση ολοκλήρωσης ή διακοπής της άσκησης, θα ανακοινώνεται
άµεσα στο Τ.Υ.Δ.Ε. η Ορκωµοσία ή διακοπή και
3. Πιστοποιητικό του Συλλόγου των Δικαστικών Επιµελητών,

από τον οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του στα βιβλία
ασκουµένων του οικείου Συλλόγου.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
α) Οι δικαστικοί επιµελητές που ορκίσθηκαν µέχρι την 31/12/

Για το Τ.Υ.Δ.Ε. ισχύουν και τα εξής:

1992 πρέπει να επικολλούν κάθε µήνα τα αποκόµµατα των
ενσήµων για τις πράξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί (σχετικές οδηγίες στο Ασφαλιστικό Βιβλιάριο του 2007) και στην
περίπτωση που δεν συµπληρωθεί η υποχρεωτική εισφορά
των πενήντα (50) ενσήµων κατά µήνα, υπάρχει η υποχρέωση µέχρι τέλος κάθε έτους να συµπληρωθεί αυτή, ή µε την
επικόλληση ολόκληρων ενσήµων ή µε την κατάθεση του
αναλογούντος ποσού στον λογαριασµό του Ταµείου Προνοίας Νο 26570/2 που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος µέχρι
31-12-2007.

Όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν για να παραταθεί η

β) Οι Δικαστικοί Επιµελητές που ορκίσθηκαν µετά την 1η Ια-

(Σχετικές διατάξεις Ν. 4507/1966, άρθρο 14Ν. 1090/1980 και
παρ. 5 άρθρου 18 Ν. 3232/2004).

ασφάλισή τους στο Τ.Υ.Δ.Ε. µετά το 21ο έτος της ηλικίας τους,
εφόσον δεν εργάζονται και δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα
πρέπει κάθε χρόνο να στέλνουν στο Τ.Υ.Δ.Ε.: 1) Πιστοποιητι-

νουαρίου 1993 και δεν ήταν ασφαλισµένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα προηγουµένως, είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν ως ελάχιστη µηνιαία εισφορά για το έτος 2007 το
ποσό των (26,40) Ευρώ και ετησίως 26,40 Χ 12 =316,80 €.
13/2007
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ΤΑΜΕΙΑ -NEA

Για τον υπολογισµό της ελάχιστης ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
υπολογίζονται οι ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ και οι ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Τα αποκόµµατα των ενσήµων επικολλούνται στο βιβλιάριο για όλες τις
πράξεις που έχουν πραγµατοποιήσει ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ. Επειδή
η εισφορά είναι ΜΗΝΙΑΙΑ προτιµότερο είναι οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ που δεν συµπληρώνουν την ελάχιστη µηνιαία εισφορά των 26,40€, να επικολλούν ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΝΣΗΜΑ.
δ) Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια κατατίθενται αυτοπροσώπως ή

αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή στο Ταµείο Προνοίας
( Νικηταρά 2-4, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ) µέχρι την 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

δεν είχαν ασφαλιστεί σε κανένα Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή ότι πριν την 1/1/1993 ήταν ασφαλισµένοι στον Φορέα Κύριας Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. Τ.ΕΒ.Ε. Ο.Γ.Α., κ.λπ. µε
φωτοαντίγραφο του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου (µία
σελίδα µε ατοµικά στοιχεία και φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας).
Τα ανωτέρω δύο έγγραφα να αποσταλούν στο Ταµείο µας
προκειµένου να καταταγείτε στους ΝΕΟΥΣ ή ΠΑΛΑΙΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για να µην έχετε προβλήµατα κατά την
χορήγηση του εφάπαξ βοηθήµατος.

1η Ιανουαρίου 1993 και µετά πρέπει να υποβάλλουν στο
Τ.Π.Δ.Ε. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ:

Οι Δικαστικοί Επιµελητές που διορίσθηκαν από 1-1-1993
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι σε όλους τους
ασφαλισµένους έχει δοθεί ή θα δοθεί ο Α.Μ.Κ.Α. (Αριθµός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) που κατά την χορήγηση
Κύριας Σύνταξης και Εφάπαξ βοηθήµατος θα ελέγχεται ο
Α.Μ.Κ.Α. και θα διαπιστώνεται εάν έχουν ασφαλισθεί πριν
την 1-1-1993 σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης και θα τους
χορηγείται σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για τους ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

1) Βεβαίωση του Ταµείου Νοµικών από την οποία θα προκύ-

Υπενθύµιση

Παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου αφού δεν θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών για ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, εάν δεν είναι συµπληρωµένη η Δήλωση για τις πράξεις που έχει πραγµατοποιήσει από
το πρώτο Νο µέχρι το τελευταίο του έτους 2007 κατά µήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι δικαστικοί Επιµελητές που διορίστηκαν από

πτει ότι είναι ασφαλισµένοι σ’ αυτό και ποια ασφαλιστική
κατηγορία έχουν επιλέξει και
2) Υπεύθυνη Δήλωση προς το Τ.Π.Δ.Ε. ότι πριν την 1/1/1993

Η παράδοση των βιβλιαρίων του ΤΝ και ΤΥΔΕ, για το Σύλλογο της Αθήνας, θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου από 7-22008 έως και 29-2-2008


Ο Πρόεδρος του Ταµείου Νοµικών στα γραφεία της Οµοσπονδίας µας

Ο

νέος Πρόεδρος του Ταµείου Νοµικών κ. Νίκος Κουτρουµπής µε την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ύστερα από επιθυµία του, κλήθηκε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής µας Γραµµατείας και
ανταλλάξαµε απόψεις αναφορικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς του αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος για
το Ταµείο Νοµικών και το ασφαλιστικό ζήτηµα.
Είµαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία µας θα είναι εποικοδοµητική.


ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Σ

τις 14 Σεπτεµβρίου 2007 σε µία όµορφη τελετή στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ απονεµήθηκαν στους νέους µας συναδέλφους διπλώµατα
µετά το πέρας της παρακολούθησης των σεµιναρίων.
Στην τελετή παραβρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Αρεοπαγίτης και πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων Κωνσταντίνος Βαλµαντώνης, ο
Πρόεδρος του Ταµείου Προνοίας Δικαστικών Επιµελητών Δηµήτριος Χατζηµιχάλης, ο πρώην Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. Μανώλης Γραµµατόπουλος
και η Καθηγήτρια της Εθνικής Σχολής Δικονοµίας
του Παρισιού κ. Φρανσουάζ Αντριέ, η οποία δίδαξε το µάθηµα της Επικοινωνίας στους νέους µας
συναδέλφους.

Ο Αρεοπαγίτης Κ. Βαλµαντώνης απονέµει δίπλωµα σε νέα συνάδελφο
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Η Εκτελεστική Γραµµατεία στον Υπουργό Δικαιοσύνης

Ο

Πρόεδρος και τα
µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας
συναντήθηκαν µε το νέο
Υπουργό Δικαιοσύνης κο
Σωτήρη Χατζηγάκη και αφού
τον συνεχάρησαν για την
ανάληψη των νέων του καθηκόντων , του παρέδωσαν
υπόµνηµα µε σειρά αιτηµάτων τα οποία του ανέπτυξαν
και προφορικά.
Ο Υπουργός συζήτησε µαζί
µας µε πνεύµα καλής διάθεσης
και κατανόησης και ελπίζουµε
και εµείς ότι η από µέρους του
αντιµετώπιση των αιτηµάτων
µας θα είναι θετική.
Δηµοσιεύουµε το υπόµνηµα που κατατέθηκε.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σ. Χατζηγάκης µε µέλη της Ε.Γ. της ΟΔΕΕ

ΠΡΟΣ : Τον Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας µας Σας συγχαίρουν για την ανάληψη του Υπουργικού
θώκου της πολιτικής ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Η µακρά και ιδιαιτέρως επιτυχηµένη πολιτική διαδροµή Σας,
εντός και εκτός των συνόρων της χώρας µας, είναι για µας το µεγαλύτερο εχέγγυο για την επίτευξη µιας υγιούς και µακρόχρονης
αναβάθµισης του κύρους της Δικαιοσύνης και όλων των όµορων χώρων που την απαρτίζουν.
Είµαστε πεπεισµένοι, ότι το ήθος και η νοµική Σας παιδεία Σας καθιστούν ένα πολύτιµο κεφάλαιο για τις µεγάλες τοµές που χρειάζεται η Ελληνική νοµική πραγµατικότητα, έτσι ώστε και εµείς οι
Έλληνες να γίνουµε ισότιµη και ισάξια, σύγχρονη φωνή στην
Ενωµένη Ευρώπη.
Σε αυτή την κατεύθυνση οι Έλληνες Δικαστικοί Επιµελητές έχουµε την ισχυρά πεποίθηση πως µπορούµε να συµβάλλουµε
αποτελεσµατικά και αξιόπιστα, ώστε τα βήµατα που απαιτούνται να γίνουν να είναι ακόµη πιο γοργά. Η πεποίθησή µας αυτή
εδράζεται στο γεγονός πως οι Έλληνες Δικαστικοί Επιµελητές
είναι από τα ιδρυτικά µέλη της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστικών
Επιµελητών, µε συνεχείς παρουσίες και παρεµβάσεις στα όργανα
αυτά τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια.
Κατά τον αείµνηστο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Γεώργιο Ράµµο «αναγκαστική εκτέλεση είναι η δια των νοµίµων µέσων και
οργάνων πραγµάτωση του περιεχοµένου του δικαιώµατος». Τα
δικαιοδοτικά όργανα προσδιορίζουν το περιεχόµενο του δικαιώµατος που απονέµεται στον πολίτη στα πλαίσια της έννοµης τάξης. Στο Δικαστικό Επιµελητή ανατίθεται το ύψιστο καθήκον της
πραγµάτωσης του περιεχοµένου του δικαιώµατος αυτού. Λαµβανοµένου υπόψιν ότι, χωρίς τη δυνατότητα της πραγµάτωσης
του περιεχοµένου του το προσδιοριζόµενο και απονεµόµενο δι-

καίωµα θα ήταν κενός λόγος, αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος
και τη σηµασία της αποστολής του Δικαστικού Επιµελητή.
Κύριε Υπουργέ, αφού σας εκφράσουµε για άλλη µια φορά την
ικανοποίησή µας από την εκ µέρους Σας ανάληψη της πολιτικής
ηγεσίας της Δικαιοσύνης θα θέλαµε να Σας υποβάλλουµε και
µία σειρά αιτηµάτων µας που, επιτέλους προσδοκούµε πως θα
εισακουσθούν.
Η συνεχής και µόνιµη ενασχόλησή µας µε το σύστηµα απονοµής της Δικαιοσύνης κυρίως στο επίπεδο των επιδόσεων για
την ακριβή και αντικειµενική ενηµέρωση των διαδίκων αλλά και
των εκτελέσεων των δικαστικών αποφάσεων, πιστεύουµε, µας
καθιστά απαραίτητους συνοµιλητές στις νοµοπαρασκευαστικές
επιτροπές.
1.- Με γνώµονα την παραπάνω θέση για το λειτούργηµα του
Δικαστικού Επιµελητή, πιστεύουµε ακράδαντα πως η συµµετοχή µας σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που το Υπουργείο
συστήνει και σε ό,τι αφορά θέµατα Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας είναι, όχι µόνο θεµιτή αλλά και επιβεβληµένη, αφού κανείς,
όσο εµείς, δε γνωρίζει τα πρακτικά και όχι µόνο προβλήµατα που
ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των διατάξεων που κατά καιρούς τροποποιούνται ούτε και κανείς µπορεί να γνωρίζει ποιες
διατάξεις χρήζουν εκσυγχρονισµού όντας πλέον στη σηµερινή
ζώσα πραγµατικότητα, κακόηχες παραφωνίες και εν τέλει ανεφάρµοστες.
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά, αιτούµεθα τη συµµετοχή µας, έστω
και καθυστερηµένα, στην υπάρχουσα νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που λειτουργεί υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Κλαµαρή, ΑΜΕΣΑ, πριν αυτή καταθέσει το τελικό της πόνηµα και
αυτό πάρει το δρόµο της Βουλής προς ψήφιση.
2.- Την ανάληψη εκ µέρους της Οµοσπονδίας Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδος της διαβίβασης των δικογράφων του εξωτερικού
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1348/2000 της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης. Αίτηµα µε οικονοµοτεχνική µελέτη που έχουµε υποβάλλει
προ τριών, περίπου, ετών και το οποίο κατ’ αρχήν έτυχε θετικής
αντιµετώπισης από τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
του Υπουργείου Σας. Η Οµοσπονδία µας, προς την κατεύθυνση
αυτή και προκειµένου να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα
στην ταχύτερη διακίνηση των εγγράφων αυτών και την εµπρόθεσµη επίδοσή τους στους διαδίκους, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Υπουργείου, αγόρασε καινούργια γραφεία 220 τ.µ. στην
οδό Καρόλου αρ.28 και εκπόνησε µελέτη για τη διαµόρφωση
των χώρων, άρχισαν δε οι εργασίες για την ανακαίνισή τους και
µε το νέο έτος θα µεταφερθούµε στις νέες εγκαταστάσεις µας. Οι
επιδόσεις αυτών των δικογράφων από Δικαστικούς Επιµελητές
είναι προς όφελος και της ίδιας της Πολιτείας όχι µόνο επειδή το
κόστος τους δε θα βαρύνει πλέον τον Κρατικό Προϋπολογισµό
αλλά και από πλευράς αξιοπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
αφού η νοµιµότητα των πράξεων επίδοσης που γίνονται από µη
αρµόδια όργανα, όπως επιµελητές Δικαστηρίων ή αστυνοµικά
όργανα, αµφισβητείται και ουδόλως συνάδει προς τους νόµους
της Ελληνικής Πολιτείας αφού οι επιδόσεις εγγράφων που αφορούν αστικής και εµπορικής φύσεως υποθέσεις διενεργούνται
µόνο από Δικαστικούς Επιµελητές. Όπως είναι γνωστό, η χώρα
µας ήδη έχει καταδικασθεί σε αποζηµιώσεις από άκυρες πράξεις
που κάνουν µη αρµόδια όργανα.
3.- Σύµφωνα µε πληροφορίες µας από υπηρεσιακούς παράγοντες έχουν ήδη συσταθεί επιτροπές, από το Υπουργείο Σας,
τροποποίησης των Κωδίκων των Δικηγόρων και των Συµβολαιογράφων. Θα επιθυµούσαµε και εµείς µε τη σειρά µας τη σύσταση µίας αντίστοιχης επιτροπής αφού το νοµοθέτηµα, βάσει του
οποίου λειτουργεί ο Δικαστικός Επιµελητής, το 2318 υπάρχει
από το 1995 και χρήζει οπωσδήποτε διορθώσεων και συµπληρώσεων. Αυτονόητη βεβαίως, θεωρούµε την ενεργή συµµετοχή
µας σε µία τέτοια επιτροπή αφού αφορά αποκλειστικά εµάς.
4.- Σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκδίδεται κοινή Υπουργική
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών µε την

οποία ορίζονται οι αµοιβές των Δικαστικών Επιµελητών. Η Οµοσπονδία µας θα υποβάλει πρόταση σύµφωνα µε την οποία θα
ζητά αυξήσεις, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν οι ολοένα και διογκούµενες λειτουργικές δαπάνες είτε αυτές προέρχονται από
την τεράστια αύξηση των καυσίµων, πράγµα που µας επηρεάζει
αφάνταστα, αφού η κίνησή µας είναι συνεχής και αδιάκοπη, είτε
από τη γενικότερη αύξηση του κόστους διαβίωσης.
5.- Αιτούµεθα την άµεση προώθηση δύο θεµάτων και συγκεκριµένα της τροποποίησης του άρθρου 51 του Κώδικά µας
(2318/1995) και του άρθρου 31 του ίδιου νόµου µε την πρόσθεση παραγράφου που αφορά την απαγόρευση της διαφήµισης
των Δικαστικών Επιµελητών. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν
ήδη εγκριθεί από την επιτροπή Νοµοθετικού περιεχοµένου του
Υπουργείου Σας και για λόγο που δεν µπορούµε να κατανοήσουµε, καθυστερεί επί µακρόν η προώθησή τους.
6.- Ζητάµε τη µείωση των οργανικών θέσεων σε περιφερειακά
πρωτοδικεία για λόγους που λεπτοµερώς θα σας περιγράψουµε
σε έγγραφό µας.
7.- Τέλος θα θέλαµε να σας θέσουµε το ζήτηµα της επιµόρφωσης των Δικαστικών Επιµελητών. Η Οµοσπονδία µας επεξεργάζεται πρόταση για την επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση
των Δικαστικών Επιµελητών. Είµαστε σίγουροι ότι θα είσθε αρωγός σε αυτή την προσπάθειά µας.
Κύριε Υπουργέ, είµαστε βέβαιοι για την κατανόηση των προβληµάτων µας και πιστεύουµε ότι η ανταπόκριση από µέρους Σας θα
είναι η θετικότερη που έχει υπάρξει µέχρι σήµερα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πρεκετές Ευθύµιος

Χαλκιαδάκης Ιωάννης.



Ψήφισµα
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Επιµελητών της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
αφού πληροφορήθηκε τον αδόκητο χαµό του επιτίµου Προέδρου Ιωάννη Δερµπόκη, συνήλθε στις 4-9-2207
και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισµα:
1) Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2) Να καταθέσει αντί στεφάνου το ποσό των 500 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυµα της επιθυµίας της οικογένειας
του εκλιπόντος.
3) Να δηµοσιευθεί το εν λόγω ψήφισµα στην εφηµερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 8-9-2007 και στην
«ΙΣΗΓΟΡΙΑ».
Ο Πρόεδρος
Σταµάτης Χαρατσής

Ο Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας
Γρηγόρης Γρηγορούδης

Ευχαριστήρια επιστολή
Οι Σύλλογοι Πατρών και Ναυπλίου µε επιστολή τους ευχαριστούν το Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη χρηµατική βοήθεια που προσέφερε στους συναδέλφους των πυρόπληκτων περιοχών.
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Η µάχη του ασφαλιστικού

Ε

πί ποδός πολέµου αυτό το διάστηµα οι εργαζόµενοι της
χώρας για το ασφαλιστικό. Από τους δικαστικούς επιµελητές τους δικηγόρους, µέχρι τους δηµόσιους και ιδιωτικούς
υπαλλήλους και λοιπούς επαγγελµατίες.
Σαρωτικές αλλαγές στις συντάξεις και τα όρια ηλικίας ανατρέπουν τα ασφαλιστικά δεδοµένα στο σύνολο των ταµείων και
των ασφαλισµένων και προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις
στην κοινωνία. Η κοινωνική ασφάλιση αφορά το µαλακό της
υπογάστριο. Αναµφίβολα, πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί η ισορροπία του συστήµατος.
Αντί να δροµολογηθεί όµως ένας ανοικτός διάλογος που θα
περιλαµβάνει ξεκάθαρες θέσεις στο κρίσιµο θέµα της χρηµατοδότησης και της εισφοροδιαφυγής των µεγαλοεργοδοτών,
(η εισφοροδιαφυγή στο ΙΚΑ φτάνει στο 35-40%, ενώ σε άλλα
ταµεία το ποσοστό αγγίζει και το 55%) η κυβέρνηση κινδυνολογεί και συνεχίζει να µην εκπληρώνει τις ανειληµµένες υποχρεώσεις της.
Τι προτείνει η κυβέρνηση: «Ενεργό γήρανση» δηλαδή εργασία µέχρι θανάτου.
«Κίνητρα παραµονής στην εργασία», δηλαδή αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης.
«Συσχέτιση ορίων ηλικίας µε τις δηµογραφικές εξελίξεις», δηλαδή διαρκή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης όσο περισσότερο ζούµε.
Μείωση του ύψους των συντάξεων µέσω της αναπροσαρµογής του τρόπου υπολογισµού τους.
Γρήγορη αποδόµηση του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και την µετατροπή του σε ένα µοντέλο ανταποδοτικότητας, βασισµένο στα κριτήρια και τους νόµους της
αγοράς.
Οι εργαζόµενοι αντιδρούν, επειδή γνωρίζουν ότι η προωθούµενη µεταρρύθµιση αποσκοπεί αποκλειστικά στην περικοπή
κεκτηµένων τους και όχι στον εξορθολογισµό του συστήµατος.
Οι δικαστικοί επιµελητές συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις µαζί
µε τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους
για ένα δίκαιο και βιώσιµο κοινωνικό σύστηµα ασφάλισης.
Διαφωνούν στην ενοποίηση των δήθεν «ευγενών ταµείων».
Μηχανικοί , γιατροί, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, δικαστικοί
επιµελητές, συµβολαιογράφοι, δηµοσιογράφοι, βρίσκονται
αντιµέτωποι µε µια πολιτική που θέλει µε την ενοποίηση των
ταµείων τους, σε ένα (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ) την «αξιοποίηση» των
πόρων τους.
Όπως περιγράφτηκε από τον αρµόδιο υπουργό στο πλαίσιο
δηµιουργίας του ενιαίου Ταµείου Επιστηµόνων, θα δηµιουργηθεί ένας λογαριασµός που θα περιλαµβάνει τα αποθεµατικά κάθε Ταµείου. Από αυτόν το 10% ίσως και παραπάνω, θα
δεσµεύεται από το Δηµόσιο ως συνεισφορά σε ένα «κοινωνικό κεφάλαιο» που θα χρηµατοδοτεί άµεσα τα ελλείµµατα άλλων Ταµείων. Αλλά θα εξυπηρετεί και την µείωση της
τρύπας στον κρατικό προϋπολογισµό, µε αυτόµατη µείωση
του ελλείµµατος καθώς και την µείωση των κρατικών υποχρεώσεων έναντι του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε
κάλυψη µέρους αυτών από τα λεγόµενα «ευγενή Ταµεία» στο
πλαίσιο µια ιδιότυπης πλέον αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε τους

υπολογισµούς της κυβέρνησης περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως θα «δηµεύονται» από αυτά τα ταµεία και θα καλύπτουν τις
εκάστοτε τρύπες του συστήµατος, χωρίς να προκύπτει επιβάρυνση στα δηµόσια οικονοµικά.
Το πρόβληµα είναι παλιό και δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται
«µπακαλίστικα» στη λογική «παίρνω πόρους από εδώ, τους
πάω εκεί, κλείνω τρύπες και ισοπεδώνω βιαστικά προς τα
κάτω τα πράγµατα».
Εξάλλου, µέσω της ενιαιοποίησης των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στα υπό συγχώνευση Ταµεία, αναµένεται η κατάργηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης µε 35ετία
χωρίς όριο ηλικίας, ενώ οι συντάξεις θα µειωθούν τουλάχιστον κατά 18%, ενώ θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές
στη λογική της ανταποδοτικότητας.
Με την ενοποίηση θα επιτευχθεί από το κράτος ο απόλυτος
έλεγχος της περιουσίας των συγχωνευόµενων Ταµείων.
Η ώρα της κρίσης για εκατοµµύρια εργαζοµένους πλησιάζει,
καθώς ο στόχος είναι να ανοίξει αλλά και να κλείσει το ζήτηµα
το γρηγορότερο δυνατό.
Μετά από όλα αυτά η πρόσκληση σε διάλογο προς τους συνδικαλιστικούς φορείς, παίρνει το χαρακτήρα κωµωδίας .
Ο µοναδικός διάλογος που πρέπει να επιβληθεί, είναι η αγωνιστική κινητοποίηση όλων µας. Ο καθένας από το µετερίζι
του, τον κλάδο του. Το ασφαλιστικό έτσι όπως το προωθεί
η κυβέρνηση, είναι ένα αγκάθι για όλους µας. Το ίδιο για τον
οικοδόµο, τον πολιτικό µηχανικό, το δικηγόρο, τον αγρότη, το
γιατρό, τον έµπορο, τον δικαστικό επιµελητή.
Να εναντιωθούµε στην νέα επίθεση, την νέα «ασύµµετρη
απειλή» στο δικαίωµά µας στην υγεία, στην ασφάλιση, στην
σύνταξη, στην πρόνοια, στην ζωή.
Οι δικαστικοί επιµελητές έχουν δείξει έµπρακτα, τις αγωνιστικές τους διαθέσεις, συµµετείχαν έντονα και µαζικά στις µεγαλειώδεις διαδηλώσεις του παρελθόντος για το ασφαλιστικό.
Θα συµµετάσχουν και στις τωρινές και αγωνίζονται για: την
αύξηση των συντάξεων στο επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, την κατάργηση των υφιστάµενων αντιασφαλιστικών
νόµων, την κατάργηση του διαχωρισµού των ασφαλισµένων
σε παλιούς και νέους (πριν την 1-1-1993 και µετά την 1-1-1993)
και την βελτίωση των κλάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Για το συντονισµό της δράσης
Επαφές µε τους εκπροσώπους των κλάδων, των υπό ενοποίηση Ταµείων (δηµοσιογράφους, δικηγόρους, συµβολαιογράφους, γιατρούς, φαρµακοποιούς, µηχανικούς), έκανε
η Οµοσπονδία των δικαστικών επιµελητών, προκειµένου
να είναι συντονισµένη η δράση όλων των κλάδων. Στο δικηγορικό σύλλογο πραγµατοποιήθηκε κοινή συνάντηση των
κλάδων όπου αποφασίστηκε η συµµετοχή στην απεργία της
12/12/2007 ενώ δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου. Επίσης έγινε κοινή επίσκεψη στην γενική γραµµατέα του ΚΚΕ κ. Αλέκα
Παπαρήγα, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέκο Αλαβάνο και
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιο Παπανδρέου. Η Ε.Γ. της
ΟΔΕΕ αποφάσισε αποχή για τους δικαστικούς επιµελητές της
χώρας την 12, 19 και 20 του Δεκέµβρη. 
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Τακτική ολοµέλεια της Ο.Δ.Ε.Ε. στην Αθήνα

Π

ραγµατοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στην Αθήνα
στις 19 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους η τακτική ολοµέλεια της Οµοσπονδίας µας µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: Πεπραγµένα, Προϋπολογισµός και Απολογισµός.
Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής που αφορούσε στον
προϋπολογισµό και τον απολογισµό εγκρίθηκε οµόφωνα
από την Ολοµέλεια αφού δόθηκαν και οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον ταµία.
Στα πεπραγµένα, αφού ο πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. Ευθύµιος
Πρεκετές εξέθεσε τις ενέργειες της εκτελεστικής γραµµατείας και µε τις δύο συνθέσεις της, έγινε διεξοδική συζήτηση και ασκήθηκε, εποικοδοµητική κριτική από τους αντιπροσώπους επί όλων των θεµάτων που ανέκυψαν κατά το
διάστηµα του παρελθόντος έτους. Σε γενικές γραµµές τα
θέµατα που εθίγησαν ήταν: α) οι αυξήσεις των αµοιβών
Κ.Ε.Δ.Ε., οι οποίες καθυστέρησαν µεν αλλά ήταν οµολογουµένως ικανοποιητικές και µάλιστα σε αµοιβές που για
πρώτη φορά επιτεύχθησαν, β) η ολοκλήρωση της αγοράς
των γραφείων της Ο.Δ.Ε.Ε. και η έναρξη των εργασιών,
προκειµένου µέχρι τον επόµενο Φεβρουάριο να εγκατασταθούµε, γ) η διατήρηση του κλειστού χαρακτήρα του
επαγγέλµατός µας, δ) η µόνιµη συµµετοχή µας στην επιτροπή που έχει συσταθεί από την «Κτηµατολόγιο Α.Ε.»,
πράγµα που επιδιώκαµε σταθερά, ε) η σηµαντική αύξηση στο εφάπαξ βοήθηµα από το ΤΠΔΕ από 1-1-2007, το
οποίο µετά από συντονισµένες ενέργειες αυξήθηκε κατά
15% και πιστεύουµε ότι θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο,

στ) η συµµετοχή µας σε κοινή επιτροπή Ο.Δ.Ε.Ε. - Δ.Σ.Α.
και µε συµµετοχή του Συνήγορου του Καταναλωτή µε
στόχο την καταπολέµηση των Εισπρακτικών Εταιρειών.
Πιστεύουµε πως, µόνο µε κοινή συντονισµένη δράση
µπορούµε να πλήξουµε τη δράση αυτού του καρκινώµατος που προσβάλλει τη δηµοκρατία, τον νοµικό µας πολιτισµό αλλά και τα στοιχειώδη δικαιώµατα των πολιτών,
ζ) η συνέχιση της έκδοσης της Ισηγορίας αλλά και η όλο
και πιο αναβαθµισµένη Ιστοσελίδα (www.Odde.gr), η) η
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας εντός του δακτυλίου στην
Αθήνα, για αρχή, σε 100 συναδέλφους, θ) η διοργάνωση των σεµιναρίων των νέων επιτυχόντων, ι) η διοργάνωση σεµιναρίου στη Θεσσαλονίκη µε συµµετοχή ΜΜΕ και
συναδέλφων από τη Βουλγαρία, οι εργασίες του οποίου
προβλήθηκαν σε µία ωριαία εκποµπή από την κρατική τηλεόραση της Βουλγαρίας.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της εκτελεστικής γραµµατείας δεσµεύτηκαν προς το σώµα για τη συνέχιση των προσπαθειών για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς όλων µας
και την οριστική επίλυση των ήδη υφιστάµενων προβληµάτων αλλά ταυτόχρονα έθεσαν και τους στόχους και οραµατισµούς τους για την επόµενη τριετία. Αυτοί οι στόχοι είναι
η διαρκής µόρφωση των δικαστικών Επιµελητών αλλά και
η ανάγκη για αλλαγή του τρόπου στελέχωσης του κλάδου
και η µόρφωση των νεοεισερχόµενων σ’ αυτόν.


Εκτακτη ολοµέλεια της Ο.Δ.Ε.Ε. στην Αθήνα

Σ

τις 20 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα
έκτακτη ολοµέλεια της Οµοσπονδίας µας µε θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:
• Αναµόρφωση διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. ( εισηγητής: Διονύσης Κριάρης)
• Επικουρική ασφάλιση (εισηγητής: Ευθύµιος Πρεκετές)
• Αύξηση αµοιβών (εισηγητής: Αβραάµ Πάσογλου)
• Αποϋλοποίηση ενσήµων (εισηγητής: Γιάννης Χαλκιαδάκης)
• Τροποποίηση διατάξεων ΚΠολΔ και Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών (εισηγητής: Ιωάννης Φλώρος)
• Σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για σύσταση αστικών Εταιρειών Δικαστικών Επιµελητών (εισηγητής:
Ευθύµιος Πρεκετές) και
• Τ.Υ.Δ.Ε.-Ενέργειες Ο.Δ.Ε.Ε. µετά το διπλασιασµό της
ονοµαστικής αξίας των ενσήµων (εισηγητής: Διονύσης Κριάρης)
Εκτός ηµερήσιας διάταξης ετέθη το ζήτηµα για τους πυρόπληκτους και τη βοήθεια της Ο.Δ.Ε.Ε. προς αυτούς µετά
από αίτηµα των Συλλόγων Πατρών και Ναυπλίου. Αφού
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τοποθετήθηκαν όλοι οι αντιπρόσωποι ελήφθησαν οι εξής
αποφάσεις:
ι) Η εισφορά των µελών των δύο αυτών Συλλόγων προς
την Ο.Δ.Ε.Ε. θα καλυφθεί από Οµοσπονδία,
ιι) Να ανοιχθεί λογαριασµός και να κατατίθενται χρήµατα
σ’ αυτούς υπέρ των πυροπλήκτων,
ιιι) Εξουσιοδοτείται η εκτελεστική γραµµατεία να ελέγξει
σε ποιούς και πως θα διανεµηθούν τα χρήµατα.
Στο πρώτο θέµα: Ο εισηγητής δήλωσε πως δεν είναι έτοι-

µο το πλήρες κείµενο-πρόταση λόγω του µεγάλου όγκου
του και η ολοµέλεια χορήγησε οµόφωνα στην επιτροπή
την πίστωση χρόνου που ζήτησε.
Στο δεύτερο θέµα: Αφού ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. επι-

χειρηµοτολόγησε επί του θέµατος, ανέπτυξε τους προβληµατισµούς του για την τάση της κυβέρνησης προς
την κατεύθυνση του ασφαλιστικού και τοποθετήθηκαν οι
αντιπρόσωποι, έθεσε στην ολοµέλεια προς ψήφιση την
πρότασή του για δηµιουργία επικουρικής ασφάλισης: «Να
επιδιώξουµε την επικουρική µας ασφάλιση ακόµα κι αν η

ΝΕΑ

κυβέρνηση την καταργήσει σε µία από τις τρεις κατευθύνσεις: α) στο Ταµείο Νοµικών, β) Στο ΤΠΔΕ ή γ) δηµιουργία
ΛΑΔΕ, αφού γίνουν αναλογιστικές µελέτες για το ποια µας
συµφέρει καλύτερα. Η πρόταση ψηφίστηκε οµόφωνα.
Στο τρίτο θέµα: Η πρόταση της επιτροπής ήταν να αυξη-

θεί η αµοιβή της επίδοσης σε 30,00 €. Τα υπόλοιπα κονδύλια στρογγυλοποιούνται. Με αφορµή το θέµα αυτό
ανοίχτηκε η συζήτηση για τη διασφάλιση των αµοιβών,
στον αθέµιτο ανταγωνισµό, στην «εκβιαστική πολιτική»
τραπεζών και όχι µόνο για τη συµπίεση των αµοιβών µας
κλπ. Στη συζήτηση τέθηκαν πολλές προτάσεις, όλοι οι
αντιπρόσωποι τοποθετήθηκαν και τέλος ελήφθησαν οι
εξής αποφάσεις: α) Ο Δικαστικός Επιµελητής να δικαιούται αµοιβής για αντίγραφα σε ό,τι αφορά κατασχέσεις και
περιλήψεις µέχρι 5 φύλλα αντιγράφων, β) να σταλεί εξώδικο στην Εµπορική Τράπεζα προκειµένου να ανακαλέσει
την επιστολή της και γ) η Ε.Γ. να συζητήσει όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν για τη διασφάλιση των αµοιβών µας και να συγκαλέσει έκτακτη ολοµέλεια µε αυτό το
θέµα για λήψη αποφάσεων.
Στο τέταρτο θέµα: Ο εισηγητής ανέλυσε τα δεδοµέ-

να, γνωστοποίησε στο σώµα την ύπαρξη επιτροπής στο
Δ.Σ.Α. για αυτό το θέµα. Ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. ανακοίνωσε τι ισχύει στην Ευρώπη (αποδεικτικά χωρίς ένσηµαυδατογραφηµένα έγγραφα κλπ). Αφού οι αντιπρόσωποι
τοποθετήθηκαν και ορισµένοι κατέθεσαν τους προβληµατισµούς και άλλοι τις ενστάσεις τους ελήφθη κατά πλειοψηφία η απόφαση: Η Οµοσπονδία αποφασίζει υπέρ της
αποϋλοποίησης των ενσήµων στο ΤΝ και στο Τ.Υ.Δ.Ε. όχι
όµως στο Ταµείο Προνοίας.
Στο πέµπτο θέµα: Ο εισηγητής αφού αποσαφήνισε τη

θέση του, περί του ότι δεν χρειάζονται και στους δύο Κώδικες πάρα πολλές τροποποιήσεις και αφού ζητήθηκαν
διευκρινίσεις, από τον Πρόεδρο της Ο.Δ.Ε.Ε. σε ποιο στάδιο βρίσκεται ή ήδη λειτουργούσα νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ψηφίστηκε οµόφωνα η απόφαση να εξουσιοδοτηθεί η Εκτελεστική Γραµµατεία να φέρει προτάσεις και για τους δύο Κώδικες και
να χειριστεί το θέµα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια στο Υπουργείο ώστε παράλληλα µε τις επιτροπές που υπάρχουν στο Υπουργείο
τροποποιήσεως των Κωδίκων Δικηγόρων και Συµβολαιογράφων να συσταθεί και όµοια Δικαστικών Επιµελητών.
Στο έκτο θέµα: Πριν ο εισηγητής αναλύσει την τοποθέτη-

σή του, πήρε το λόγο ο Γιάννης Χαλκιαδάκης και ζήτησε
να µην συζητηθεί το θέµα γιατί η Ολοµέλεια δεν νοµιµοποιείται προς τούτο. Ο εισηγητής υπενθύµισε τη δέσµευση
της Οµοσπονδίας προς το αίτηµα του Υπουργείου από την
προηγούµενη έκτακτη ολοµέλεια. Υπενθύµισε ότι αυτή η
απόφαση αφορά το Σύλλογο της Κρήτης, ο οποίος ζήτησε
από το Υπουργείο την έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος,
ως είχε δικαίωµα και πως το Υπουργείο ζήτησε τις θέσεις
της Οµοσπονδίας για την εκπόνηση όσο το δυνατόν αρτιότερου διατάγµατος. Ανέλυσε ότι στο σχέδιο που είχε επεξεργασθεί η επιτροπή της Οµοσπονδίας πρέπει να γίνει µία

σοβαρή τροποποίηση η οποία όπως την χαρακτήρισε είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος, δηλαδή στο άρθρο 25 του σχεδίου αυτού να ορίζεται ρητά πως η συµµετοχή των Δικαστικών Επιµελητών θα είναι µε ίσα µερίδια. Αν δεν γίνει δεκτή
αυτή η τροποποίηση η Οµοσπονδία δεν επιθυµεί την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Πριν την λήψη απόφασης
τέθηκε σε ψηφοφορία το θέµα αν η Οµοσπονδία νοµιµοποιείται να πάρει απόφαση γι’ αυτό το ζήτηµα. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας: 17 υπέρ και 9 κατά. Μετά την ψηφοφορία αυτή αποχώρησαν από τη συζήτηση του θέµατος
αυτού 9 αντιπρόσωποι. Η πρόταση του Προέδρου της
Ο.Δ.Ε.Ε. έγινε αποδεκτή και ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε
η Εκτελεστική Γραµµατεία να αποστείλει το προτεινόµενο
σχέδιο στο Υπουργείο µέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Στο έβδοµο θέµα: Ο εισηγητής εξήγησε πως το θέµα εί-

ναι ιδιαιτέρως σοβαρό, αφού πλήττονται όλοι οι Δικαστικοί Επιµελητές βάναυσα. Πρέπει να ερευνηθούν οι τρεις
διαστάσεις του ζητήµατος, τις οποίες πρέπει να συνυπολογίσουµε. ι) σύµφωνα µε απόφαση της Ολοµελείας του
Αρείου Πάγου η µη επικόλληση ενσήµου στην έκθεση
δεν συνεπάγεται την ακυρότητά του, κρίνοντας πως είναι
αντισυνταγµατική η µετακύληση της υποχρέωσης επικόλλησης ενσήµου στον πολίτη. ιι) δεν υφίσταται πειθαρχική
παράβαση για τον συνάδελφο αφού ως τέτοια προβλέπεται από τον Κώδικα Δικαστικών Επιµελητών µόνο η µη
επικόλληση ενσήµου ΤΠΔΕ και ιιι) δεν υπάρχει ποινικώς
κολάσιµη πράξη από τον Δικαστικό Επιµελητή αν πληρώνει την οριζόµενη εισφορά (600,00 € ετησίως) σε χρήµα.
Γνωστοποίησε πως ο µέσος όρος των συναδέλφων επικολλούν ένσηµα αξίας περίπου 700 € ενώ ο µέσος όρος των
δικηγόρων 400 €. Με τον διπλασιασµό οι Δ.Ε. θα φτάσουν
στα 1.400 € ενώ οι δικηγόροι στα 800 €. Τόνισε πως δεν
είναι δίκαιο ο λιγότερο αριθµητικά κλάδος να καλύπτει την
ανάγκη για επιβίωση ενός ταµείου υπέρ των πολυπληθέστερων, για το λόγο και µόνο ότι στη Γ.Σ. του Ταµείου είναι
µειοψηφία. Πρότεινε να ληφθεί απόφαση µε την οποία οι
Δικαστικοί Επιµελητές να πάψουν να επικολλούν ένσηµα
από 1-4-2008 αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να πληρώνουν µετρητά κάθε αρχή του έτους στο ΤΥΔΕ την οριζόµενη, εκάστοτε, εισφορά. Ταυτόχρονα να συγκληθούν
έκτακτες Γ.Σ. σε όλους του Συλλόγους, µε αυτό ως µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης, έτσι ώστε να νοµιµοποιηθεί
και από του Συλλόγους η απόφαση αυτή. Επί της πρότασης
τοποθετήθηκαν οι αντιπρόσωποι, άλλοι θετικά, όπως ο
Γ.Γ. της Οµοσπονδίας άλλοι µε επιφυλάξεις διατυπώνοντας
προβληµατισµούς. Κατατέθηκε επίσης από τον Σταµάτη
Χαρατσή η πρόταση να διεκδικήσουµε την κατάργηση επικόλλησης ενσήµων µόνο στα εκδιδόµενα από εµάς αντίγραφα. Επί της πρότασης του εισηγητή Διονύση Κριάρη
δεν ελήφθη απόφαση. Αποφασίστηκε από την Ολοµέλεια
να πάρει ο κ. Χαρατσής τα στοιχεία από το ΤΥΔΕ να τα προσκοµίσει στην Εκτελεστική Γραµµατεία και αυτή µε τη σειρά
της εξουσιοδοτείται να µελετήσει το θέµα και να καταλήξει
σε προτάσεις οι οποίες θα τεθούν σε συζήτηση σε Γενικές
Συνελεύσεις όλων των Συλλόγων.
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Αναγκαστική εκτέλεση για την υποχρέωση
σε παράλειψη ανοχή πράξης

Η

αναγκαστική εκτέλεση για την εκπλήρωση υποχρέωσης σε παράλειψη ή ανοχή πράξης έχει σαν αντικείµενο µη χρηµατικές απαιτήσεις και αποτελεί είδος
έµµεσης εκτέλεσης. Ειδικότερα η σχετική διάταξη
του άρθρου 947 ΚΠολΔ ορίζει τα εξής:
« 1. Όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την
υποχρέωσή του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή
έως πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ υπέρ του δανειστή
και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηµατικής ποινής και της προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην
απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το µονοµελές πρωτοδικείο. Το δικαστήριο αυτό είναι αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να
καταδικάσει στη χρηµατική ποινή και στην προσωπική κράτηση.
Στην τελευταία περίπτωση, δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 670 έως 676.
2. Αν το ζητήσει ο δανειστής, το δικαστήριο µπορεί, εκτός από την
απειλή της χρηµατικής ποινής και της προσωπικής κράτησης, να
επιβάλει στον οφειλέτη να δώσει και εγγύηση για την παράλειψη
ή την ανοχή της πράξης.
3. Αν ο οφειλέτης που έχει υποχρέωση να ανεχθεί πράξη προβάλει αντίσταση, ο δικαστικός επιµελητής παραµερίζει κάθε εµπόδιο και ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 930.»
Προϋπόθεση για την εφαρµογή του άρθρου 947 ΚΠολΔ είναι η
ύπαρξη αξίωσης προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως. Ως παράλειψη θεωρείται η υποχρέωση του οφειλέτη να απόσχει από ορισµένη ενέργεια, στην οποία άλλως θα προέβαινε, αν δεν υπήρχε ο συγκεκριµένος περιορισµός, ενώ ως ανοχή νοείται η υποχρέωση του
οφειλέτη να υποστεί µια συγκεκριµένη ενέργεια, η οποία πηγάζει
από τον δανειστή και συνιστά δικαίωµα αυτού. Οι αξιώσεις προς
παράλειψη ή ανοχή έχουν ως γενεσιουργό λόγο είτε την ιδιωτική
βούληση και συγκεκριµένα τις δικαιοπραξίες, που κατά το ουσιαστικό δίκαιο δηµιουργούν υποχρέωση προς παράλειψη ή ανοχή,
ή τον ίδιο το νόµο.[Ι. Χαµηλοθώρη, Χ. Κλουκίνα, Θ. Κλουκίνα «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης» Τόµος Β΄ εκδ. 2005, σελ. 69]
Εκτός όµως από την ύπαρξη αξιώσεως προς παράλειψη ή ανοχή
πράξεως, προϋπόθεση εφαρµογής του άρθρου 947 ΚΠολΔ είναι
και η άσκηση της αξιώσεως µε αγωγή. Εποµένως ο ενδιαφερόµενος είναι ανάγκη να προσφύγει στο δικαστήριο, το οποίο θα κρίνει
σχετικά µε την υποχρέωση και θα καταδικάσει τον οφειλέτη στη
συγκεκριµένη παράλειψη ή ανοχή και µε την ίδια απόφαση θα
απειληθούν χρηµατική ποινήκαι προσωπική κράτηση. Ι. Χαµηλοθώρη, Χ. Κλουκίνα, Θ. Κλουκίνα «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης» Τόµος Β΄ εκδ. 2005, σελ. 71]
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1.Γενικά για την διαδικασία της εκτέλεσης
κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ

Σ

το άρθρο 947 του ΚΠολΔ καθορίζεται η έννοια της
παράλειψης και ανοχής, η οποία αναζητείται σε
κάθε περίπτωση στο χώρο του ουσιαστικού δικαίου
και η µεν παράλειψη έχει σχέση µε πράξη που επιχειρείται
από τον οφειλέτη, µε την οποία παραβιάζεται η υποχρέωσή
του προς παράλειψη, η δε ανοχή αναφέρεται σε πράξη που
επιχειρείται από το δανειστή, την οποία ο οφειλέτης, αν και
υποχρεούται να ανέχεται, παραβιάζει µε θετική του πράξη
ή απείθεια. ΜΠρΑθ 2206/2001 ΝοΒ 2002,135.

Η

διάταξη του άρθρου 947 ΚΠολΔ έχει σκοπό τον
καταναγκασµό του οφειλέτη και όχι την αποζηµίωση του τυχόν θιγοµένου, για τη συµµόρφωση προς το
περιεχόµενο της απόφασης µε την οποία απαγορεύθηκε η
ενέργεια ορισµένης πράξης ή η ανοχή της παρέµβασης τρίτου. Η ύπαρξη κυρώσεων υπό τη µορφή εξαναγκαστικών
µέτρων, πειθαναγκάζει τον οφειλέτη ν’ αποδεχτεί την απόφαση, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν κενή περιεχοµένου. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, εποµένως,
συµµορφώθηκε προς την απόφαση, δεν µπορεί να
επιδιωχθεί από το δανειστή η είσπραξη της χρηµατικής ποινής ή η απαγγελία της προσωπικής κράτησης
για την εκτέλεση της απόφασης. Τούτο διότι τα προβλεπόµενα από το άρθρο 947 ΚΠολΔ µέσα εκτέλεσης αποτελούν κυρώσεις που απειλούνται για τον εξαναγκασµό του
οφειλέτη σε συµµόρφωση προς την επιταγή της απόφασης
και επιβάλλονται για την επακολουθήσασα απείθειά του
προς αυτήν, σε περίπτωση δε συµµορφώσεως, δεν συντρέχει ο λόγος της απείθειας προς τη δικαστική απόφαση.
ΜΠρΑθ 2206/2001 ΝοΒ 2002,135.

Η

διάταξη του άρθρου 947 ΚΠολΔ εφαρµόζεται
όταν πρόκειται για υποχρέωση του εναγοµένου
που συνίσταται σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως που
αφορά στο µέλλον, γιατί σκοπός της διάταξης είναι η για
το µέλλον πρόληψη της παράβασης. Επίσης, η διάταξη του
άρθρου 947 ΚΠολΔ και όχι η διάταξη του άρθρου 946
ΚΠολΔ, εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση
που αν και δεν πρόκειται για υποχρέωση του εναγοµένου που συνίσταται σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως αλλά για υποχρέωση σε τέλεση πράξεων εξακολουθητικώς στο µέλλον, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να
γίνουν µε τρίτο πρόσωπο, δεδοµένου ότι η τελευταία περίπτωση οµοιάζει περισσότερο µε την περίπτωση που ρυθµίζει το άρθρο 947 παρ.1 ΚΠολΔ, παρά µε εκείνη που ρυθµίζει το άρθρο 946 παρ.1 ΚΠοΛΔ. ΕφΑθ 1061/2002 ΕλΔ
2002,800.

Η

διαδικασία της κατά το άρθρο 947 παρ.1 ΚΠολΔ
εκτέλεσης διέρχεται δύο στάδια και απαιτεί δύο
δικαστικές αποφάσεις. Με την πρώτη απόφαση βεβαιώνεται η υποχρέωση ενός διαδίκου να παραλείψει ή να
ανεχθεί πράξη και συγχρόνως απειλούνται κατ’ αυτού οι ποινές της χρηµατικής ποινής και της προσωπικής κράτησης αθροιστικά και καθορίζονται το ποσόν της
χρηµατικής ποινής και ο χρόνος της προσωπικής κράτησης
για την περίπτωση της απείθειας και παραβίασης απ’ αυτόν

της υποχρέωσης προς παράλειψη ή ανοχή. Με τη δεύτερη απόφαση, που εκδίδεται κατά την ειδική διαδικασία
των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. ΚΠολΔ) και µετά
προηγούµενη κοινοποίηση της πρώτης απόφασης, µε επιταγή προς εκτέλεση, γίνεται διάγνωση της παράβασης
και καταδικάζεται ο παραβάτης καθού η εκτέλεση στη
χρηµατική ποινή και την προσωπική κράτηση η οποία
έχει καταπέσει. ΕφΑθ 3575/86 ΕλΔ 27,963, ΕφΑθ 4328/
86 ΕλΔ 27,1331, ΑΠ 284/2003 ΔΕΕ 2003,790, ΜΠρΘηβ
340/2001 Δ 2002,171, ΕφΑθ 1779/2001 ΕΔΠ 2001,306,
ΑΠ 284/2003 ΔΕΕ 2003,790.

Κ

ατά το δεύτερο αυτό στάδιο, το δικαστήριο δεσµεύεται από το δεδικασµένο της κατά το πρώτο
στάδιο εκδοθείσας απόφασης, που µπορεί να είναι και
προσωρινό αν η σχετική απόφαση εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µε την έννοια ότι δεν
επιτρέπονται και είναι απαράδεκτοι οι ισχυρισµοί που τείνουν σε αµφισβήτηση των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες
υποχρεώθηκε ο οφειλέτης σε παράλειψη ή ανοχή. Είναι δε
διάφορο ζήτηµα ο έλεγχος της διαγνωστικής κρίσης του δικαστηρίου κατά το στάδιο της βεβαίωσης της παράβασης,
για την οποία απειλήθηκε χρηµατική ποινή και προσωπική
κράτηση, αν δηλαδή τα διαπιστωθέντα πραγµατικά περιστατικά συνιστούν την παράβαση της διαταχθείσας υποχρέωσης προς παράλειψη ή ανοχή και εποµένως αν αυτά
υπήχθησαν στην ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου
947 παρ. 1 ΚΠολΔ. ΑΠ 284/2003 ΔΕΕ 2003,790

2. Η δικαστική απόφαση που δέχεται την
αγωγή παραλείψεως ή ανοχής και απειλεί
χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση
εις βάρος του οφειλέτη

Η

κατά το άρθρο 947 παρ. 1 ΚΠολΔ αναγκαστική εκτέλεση περιλαµβάνει δύο στάδια και απαιτεί δύο δικαστικές αποφάσεις. Η πρώτη καταδικάζει τον οφειλέτη
σε παράλειψη ή ανοχή και απειλεί εναντίον του χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση για την περίπτωση µη συµµόρφωσής του. EφΑθ 4034/2002 ΕλΔ
2002,1707, ΕφΑθ 3574/92 ΕλΔ 35,145, ΕφΑθ 1779/2001
ΕΔΠ 2001,306, ΑΠ 284/2003 ΔΕΕ 2003,790, ΕφΑθ 9096/
98 ΕλΔ 40,385.

Η

πρώτη απόφαση αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο
για την παράλειψη ή ανοχή και κοινοποιείται
µε επιταγή προς εκτέλεση προς τον οφειλέτη, ακόµα
και αν η εκτέλεση επισπεύδεται µε βάση απόφαση ασφαλιστικών µέτρων (άρθρων 70 παρ. 2 ΚΠολΔ - βλ. και ΕφΑθ
2891/88 ΕλΔ 31,149, ΕφΘεσ 217/88 Αρµ 1988,471, ΕφΑθ
308/88 Αρµ 1989,380). ΕφΑθ 4034/2002 ΕλΔ 2002,1707,
ΜΠρΑθ 2206/2001 ΝοΒ 2002,135, ΜΠρΘηβ 340/2001 Δ
2002,170.

Ό

ταν η απόφαση που απειλεί τη χρηµατική ποινή συνδέει την κατάπτωσή της µε κάθε παράβαση, χωρίς να
οριοθετεί ειδικότερα τη µία σε σχέση µε τις περισσότερες
παραβάσεις, το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή
είναι αναγκαίο, προκειµένου να κρίνει αν πρόκειται
για µία ή περισσότερες παραβάσεις, να εκτιµήσει την
13/2007
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συµπεριφορά του οφειλέτη παραθέτοντας στην απόφασή του τα περιστατικά που στηρίζουν την κρίση
του αυτή, άλλως η απόφασή του στερείται νόµιµης βάσης
και θεµελιώνει τον λόγο αναιρέσεως του αρ.19 του άρθρου
559 ΚΠολΔ. ΑΠ 1480/2002 ΔΕΝ 2003, 832, ΕλΔ 2004,
746.

3. Η δεύτερη απόφαση που βεβαιώνει την
παράβαση

Τ

δεύτερη απόφαση διαπιστώνει την παράβαση
και καταδικάζει τον οφειλέτη στην καταβολή της
χρηµατικής ποινής και σε προσωπική κράτηση. ΕφΑθ
4034/2002 ΕλΔ 2002,1707, ΜΠρΘηβ 340/2001 Δ 2002,
170, ΑΠ 284/2003 Δ 2004,1016, ΕφΑθ 1779/2001 ΕΔΠ
2001,306, ΑΠ 284/2003 ΔΕΕ 2003,790.

ο δικαστήριο που δικάζει κατ’ επιταγή του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν έχει εξουσία να
κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ή όχι για τη
λήψη του ασφαλιστικού µέτρου, µε το οποίο διατάχθηκε προσωρινά η ανοχή ή παράλειψη ορισµένης πράξεως.
Η αρµοδιότητά του περιορίζεται µόνο στη βεβαίωση
της παραβάσεως και την επιβολή των κυρώσεων, οι
οποίες απειλήθηκαν µε την προηγούµενη απόφαση. ΕφΑθ
579/2002 ΕλΔ 2003,525.

Π

Α

Η

ροϋπόθεση για την βεβαίωση της παράβασης
και στοιχείο του δικογράφου της αγωγής είναι η
αναφορά ότι επιδόθηκε η απόφαση, η οποία αποτελεί
και τον εκτελεστό τίτλο για την παράλειψη ή ανοχή, µε
επιταγή προς εκτέλεση. Θέµα παράβασης του διατακτικού
της πρώτης απόφασης ανακύπτει µόνο αν προηγήθηκε κοινοποίηση του απογράφου της µε επιταγή προς εκτέλεση,
µε την οποία αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Το στοιχείο αυτό είναι αναγκαίο, όπως συνάγεται από
το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 946 παρ. 1, 947
παρ.1 και 924 ΚΠολΔ µε εκείνη του άρθρου 216 παρ. 1,
στοιχ. α΄ ΚΠολΔ, για τη θεµελίωση της αγωγής προς διάγνωση της παράβασης και καταδίκη στη χρηµατική ποινή
και την προσωπική κράτηση που απειλήθηκαν και πρέπει
να περιέχεται σ’ αυτήν. Απλή επίδοση αντιγράφου της απόφασης προς γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες δεν αρκεί
(ΑΠ 1116/88 ΕλΔ 31,76, ΕφΑθ 7667/88 ΕλΔ 31,172, ΕφΑθ
308/88 Αρµ 43,380, ΕφΑθ 2821/88 ΕλΔ 31,149, ΕφΑθ
8228/86 Δ 18,435 και ΕλΔ 28,862, ΕφΘεσ 539/84 Αρµ
39,146, ΕφΘεσ 615/83 ΕλΔ 24,1425). ΕφΑθ 1779/2001
ΕΔΠ 2001,306.

Η

δεύτερη απόφαση, η οποία διαπιστώνει την παράβαση και καταδικάζει τον οφειλέτη στην καταβολή της
χρηµατικής ποινής και σε προσωπική κράτηση, αποτελεί
τον εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της χρηµατικής ποινής και την επιβολή της προσωποκράτησης.
ΕφΑθ 4034/2002 ΕλΔ 2002,1707, ΜΠρΘηβ 340/2001 Δ
2002,170.

Α

ντικείµενο, εποµένως, της δίκης του δεύτερου
σταδίου είναι η διάγνωση της ή των παραβάσεων και η καταδίκη στη χρηµατική ποινή και την προσωπική κράτηση, αποκλειοµένων άλλων ισχυρισµών.
ΜΠρΑθ 2206/2001 ΝοΒ 2002,135.

Α

ρµόδιο για την βεβαίωση της παράβασης και την
απειλή των ποινών αυτών είναι το µονοµελές πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων
670 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 947 παρ. 1 εδ. τελευταίο
ΚΠολΔ), η οποία τηρείται, κατ’ εξαίρεση από τη γενική διάταξη περί τακτικής διαδικασίας του άρθρου 1047 παρ. 1
εδ. γ΄ ΚΠολΔ, η οποία εφαρµόζεται όταν η προσωπική κρά-
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τηση επιβάλλεται ως µέσο εξαναγκασµού προς είσπραξη
χρηµατικών απαιτήσεων και όχι ως µέσο εξαναγκασµού για
επιχείρηση ή παράλειψη πράξης. Ο παραβάτης υπόκειται
στις απειλούµενες ποινές ανεξάρτητα από την ορθότητα ή
µη της απόφασης που τις απήγγειλε. ΕφΑθ 4034/2002 ΕλΔ
2002,1707.

13/2007

πό τη διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, η
οποία κατά το µέρος που προβλέπει ποινές έχει χαρακτήρα κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον µε αυτή
θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι για την
καταδίκη του οφειλέτη στην ποινή που απείλησε το
δικαστήριο µε προηγούµενη απόφασή του για την περίπτωση παραβάσεως των διατάξεών της, απαιτείται
να έχει ο οφειλέτης πρόθεση να παραβεί τις διατάξεις
της προηγούµενης αυτής απόφασης. ΑΠ 226/86 ΕλΔ
27,635, ΑΠ 178/2003 ΕλΔ 2003,738, ΑΠ 178/2003 ΕλΔ
2003,737, ΑΠ 939/2002 ΕΕΝ 2003,547, ΑΠ 226/86 ΕλΔ
27,635, ΑΠ 47/2002 , 728 Δ 2002,710, ΕφΑθ 1061/2002
ΕλΔ 2002,799, ΕφΑθ 6380/2001 ΕλΔ 2002,201.

Σ

ε περίπτωση καταδίκης κάποιου µε εκτελεστή δικαστική απόφαση, έστω και σχετική µε ασφαλιστικό
µέτρο, συνιστάµενο σε παράλειψη θετικής πράξης έναντι
άλλου µε απειλή χρηµατικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως για την αντίστοιχη παράβαση, αν αυτός µε πρόθεση προβαίνει στη θετική πράξη, το αρµόδιο δικαστήριο, κατόπιν αγωγής του δεύτερου βεβαιώνει την
παράβαση και καταδικάζει τον πρώτο στη χρηµατική
ποινή και στην προσωπική κράτηση. ΑΠ 1563/2001 Δ
2002,605.

Η

διάταξη 947 ΚΠολΔ αποσκοπεί να υποχρεωθεί
ο οφειλέτης να συµµορφωθεί προς το περιεχόµενο της αποφάσεως, µε την οποία απαγορεύθηκε η
ενέργεια ορισµένης πράξεως ή να ανεχθεί την παρέµβαση τρίτου. Η ύπαρξη κυρώσεων, υπό µορφή εξαναγκαστικών µέτρων, πειθαναγκάζει τον οφειλέτη να αποδεχθεί
την απόφαση, η οποία άλλως θα ήταν κενή περιεχοµένου,
εφόσον θα καθίστατο αδύνατη η υλοποίηση και ο δανειστής δεν θα ικανοποιείτο µελλοντικώς (ΕφΑθ 9344/86 ΕλΔ
28,1297). ΜΠρΘηβ 340/2001 Δ 2002,170.

Η

διάταξη του άρθρου 947 παρ.1 ΚΠολΔ έχει εφαρµογή και όταν η παράλειψη διατάχθηκε κατά το άρθρο 731 επ. ΚΠολΔ, µε απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά µέτρα (ΑΠ 1631/81 ΕΕΝ 49,862, ΑΠ 709/78 ΝοΒ
27,534, ΕφΑθ 1725/89 ΑρχΝ 42,548). ΕφΑθ 6380/2001
ΕλΔ 2002,201, ΕφΠατρ 429/87 ΑχΝοµ 4,350.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α

πό τα άρθρα 62, 64 παρ. 2α, 118, 216, 866, 946, 947
και 1057 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι, όταν ζητείται η καταδίκη του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου σε
προσωπική κράτηση και χρηµατική ποινή για την εκπλήρωση παροχής που οφείλει το νοµικό πρόσωπο,
πρέπει να ασκείται αγωγή και κατά του εκπροσώπου
ονοµαστικώς. Η αοριστία της αγωγής κατά τούτο δηµιουργεί απαράδεκτο. ΕφΑθ 1115/2000 ΕλΔ 2000, 797.

Τ

ο δικαστήριο που δικάζει κατ’ επιταγή του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν έχει εξουσία να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ή όχι για τη λήψη
του ασφαλιστικού µέτρου, µε το οποίο διατάχθηκε
προσωρινή ανοχή ή παράλειψη ορισµένης πράξης. Η
αρµοδιότητά του περιορίζεται µόνον στη βεβαίωση της παραβάσεως και την καταδίκη στη χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση, που προβλέπεται από την προηγούµενη
απόφαση. ΕφΑθ 6380/2001 ΕλΔ 2002,201.

Α

ν βεβαιωθεί η παράβαση που προβλέπεται από
την απόφαση, οφείλεται η ποινή που ορίζει το
άρθρο 947 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ανεξάρτητα αν µετά την
παράβαση ανακληθεί ή εξαφανισθεί η απαγγέλουσα
τις ποινές απόφαση, εφόσον στην τελευταία περίπτωση,
δεν αίρεται το πραγµατικό µέρος της παράβασης, το οποίο
συνέπεσε σε χρόνο που ίσχυε η απαγόρευση (ΑΠ 889/90
ΕλΔ 32,546, ΑΠ 895/76 ΝοΒ 25,345). ΕφΑθ 6380/2001
ΕλΔ 2002,201.

Α

ναφορικά µε τη νοµική φύση της χρηµατικής ποινής συνάγεται ότι αυτή δεν αποτελεί ποινή του
ποινικού δικαίου, αλλά µέσο εκτελέσεως, που αποτελεί
δικονοµική κύρωση και σκοπεύει στον εξαναγκασµό του
υπόχρεου να συµµορφωθεί προς το περιεχόµενο της υποχρέωσής του, που επιβλήθηκε σε αυτόν µε δικαστική απόφαση. ΜΠρΑθ 2206/2001 ΝοΒ 2002,135.

Η

κατά τη διαδικασία του άρθρου 947 παρ. 1 περ.
γ΄ εκδιδόµενη απόφαση συνιστά εκτελεστό τίτλο
για την είσπραξη της χρηµατικής ποινής και εκτελείται
βάσει των γενικών κανόνων της αναγκαστικής εκτέλε-σης προς ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων,
ήτοι µε επίδοση επιταγής κατ’ άρθρο 924 ΚΠολΔ και µε την
επιβολή των µέσων που προβλέπονται για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων κατ’ άρθρα 951 επ. ΚΠολΔ (ΑΠ
1955/86 ΝοΒ 35,1230). ΜΠρΑθ 2206/2001 ΝοΒ 2002,135.

Α

πό τη διάταξη του άρθρου 947 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι επί περισσοτέρων παραβάσεων οφείλονται ισάριθµες προς αυτές χρηµατικές ποινές. Όταν
όµως, κατά την ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, οι παραβάσεις συνδεόµενες στενώτερα µεταξύ τους,
σχηµατίζουν φυσική ενότητα ενεργείας του παραβάτη, κατά
τρόπο εξωτερικώς διαγνωστό και σε τρίτους, επιβάλλεται
µία ποινή και όχι αθροιστικά τόσες ποινές, όσες και οι επι
µέρους παραβάσεις. ΕφΠειρ 664/97 ΕλΔ 38,1891, ΕφΑθ
9344/86 ΕλΔ 28,1297, ΑΠ 1140/99 ΕλΔ 2000,384, ΑΠ
1430/2003 ΧριΔ 2004,243. ΕφΘεσ 1598/97 ΝοΒ 46,973.

Ν

όµιµα χωρεί, έστω και αν δεν εκδόθηκε απόφαση
για την κυρία υπόθεση, καταδίκη του οφειλέτη
στην απαγγελθείσα χρηµατική ποινή και προσωπική
κράτηση για κάθε παράβαση της αποφάσεως, κατά τη
διάρκεια της ισχύος της και ανεξάρτητα από την ορθότητά της κατά τη διαδικασία των άρθρων 670 έως 676
ΚΠολΔ. ΑΠ 455/97 ΕλΔ 39,344.

Γ

ια να καταδικασθεί ο οφειλέτης µε νέα µεταγενέστερη δικαστική απόφαση στις παραπάνω ποινές, αρκεί
να βεβαιωθεί η παράβαση της υποχρεώσεως, στην
οποία καταδικάσθηκε µε την πρώτη απόφαση. ΑΠ
1057/96 ΕλΔ 38,1084.

Τ

ο µονοµελές πρωτοδικείο για να επιδικάσει την απειλούµενη αντίστοιχη χρηµατική ποινή και να απαγγείλει την προσωπική κράτηση, απαιτείται και αρκεί: α) να
υπάρχει απόφαση εκτελεστή, που να απειλεί τις ποινές αυτές, β) η απόφαση αυτή να έχει επιδοθεί στον
υπόχρεο µε επιταγή προς εκτέλεση (συµµόρφωση)
και γ) να βεβαιωθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η
παράβαση. ΕφΑθ 7667/88 ΕλΔ 31,172, ΑΠ 889/90 ΕλΔ
32,546, ΕφΘεσ 3474/90 Αρµ 45,387, ΕφΑθ 24/96 ΝοΒ
1998,786.

Α

πό τη διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, προκειµένης υποχρεώσεως προς παράλειψη πράξεως, παράβαση συνιστά οποιαδήποτε
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συµπεριφορά του οφειλέτη, µε την οποία παραβιάζεται η υποχρέωση του αυτή και δηµιουργείται
κατάσταση που αντιτίθεται προς το δικαίωµα, του
οποίου ζητήθηκε προστασία. Ειδικότερα, όταν η προστασία συνίσταται στην αποτροπή διαταράξεως της νοµής, παράβαση συνιστούν οι νέες διαταρακτικές πράξεις.
Το δικαστήριο που κρίνει την ύπαρξη της υποχρεώσεως
του οφειλέτη για παράλειψη µιας πράξεως εκδίδει απόφαση, µε την οποία απειλεί χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση για την περίπτωση παραβιάσεως της επιβαλλόµενης από τη δικαστική απόφαση υποχρεώσεως.
ΑΠ 1057/96 ΕλΔ 38,1084.

ηγουµένως να έχει κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή µε
επιταγή προς εκτέλεση προς τον υποχρέο σε παράλειψη ή ανοχή, και αυτό γιατί πριν από την κοινοποίηση µε
επιταγή δεν µπορεί να νοηθεί παράβαση της αποφάσεως.
ΕφΑθ 3574/92 ΕλΔ 35,145, ΑΠ 1116/88, ΕλΔ 31,76, ΕφΑθ
8762/95 ΕλΔ 37,1126.

Ο

Ε

παραβάτης της αποφάσεως ασφαλιστικών µέτρων, που τον υποχρέωσε σε παράλειψη ή ανοχή πράξεων, υπόκειται στις απειλούµενες, µε την
απόφαση αυτή (ή και µεταγενέστερη), ποινές, ανεξάρτητα από την ορθότητα της αποφάσεως, που διέταξε τα ασφαλιστικά µέτρα, ακόµη και όταν, µετά την παράβαση, η απόφαση αυτή εξαφανίσθηκε ή ανακλήθηκε
ή έχασε την ισχύ της, ή παραγράφηκε η σχετική αξίωση.
Γιατί και όταν συντρέξει µία από τις περιπτώσεις αυτές
δεν αίρεται το γεγονός της παραβάσεως, που πραγµατώθηκε όταν ίσχυε η απόφαση αυτή προς την οποία δεν
δικαιολογείται απείθεια, την οποία (απείθεια) προσπαθεί
να αποτρέψει η διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ
µε τις απειλούµενες κυρώσεις, µε απώτερο σκοπό την
αποφυγή του κινδύνου διαταράξεως της κοινωνικής γαλήνης. ΕφΠειρ 664/97 ΕλΔ 38,1891, ΕφΘεσ 1598/97
ΝοΒ 46, 973.

Α

ν σωρευθούν περισσότερες παραβάσεις µέσα σ’
ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα και συνιστούν
διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν φυσική ενότητα ενεργείας, τότε οφείλεται µία µόνο χρηµατική ποινή και όχι
αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι επί µέρους παραβάσεις (ΑΠ 881/80 ΝοΒ 29,107, ΕφΑθ 9344/86 ΕλΔ 28,1297).
ΕφΘεσ 1251/92 ΕλΔ 35,1700, ΕφΑθ 1068/82 ΕλΔ 27,520,
ΑΠ 143/2003 ΕλΔ 2003,1312, ΑΠ 178/2003 ΕλΔ 2003,738,
Δ 2004,1022.

Γ

ια τη βεβαίωση των παραβάσεων αποφάσεως που διέταξε ως ασφαλιστικό µέτρο την παράλειψη ή ανοχή πράξεως µε απειλή χρηµατικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως, αρµόδιο είναι σύµφωνα µε το άρθρο 947 παρ.
1 ΚΠολΔ το µονοµελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά
τη διαδικασία των άρθρων 670, 676 ΚΠολΔ και προβαίνει στην καταδίκη σε χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση. ΕιρΑργ 3/93 ΑρχΝ 46,67, ΜΠρΘεσ 16622/94 ΕΕργΔ
54,763.

Κ

ατά τόπο αρµόδιο δικαστήριο για τη βεβαίωση της
παραβάσεως και για την επιδίκαση χρηµατικής ποινής
και απαγγελία προσωπικής κρατήσεως είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο εναγόµενος έχει
την κατοικία του. ΕιρΑργ 3/93 ΑρχΝ 46,67.

Γ

ια να ζητηθεί η βεβαίωση της απείθειας και της παραβιάσεως της αρχικής αποφάσεως, η οποία αποτελεί και τον
εκτελεστό τίτλο για την παράλειψη ή ανοχή, πρέπει προ-
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Κ

ατά συνέπεια το στοιχείο αυτό, δηλαδή η επίδοση της
αποφάσεως µε επιταγή προς εκτέλεση, πρέπει να
περιέχεται υποχρεωτικά στην αγωγή για τη βεβαίωση τής απείθειας. ΕφΑθ 3574/92 ΕλΔ 35,145, ΑΠ 1116/88
ΕλΔ 31,76.
άν ο καθού η εκτέλεση απειθήσει και παραβιάσει
την υποχρέωσή του προς παράλειψη ή ανοχή,
απαιτείται η άσκηση αγωγής, εκδικαζοµένης πάντοτε
κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, µε την
οποία ζητείται η διάγνωση των παραβάσεων και η καταδίκη στη χρηµατική ποινή και στην προσωπική κράτηση. Η
άσκηση δηλαδή της αγωγής περί καταδίκης στη χρηµατική
ποινή και προσωπική κράτηση είναι η πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως. ΜΠρΑθ 3086/95 Δ 27,669.

Ό

πως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 695, 696
έως 698 και 947 ΚΠολΔ, αν µε απόφαση εκδοθείσα
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων υποχρεώθηκε ο οφειλέτης σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως και απειλήθηκε υπέρ του δανειστή χρηµατική ποινή και προσωπική
κράτηση για κάθε παράβαση της υποχρεώσεως αυτής, στη
δίκη που διεξάγεται για να βεβαιωθεί ότι υπήρξε παράβαση της αποφάσεως και να καταδικαστεί ο οφειλέτης σε χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση,
είναι απαράδεκτος κάθε ισχυρισµός που τείνει σε αµφισβήτηση της απαιτήσεως του δανειστή, η οποία αναγνωρίστηκε προσωρινά µε τη διατάξασα το ασφαλιστικό
µέτρο απόφαση, γιατί αντίκειται προς το πηγάζον από την
απόφαση αυτή προσωρινό δεδικασµένο. ΑΠ 491/95 ΕλΔ
37,331.

Α

πό τη διάταξη του άρθρου 947 παρ.1 ΚΠολΔ, η οποία
κατά το µέρος που επιβάλλει ποινές έχει χαρακτήρα
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον µε αυτή θεσπίζεται
ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι για την καταδίκη
του οφειλέτη στην ποινή που απείλησε το δικαστήριο
µε προηγούµενη απόφασή του, για την περίπτωση
παραβάσεως των διατάξεών της, απαιτείται να έχει ο
οφειλέτης πρόθεση να παραβεί τις διατάξεις της προηγούµενης απόφασης. ΑΠ 939/2002 αδηµ., ΑΠ 47/2002
αδηµ., ΕφΑθ 1061/2002 ΕλΔ 2002,800.

Ε

ποµένως, απαραίτητο στοιχείο της ιστορικής βάσης της προβλεπόµενης στη διάταξη του εδ.γ΄ της
παρ.1 του άρθρου 947 ΚΠολΔ αγωγής, η οποία έχει ως
αντικείµενο τη βεβαίωση της παραβάσεως από τον οφειλέτη της υποχρεώσεώς του προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως και την επιβολή σ’ αυτόν των κυρώσεων που απειλήθηκαν είναι, µεταξύ άλλων, αφενός µεν η µη συµµόρφωση του οφειλέτη προς τα διατασσόµενα από
την προηγούµενη απόφαση, αφετέρου δε η πρόθεση αυτού (του οφειλέτη), η οποία όµως, ως γνώση και
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θέληση παραβιάσεως των διατάξεων της προηγούµενης
απόφασης, δεν έχει ανάγκη εξειδικεύσεως των στοιχείων που τη συγκροτούν (ΑΠ 664/94 ΕλΔ 36,1088).ΕφΑθ
1061/2002 ΕλΔ 2002,800.

Π

ροκειµένου περί νοµικών προσώπων, η πρόθεση και το καταλογιστό πρέπει να αναφέρεται στο
πρόσωπο των εκπροσωπούντων αυτών οργάνων, η
δράση των οποίων, σύµφωνα µε τη θεωρία του βουλητικού
οργάνου, που ακολουθεί το άρθρο 71 ΑΚ που ρυθµίζει την
ευθύνη του νοµικού προσώπου από τις παράνοµες πράξεις
(αδικοπραξία, συµπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων αντίθετη προς τους ορισµούς του άρθρου 197 ή
198 ΑΚ, παραβάσεις συµβατικών υποχρεώσεων κ.λπ.)είναι
δράση του ίδιου του νοµικού προσώπου. ΕφΑθ 1061/2002
ΕλΔ 2002,800.

Σ

ε περίπτωση που η παράβαση είναι αποτέλεσµα τέλεσης πράξης που οφείλεται σε νοµική ή πραγµατική πλάνη, ο σχετικός περί πλάνης ισχυρισµός, ο οποίος µπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή του οφειλέτη, πρέπει να
προβάλλεται και να αποδεικνύεται από τον οφειλέτη.
ΕφΑθ 1061/2002 ΕλΔ 2002,800

Η

πρόθεση ως γνώση και θέληση του παραπάνω
αποτελέσµατος, δεν έχει ανάγκη εξειδικεύσεως των στοιχείων που τη συγκροτούν, όταν µάλιστα
δεν έχουν προβληθεί ισχυρισµοί περί πλάνης του εναγοµένου οφειλέτη κ.λπ., αλλά αρκεί να αναφέρεται στην
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι ο οφειλέτης
ενήργησε από πρόθεση, ή να συνάγεται από τα εκτιθέµενα, παραδοχή του δικαστηρίου περί υπάρξεως τέτοιας προθέσεως. ΑΠ 47/2002 αδηµ., ΑΠ 178/2003 ΕλΔ
2003,738.

Α

πό τις διατάξεις των άρθρων 695, 696-698, 731
και 947 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν µε απόφαση που
εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων υποχρεώθηκε ο οφειλέτης σε παράλειψη ή ανοχή
πράξεως και απειλήθηκε υπέρ του δανειστή χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση
της αποφάσεως αυτής, στη δίκη που διεξάγεται για να
βεβαιωθεί η ως άνω παράβαση και να καταδικασθεί ο
οφειλέτης στις απειληθείσες χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση, είναι απαράδεκτος κάθε ισχυρισµός που τείνει σε αµφισβήτηση της απαιτήσεως
του δανειστή και της αντίστοιχης υποχρεώσεώς
του οφειλέτη, οι οποίες αναγνωρίστηκαν προσωρινά µε την απόφαση που διέταξε το ασφαλιστικό
µέτρο, γιατί αντίκειται στο προσωρινό δεδικασµένο
που πηγάζει από την απόφαση αυτή. ΑΠ 618/2003 ΕλΔ
2003,1288, ΑΠ 284/2003 Δ 2004,1016, ΑΠ 618/2003
ΕΕΝ 2004,111.

4. Αποτελέσµατα βεβαίωσης της παράβασης

Α

ν βεβαιωθεί η παράβαση της παραπάνω υποχρεώσεως που έχει επιβληθεί στον οφειλέτη µε την απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων, τότε ο παραβάτης της
αποφάσεως υπόκειται στις απειλούµενες, µε την

απόφαση αυτή (ή και µεταγενέστερη), ποινές. Τούτο δε,
ανεξάρτητα από την ορθότητα της αποφάσεως που
διέταξε τα ασφαλιστικά µέτρα, ακόµη και όταν, µετά
την παράβαση, η απόφαση αυτή ανακλήθηκε ή εξαφανίστηκε, γιατί και όταν συντρέξει µια από τις περιπτώσεις
αυτές δεν αίρεται το γεγονός της παραβάσεως που πραγµατώθηκε σε χρόνο που ίσχυε η εν λόγω απόφαση των
ασφαλιστικών µέτρων, προς την οποία δικαστική απόφαση και επιταγή δεν δικαιολογείται απείθεια, την οποία
προσπαθεί αν αποτρέψει η διάταξη του άρθρου 947 παρ.
1 ΚΠολΔ µε τις απειλούµενες κυρώσεις, (ΑΠ Ολ 497/78
ΝοΒ 26,668, ΑΠ 889/90 ΕλΔ 32,546, ΑΠ 226/86 ΕλΔ
27,635, ΕφΑθ 10373/87 ΕλΔ 30,580, ΕφΠειρ 664/97 ΕλΔ
38,1981) ΕφΑθ 579/2002 ΕλΔ 2003,525.

Α

ν ο οφειλέτης συµµορφώθηκε προς την απόφαση
και ανέχθηκε την πράξη, έστω και µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης µε επιταγή προς εκτέλεση και
την πάροδο του τριηµέρου του άρθρου 926 παρ.1 ΚΠολΔ,
δεν µπορεί πλέον να επιδιωχθεί από το δανειστή η
είσπραξη της χρηµατικής ποινής ή η απαγγελία της
προσωπικής κράτησης στην οποία καταδικάστηκε ο
οφειλέτης για την εκτέλεση της απόφασης (πρβλ. ΑΠ
1360/84 ΕΕΝ 52,637). ΕφΑθ 6117/95 ΝοΒ 44,65.


Επιµέλεια: Παναγιώτα Βαφειάδου,
Δικηγόρος
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Δηµόσιας Διοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Ν 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.11.2007).

Προεδρικά Διατάγµατα
1. Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. ΠΔ 138/
2007 (ΦΕΚ Α΄ 179/ 2.8.2007).
2. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αγρονοµικού προσωπικού
της Ελληνικής Αγροφυλακής. ΠΔ 180/2007 (ΦΕΚ Α’ 218/
11.9.2007).
3. Προσθήκη διατάξεως στο Προεδρικό Διάταγµα 342/2000
(ΦΕΚ Α΄ 296). ΠΔ 219/2007 (ΦΕΚ Α΄ 247/6.11.2007).
4. Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (EEL 31/6.2.2003). ΠΔ
220/2007 (ΦΕΚ Α΄ 251/13.11.2007).
5. Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. ΠΔ 234/
2007 (ΦΕΚ Α΄ 272/5.12.2007).
6. Ίδρυση Τµηµάτων Δίωξης Λαθροµετανάστευσης, αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. ΠΔ 235/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 273/6.12.2007).
7. Τροποποίηση του ΠΔ 19/2006 «Κανονισµός Κατάταξης στο
Πυροσβεστικό Σώµα των Δοκίµων Πυροσβεστών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16) και του ΠΔ 17/2006 «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος, τροποποίηση
και συµπλήρωση των ΠΔ 170/1996, 168/2003, 109/2004»
(ΦΕΚ Α΄ 12). ΠΔ 236/2007 (ΦΕΚ Α΄ 275/10.12.2007).

Υπουργικές Αποφάσεις
1. Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου. ΑΥΔικ 112248/31.10.2007
(ΦΕΚ Β΄ 2154/6.11.2007)
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2. Αντικατάσταση επίκουρων µελών του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου. ΑΥΔικ 112233/18.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2118/
31.10.2007).
3. Καθορισµός τελών δηµοσίευσης, τιµής πώλησης και συνδροµής των φύλλων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) από
το Εθνικό Τυπογραφείο. ΑΥΕσωτ 192061/18.10.2007 (ΦΕΚ
Β΄ 2072/25.10.2007).
4. Έγκριση σύστασης και λειτουργίας του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωµάτων
- Τηλεοπτικά Δικαιώµατα. ΑΥΠολιτ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/104.678/6.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2217/19.11.2007).
5. Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. ΑΥΥγΚοινΑλληλ ΔΥ1δ/
Γ.Π.103144/2.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2200/14.11.2007).
6. Χρήση κινητών τηλεφώνων για τις υπηρεσιακές ανάγκες του
Λιµενικού Σώµατος. ΑΥΕµπΝαυτΑιγΝησιωΠολιτ 2123/
04/5.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2223/19.11.2007).
7. Ορισµός δικαστικού Καταστήµατος του Ειρηνοδικείου Δοµοκού. ΑΥΔικ 130881/22.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2324/6.12.2007).
8. Αναστολή λειτουργίας των Πυροσβεστικών Κλιµακίων Επταχωρίου Νοµού Καστοριάς, Τροπαίων Νοµού Αρκαδίας, Περιβολιού Νοµού Γρεβενών και Βασιλικού Νοµού Ζακύνθου µετά τη λήξη έκαστης αντιπυρικής περιόδου και µέχρι την έναρξη
της επόµενης. ΑΥΕσωτ 65341 οικ. Φ. 109.1/22.11.2007
(ΦΕΚ Β΄ 2307/4.12.2007).
9. Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών επί θεµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα
υπηρεσιακά όργανα. ΑΥΥφΕσωτ 7004/3/47/27.11.2007
(ΦΕΚ Β΄ 2266/27.11.2007).
10. Κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συµµετέχουν στην εφαρµογή του θεσµού της παροχής κοινωφελούς εργασίας. ΑΥΕ
σωτΕθνΠαιδΘρησκΑπασχΚοινΠρΥγΚοινΑλληλΔικ
119663/19.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2307/4.12.2007).
11. Καθορισµός δικαιολογητικών για την πληρωµή δαπανών
αναζήτησης, λήψης και µεταφοράς Μοσχεύµατος Μυελού
των Οστών από µη συγγενή δότη µέσω διεθνών Δεξαµενών, για ασθενείς οικονοµικά αδυνάτους και ανασφαλίστους.
ΑΥΥγΚοινΑλληλ Υ4α/οικ. 152614/28.11.2007 (ΦΕΚ Β΄
2324/6.12.2007).
12. Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
ΑΓενΓραµΥπΔικ 128145/20.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2246/
22.11.2007).
13. Τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΑΓενΓραµΥπΔικ 128117/
15.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2308/5.12.2007).
14. Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΑΓενΓραµΥπΔικ 127250/15.11.2007
(ΦΕΚ Β΄ 2308/5.12.2007).
15. Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. ΑΓενΓραµΥπΔικ 125288/15.11.2007
(ΦΕΚ Β΄ 2308/5.12.2007).

