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Όλοι μαζί
Συνάδελφοι,

Μ

ετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες που έγιναν το μήνα
Μάρτιο προέκυψε η νέα σύνθεση της Ομοσπονδίας μας, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντα της
σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία. Οι οικονομικές δυσκολίες και τριγμοί θα είναι
έντονοι σε ολόκληρη τη διαστρωμάτωση της κυρίως στους
ασθενέστερους και οικονομικά πιο αδύναμους.

Η νέα διοίκηση νοιώθει και γνωρίζει το βάρος της ευθύνης
που αναλαμβάνει και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Η επιτυχία όμως βρίσκεται σε άμεση και ευθεία συνάρτηση με την σύμπνοια και ομόνοια του κλάδου. Οι εκλογές
τελείωσαν και τώρα πια ήρθε η ώρα των αποφάσεων και της
δράσης. Δεν περισσεύει κανείς από αυτή την προσπάθεια
διατήρησης όσων εκ των κεκτημένων είναι δυνατόν να διατηρηθούν αλλά και ταυτόχρονης διεκδίκησης περαιτέρω
παλαιών και πάγιων θεμάτων.
Στην εποχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των διαφόρων κερδοσκόπων
η παρούσα περίοδος μοιάζει με περίοδο τυφώνων.
Μόνο ένα οικοδόμημα με στέρεες βάσεις μπορεί να αντέξει
στις αδυσώπητες επιθέσεις.
Εμείς οφείλουμε, πρώτα ως διοίκηση και στη συνέχεια ως
κλάδος να συλλογιστούμε και να εξετάσουμε τις περιστάσεις,
να αναλογιστούμε το μέλλον, να αποδιώξουμε τις αγκυλώσεις και φοβίες, που μας δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και
να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες που θα καταστήσουν το οικοδόμημά μας ανθεκτικό στις κάθε λογής επιθέσεις.
Οι μέρες που ζούμε είναι πρωτόγνωρες για την Ελλάδα, τουλάχιστον των τελευταίων 50 χρόνων. Ως εκ τούτου οφείλουμε, αν θέλουμε να επιβιώσουμε στο αδυσώπητο και
ανελέητο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, σκέψεις,
προσεγγίσεις και αποφάσεις του παρελθόντος να τις επανε-

ξετάσουμε ή και να τις αναθεωρήσουμε. Ο Δικαστικός Επιμελητής πρέπει άμεσα να αποκτήσει τα εφόδια εκείνα (τυπικά
και ουσιαστικά) που θα τον καταστήσουν αξιόλογο διεκδικητή των αιτημάτων του. Ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης
αλλάζει πανευρωπαϊκά γρήγορα και δραματικά. Οι Έλληνες
Δικαστικοί Επιμελητές οφείλουμε να διαμορφώσουμε τα
αιτήματά μας έχοντας, αναβαθμίσει την ποιότητά μας, στην
κατεύθυνση της παραμονής μας στη λειτουργική παρεμβολή ανάμεσα στους διαδίκους. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να
παρέχουμε στον πολίτη την εγγύηση της δίκαιης δίκης που
περνά μέσα από δημόσιους λειτουργούς και όχι, μόνο, μέσα
από μηχανήματα.
Οφείλουμε στις νέες γενιές να παραδώσουμε το λειτούργημά
μας καλύτερο από αυτό που μας παρέδωσαν οι προηγούμενοι.
Οφείλουμε να αγωνιστούμε στην κατεύθυνση της οικονομικής επιβίωσης των εν ενέργεια συναδέλφων και η καλύτερη
λύση σ’ αυτό είναι η μείωση του λειτουργικού μας κόστους.
Για όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία στις
σημερινές συγκυρίες.
Δεσμευόμαστε, ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Γραμματέα,
πως πρώτοι εμείς θα δώσουμε τις κατευθύνσεις, εκείνες που
είναι απαραίτητες για την αλλαγή του Δικαστικού Επιμελητή
οικονομικά και ποιοτικά επί τα βελτίω.
Διατηρώντας το αυτονόητο. Τον Δημόσιο χαρακτήρα μας.
Μέσα στον ορυμαγδό των καιρών είμαστε, σήμερα εδώ, σε
ένα κάλεσμα ψυχής και μυαλού, να θέσουμε τις βάσεις, ώστε
να αλλάξουμε πολλά στο επάγγελμα μας.
Όλοι μαζί.

Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.
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3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.Ε.

Π

ραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2010 στις
Βρυξέλλες η 3η ημερίδα επιμόρφωσης της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών με θέματα
που αφορούν άμεσα το Δικαστικό Επιμελητή.
• Οι εργασίες ξεκίνησαν με μία αναλυτική και συγκριτική
μελέτη γύρω από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και δίκαια
των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον
Jos Uitdehaag μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της
Δ.Ε.Δ.Ε.

• Ανάλυση της νομολογίας του τελευταίου έτους σε σχέση με το επάγγελμά μας. Ομιλητής ήταν ο καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της πόλης Maine (Γαλλία) κ. Guillaume
Payan και ένας συνάδελφός μας από το Βέλγιο ο κ.
Patrick Gielen.
• Στη δεύτερη ομάδα εργασίας έγινε πρακτική μελέτη της
Ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής από τον 1ο Γραμματέα
της Διεθνούς Ένωσης κ. Mathieu Chardon (Γαλλία) και
τον Έλληνα καθηγητή στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Αθήνας κ. Δημήτριο Τσικρικά. Φείλουμε να ομολογήσουμε πως ο κ. Τσικρικάς έκανε, ολόκληρη της Ελλη-

νική αντιπροσωπεία υπερήφανους, αφού εκτός από την
μεγάλη ευχέρειά του να μιλά άπταιστα τέσσερις γλώσσες, απαντώντας σε πάρα πολλές ερωτήσεις που του ετέθηκαν στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά, απέδειξε πως
είναι γνώστης του Ευρωπαϊκού εκετελεστού τίτλου και
διαταγής πληρωμής όσο λίγοι. Επίσης ο συνάδελφός
μας από το Λουξεμβούργο κ. Carlos Calvo, μας εξήγησε
τη δομή των εγγράφων που οφείλουμε να χρησιμοποιούμε σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και αφορούν στους Ευρωπαϊκούς εκτελεστούς τίτλους.
• Τέλος, αναλύθηκε το μέλλον της κατάσχεσης ακινήτων
στην Ευρώπαϊκή Ένωση. Αν θα εξακολουθεί να γίνεται
με την παρουσία και ευθύνη του Δικαστικού Επιμελητή
ή όχι. Τα συμπεράσματα είναι πως δεν είναι δυνατόν η
ευθύνη της τήρησης μίας διαδικασίας μέσω της οποίας
εκποιούνται περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, όπως
τα ακίνητα των πολιτών, να γίνεται χωρίς την λειτουργική
παρεμβολή ενός δημοσίου λειτουργού. Ενός οργάνου,
το οποίο δρα επί τη βάσει της εκχωρηθείσας σε αυτόν
κρατικής εξουσίας από το κάθε κράτος.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η

Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών αναζητά συνεχώς λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αφορούν
το Δικαστικό Επιμελητή κυρίως σε Πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Στην προσπάθειά της αυτή και με δεδομένο ότι
η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη είναι αδύνατον να αποφευχθεί
αλλά ταυτόχρονα κατανοώντας πως το πρώτο και μεγάλο
κομμάτι είναι ο ηλεκτρονικός τρόπος επίδοσης εγγράφων,
επεξεργάστηκε πρόταση την οποία κατέθεσε στην Κομμισιόν προς περαιτέρω επεξεργασία.
Εργασία Εισήγησης – Δικαστικοί Επιμελητές εν μέσω Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης – Απρίλιος 2010

Δικαστικοί Επιμελητές εν μέσω Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης
Η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (ΔΕΔΕ) δημιουργήθηκε το έτος 1952. Σήμερα συγκεντρώνει 70 χώρες. Ο
σκοπός της οργάνωσης είναι να αντιπροσωπεύει τα μέλη
της σε διεθνείς οργανισμούς και να εξασφαλίζει την καλή
συνεργασία με τα εθνικά επαγγελματικά σωματεία. Εργάζεται για να βελτιώσει το εθνικό δικονομικό δίκαιο και τις
διεθνείς συμβάσεις και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να
προωθήσει ιδέες, σχέδια και πρωτοβουλίες που βοηθούν
να προωθηθεί και να ανέλθει το καθεστώς ανεξαρτησίας
των δικαστικών επιμελητών.

Η ΔΕΔΕ αποτελεί μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Η ΔΕΔΕ συμμετέχει
στις εργασίες του Συνεδρίου της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό των
συμβάσεων που αφορούν την επίδοση εγγράφων και την
εκτέλεση. Είναι μόνιμο μέλος παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και ανέλαβε
ενεργό μέρος για το λόγο αυτό στην ανάπτυξη των Κατευθυντηρίων Γράμμων της 17ης Δεκεμβρίου 2009 για την
εκτέλεσης νομικών αποφάσεων1. Έλαβε μέρος στις εργασίες που οδήγησαν στην αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1348/2000 της 29ης Μαϊου 2000 για την επίδοση δικαστικών και εξωδικαστικών εγγράφων σε αστικά και
εμπορικά θέματα. Επίσης συμμετείχε στις συσκέψεις που
σκόπευαν στο άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Νομικού Δικτύου
σε αστικά και εμπορικά θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε νομικά επαγγέλματα. Περαιτέρω, επί του παρόντος συμμετέχει στις εργασίας της ομάδας του Φόρουμ Δικαιοσύνης
που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στα προγράμματά της που αφορούν την Ελεκτρονική Δικαιοσύνη.
Η ΔΕΔΕ εργάζεται προς το παρόν εί ενός φιλόδοξου σχεδίου που σκοπεύει στη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κώδικα
Εκτέλεσης, σε συνεργασία με επαγγελματίες νομικούς και
καθηγητές πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.

1. Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή των υφισταμένων συστάσεων για την εκτέλεση (CEPEJ/2009)11ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ)
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Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
έκρινε ότι η εκτέλεση μιας απόφασης που εκδίδεται από
οποιοδήποτε δικαστήριο θα πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της «δίκης» για τους σκοπούς το Άρθρου
6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων2.
Το ίδιο δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι δικαστικοί επιμελητές
εργάζονται προς το συμφέρον της χρηστής διοίκησης της
δικαιοσύνης, γεγονός που τους καθιστά ουσιαστικό στοιχείο των Κανόνων Δικαίου3.
Σε μια παγκοσμιότητα που κυβερνάται ευρέως από την
οικονομία, είναι σημαντικό να εκπληρώνουν οι δικηγόροι
το ρόλο τους ενισχύοντας την υπόσταση και το κύρος του
δικαίου. Αναφορικά με το δίκαιο της εκτέλεσης, η ΔΕΔΕ
προτίθεται να χρησιμοποιήσει την ευρεία εμπειρία της και
την επιρροή της για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων οπουδήποτε
που αυτό είναι δυνατόν.
Η ενέργεια αυτή ταιριάζει στην ιδέα της τριπλής αναγκαιότητας να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η συνεργασία μεταξύ νομικών αρχών και αποτελεσματικότητας της
δικαιοσύνηςεπί της οποίας βασίζεται η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη4.

Πώς μπορούν οι δικαστικοί επιμελητές να
βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
μέσω Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης;
1. Καθιστάμενοι το τρίτο πρόσωπο εμπιστοσύνης για τις
απο-ϋλοποιούμενες ανταλλαγές στο δικαστικό και
εξωδικαστικό τομέα
Υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχών πιστοποίησης, που καθιστούν τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής δύσκολη.
Κατά το τέλος του 2990, η ΔΕΔΕ δημιούργησε εντός της
δομής της μία ομάδα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Ένας από
τους σκοπούς της είναι να καταστήσει τη ΔΕΔΕ τη βασική
αρχή πιστοποίηση για τις απο-ϋλοποιούμενες ανταλλαγές
στο δικαστικό και εξωδικαστικό τομέα. Αυτό θα επέτρεπε την
απλοποίηση και την ασφάλεια των ανταλλαγών αυτών.
2. Συμμετέχοντας στη δημιουργία της Ευρύτερης Πύλης
της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
Στο επίπεδο τεχνολογίας ενημέρωσης και πληροφορικής
(ICT), η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής περιοχής δικαιοσύνης αντιμετωπίζεται με πολλούς τεχνικούς και γλωσσολογικούς περιορισμούς. Είναι σημαντικό για τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις ότι οι περιορισμοί (η μη συμβατότητα των
τεχνικών προδιαγραφών, η μη κατανόηση της γλωσσολογίας, η εξειδίκευση του νομικού τομέα), δεν αποτελούν
πλέον χαλινάρι για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ιδέα
μιας ευρύτερης πύλης δημιουργημένης από το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταστεί πραγματικότητα παρά τη μεγάλη πολυπλοκότητα της αποστολής αυτής.

Η ΔΕΔΕ και το σύνολο των μελών της είναι έτοιμοι να αναλάβουν την πρόκληση αυτή στο πλευρό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πώς μπορούν οι δικαστικοί επιμελητές να
βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ νομικών
αρχών μέσω της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης;
1. Δημιουργώντας μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων
για την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή
Η μεγάλη ποικιλία των δραστηριοτήτων των δικαστικών επιμελητών στον κόσμο συνεισφέρει στο να δίδεται μια πολύπλοκη και μπερδεμένη εικόνα του επαγγέλματος αυτούς
τόσο στο κοινό όσο και στις αρχές. Η ΔΕΔΕ εργάζεται εδώ και
πολλά χρόνια για να εγκαταστήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τους δικαστικούς επιμελητές. Η βάση αυτή των
δεδομένων θα καταστήσει αρχικά δυνατόν να καταστιστεί
ένας γενικός κατάλογος απογραφής των χαρακτηριστικών του
επαγγέλματος και σε δεύτερο χρόνο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την ομοιομορφοποίησή του σε διεθνές επίπεδο.
2. Με την οργάνωση ενός παγκόσμιου δικτύου δικαστικών επιμελητών
Η ΔΕΔΕ υποστηρίζει τη δημιουργία ενός παγκοσμίου δικτύου δικαστικών επιμελητών εντός του πλαισίου του σχεδίου
συνεργασίας στον τομέα της κοινοποίησης δικαστικών και
εξωδικαστικών εγγράφων και της είσπραξης χρεών. Αυτό
χρειάζεται στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου
που οι δικαστικοί επιμελητές σε όλες τις χώρες θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν σε περιπτώσεις είσπραξης διασυνοριακού χρέους. Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών.
3. Με τη συμμετοχή στις εργασίες διεθνών οργανισμών
Σήμερα, έχει καθοριστεί ότι οι επαγγελματίες του δικαίου
θα πρέπει να είναι σχετικοί με κάθε εργασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης. Με την ιδιότητά τους ως εμπειρογνώμονες, η εμπειρία
αυτών των επαγγελματιών του δικαίου είναι βασική εντός
του πλαισίου της ανάπτυξης του νομοθετικού σώματος. Η
ΔΕΔΕ είναι πάντα παρούσα στη διεθνή νομική αρένα και
δείχνει καθημερινά ότι η εμπειρογνωμοσύνη της και η εξειδίκευσή της αποτελούν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού τομέα δικαιοσύνης και, παραπέρα, μια
παγκόσμια περιοχή δικαιοσύνης.

Πώς μπορούν να βελτιώσουν οι δικαστικοί
επιμελητές την αποτελεσματικότητα της
δικαιοσύνης μέσω της Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης;
1. Με την ομοιομορφοποίηση των εγγράφων που εκκινούν διαδικασίες
Η μεγάλη ποικιλία των μεθόδων εκκίνησης δικαστικών
διαδικασιών ανά τον κόσμο αποτελεί πηγή σύγχισης και

2. Χόρνσμπυ κατά της Ελληνικής υπόθεσης, ΕΔΑΔ, 23 Μαρτίου 1997.
3. Pina κατά της Ρουμανικής υπόθεσης, ΕΔΑΔ, 22 Ιουνίου 2004.
4. Εισήγηση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή «Προς μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη της 30ης Μαϊου 2008» (Επιτροπή/2008329).
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εμπόδιο για την κατανόηση και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα των νομικών διαδικασιών. Επί τη βάσει
αυτή και σύμφωνα με μια μελέτη οπυ διεξάγεται σχεδόν
στο σύνολο των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η ΔΕΔΕ ετοίμασε το 2009 ένα σχέδιο Ευρωπαϊκής οδηγίας που δημιουργεί ένα ομοιόμορφο έγγραφο που εκκινεί
τις δικαστικές διαδικασίες. Το σχέδιο αυτό, το οποίο συμπεριλαμβάνει την απο-ϋλοποιούμενη εισαγωγή των δικαστικών διαδικασιών που λαμβάνει χώρα ασφαλών από
τους δικαστικούς επιμελητές, έχει έναν πραγματικό διεθνή
σκοπό.
2. Με την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών ανταλλαγών
μεταξύ πολιτών
Το ερώτημα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών ανταλλαγών
σχετίζεται με αυτό της απόδειξης της καλής λειτουργίας
τους μεταξύ των πολιτών. Με την εμπιστοσύνη που τους
αποδίδεται από τις αρχές και μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών πρωτοκόλων, οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να
διασφαλίσουν τη χρηστή μετάδοση ηλεκτρονικών ανταλλαγών μεταξύ πολιτών και να διασφαλίζουν την απόδειξη
των ανταλλαγών αυτών.

ρούν την κληρονομιά του εναγομένου και όλα τα κρατικά
όργανα που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων με τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση θα πρέπει να έχουν καθήκον να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στο δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις
προσταγές των Κατευθυντηρίων Γραμμών τις ΔΕΔΕ αναφορικά με την εκτέλεση. Η πρόσβαση αυτή στις πληροφορίες
είναι ουσιώδης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών εκτέλεσης.
Όποτε είναι δυνατόν η ΔΕΔΕ ενθαρρύνει την εφαρμογή
των απο-ϋλοποιουμένων διαδικασιών εκτέλεσης από τους
δικαστικούς επιμελητές: η κατάσχεση μισθών, η δέσμευση
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, η δέσμευση μετοχών,
πλειστηριασμοί κινητών και ακίνητων στο Ίντερνετ....

3. Με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης μέσω της τεχνολογίας ICT

Επαφή:
ΔΕΔΕ
Διεύθυνση: 43 rue Douai
75009 Παρίσι – Γαλλία
Τηλέφωνο: +33 (0) 1 49 70 12 87
Φαξ: +33 (0) 1 49 70 15 87

Θα πρέπει να δημιουργηθεί για τους δικαστικούς επιμελητές μια ασφαλής πρόσβαση στις πληροφορίες που αφο-

http: www.uihj.com
e-mail: uihj@uijh.com



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
Σύμφωνα με το Ν.3763/2009 άρθρο 18 (ΦΕΚ Α
80/27-5-2009) προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 11 του Ν. 2362/1995, το περιεχόμενο του οποίου είναι το: «Οι εισπράξεις δημοσίων εσόδων που
πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές ή τους
ταμίες των Δ.Ο.Υ., τους ειδικούς ταμίες ή τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία έχει ανατεθεί η
είσπραξη, καθώς και το περιεχόμενο των χρηματοκιβωτίων των Δ.Ο.Υ. είναι ακατάσχετα.»


ας γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατάστημα
Κράτησης Κορυδαλλού πως το τμήμα που προορίζεται για
τη διαμονή των κρατουμένων για χρέη ή για άλλο λόγο σε
εκτέλεση απόφασης πολιτικού δικαστηρίου βρίσκεται στη
Ζ’ Πτέρυγα, πληροί τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (είναι διαφορετικός από εκείνον που προορίζεται
για όσους είναι υπόδικοι ή κατάδικοι για αξιόποινες πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 1050 παρ. 2 ΚΠολΔ) και ύστερα από
τη νέα διαμόρφωσή του η χωρητικότητά του είναι κατ’ ανώτατο αριθμό οκτώ (8) προσωποκρατούμενοι. Κάθε υπεράριθμος προσωποκρατούμενος θα διαμένει, ελλείψει άλλου
κατάλληλου χώρου, στην Α’ Πτέρυγα του καταστήματος στο
οποίο διαβιούν κυρίως υπόδικοι αλλά και κατάδικοι κρατούμενοι (κατάσταση που επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις
από το Σωφρονιστικό Κώδικα).
Τέλος, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εκτελούν αποφάσεις προσωπικής κράτησης να επικοινωνούν με την υπηρεσία
των Φυλακών Κορυδαλλού πριν την παράδοση του προσωποκρατούμενου.

ΤΡΟΦΙΑ

Σ

ας γνωρίζουμε πως τα τροφία που πρέπει να προκαταβάλλονται για κάθε μήνα ανέρχονται στο ποσόν των εκατόν
πενήντα ευρώ (150 €).
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ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Μ

ετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλους του Συλλόγους της χώρας κατά το μήνα Μάρτιο προέκυψαν
οι νέες διοικήσεις σε Ομοσπονδία, Εκτελεστική Γραμματεία και Διοικητικά Συμβούλια σε όλους του Συλλόγους.

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ε Ι Α
Πρόεδρος:
ΚΡΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Αντιπρόεδροι:
ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενικός Γραμματέας:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταμίας:
ΠΑΝΤΟΥΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος:
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων
Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-ΔωδεκανήσουΛαμίας

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου
Θράκης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΖΑΧΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΡΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΡΟΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΑΒΑΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών
Εφετείων Ιωαννίνων-Κερκύρας

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου
Θεσσαλονίκης

ΔΑΜΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου
Πάτρας
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ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών
Εφετείου Κρήτης
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών
Εφετείων Λάρισας-Δυτικής Μακεδονίας
ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου
Ναυπλίου

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΙΑΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
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ΝΕΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείων
Αθήνας-Πειραιά-ΑιγαίουΔωδεκανήσου-Λαμίας
Πρόεδρος: ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΧΑΛΔΑΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ταμίας: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αναπλ. Γεν.Γραμματέας: ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
Μέλη: ΔΑΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΙΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΤΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΝΕΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου
Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος: ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενικός Γραμματέας: ΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ταμίας: ΑΔΑΜ ΜΙΧΑΗΛ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΑΔΑΜ ΜΙΧΑΗΛ
Μέλη: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΟΥΣΚΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου
Θράκης
Πρόεδρος: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΓΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταμίας: ΚΑΤΑΣΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείων
Ιωαννίνων-Κερκύρας
Πρόεδρος: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας:
ΡΙΓΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ταμίας & Αν. Γενικός Γραμματέας: ΤΖΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μέλη: ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου
Κρήτης
Πρόεδρος: ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταμίας: ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλος: ΜΟΥΝΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείων
Λάρισας-Δυτικής
Μακεδονίας
Πρόεδρος: ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΡΟΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΜΠΑΛΛΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταμίας: ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Μέλη: ΝΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΕΪΧΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου
Ναυπλίου
Πρόεδρος: ΔΑΜΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΙΑΤΡΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ταμίας: ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΛΑΚΡΙΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Μέλη: ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύλλογος Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου
Πάτρας
Πρόεδρος: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας:
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ταμίας: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλη: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Διαγωνισμός
Δικαστικών Επιμελητών
Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ο διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών για τις 28-5-2010.
Οι θέσεις αυτές είναι:

Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμε λητών Εφετείων Αθηνών- ΠειραιώςΑιγαίου- Δωδεκανήσου και Λαμίας
1. Πρωτοδικείο Αθηνών

5

2. Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

2

3. Πρωτοδικείο Πειραιώς

1

4. Πρωτοδικείο Σάμου

1

5. Πρωτοδικείο Χίου

1

Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης
1. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
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Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου Πατρών
1. Πρωτοδικείο Πατρών

2

2. Πρωτοδικείο Αγρινίου

1

3. Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας

1

Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου Κρήτης
1. Πρωτοδικείο Ηρακλείου

1

Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων
και Κέρκυρας
1. Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας

1

Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείου Θράκης
1. Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

1

Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου
και Καλαμάτας
1. Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

2

Όσοι επιτύχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, προκειμένου να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο, στην ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (Καρόλου 28, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, τηλ. 210-33.07.127 και fax: 210.33.06.109), η οποία
σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τον τόπο, όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιμορφωτικές διαδικασίες. Όσοι αποφοιτήσουν ευδοκίμως από τις τρίμηνες επιμορφωτικές διαδικασίες υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 2318/1995) από τη χορήγηση της βεβαίωσης κατά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 15 του άρθρου πρώτου του ν. 2318/1995 να υποβάλουν, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
αίτηση διορισμού στην οποία θα επισυνάπτονται τα εξής επί πλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για το διορισμό τους:
1) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,
2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
3) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ (μόνο οι άνδρες)
4) Βεβαίωση σεμιναρίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
5) Πιστοποιητικό Υγείας που θα εκδοθεί από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή
6) Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ταμείου Νομικών (από το Ταμείο Νομικών ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος)
7) Γραμμάτιο διορισμού υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από την Εμπορική Τράπεζα).
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Δ

ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 58/23-4-2010 ο Ν. 3842
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
> Δυστυχώς, με το άρθρο 62 παρ. 2 και 3 άλλαξε το καθεστώς σύμφωνα με το οποίο τα νομικά επαγγέλματα εξαιρούντο από την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Τα νομικά επαγγέλματα, πλέον, υποχρεούνται στην είσπραξη και απόδοση Φ.Π.Α. από 1ης Ιουλίου 2010 (άρθρο 92 παρ. 1 περ. ιστ’).
> Στο νόμο αυτό άρθρο 6 παρ. 9, αναφέρεται συγκεκριμένα: «Αντικαθίσταται το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. ως εξής:
«Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελαυθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον
οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο
επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών
διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο
χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα
της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.» Η διάταξη αυτή ισχύει από
1ης Ιανουαρίου 2011 (άρθρο 92 παρ. 1 περ. γ’).
> Στο άρθρο 67 «Αναγκαστική είσπραξη οφειλών»:
i) Mετά το άρθρο 30 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.356/1974) προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 30 Α «Κατασχέσεις στα χέρια
πιστωτικών ιδρυμάτων». Ειδικά για κατασχέσεις απιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε
οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών και μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του Δημοσίου. Στο κατασχετήριο
αυτό έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη πίμακας στον οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό κάθε
οφειλής, ως και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής
του...»
ii) Στο άρθρο 39 (ν.δ. 356/1974) προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 6 σύμφωνα με την οποία για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού, η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως
ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά
το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού
αντίστοιχα.» Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για
προγράμματα πλειστηριασμού ακινήτων οι κατασχέσεις
των οποίων έγιναν πριν από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού.
iii) Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του ν. 356/1974
αντικαθίσταται και προβλέπει: Ο προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο εντός 4 μηνών από την κατάσχεση υποχρεούται να
εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού, ορίζοντας ημέρα πλειστηριασμού εντός 5 μηνών από την έκδοση του
προγράμματος. Εάν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί
την ορισθείσα ημέρα, εκδίδεται νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέ-

ντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής από την ημέρα
που η αναστολή έπαψε να ισχύει και ορίζει ημέρα πλειστηριασμού εντός 5 μηνών από την ημέρα έκδοσης του
προγράμματος. Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί
πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα προγράμματα πρέπει να εκδοθούν εντός έτους από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου (ημ. Δημοσίευσης 23-42010), εφαρμόζοντας όλα τα ανωτέρω.
iv) Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.
356/1974 προστίθενται δύο εδάφια. Στο εδάφιο 6.α
προβλέπεται η κατάργηση της προσωποκράτησης ως
αναγκαστικό μέτρο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
Αποφάσεις που διατάσσουν προσωπική κράτηση και
δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου,
δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται και ο κρατούμενος απολύεται. Εκκρεμείς αιτήσεις και
ένδικα μέσα κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν εισάγονται για συζήτηση και οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο.
Αρκετά τελος είναι τα ερωτήματα των συναδέλφων προς
τα θεσμικά όργανα, κυρίως ως προς την εφαρμογή του νόμου και του Φ.Π.Α. ειδικότερα. Η Εκτελεστική Γραμματεία
βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να απιοσαφηνίσει τα πάντα. Ευελπιστούμε πως τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα
είμαστε σε θέση να δώσουμε κατατοπιστικές απαντήσεις
σε πολλά ερωτήματα. Σε αυτό όμως που πρέπει να εστιάσουμε είναι σε δύο κύρια σημεία. Το πρώτον πως η επιβολή Φ.Π.Α. και στα νομικά επαγγέλματα είναι ένα ζήτημα
που απασχολούσε την Πολιτεία από αρκετών ετών. Την τελευταία φορά, το 2005, απετράπη την τελευταία στιγμή και
επίσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην Βελγίου, ισχύει ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, με παρεμφερή επίπεδα
ποσοστών.
Επίσης να σημειωθεί πως, από 1ης Ιουλίου 2010 οφείλουμε επί των αποδείξεων που εκδίδουμε και συγκεκριμένα
επί των αμοιβών μας να εισπράττουμε Φ.Π.Α. ποσοστού
23% και να τον αποδίδουμε μετά την παρέλευση του τριμήνου.
Πρέπει να τονισθεί πως τα τρίμηνα δεν υπολογίζονται από
την ημέρα έκδοσης του παραστατικού μας αλλά ως εξής:
α) Για Φ.Π.Α. που εισπράττουμε κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και Μάρτιο από 1ης έως 20ης Απριλίου,
β) Για Φ.Π.Α. που εισπράττουμε κατά τους μήνες ΑπρίλιοΜάϊο και Ιούνιο από 1ης έως 20ης Ιουλίου,
γ) Για Φ.Π.Α. που εισπράττουμε κατά τους μήνες ΙούλιοΑύγουστο και Σεπτέμβριο από 1ης έως 20ης Οκτωβρίου
και τέλος
δ) Για Φ.Π.Α. που εισπράττουμε κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο από 1ης έως 20ης Ιανουαρίου.
Επισημαίνεται επίσης πως για το καθεστώς που θα ισχύσει
από 1ης Ιανουαρίου 2011 βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση απαντήσεων αλλά και συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους παράγοντες έτσι ώστε οι Υπουργικές Εγκύκλιοι που
θα εκδοθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα να αποσαφηνίζουν όλα τα «σκοτεινά σημεία».
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Δ

ημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 65/6-5-2010 Ο ν. 3845
«Μέτρα για την εφαρμογή στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζ’ωνης του ευρώ
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.»

Αυτός ο νόμος προβλέπει τις ενέργειες που οφείλει να κάνει
η Ελληνική Κυβέρνηση σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,
προκειμένου να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που
επέβαλλε η «τρόϊκα» στη χώρα μας, έτσι ώστε να εκταμιεύονται τα χρήματα ανά τρίμηνο.
Είναι ένας νόμος, όμοιο του οποίου δεν έχει γνωρίσει στο
παρελθόν η Ελληνική κοινωνία. Ένας νόμος που προβλέπει κατάργηση πολλών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο
δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Μείωση μισθών,
συντάξεων. Ένας νόμος σκληρός. Ένας νόμος καταναγκαστικός για την Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιοοικονομική αναπροσαρμογή. Καταργούνται κεκτημένα
δικαιώματα, αναπροσαρμόζονται μισθοί, βεβαίως επί τα
χείρω, αλλάζει ριζικά και δραματικά το συνταξιοδοτικό, το
ασφαλιστικό, αλλάζει το τοπίο στα ελέυθερα επαγγέλματα
και όλα αυτά σε ελάχιστο χρόνο.
Σε χρόνο, εντός του οποίου οφείλουμε όλοι να είμαστε πολύ
προσεκτικοί, αφού το τοπίο θυμίζει «κινούμενη άμμο».
Σε αυτό το νόμο προβλέπονται επίσης διατάξεις που αφορούν και στο άνοιγμα των επαγγελμάτων. Και όχι μόνο.
Επειδή τα σημεία που αναφέρονται στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολλά, αφού η διάρθρωση του νόμου αυτού
είναι ο ορισμός ανά τρίμηνο των νομοθετικών πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων της κυβέρνησης που αφορούν, άμεσα ή
έμμεσα, τους Δικαστικούς Επιμελητές. Προκειμένου να έχετε
σαφή άποψη για τα δρώμενα στην Ελλάδα, από νομοθετικής
προσέγγισης και να καταλήξετε στα συμπεράσματά σας.
Άρθρο τέταρτο «Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης» με αυτό το άρθρο αυξήθηκε το Φ.Π.Α. των παρεχομένων υπηρεσιών από 21% σε 23%.
Συγκεντρωτικά αναφέρουμε, σε ό,τι αφορά τα κλειστά
επαγγέλματα και αντιγράφοντας των πίνακα που βρίσκεται
στο νόμο αυτό:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
(Χρονοδιάγραμμα: ΙΟΥΝΙΟΣ 2010): Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο απλοποιημένο σύστημα (αναλογικό) για
όλους τους νυν και μελλοντικούς εργαζόμενους που περιλαμβάνει:
- Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65 ετών για όλους, συμπεριλαμβανομένων και
όσων έχουν ασφαλιστεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1993.
- ...
- έναν αυτόματο μηχανισμό προσαρμογής που να συνδέει
το έτος συνταξιοδότησης, με την αύξηση στην προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά το χρόνο συνταξιοδότησης.
- αυξημένη ελάχιστη περίοδο εισφορών από 37 σε 40 έτη
μέχρι το 2015.
- ...

10

- καμία ειδική μεταχείριση για όσους έχουν ασφαλιστεί
προ της 1ης Ιανουαρίου 1993.
- ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη για όλους πάνω από 65
ετών υπολογισμένη με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα
μέσα διαβίωσης.
- μείωση των συνατξιοδοτικών ταμείων σε 3.
Μέχρι το Σεπτέμβριο 2010 το Κοινοβούλιο υιοθετεί την
αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού Συστήματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απελευθέρωση των Κλειστών Επαγγελμάτων. ( Χρονοδιάγγραμμα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010):
- Πρόταση ειδικής νομοθεσίας για κάθε κλάδο για την
άρση των περιορισμών στην εξάσκηση του δικηγορικού
επαγγέλματος, του φαρμακοποιού, του συμβολαιογράφου, του αρχιτέκτονα, του μηχανικού, των ορκωτών λογιστών.
- Εφαρμογή της οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα,
ώστε να αναγνωρίζονται τα προσόντα εργαζομένων που
προέρχονται από τρίτες χώρες.
Για όλα αυτά η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει νομοθεσία
για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων μέχρι
τον Ιούνιο 2011.
Να τονισθεί και ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν πως υπάρχει συγκεκριμένη, ονομαστική αναφορά στα κλειστά
επαγγέλματα που η χώρα έχει δεσμευτεί να ανοίξουν,
σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για συγκεκριμένα αντικείμενα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Στην αναλυτικότερη μελέτη του μνημονίου - νόμου αυτού,
συγκεκριμένα δε, στα Παραρτήματα που έχουν ενσωματωθεί στο νόμο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του,
αναφέρεται πως η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση
να άρει τους περιορισμούς σε κλειστά επαγγέλματα και
συγκεκριμένα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: Άρση περιττών περιορισμών για ελάχιστη
αμοιβή, ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν να δρουν
στην Ελλάδα.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ: Άρση του περιορισμού του αριθμού
των φαρμακείων και των ελάχιστου περιθωρίου κέρδους.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ: Άρση περιορισμών σχετικά με την
ελάχιστη αμοιβή, με τον αριθμό των συμβ/φων, με τους γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν να
δρουν και με την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: Άρση περιορισμού σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Άρση περιορισμού σχετικά με την ελάχιστη
αμοιβή.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: Άρση περιορισμού σχετικά με την

ελάχιστη αμοιβή.
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{

Η οικονομική κρίση αλλά και η κρίση αρχών και αξιών που πλήττει πλέον τη χώρα μας, οδήγησε πολλούς επιστημονικούς φορείς να δημιουργήσουν μία άτυπη επιτροπή μέσω της οποίας θα επιχειρείται
να παρεμβαίνουμε στα δρώμενα της χώρας και στις ανελέητες επιθέσεις επί παντός του επιστητού. Σε
μια εποχή που τα πάντα είναι ρευστά, οι πολίτες αυτής της χώρας οδηγούνται στη διαίρεση, στο μίσος
και στο χαφιεδισμό, η κίνηση αυτή των επιστημονικών φορέων να ενώσουν τις φωνές τους σε ένα κοινό αγώνα περιφρούρησης των ανθρωπίνων και δημοκρατικών αρχών της Ελλάδας και αφύπνισης είναι
αν μη τι άλλο ελπιδοφόρα. Οι επιστημονικοί φορείς δηλώνουν ένα δυναμικό και δημιουργικό παρών
στις ραγδαίες εξελίξεις των καιρών. Σας παραθέτουμε το κείμενο της διακήρυξης.

< ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ >

Εμείς οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων.

∆ιαπιστώνουμε
Ζούμε μία κρίση, χωρίς προηγούμενο μετά τη μεταπολίτευση.
Μια κρίση που ξέσπασε το 2008. Απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Και σήμερα απειλεί με χρεοκοπία τους αδύνατους του συστήματος και, φυσικά, και την χώρα μας .
Τα σταθεροποιητικά προγράμματα της Ε.Ε. δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν την κρίση. Στηρίζονται σε περιοριστικές πολιτικές, που
διευρύνουν τη λιτότητα και την ύφεση.
Τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε., έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα μεγαλύτερα του 3% και χρέη μεγαλύτερα του 60% του ΑΕΠ.
Άλλα έχουν μικρότερες αποκλίσεις από τα κριτήρια του Μάαστριχτ και άλλα πολύ μεγαλύτερες. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα έχει παραβιαστεί από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Η
Βρετανία έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα από την Ελλάδα. Το έλλειμμά της ανέρχεται στο 12,9%.

∆ιερωτόμαστε και επισημαίνουμε
Γιατί λοιπόν τόσος δημοσιονομικός πανικός; Γιατί απώλεια εθνικής κυριαρχίας; Γιατί αυτός ο εκφοβισμός;
Διαρκής και μόνιμη λιτότητα η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, το επιστημονικό δυναμικό, οι συνταξιούχοι,
οι χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις, της χώρας μας. . Διαρκής, αυστηρή επιτήρηση με μια ασφαλή και εύκολη γι’ αυτούς
συνταγή:
> τον αποπληθωρισμό αμοιβών και τιμών,
> την απρογραμμάτιστη και χωρίς μεθόδευση και αρχές απελευθέρωση των αγορών,
> τη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και την
μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο,
> την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση,
> την παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων,

}

> την άφρονα ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας, που κεφαλαιοποίησε τους κόπους και τις καταθέσεις πολλών γενεών
στην πορεία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
> την επαναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος,
> την περικοπή των κοινωνικών δαπανών για παιδεία, υγεία,
πρόνοια,
> την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων .
Αυτά τα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί. Αυτά και όμοιά τους θα επιβληθούν στο άμεσο μέλλον. Τα θεωρούν μέτρα άμεσης απόδοσης για να ξεπεραστεί η κρίση, που προκλήθηκε από τον τρόπο
διαχείρισης, διακυβέρνησης της χώρας τα τελευταία χρόνια, με
το στρεβλό αναπτυξιακό και καταναλωτικό μοντέλο της χώρας
και τις μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμούς και επανιδρύσεις του
κράτους, που έμειναν στα χαρτιά.
Αυτή η διαχείριση, αυτή η διακυβέρνηση και αυτές οι πολιτικές
προκάλεσαν τα ελλείμματα και διεύρυναν το δημόσιο χρέος.
Κατασκεύασαν μία οικονομία με «γυάλινα πόδια». Με συνθήκες
μεγάλης πιστοληπτικής υποβάθμισης..
Η πολιτική «νέων συμπληρωματικών μέτρων», με την «τεχνογνωσία» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα προκαλέσει
νέα καταιγίδα. Επίταση και νέα ύφεση. Νέο και βαθύτερο βύθισμα της πραγματικής οικονομίας.
Με την «τεχνογνωσία» του ΔΝΤ και την εγκατάλειψη των προγραμματικών στόχων της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοκιμάζεται η ίδια η δημοκρατική αντίληψη και διάρθρωση της Ελληνικής Πολιτείας. Υφίσταται
μια γενικευμένη κρίση πια. Το τελευταίο διάστημα ακυρώθηκε ο
ουσιαστικός δημόσιος διάλογος. Επιχειρείται προκλητικά η ακύρωση της δημιουργικής διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων.
Αναβαθμίζοντας την παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της
χώρας προωθούμε το «Συντονιστικό Συμβούλιο Επιστημονικών Φορέων Ελλάδας» για να συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν
θεμελιώδη δικαιώματα του Έλληνα Πολίτη, την ανάπτυξη της
χώρας.
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Στις κρίσιμες αυτές στιγμές
προτείνουμε

∆ηλώνουμε το δυναμικό και δημιουργικό παρόν μας

Επιθετική πολιτική με νέα αναπτυξιακά μέτρα, άμεσης απόδοσης
και μακρόπνοης λογικής.

> Για να προασπίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών,

> ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων επιτηδευματιών, που είναι η ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας,

> Για να υποδείξουμε και να σταθούμε αρωγοί στις απαιτούμενες
νέες αποτελεσματικές κυβερνητικές πολιτικές,

> ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
> στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας, του πρωτογενούς τομέα ευρύτερα και της ελληνικής περιφέρειας
> στήριξη μιας ελληνικής βιομηχανίας υψηλής προστιθέμενης
αξίας και υψηλής εξειδίκευσης
> χρήση νέων τεχνολογιών και εισαγωγή καινοτομικών μεθόδων
> ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού, για να στηριχθεί η συνολική ζήτηση
> αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου που οδήγησε στην αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών
> αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
Μια νέα δημοσιονομική πολιτική με μέτρα και αυτά άμεσης
απόδοσης.
> με κτύπημα της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής,
> των μεσαζόντων και της κρατικής σπατάλης,
> με ανακατανομή του Εθνικού Εισοδήματος,
> με δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομών για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και
> την δημιουργία νέας φορολογικής συνείδησης στον πολίτη.

> Για να προασπίσουμε τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη στην
ακώλυτη προσφυγή στη δικαιοσύνη,
> Για να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια των συναλλαγών και των
περιουσιακών δικαιωμάτων του,
> Για να προασπίσουμε το δικαίωμα του και την πρόσβαση στην
υγεία και πρόνοια, στην προστασία του περιβάλλοντος και του
δημόσιου πλούτου, στην ακώλυτη οικονομική του δραστηριότητα και όλα τα άλλα συνταγματικά προστατευόμενα αγαθά,
> Για να προασπίσουμε την Ελληνική Παιδεία και εκπαίδευση,
αποτρέποντας την ισοπέδωση της πανεπιστημιακής παιδείας
και την φαλκίδευση των επαγγελματικών και επιστημονικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων της.
Αυτό επιβάλλει το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στη χώρα και τις
επόμενες γενιές.
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΒΛΑΣΣΗΣ ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Νοιώθουμε χαρούμενοι όταν πιάνουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο. Διπλή
είναι η χαρά μας αν αυτό το βιβλίο εκδίδεται για να τιμηθεί ένας συνάδελφό μας. Αυτός είναι ο Βλάσσης Βελλόπουλος. Συγγραφέας του βιβλίου
είναι ο Ξενοφών Παπαευθυμίου και ο τίτλος: «Βλάσσης Βελλόπουλος.
Οι οικολογικοί αγώνες ενός ενεργού πολίτη». Το βιβλίο προλογίζουν
ο, νυν, Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νομάρχης Αχαΐας Δημήτρης Κατσικόπουλος, και οι κ.κ. Λένα Καλεντζιώτη, Βασίλης Χατζηλάμπρου και Αλέξης Λυκουργιώτης. Κείμενα γράφουν οι Νίκος Τζανάκος
και Στέφανος Ληναίος και το επίμετρο ο κ. Γεώργιος – Αλέξανδρος Μαγκάκης ο οποίος καταλήγει : «Πόσο πολύτιμο είναι να είσαι πολίτης, όταν
στρατεύεσαι ελεύθερα και ολόψυχα σε εμπνευσμένους αγώνες».
Συγχαρητήρια.
Ένα λαμπρό παράδειγμα για την κοινωνική προσφορά των Δικαστικών
Επιμελητών εκτός των προθεσμιών και των επιδόσεων. Της φτώχειας και

της έξωσης. Της καταστροφής του σπιτιού μας. Της γής ετούτης.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Δ

ημοσιεύθυκε στο ΦΕΚ Α 63/3-5-2010 ο Ν. 3844
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με αυτόν η Ελληνική έννομη τάξη προσαρμόζεται προς μία ακόμα Ευρωπαϊκή Οδηγία, τη γνωστή
σε όλυς οδηγία Μπολγκεσταϊν. Στο άρθρο 4 «Πεδίο
εφορμογής» παρ. 2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού
δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α)... θ’) στις δραστηριότητες που συνδέονται με την
άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο
51 της Συνθήκης της Λισαβόνας (πρώην 45 της Συνθήκης ΕΚ)...ιβ) στις υπηρεσίες των συμβολαιογράφων
και των δικαστικών επιμελητών.

Επίσης στο άρθρο 18 «Συμπληρωματικές παρεκκλίσεις από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών» παρ. 5.
Στη δραστηριότητα της δικαστικής είσπραξης οφειλών. Σε αυτό το άρθρο προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η απελευθέρωση παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών – μελών.
Μετά από την ψήφιση αυτού του νόμου καθίσταται σαφές πως το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή
δεν απελευθερώνεται και παραμένει κλειστό όχι μόνο
γιατί ρητά και ονομαστικά αναφέρεται στο άρθρο 4
αλλά κυρίως γιατί είναι το επάγγελμα που κατ’ εξοχήν
ασκεί δημόσια εξουσία και ταυτόχρονα είμαστε, αποκλειστικά, εμείς που ενεργούμε τη δικαστική είσπραξη
οφειλών.


Διαμαρτυρία προς το Ε.Τ.Α.Α.
Στις 24 Μαρτίου 2010 απεστάλει από την Ομοσπονδία μας έγγραφο προς τον πρόεδρο του Ε.Τ.Α.Α. με το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε για την απόσπαση, ύστερα από απαίτηση των δικηγόρων – ασφαλισμένων στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων
Επαρχιών, τριών υπαλλήλων με συμβάσεις stage που ανήκαν και πληρώνονταν από τον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. Αυτή η συμπεριφορά δημιούργησε δυσλειτουργία στον Τομέα Πρόνοιας και συνάδελφοι δεν εξυπηρετούνταν
ως θα έπρεπε. Κατόπιν αυτών το θέμα επιλύθηκε με παρέμβαση του προέδρου κ. Ζαφειρόπουλου σε συνεργασία με τον
Διευθυντή κ. Αναγνωστόπουλο.


ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Μ

ας κοινοποιήθηκε από την Δ/νση 16Η
(ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) του Υπουργείου Οικονομικών Εγκύκλιος με θέμα:
«Ακατάσχετο κινητών πραγμάτων της προσωπικής
χρήσης των οφειλετών» και στην οποία, πολύ ορθά
κατά την άποψή μας, προσδιορίζεται πως «...το ακατάσχετο κρίνεται με μέτρο τον συγκεκριμένο
οφειλέτη και τα ακατάσχετα πράγματα προσδιορίζονται σαν πραγματικό ζήτημα, με γνώμονα τις
σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν για την
προσωπικότητα, τη ζωή και την αξία του ανθρώπου...»
Επειδή η παραπάνω διατύπωση, αν και απολύτως ορθή,
είναι γενικόλογη και ελαφρώς αόριστη και θέλοντας να
συμβάλουμε στην πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με το τι είναι και τι όχι ακατάσχετο παραθέτουμε πλούσια νομολογία (περιπτωσιολογία) αλλά
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και πιο αναλυτική και πλήρη θεωρητική προσέγγιση επί
του θέματος.
Οι διατάξεις που ορίζουν τα ακατάσχετα πρέπει να ερμηνεύονται στενά (ΕφΑθ 6753/1981, ΑρχΝ 1983.723
Γέσιου – Φαλτσή ΙΙ § 54 σ. 106) με βάση τον ορισμένο
οφειλέτη και τα διδάγματα της κοινής πείρας (ΕφΑθ
5393/1990, ΕλλΔνη 1990.1617). Τα ακατάσχετα έχουν
τεθεί προς το συμφέρον του οφειλέτη, αλλά ενδιαφέρουν και τη δημόσια τάξη. Για τον λόγο αυτόν παραίτηση
εκ των προτέρων δεν επιτρέπεται. Είναι επίσης άκυρες
συμφωνίες περιορισμού ή καταργήσεως των ακατασχέτων, ενώ είναι επιτρεπτή η διεύρυνσή τους (Μπρίνιας ΙΙ3
άρθρ. 953 § 269 σ. 724-725).
Κατηγορίες ακατασχέτων υπάρχουν τέσσερις (Γέσιου –
Φαλτσή ΙΙ § 54 σ. 107-115). Στην πρώτη, υπαγορευόμενη
από λόγους ανθρωπισμού, ανήκουν τα πράγματα προσωπικής χρήσεως του οφειλέτη και της οικογένειάς του,
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τα οποία είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες
διαβιώσεώς τους. Για τον χαρακτηρισμό κινητού πράγματος ως ακατασχέτου της κατηγορίας αυτής πρέπει : α)
να είναι είδος προσωπικής χρήσεως του οφειλέτη ή της
οικογένειάς του και β) να είναι απαραίτητο για την κάλυψη
των στοιχειωδών αναγκών τους (ΕφΑθ. 5712/1993, ΕλλΔνη 1995.878). Το ακατάσχετο όμως θα κριθεί με μέτρο
τις ανάγκες του συγκεκριμένου οφειλέτη και όχι του μέσου ανθρώπου, λαμβάνονται δηλαδή υπόψη η κοινωνική του θέση και οι ατομικές συνθήκες σε συγκεκριμένο
τόπο και χρόνο (Μπρίνιας ΙΙ3 άρθρο. 953 § 270 σ. 726
Γέσιου – Φαλτσή ΙΙ §54 σ. 108). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν λ.χ τα έπιπλα σαλονιού και χωλ (ΕιρΒολ 432/1990,
Αρμ. 1990. 576,577), τα κρεβάτια ΜονΠΗρ 134/1970,
ΝοΒ 1970.465,466) και τα μηχανοποίητα χαλιά (ΕφΑθ
965/1970, ΝοΒ 1970.1209, 1210 ΜονΠΗρ 134/1970), η
συσκευή τηλεοράσεως (ΕιρΒολ 432/1990, ανωτ. ΕιρΘεσ
123/1992, Αρμ1993. 1146 και η έγχρωμη), το ηλεκτρικό ψυγείο (ΕιρΘεσ 1208/1973, ΑρχΝ 1973.490 Ειρ. Βολ
432/1990), η ηλεκτρική κουζίνα (ΜονΠΗρ 134/1970),
το ραδιόφωνο (ΜονΠΗρ 134/1970), πίνακες ζωγραφικής μικρής αξίας (ΜονΠΗρ 134/1970, ανωτ. ΕιρΘεσ
123/1992), το ιδιωτικό επιβατικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποιείται από τον σωματικώς πάσχοντα ή ανάπηρο
(ΕφΑθ 5393/1990, ανωτ. αριθ. 2 ΜονΠΑθ 8846/1973,
ΝοΒ 1974.85,86).
Η δεύτερη κατηγορία ακατασχέτων υπαγορεύεται από
την ανάγκη σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη
και των οικογενειακών του παραδόσεων. Εδώ υπάγονται
λ.χ μετάλλια ή αναμνηστικά αντικείμενα, χειρόγραφα του
οφειλέτη, επιστολές, βιβλία, μουσικά όργανα.
Η τρίτη κατηγορία ακατασχέτων θεσπίστηκε για τη διασφάλιση της συνεχίσεως της εργασίας του οφειλέτη.
Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως είναι: α) η προσωπική εργασία του οφειλέτη, β) Ο πορισμός από την
εργασία αυτή των αναγκαίων μέσων για τη διαβίωσή του
και γ) τα εργαλεία, μηχανήματα ή άλλα πράγματα να είναι απαραίτητα για την εργασία του οφειλέτη, την οποία
ασκεί προσωπικά ο ίδιος, αδιαφόρως να πρόκειται για
εργασία επιστημονική, καλλιτεχνική, πνευματική ή χειρωνακτική (ΜονΠΑθ 2221/1971, ΕΕΝ 1971.557,558). Ως
πράγματα κατά την έννοια της διατάξεως θεωρούνται
εκείνα, των οποίων η αποστέρηση θα επέφερε οικονομικό εκμηδενισμό του οφειλέτη (ΜονΠΚορ 90/1976,
Δ 1977.119,120). Δεν αρκεί πάντως η χρησιμοποίησή
τους να γίνεται για επιχειρηματικό κέρδος (ΜονΠΚαβ
87/1994, Αρμ 1995.1202, 1204) ή για αποδοτικότερη

εκμετάλλευση και κερδοσκοπία (ΜονΠΑθ 2968/1971,
ΑρχΝ 1972.144). Έτσι κρίθηκε, ότι δεν υπόκειται σε κατάσχεση: το αυτοκίνητο δημόσιας χρήσεως (ταξί), αν ανήκει σε επαγγελματία οδηγό (ΕιρΑθ 3279/ 1969, ΕλλΔνη
1969.543,544), και πάντως η άδεια κυκλοφορίας του
(ΑΠ 1533/ 1990, ΕλλΔνη 1992,131) τα καθίσματα και
οι στεγνωτήρες του κομμωτή (Ειρ Αθ 1925/1971, ΑρχΝ
1971.456) το σύνθετο ξυλουργικό μηχάνημα (Ειρ Αθ.
9122/1972, ΑρχΝ1973.255) η βάρκα του ψαρά (ΜονΠΑθ
2968/1971, ΑρχΝ1972.144), ο κύλινδρος και το ζυμωτήριο του αρτοποιού (Μον ΠΑθ 2968/1971) η καμήλα
του πλανόδιου φωτογράφου, επάνω στην οποία φωτογραφίζει του πελάτες του, έστω και αν αντικειμενικά δεν
συνδέεται με το επάγγελμα αυτό (ΜΠΚορ 90/1976). Έγινε αντίθετα δεκτό ότι υπόκεινται σε κατάσχεση, ως πράγματα μη απαραίτητα για την προσωπική εργασία του
οφειλέτη (Έννοια που δεν συμπίπτει απόλυτα με τον όρο
«επάγγελμα»: ΜΠρΑθ 2221/1971, ΕΕΝ 1971.557,558):
ο εξοπλισμός εταιρικού καταστήματος που λειτουργεί
με υπαλληλικό προσωπικό (ΜΠρΠατρ 769/1995, ΑρχΝ
1996.68, 69) τα μηχανήματα ιδιωτικού ραδιοφωνικού
σταθμού, αν ανήκει σε πρόσωπο που διατηρεί και άλλη
επιχείρηση (ΜΠρΚορ 95/1990, ΝοΒ 1991.785,786) η ξυλεία που χρησιμοποιεί ο εργολάβος οικοδομών για την
ανέγερση πολυκατοικίας (ΜΠρΑθ 2221/1971), το ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο του εμπόρου ή το αυτοκίνητο
που χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο επιχειρήσεως,
αν ο οφειλέτης δεν πορίζεται τα προς το ζην με την προσωπική εργασία σ’ αυτό (ΕφΑθ 129/1970, Αρμ. 1970.
438 ΜΠρΗΛ 219/1977, ΕλλΔνη 1978.373).
Το βάρος αποδείξεως του ακατασχέτου το φέρει όποιος
το επικαλείται (ΕφΑθ 6753/1981). Η απόδειξη μπορεί να
γίνει με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, όπως με μάρτυρες (ΜΠρΑθ 4090/1991, ΑρχΝ 1992.266, 267) ή όρκο
(ΕιρΑθ 9122/1972). Ο καθ’ ου η κατάσχεση πρέπει λχ. να
αποδείξει τον συνολικό αριθμό των προβάτων του, ώστε
να κριθεί από το δικαστήριο αν όσα κατασχέθηκαν είναι ή
όχι ακατάσχετα και ως ποια έκταση, ανάλογα με τη γεωργική ή την κτηνοτροφική του εργασία (Ειρ Αργ 150/1973,
ΝοΒ 1974.272, 273).
Η ακυρότητα της κατασχέσεως των ακατασχέτων απαγγέλλεται μόνο με την επίκληση και απόδειξη βλάβης και
δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (Μπρίνιας ΙΙ3 άρθρ. 953 § 263 σ. 725).
Η διάταξη δεν εφαρμόζεται, όταν καθ’ ου η εκτέλεση είναι ν.π. (ΜΠρΚαβ 87/1994 ).
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Οι εξουσίες
και τα καθήκοντα
του δικαστικού επιμελητή
στην αναγκαστική
εκτέλεση
1 Το έργο του δικαστικού επιμελητή. Σύμφωνα με το
άρθρο 1 παρ. 1, 2 β του Ν. 2318/95 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών», ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος
δημόσιος λειτουργός και έργο του είναι - μεταξύ άλλων
- η εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου
904 ΚΠολΔ εκτελεστών τίτλων. Οι επιμέρους εξουσίες και
οι υποχρεώσεις των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται τόσο από τον ΚΠολΔ όσο και από τα άρθρα 20-41
Ν. 2318/95. Είναι δε, οι ακόλουθες:
2 Διερευνητικές ενέργειες. Σύμφωνα με το άρθρο 22
Ν. 2318/95, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων
των οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτέλεσης, να ενεργεί
έρευνες σε δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, νηολόγια, ναυτικά
υποθηκολόγια, μητρώα αεροσκαφών και διευθύνσεις συγκοινωνιών καθώς επίσης και στις πράξεις που πρόκειται
να μεταγραφούν και οι οποίες βρίσκονται στα χέρια συμβολαιογράφων.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
έκρινε ότι η παραπάνω διάταξη συνάδει με το Ν. 2472/97
δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι αναγκαία για την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και για την
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εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 5 παρ.
εδ. δ΄), ενώ παράλληλα, το έννομο συμφέρον του δανειστή να ικανοποιήσει την απαίτησή του που βεβαιώθηκε
δικαστικά, υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων του οφειλέτη να μην γνωστοποιούνται περιουσιακά του στοιχεία, ενώ δεν θίγονται θεμελιώδεις
ελευθερίες του (άρθρο 5 παρ. 2 εδ. ε΄). Κατά συνέπεια, η
γνωστοποίηση σε δικαστικούς επιμελητές περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη που τηρούνται σε δημόσια αρχεία
μπορεί να γίνει και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου (αποφ. υπ’ αριθ. 30/2001 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικογραφία 2001, 414).
Στο άρθρο 24 του ν 2915/2001 ο νομοθέτης περιέλαβε διάταξη κατά την οποία «το απόρρητο των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των άυλων
τίτλων που καταχωρίζονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) δεν
ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης
της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της μετοχής. Το απόρρητο αίρεται μόνο για το χρηματικό ποσό που
απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο δικαστικός επιμελητής μπορεί
πλέον να λαμβάνει γνώση των καταθέσεων ή των άυλων
τίτλων, έως του ποσού της απαίτησης.
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3 Έλεγχος ταυτότητας οφειλέτη. Σύμφωνα με το
άρθρο 23 Ν. 2318/95, ο δικαστικός επιμελητής, κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει δικαίωμα να ενεργεί
έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του καθ’ ού
η εκτέλεση. Μπορεί επίσης να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες από συνοίκους, γείτονες, θυρωρούς κ.λπ., οι
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τις δίνουν (άρθρο 25 παρ. 2
Ν. 2318/95). Σύμφωνα δε με το άρθρα 23 εδ. β και 25 παρ.
2 εδ. β’ Ν. 2318/95, όσοι αρνούνται να δηλώσουν την
ταυτότητά τους ή εκείνοι που δηλώνουν ψευδή ταυτότητα
ή αυτοί που ενσυνείδητα δίνουν ψευδείς πληροφορίες, τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 2 ΠΚ.
4 Χρονικά όρια εκτέλεσης. Σύμφωνα με το άρθρο
929 παρ. 3 ΚΠολΔ, κατά τη νύχτα, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις ημέρες τις κατά το νόμο εξαιρετέες δεν μπορεί
να γίνει πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 940 Α εδ. α΄ ΚΠολΔ, κατά το χρονικό
διάστημα από 1η μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η
διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση.
Το άρθρο 929 παρ. 3 ΚΠολΔ απαγορεύει τη διενέργεια
οποιασδήποτε πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή όχι μόνο την έναρξη αλλά και τη συνέχιση της πράξης
εκτέλεσης. Στις πράξεις εκτέλεσης που απαγορεύεται να
γίνουν τον Αύγουστο - κατά το άρθρο 940Α - περιλαμβάνονται όχι μόνον εκείνες της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και της άμεσης (π.χ. απόδοση πράγματος,
τέκνου, προσωπική κράτηση, αναγκαστική διαχείριση).
Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται, εκτός από την μνημονευόμενη επιταγή προς εκτέλεση, η κατάσχεση, η έκδοση, η
κοινοποίηση και η δημοσίευση περίληψης της έκθεσης
κατάσχεσης, η αναγγελία και η εγγραφή της στα βιβλία
κατασχέσεων, η κατάθεση στον συμβολαιογράφο των εγγράφων με τα οποία αποδεικνύεται η αναγγελόμενη απαίτηση, όπως και η δήλωση συνέχισης της διαδικασίας εκτέλεσης (ΕφΑθ 11081/1996 ΕλλΔνη 1997, 1630, ΕφΝαυπλ
208/1998, 393, ΜΠρΘεσ 14023/1997 Αρμ 1998, 355).
Περιλαμβάνονται δηλαδή όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τα άρθρα 941 έως 1054 ΚΠολΔ, των ασφαλιστικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων.
Ο ορισμός της νύχτας δίδεται στο κεφάλαιο του ΚΠολΔ για
τις επιδόσεις και συγκεκριμένα από το άρθρο 125 παρ. 2
ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η νύχτα θεωρείται ότι
διαρκεί από τις 7 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Ως εξαιρετέες
ημέρες, νοούνται αυτές και μόνον αυτές που ορίστηκαν ως
τέτοιες από το νόμο. (Βλ. σχετικά το άρθρο 32 παρ.5 του
Ν 434/1976, άρθρο 1 παρ.11 της από 29.12.1980 ΠρΝομΠερ, όπως κυρώθηκε με το Ν 1157/1981). Τέτοιες είναι η
25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη και η δεύτερη
ημέρα των Χριστουγέννων, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το
Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του
Αγίου Πνεύματος, της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), η 3η Οκτωβρίου (εορτή του Αγίου Διονυσίου του

Αρεοπαγίτου) (το άρθρο 143 παρ. 4 Ν. 2318/95 την ορίζει ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους δικαστικούς
επιμελητές) η 17η Νοεμβρίου για τους εκπαιδευτικούς, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Σχολές.
Οι ημιαργίες δεν εμπίπτουν στις εξαιρετέες ημέρες, ενώ
εμπίπτουν οι ημέρες τοπικής γιορτής, αλλά μόνο για την
περιοχή όπου υπάρχει η γιορτή.
Πράξη εκτέλεσης που πραγματοποιείται σε ημέρα ή σε
ώρα απαγορευμένη είναι άκυρη, δίχως να χρειάζεται να
αποδειχθεί βλάβη. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις εκτέλεσης που διενεργούνται από την 1η έως την 31η Αυγούστου (ΕφΑθ 11081/1996 ΕλλΔνη 1997, 1630, ΕφΝαυπλ
208/1998 ΕλλΔνη 1999, 393, ΜΠρΘες 14023/1997 Αρμ
1998, 355). Για την ακυρότητα απαιτείται η άσκηση ανακοπής των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επιχείρηση πράξεων εκτέλεσης σε οποιονδήποτε χρόνο, αν εκδοθεί σχετική άδεια
από το Ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 929 παρ. 3
ΚΠολΔ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η άδεια
αυτή είναι η πιθανολόγηση της ανάγκης άμεσης πραγμάτωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης (Ειρ Πειρ 571/1978 Δ
1979, 456, παρατ. Σ. Σταματόπουλου). Έτσι δίνεται η δυνατότητα να επιτυγχάνεται η αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων που διαφορετικά θα ήταν αδύνατη, όπως π.χ., όταν
εκείνος που αναζητείται για να υποβληθεί σε προσωπική
κράτηση κυκλοφορεί μόνο τη νύχτα.
Από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 940 Α εξαιρούνται
οι πράξεις εκτέλεσης που αφορούν πλοία ή αεροσκάφη
(άρθρο 940 Α εδ. β΄ ΚΠολΔ) ενώ παραλείπεται να αναφερθεί και η εξαίρεση των πραγμάτων που μπορούν να
υποστούν φθορά των οποίων η από τον πλειστηριασμό
εξαίρεση ρητώς ορίζεται στο άρθρο 959 παρ. 5 ΚΠολΔ.
5 Είσοδος ή έρευνα σε κλειστούς χώρους. Για τη
διευκόλυνση πραγμάτωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης
παρέχεται από το άρθρο 929 παρ. 1 ΚΠολΔ στον δικαστικό επιμελητή, στον οποίο έχει δοθεί η εντολή προς εκτέλεση, η εξουσία να εισέρχεται με τη βία στην κατοικία ή σε
άλλο κλειστό χώρο που κατέχει εκείνος κατά του οποίου
στρέφεται εκτέλεση π.χ. αποθήκη, κατάστημα, δωμάτιο
ξενοδοχείου, καμπίνα πλοίου κ.λπ. και να παραβιάζει για
το σκοπό αυτό τις πόρτες του καθού, να ανοίγει με τη βία
κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία, όπως π.χ. γραφεία θησαυροφυλάκεια, κοσμηματοθήκες, γραμματοθυρίδες ή
θυρίδες σε τράπεζα.
Εάν ο καθού η εκτέλεση ή οποιοδήποτε πρόσωπο από
εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 128 παρ. 1 και 129
παρ. 1 ΚΠολΔ απουσιάζει από τον τόπο της εκτέλεσης,
ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει στην επιχείρηση της
πράξης, αφού προηγουμένως προσλάβει δύο ενήλικους
μάρτυρες ή δεύτερο δικαστικό επιμελητή (άρθρο 930 παρ.
2 ΚΠολΔ). Αν ο δικαστικός επιμελητής παραβεί την υποχρέωσή του αυτή, η διαδικαστική πράξη της αναγκαστικής
εκτέλεσης είναι άκυρη μόνο με τη συνδρομή της βλάβης
(άρθρο 159 αριθ. 3 ΚΠολΔ). [Κ.Δ.Κεραμεύς/Δ.Γ.Κονδύ-
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λης/Ν.Θ.Νίκας ΕρμΚΠολΔ (άρθρο 930 (Νικολόπουλος),
σελ. 1770]. Υποστηρίχθηκε ότι το άρθρο 929 παρ. 1 αντίκειται στο άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με
την οποία: «1.Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη.
Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν
και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 2. Οι παραβάτες της
προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του
οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος
ορίζει.» (Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, σελ.349). Η διατύπωση αυτή του άρθρου 9 Σ γέννησε εύλογα το ερώτημα μήπως στο εξής θα πρέπει να επιτρέπεται η έρευνα της κατοικίας του καθ’ ού η εκτέλεση,
μόνο με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής.
(Υπέρ της άποψης αυτής ο Λ. Γεωργακόπουλος, Γνωμ. ΝοΒ
1975, 1116, Β. Βαθρακοκοίλης, όπ.παρ., σελ. 458). Επεκράτησε τελικά η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία,
η συνταγματική επιταγή αναφέρεται σε έρευνες κατοικιών,
οι οποίες επιχειρούνται όταν έχουν διαπραχθεί ποινικά
αδικήματα και όχι στις έρευνες κατοικιών που επιχειρούν
οι δικαστικοί επιμελητές (Σταθόπουλος, Γνωμ., ΝοΒ 1975,
1117-1118). Υποστηρίζεται ότι αυτοί οι τελευταίοι ενεργούν
αναγκαστική εκτέλεση στο όνομα του ελληνικού λαού και
συνεπώς, ως δημόσια όργανα, μπορούν να θεωρηθούν
ότι ανήκουν στην έννοια των εκπροσώπων της δικαστικής
εξουσίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 Σ (Π.Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό μέρος, σελ. 459).
6 Σωματική έρευνα. Κατά την κρατούσα άποψη, ο δικαστικός επιμελητής προκειμένου να επιχειρήσει πράξη
αναγκαστικής εκτέλεσης, έχει δικαίωμα να προχωρήσει και
σε σωματική έρευνα του οφειλέτη κατά τρόπο όμως που να
μην θίγει την προσωπικότητα του οφειλέτη και ιδιαίτερα να
μην προσβάλλει την γυναικεία αιδώ (Π.Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό μέρος, σελ. 459).
Ο δικαστικός επιμελητής έχει επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσει με τη βία πράγματα που βρίσκονται στα χέρια του
οφειλέτη καθώς και να ερευνήσει το χαρτοφύλακα που
κρατά όταν έχει λόγους να πιστεύει ότι διευκολύνεται η
εκτέλεση, δηλαδή όταν βασίμως πιστεύει ότι έχει στα χέρια του πράγματα δεκτικά αναγκαστικής εκτέλεσης.

οφειλέτη στις φυλακές, ή να τον φυλάει ο ίδιος, ή να τον
παραδώσει για φύλαξη σε αστυνομικό τμήμα της έδρας
του Πρωτοδικείου στο οποίο υπηρετεί (άρθρο 39 παρ. 1
εδ. γ’ Ν. 2318/95).
8 Αντίσταση κατά την αναγκαστική εκτέλεση. Εφόσον ο δικαστικός επιμελητής συναντήσει αντίσταση (και
όχι απειλή αντίστασης) κατά την ενέργεια των πράξεων της
αναγκαστικής εκτέλεσης αφενός μεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει βία για να την αποκρούσει, αφετέρου δε να
ειδοποιήσει την αρμόδια για την τήρηση της τάξης αρχή
(άρθρο 930 παρ. 1 ΚΠολΔ). Η από το δικαστικό επιμελητή
χρήση της βίας περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα που είναι
αναγκαία και πρόσφορα για την απόκρουση της αντίστασης. Το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 2318/95 μάλιστα δίδει στον
δικαστικό επιμελητή και το πρόσθετο δικαίωμα να απομακρύνει από τον τόπο της εκτέλεσης αυτούς που θορυβούν
ή παρεμποδίζουν την ενέργεια της εκτέλεσης. Όσοι δεν
υπακούουν και εξακολουθούν να παρεμβάλουν εμπόδια
τιμωρούνται για απείθεια κατά το άρθρο 169 ΠΚ.
Σύμφωνα με το άρθρο 930 παρ. 2 ΚΠολΔ, όταν προβάλλεται ή έστω απλώς απειλείται αντίσταση ο δικαστικός
επιμελητής δικαιούται μεν να αρχίσει ή να συνεχίσει την
εκτέλεση, αφού όμως προηγουμένως προσλάβει δύο
ενήλικους μάρτυρες ή άλλον δικαστικό επιμελητή που
δεν τελεί σε αργία (άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 2318/95). Αν δεν
τηρηθεί ο όρος της παρουσίας των δύο μαρτύρων ή της
πρόσληψης και δεύτερου δικαστικού επιμελητή, η πράξη εκτέλεσης που διενεργείται, δίχως την παρουσία τους,
είναι άκυρη, αλλά μόνο όταν η παράλειψη τήρησης των
όρων αυτών έχει προκαλέσει στον ανακόπτοντα δικονομική βλάβη που αυτός πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει [Κ.Δ.Κεραμεύς/Δ.Γ.Κονδύλης/Ν.Θ.Νίκας ΕρμΚΠολΔ
(άρθρο 930) (Νικολόπουλος), σελ. 1770]. Θεωρείται όμως
ότι ο οφειλέτης δεν βλάπτεται από την ακυρότητα αυτή,
αν συμμετέσχε στη μετέπειτα διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επιτυγχάνοντας την αναστολή της ή τη διόρθωση της περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης (ΕφΑθ
2614/1978 Αρμ 1978, 846).

7 Η συνδρομή της αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 929
παρ. 2 ΚΠολΔ, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται (ιδίως
για λόγους προληπτικούς να ζητήσει τη βοήθεια της αρχής
που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης. Η εν λόγω
αρχή είναι υποχρεωμένη να τη δώσει αμέσως, χωρίς όμως
να αναμειγνύεται στα καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2318/95). Η συνδρομή της αρχής
μπορεί να ζητηθεί από τον δικαστικό επιμελητή προφορικά (και τηλεφωνικά) (άρθρο 24 παρ. 2 εδ. β Ν. 2318/95)
και δεν χρειάζεται να διαβιβασθεί μέσω του Εισαγγελέα.

Για τους μάρτυρες, εκτός από την ενηλικότητα δεν απαιτείται από το νόμο η συνδρομή άλλης προϋπόθεσης.
Αποκλείονται βεβαίως αυτοί που αγνοούν την ελληνική
γλώσσα, αυτοί που δεν έχουν συνείδηση των πράξεών
τους ή στερούνται τη χρήση του λογικού κατά το χρόνο
εκτέλεσης της πράξης, καθώς και αυτοί που τελούν υπό
δικαστική συμπαράσταση (άρθρα 1666 επ. ΚΠολΔ), όχι
όμως και αυτοί που δεν μπορούν να υπογράφουν γιατί την
υπογραφή αυτών αντικαθιστά η μνεία της άρνησης ή της
αδυναμίας προς υπογραφή (άρθρο 117 αρ. 4 ΚΠολΔ). Η
ιδιότητα των μαρτύρων ως συζύγου ή συγγενών του δικαστικού επιμελητή δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόσληψη
και την παράστασή τους στην εκτέλεση (άρθρο 40 παρ. 2
Ν. 2318/95). Για την άρνηση των μαρτύρων που καλούνται
από το δικαστικό επιμελητή δεν ορίζονται συνέπειες.

Επίσης, όταν εκτελεί αποφάσεις προσωπικής κράτησης,
ο δικαστικός επιμελητής μπορεί, ως την προσαγωγή του

9 Kαταβολή στο δικαστικό επιμελητή. Επειδή με την
παρουσία του δικαστικού επιμελητή στον τόπο της εκτέ-
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λεσης συχνά επιτυγχάνεται η ευχερέστερη ικανοποίηση
του δανειστή, θεσμοθετήθηκε ρητά η εξουσία του δικαστικού επιμελητή ως δεκτικού καταβολής. Σύμφωνα με το
άρθρο 928 εδ. α ΚΠολΔ. «Ο δικαστικός επιμελητής στον
οποίο παραδόθηκε το απόγραφο με εντολή να ενεργήσει
την εκτέλεση, έχει την εξουσία να δέχεται καταβολή και να
δίνει γραπτή εξοφλητική απόδειξη, παραδίνοντας συνάμα
και το απόγραφο, αν η παροχή εκπληρώθηκε εντελώς.».
Ο νομοθέτης σκόπιμα χρησιμοποίησε τη λέξη «καταβολή» για να περιορίσει την εφαρμογή της διάταξης μόνο
στις χρηματικές απαιτήσεις. (Π.Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο
Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό μέρος, σελ. 462).
Μοναδική προϋπόθεση της νομιμοποίησης του δικαστικού επιμελητή αποτελεί η από αυτόν κατοχή του απογράφου με την εντολή προς εκτέλεση.
Η εξουσία αυτή του δικαστικού επιμελητή, για την οποία
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αστικού δικαίου για την
αντιπροσωπεία και την εξουσιοδότηση απορρέει από το
νόμο και γι’ αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον επισπεύδοντα (ΕφΑθ 6197/2001 ΕλλΔνη 2002, 197). Ο δικαστικός επιμελητής έχει υποχρέωση να δεχθεί την πλήρη
καταβολή, οπότε παρέχει στον οφειλέτη εξοφλητική απόδειξη και του παραδίδει το απόγραφο. Με την πλήρη καταβολή επέρχεται απόσβεση της ενοχής και η τυχόν συνέχιση της εκτέλεσης συνεπάγεται την ακυρότητα αυτής
(άρθρο 933 ΚΠολΔ), ακόμη και αν το ποσό που καταβλήθηκε έχει αποτελέσει αντικείμενο υπεξαίρεσης από τον δικαστικό επιμελητή (Π.Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό μέρος, σελ. 463).
Ο δικαστικός επιμελητής που αρνείται την πλήρη καταβολή μπορεί να προκαλέσει για τον επισπεύδοντα τις
συνέπειες της υπερημερίας του δανειστή (άρθρα 349 επ.
ΚΠολΔ). Η κατά τον τρόπο αυτό περιέλευση του δανειστή
σε υπερημερία δεν επιδρά στο κύρος της συνεχιζόμενης εκτέλεσης, γιατί με την υπερημερία του δανειστή δεν
επέρχεται απαλλαγή του οφειλέτη, εκτός αν αυτός προβεί
σε δημόσια κατάθεση του οφειλόμενου ποσού κατ’ άρθρο 427 ΑΚ. [Κ.Δ.Κεραμεύς/Δ.Γ.Κονδύλης/Ν.Θ.Νίκας ΕρμΚΠολΔ (άρθρο 928) (Νικολόπουλος), σελ. 1768].
Όταν όμως ο οφειλέτης προσφέρεται σε μερική καταβολή
ο δικαστικός επιμελητής μπορεί αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί αυτήν την καταβολή. Αν δεχθεί την μερική καταβολή, υποχρεούται επίσης να παράσχει σχετική
απόδειξη στον οφειλέτη και να κάνει μνεία γι’ αυτή στο
απόγραφο, το οποίο όμως δεν παραδίδει στον οφειλέτη
γιατί δεν εμποδίζεται στην περίπτωση αυτή η συνέχιση της
εκτέλεσης για το υπόλοιπο της οφειλής. [Κ.Δ.Κεραμεύς/
Δ.Γ.Κονδύλης/Ν.Θ.Νίκας ΕρμΚΠολΔ (άρθρο 930) (Νικολόπουλος), σελ. 1769]. Για τη μερική καταβολή ισχύουν τα
άρθρα 422-423 ΑΚ.
Η λεκτική διατύπωση του άρθρου 928 ΚΠολΔ περιορίζει
την εφαρμογή του μόνο στο δικαστικό επιμελητή, στον
οποίο παραδόθηκε το απόγραφο. Με το σκεπτικό αυτό,
μερίδα της θεωρίας και της νομολογίας υποστηρίζει ότι
δεν είναι δυνατό να χωρήσει ανάλογη εφαρμογή προ-

κειμένου περί του πληρεξουσίου δικηγόρου, ο οποίος
συνήθως υπογράφει την επιταγή ή την παραγγελία προς
εκτέλεση, παρά μόνον κατόπιν πληρεξουσιότητας προς είσπραξη κατά το άρθρο 216 ΑΚ εκτός αν, κατά την ΑΚ 417,
ο εντολέας του, παρά την έλλειψη πληρεξουσιότητας προς
είσπραξη της αξίωσης, εγκρίνει την είσπραξη από αυτόν ή
ωφελείται από αυτή (ΕφΑθ 6197/2001 ΕλλΔνη 2002, 198,
Β,Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, σελ.
346). Κατά άλλη όμως άποψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
το άρθρο 928 ισχύει και για τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο
οποίος υπογράφει την επιταγή για πληρωμή και ο οποίος
μπορεί να δέχεται τις προσφορές που αφορούν την εκτέλεση σύμφωνα με την ρητή διάταξη του άρθρου 924 εδ. ε’
ΚΠολΔ (Π.Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Γενικό μέρος, σελ. 462).
10 Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων του δικαστικού επιμελητή. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2
Ν. 2318/95, ο δικαστικός επιμελητής υπάγεται στον έλεγχο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου, όπου
είναι διορισμένος.
Επειδή ο δικαστικός επιμελητής χαρακτηρίζεται ως άμισθος δημόσιος λειτουργός (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2318/95)
θεωρείται υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13
στοιχ. α΄ ΠΚ, όταν ασκεί τα καθήκοντά του (ΑΠ 1161/1989
ΝοΒ 37, 1265, ΑΠ 1330/1989 ΠοινΧρ Μ, 582, ΑΠ
918/1992 ΠοινΧρ ΜΒ, 696). Ο δικαστικός επιμελητής κατά
την διενέργεια των εξουσιών του, ως «όργανο της πολιτείας» (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 2318/95), έχει την υποχρέωση
να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και να ασκεί το λειτούργημά του με επιμέλεια και ευσυνειδησία (άρθρο 32
Ν. 2318/95). Επιπλέον ο νόμος απαιτεί να συμπεριφέρεται
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του με την προσήκουσα
ευπρέπεια και ευγένεια. Ειδικά όταν εκτελεί απόφαση για
προσωπική κράτηση, έχει υποχρέωση να σέβεται την τιμή
και την υπόληψη του κρατούμενου, αφού προηγουμένως
λάβει τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που αυτός κρίνεται
ύποπτος φυγής (άρθρο 39 Ν. 2318/95).
Στα καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή δεν ανάγεται
όμως ο έλεγχος απόσβεσης ή παραγραφής της αξίωσης ή
ο έλεγχος της εγκυρότητας των τίτλων ή των εγγράφων με
βάση τα οποία προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση, αφού
αυτός ενεργεί πάντα με εντολή του πληρεξουσίου δικηγόρου. Για το λόγο αυτό ο δικαστικός επιμελητής, λαμβάνοντας εντολή να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση με βάση
αντίγραφο εξ απογράφου που είναι άκυρο, διότι η απόφαση που πρόκειται να εκτελεσθεί δεν είναι προσωρινά εκτελεστή ή δεν είναι τελεσίδικη, δηλαδή δεν αποτελεί τίτλο
εκτελεστό, δεν υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα
του απογράφου, ενόψει μάλιστα του ότι αυτό εκδόθηκε
από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος κατά νόμο
ελέγχει τις προϋποθέσεις εκδοσής του (ΔιατΕισΕφΘεσ

30/1999 ΑρχΝ 1999, 871).
Επιμέλεια:
Παναγιώτα Βαφειάδου, Δικηγόρος
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Νόμοι
1.

Τροποποίηση του Ν 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και
άλλες διατάξεις. Ν 3849/2010 (ΦΕΚ Α’80/26.5.2010).

2.

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις. Ν 3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/19.5.2010)

3.

Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος άδειας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου. N 3847/2010
(ΦΕΚ Α’ 67/11.5.2010)

4.

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. Ν 3846/2010 (ΦΕΚ Α’ 66/11.5.2010)

5.

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ν 3845/2010
(ΦΕΚ Α’ 65/6.5.2010)

6.

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. Ν 3844/2010 (ΦΕΚ Α’
63/3.5.2010)

7.

Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές
χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις. Ν 3843/2010 (ΦΕΚ Α’ 62/28.4.2010)

8.

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Ν 3842/2010 (ΦΕΚ Α’
58/23.4.2010)

Υπουργικές Αποφάσεις
1.

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς
των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο «δήλωσης - εξουσιοδότησης», της διαδικασίας επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε
στο Δημόσιο σε περίπτωση τοποθέτησης των κεφαλαίων
σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς
και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν 3842/2010. ΑΥΟικ
10733/Β0012 (ΦΕΚ Β’ 706/25.5.2010)

2.

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης
απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του
φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμένα
στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν 3842/2010. ΑΥΟικ 10732/Β0012 (ΦΕΚ Β’ 706/25.5.2010)

3.

Τροποποίηση, Συμπλήρωση και Αναδιατύπωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Λειτουργίας) του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΑΥΔικ 45058 (ΦΕΚ Β’ 693/21.5.2010)

4.

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/08/19.3.2008
Απόφασης «Τροποποίηση - αναπροσαρμογή της υπ’
αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 απόφασης Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην
Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β’ 718), όπως ισχύει» (Β’
509). ΑΥΟιΑΝΥΜΕΔ 3323.1/02/10 (ΦΕΚ Β’ 676/18.5.2010)

5.

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη
και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. ΑΥΟικ
1050861/ΕΙ-11/0016 (ΦΕΚ Β’ 675/18.5.2010)

6.

Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία. ΑΥΕσΑΗΔΟικΕξΕΘΑΕΚΑΠρΠολ 4000/3/10-ξζ (ΦΕΚ Β’ 665/
17.5.2010)

7.

Έγκριση κανονισμού για την ανάθεση προμηθειών και
υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών
συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ». ΑΥΠΕΚΑ
18362 (ΦΕΚ Β’ 662/17.5.2010)

8.

Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και
επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων. ΑΥφΟιΑΝ
20554/ΕΥΣ 3430 (ΦΕΚ Β’ 644/13.5.2010)

9.

Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του
ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των
Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.
ΑΥΟικ 17759/Β.769/23.4.2010 (ΦΕΚ Β’611/10.5.2010)

10.

Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση
και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του Ν 3691/2008. ΑΥΟικ 1051027/20340/
ΔΕ-Ε (ΦΕΚ Β’ 605/7.5.2010)

11.

Κανονισμός Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. ΑΥφΠΕΚΑ Δ1/Α/7754 (ΦΕΚ Β’ 584/6.5.2010)

12.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26884/ΕΥΣ 4244/28.5.2009
(ΦΕΚ Β’ 1140/11.6.2009) Υπουργικής Απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις
Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας». ΑΥφΟιΑΝ 17100/ΕΥΣ 2980 (ΦΕΚ Β’ 579/6.5.2010)

Προεδρικά Διατάγματα
1.

2.

3.

Τροποποίηση του ΠΔ 347/1998 (Α’ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα ΠΔ 158/1999 (Α’ 156),
137/2002 (Α’ 112), 294/2003 (Α’ 251) και 194/2009 (Α’ 239)
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής
της 6ης Απριλίου 2009 [εξοπλισμός πλοίων]. ΠΔ 39/2010
(ΦΕΚ Α’ 79/26.5.2010)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ Α’
78/25.5.2010)
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον
αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ Α’143/93), 178/1998 (ΦΕΚ
Α’ 131/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ Β’ 1407/2001) σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ΠΔ 32/2010 (ΦΕΚ Α’
70/14.5.2010)

4.

Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια
και ακύρωση αυτών». ΠΔ 30/2010 (ΦΕΚ Α’68/13.5.2010)

5.

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009. ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ Α’
56/15.4.2010)

6.

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009. ΠΔ 28/2009 (ΦΕΚ Α’64/6.5.2010)
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