Σημέιωμα
Εκδότη

Κρίση,
η μητέρα της αλλαγής;
Συνάδελφοι,

Σ

τις κανονικές χώρες η κρίση είναι «η μητέρα της αλλαγής». Ισχύει όμως αυτό για τη χώρα μας;

Κατακτήθηκαν οι πολιτικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις για το μετασχηματισμό
της σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος;
Το 2011 θα είναι μια ιδιαιτέρως αποκαλυπτική χρονιά. Θα διαμορφωθούν νέες πραγματικότητες στο πολιτικό, κοινωνικό,
οικονομικό, και επαγγελματικό πεδίο.
Πολιτικό Πεδίο.
Το 2011 θα διαφανεί η αδυναμία του πολιτικού συστήματος, λαϊκίστικο από κατασκευής, φοβικό και εξουσιαστικό,
να χαράξει γραμμές στρατηγικού βάθους για την ανόρθωση
της οικονομίας. Τα αδιέξοδα και η συνειδητοποίηση ότι η οικονομία είναι «σε αργό θάνατο» θα καταδείξουν τη χαμηλή
πολιτική διαχείριση της χώρας απ’ όλο το πολιτικό σύστημα.
Έτσι θα οδηγηθεί, ξανά, στον άκρατο λαϊκισμό και τις εύπεπτες προτάσεις και λύσεις.
Κοινωνικό Πεδίο.
Η κοινωνία μας είναι έντονα μικροαστικοποιημένη στη συντριπτική της πλειοψηφία, κατακερματισμένη και με καταργημένες τις ιεραρχίες της, με σχολάζουσες έως και ανύπαρκτες
τις πρωτοπόρες εκείνες φωνές που θα άνοιγαν καινούργιους
δρόμους. Η κοινωνία είναι έτοιμη να παραδοθεί στον ανεξέλεγκτο μικροαστικό λαϊκισμό, που αντιδρά ως άθροισμα
ατομικών συμπεριφορών και όχι ως συντεταγμένη κοινωνική
δύναμη.
Ποτέ μέχρι σήμερα δεν καλλιεργήθηκε από τους ιθύνοντες η
εθνική αυτογνωσία.
Οικονομικό Πεδίο.
Το 2011 θα είναι μια κακή χρονιά. Θα πέσουν μύθοι και λέοντες. Οι επικοινωνιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέχρι
σήμερα δεν θα επαρκούν πια να συγκαλύψουν δισταγμούς,
φοβίες και αμηχανίες. Βαυκαλίζονται όσοι πιστεύουν ότι
έχουν έτοιμες λύσεις η πολιτικές εξόδου από την κρίση και
λένε πως «μπόρα είναι θα περάσει».
Επαγγελματικό Πεδίο.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Καλούμαστε όλοι, να αντισταθούμε σε όλα τα παραπάνω και
ως ατομικές οντότητες και σας κρίκοι μίας επαγγελματικής
ομάδας.
Οφείλουμε να κάνουμε ανατροπές.
Ανατροπές ιδεολογικές και κουλτούρας.
Οι ανατροπές αυτές είναι ζωτικής σημασίας και δεν πρέπει να
τις επικαλούμαστε ευκαιριακά, απλά επειδή έγινε της «μόδας» αυτή την περίοδο να τα βάζουμε με το κράτος, απλά και
μόνο επειδή όλοι οι Έλληνες δεν έχουμε αποβάλλει το σύν-

δρομο που μας άφησε η τουρκοκρατία.
Το ραγιαδισμό.
Ο Κλάδος πρέπει να
αποκτήσει επαγγελματικό προσανατολισμό. Αρκετά τυραννιέται χρόνια τώρα από τη διαμάχη των δυνάμεων της «καθ’
ημάς ανατολής», με τις δυνάμεις εκείνες που πιστεύουν στην
Ευρωπαϊκή προοπτική του Δικαστικού Επιμελητή και τη λειτουργία του ως σύγχρονου Ευρωπαίου. Δυστυχώς αυτά τα
δύο ρεύματα δεν συναντήθηκαν ποτέ ούτε δημιουργήθηκε,
έστω, και μια μείξη Ελληνικής ιδιοτυπίας.
Τώρα οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές πλεύσης τέτοιες, ώστε
να συνεχίσουμε να είμαστε τόσο ελκυστικοί στην οικονομική
ζωή του τόπου όσο και απαραίτητοι στο κοινωνικό σύνολο.
Πρέπει να πείσουμε, μέσω των ενεργειών και πρωτοβουλιών
μας, πως η ύπαρξη του Δικαστικού Επιμελητή είναι επιβεβλημένη τόσο στην οικονομική δραστηριότητα των πολιτών όσο
και στη διασφάλιση των δημοκρατικών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.
Νέες μορφές επαγγελματικής λειτουργίας μας έρχονται με
τη μορφή «τσουνάμι» και αυτές με τη σειρά τους απαιτούν
επιτακτικά νέα προσόντα και ικανότητες. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Θα την ακολουθήσουμε ή θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις;
Πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως πως.
Αυτό απαιτεί όμως μια μεγάλη συναδελφική συναίνεση.
Απαιτείται μια «νέα συμφωνία των Ελλήνων Δικαστικών Επιμελητών» , κυρίως με τον εαυτό μας, για το που θέλουμε να
πάει ο Κλάδος.
Απαιτείται όμως και κατανόηση των τεράστιων προβλημάτων
της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας η οποία πλήττεται βάναυσα και σε μεγάλο βαθμό άδικα. Οφείλουμε να είμαστε σύμμαχοί της. Οφείλουμε να πείσουμε με τις ενέργειές μας και
κυρίως δια της αποφυγής άστοχων πράξεων πως υπάρχουμε
για να τους προστατεύουμε.
Μην παραγνωρίζουμε πως, αν η Ελληνική κοινωνία καταστραφεί, εμείς δεν θα επιβιώσουμε.
Το συμπέρασμα για αυτή την κοινωνική συμμαχία έχει διατυπωθεί χιλιάδες χρόνια πριν από τον Ισοκράτη. «Μηδενί συμφοράν ονειδίσης, κοινή γαρ ή τύχη και το μέλλον αόρατον»
(Μην κοροϊδέψεις κανέναν για τη συμφορά του, γιατί η τύχη
είναι κοινή και το μέλλον άγνωστο).
Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.
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ΔΙΕΘΝΗ

Γιορτή για την επέτειο των 5 χρόνων από την ίδρυση
της ομοσπονδίας τους (BCPEA)

Συμμετέχοντες δικαστικοί Επιμελητές στην εκδήλωση της Βουλγαρίας

Σ

υμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την ίδρυση της
Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών της Βουλγαρίας.

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωσή τους και την εγγραφή τους στην Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών με
πρόταση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, διαδραμάτισαν και οι Έλληνες Δικαστικοί Επιμελητές.

Γι αυτό το λόγο ήταν επίσημα προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι Βούλγαροι Δικαστικοί
Επιμελητές στις 2 και 3 Δεκεμβρίου του 2010 για να
γιορτάσουν την επέτειο αυτή από την ίδρυση της Ομοσπονδίας τους.
Σημειώνουμε ότι οι Βούλγαροι Δικαστικοί Επιμελητές
είναι όλοι πτυχιούχοι νομικών σχολών και διεκπεραιώνουν μόνο ότι έχει σχέση με αναγκαστική εκτέλεση. Τις
επιδόσεις τις διενεργούν δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο αριθμός τους είναι 161 σε όλη τη Βουλγαρία και
μέσα σε αυτά τα χρόνια και με τη βοήθεια της πολιτείας διέγραψαν σημαντική ανοδική πορεία στο χώρο της
δικαιοσύνης του γειτονικού κράτους με αποτέλεσμα να
απολαύουν του σεβασμού όχι μόνο των πολιτών αλλά
και των όμορων χώρων.
Σε συνέντευξη που δόθηκε σε Μ.Μ.Ε της Βουλγαρίας,
έδωσαν πλήρη στοιχεία των εισπράξεων και των πλειστηριασμών που έχουν γίνει. Όπως και στην υπόλοιπη
Ευρώπη, στοχεύουν οι διαδικασίες αυτές να γίνονται
με μεγαλύτερη ταχύτητα και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα
στο προφίλ των Δικαστικών Επιμελητών, τιμωρώντας
ταυτόχρονα με αυστηρές πειθαρχικές ποινές τους Δικαστικούς Επιμελητές που διαπράττουν έστω και μικρά
αδικήματα.
Οι εργασίες διεξήχθησαν στο ξενοδοχείο Grand Hotel
Sofia με θέμα «Τα τρέχοντα προβλήματα της εκτέλεσης

στην Ευρώπη. Προκλήσεις και βελτίωση της διαδικασίας της εκτέλεσης»
Τις εργασίες παρακολούθησαν και αντιπροσωπείες Δικαστικών Επιμελητών από τη Γαλλία, τη Πολωνία , την
Ρουμανία, την Ολλανδία, το Fyrom καθώς και ο Πρόεδρος της ΔΕΔΕ Λεό Νέττεν.
Την Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο πρώην
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευθύμιος Πρεκετές, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΔΕΕ Νίκος Αντωνίου και ο συνάδελφος Γιώργος Γρηγόρης, ο οποίος εκτελούσε και
χρέη διερμηνέα. Μαζί μας επίσης ήταν και ο Άκης Κύριλλος, δικηγόρος, γιός συναδέλφων από την Χαλκίδα
ο οποίος διατηρεί γραφείο και ασκεί τα καθήκοντα του
στη γειτονική χώρα μαζί με τη Βουλγάρα σύζυγό του.
Στην ανάλυση των σημαντικών ζητημάτων της διαδικασίας της εκτέλεσης στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο πρώην
Πρόεδρος της ΟΔΕΕ Ευθύμιος Πρεκετές τονίζοντας με
έμφαση ότι οι Δικαστικοί Επιμελητές της Ευρώπης πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους και να σέβονται κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα δικαιώματα των
πολιτών, αναφερόμενος στα έξι κεφάλαια της χάρτας
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. και θυμίζοντας
ότι αντιστοιχούν σε έξι αξίες βάθρα του Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού: αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, δημοκρατία, δικαιοσύνη.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με επίσημο δείπνο και
εορταστική συναυλία σ’ ένα καταπληκτικό θεατροχώρο
καθώς και με την ανταλλαγή δώρων και με τους Βούλγαρους Δικαστικούς Επιμελητές να εκφράζουν ακόμη
πιο έντονα την εκτίμηση τους για τους Έλληνες Δικαστικούς Επιμελητές. Κάτι το οποίο αποδεικνύει για μια
ακόμη φορά το πλούσιο έργο και το χτίσιμο των σχέσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας με άλλες χώρες και
όμορους χώρους. Και αυτό θα συνεχιστεί.
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ΝΕΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 η καθιερωμένη εκδήλωση του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού
Δικτύου σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέματα τις σύγχρονες προσεγγίσεις στις διασυνοριακές διαφορές στις διατροφές – διεθνή απαγωγή και Ευρωπαϊκή
Διαταγή πληρωμής.
Η πολύ υψηλού επιπέδου εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, είχε μεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρόεδρος Διονύσης
Κριάρης, μόνιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
& Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στις Διασυνοριακές Διαφορές
Διατροφές / Διεθνής Απαγωγή - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
Αμφιθέατρο Εφετείου Αθηνών
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
16.00 - 16.15 Εγγραφές
16.15 - 16.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Διατροφές / Διεθνής Απαγωγή
Συντονιστής: Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης
Εισηγήσεις:
16.30 - 16.45 Η Σύμβαση της Χάγης του 2007 για τη διεθνή

διεκδίκηση διατροφής παιδιών και άλλων
μελών της οικογένειας
Παναγιώτης Καρακωνσταντής, Πρωτοδίκης Αθηνών
16.45 - 17.00 Κανονισμός για διατροφές
Αγγελική Καμπανάρη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
17.00 - 17.15 Το Πρωτόκολλο του 2007 για το Εφαρμοστέο

Δίκαιο στις Υποχρεώσεις διατροφής
Αναστασία Περιστεράκη, Εφέτης Αθηνών
17.15 - 17.30 Γονεϊκή Απαγωγή Παιδιών κατά τον Κανονι-

σμό 2201/2003
Ιωάννα Στρατσιάνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
17.30 - 17.45 Συζήτηση
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
Συντονιστής: Ιωάννης Χαμλοθώρης, Πρόεδρος Εφετών, Πρόεδρος
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών
Εισηγήσεις:
18.00 - 18.15 Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής ως εργα-

λείο του σύγχρονου δικηγόρου για το χειρισμό διασυνοριακών αστικών διαφορών
Χρυσάνθη Παπαστάμου, Δικηγόρος Αθηνών
18.15 - 18.30 Η Εφαρμογή του Κανονισμού από την πλευ-

ρά του Δικαστή
Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρωτοδίκης Πειραιώς
18.30 - 18.45 Οι αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Διαταγή

Πληρωμής
Ευτύχιος Νικόπουλος, Εφέτης, Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών

18.45 - 19.00 Συζήτηση - Συμπεράσματα
Λήξη - Καφές
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FOCUS

ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λόγω της κρισιμότητας των περιστάσεων, μετά από τις
αλλεπάλληλες δικές της συνεδριάσεις, η Εκτελεστική
Γραμματεία αποφάσισε την κοινή συνεδρίασή της με τους
Προέδρους και των οκτώ Συλλόγων της χώρας. Έτσι η
πρώτη συνάντηση – συνεδρίαση έλαβε χώρα αμέσως
μετά την Πρωτοχρονιά και συγκεκριμένα στις τρεις (3) Ιανουαρίου 2011 στα γραφεία της Ομοσπονδίας και η δεύτερη στις είκοσι τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2011.
Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος Διονύσης Κριάρης εξήγησε σε όλους τους
συμμετέχοντες τη διαδρομή των εξελίξεων, αναλύοντάς
τους, όλες τις μέχρι εκείνη τη στιγμή τις όποιες πληροφορίες και γνώσεις υπήρχαν.
Τοποθετούμενος έθεσε ενώπιον όλων την πληροφορία
για τη μορφή του φημολογούμενου νομοσχεδίου. Δήλωσε πως το νομοσχέδιο θα έχει τρία σκέλη.
Το πρώτο σκέλος θα περιλαμβάνει μία γενική, καθολική
και οριζόντια κατάργηση όλων των μέχρι σήμερα περιοριστικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για όλα
τα επαγγέλματα που έχουν τέτοιες.
Το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα επαγγέλματα που κατονομάζονται στο Μνημόνιο (ν. 3845/6-52010) και συγκεκριμένα των δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, ορκωτών λογιστών και φαρμακοποιών
και με ποιο τρόπο αυτά θα απελευθερωθούν και
Το τρίτο σκέλος θα περιλαμβάνει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στην έκδοση
κανονιστικής πράξης (Προεδρικό Διάταγμα) με το οποίο
θα εξαιρεί ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την εφαρμογή του νόμου για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος.
Επίσης, παρέδωσε σε όλους τους συνέδρους τα κάτωθι
έγγραφα, τα οποία αποδείκνυαν την προσπάθεια που
όλο αυτό το διάστημα, είχε κάνει η Εκτελεστική Γραμ-

ματεία στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός «οπλοστασίου», δηλαδή τη συγκέντρωση όλων εκείνων των
επιχειρημάτων και στοιχείων που θα απαρτίσουν την επιχειρηματολογία των Δικαστικών Επιμελητών, στη διαβούλευση με τον αρμόδιο Υπουργό.
Σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονταν:
H Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123 ΕΚ, η γνωστή σε όλους
μας Οδηγία Bolgestein, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη θέλειο Δικαστικός Επιμελητής να μην περιλαμβάνεται στα απελευθερωμένα επαγγέλματα, μαζί με
τους Συμβολαιογράφους.
Ο Νόμος 2844/3-5-2010 σύμφωνα με τον οποίο η Ελληνική Πολιτεία ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία
μας την πιο πάνω Ευρωπαϊκή Οδηγία. Συγκεκριμένα
στο άρθρο 4 του νόμου ορίζεται: «Οι διατάξεις του
παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες από Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές». Επίσης στο άρθρο 18 ορίζεται ότι:
«Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου στη δικαστική είσπραξη απαιτήσεων.»
Οι από 17 Δεκεμβρίου 2009 Κατευθυντήριες Γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα
της Δικαιοσύνης. Στην Επιτροπή αυτή που συνεδρίασε
κατά τα έτη 2008 και 2009 μετείχε η Ελλάδα, ως τακτικό μέλος, δια του κ. Φωκίωνα Γεωργακόπουλου, τότε
νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
ήδη Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η από 27 Δεκεμβρίου 2010 επίσημη παρέμβαση της
Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών, η οποία
παρενέβη στην Ευρώπη υπέρ της υπεράσπισης των
συμφερόντων των Δικαστικών Επιμελητών και συγκεκριμένα: στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Διεύθυνση
Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή
για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ),
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευ-
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ρώπης. Σε αυτό το έγγραφο της ΔΕΔΕ, περιλαμβανόταν και συγκριτική κατάσταση πληθυσμιακών κριτηρίων Δικαστικών Επιμελητών ανά πληθυσμό των χωρών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκριτική μελέτη της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών
Επιμελητών σε σχέση με τις αμοιβές των Δικαστικών
Επιμελητών, όχι μόνο στις χώρες της Ευρώπης που το
επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή είναι ελεύθερο
αλλά και σε άλλες χώρες.
Κατέστη σε όλους σαφές πως το νομοσχέδιο αυτό ήταν
επιταγή του μνημονίου και ως εκ τούτου δεν θα προβλεπόταν καμία εξαίρεση για κανένα επάγγελμα αλλά θα
υπήρχαν δύο φάσεις απελευθέρωσης. Το μεν των κατονομαζομένων στο μνημόνιο επαγγελμάτων το δε μέχρι
30-6-2011.
Αναφέρθηκαν επίσης οικονομικά στοιχεία όπου και
αυτά θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαβούλευση, όπως
το μέσο όρο των δηλωθέντων εισοδημάτων διαφόρων
επαγγελμάτων αλλά και τι ύψος, συνολικά, του Φ.Π.Α.
που αποδόθηκε στις Οικονομικές Υπηρεσίες κατά το μήνα
Οκτώβριο.
Τέλος, ο Πρόεδρος εξήγησε πως το επάγγελμά μας το ενδιαφέρουν τέσσερις βασικοί άξονες-πυλώνες¨
α) Ο κλειστός αριθμός οργανικών θέσεων
β) Η τοπική αρμοδιότητα
γ) Οι αμοιβές και
δ) Η διαφήμιση.
Γνωστοποίησε σε όλους το περιεχόμενο της συνάντησής
του και μελών της Γραμματείας με το Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Αθανάσιο Ξηρό, ο οποίος
τους διαβεβαίωσε πως οι Δικαστικοί Επιμελητές δεν πρέπει να ανησυχούν αφού ούτε το Μνημόνιο κατονομάζει
το επάγγελμά μας ούτε και έχουμε κληθεί προς διαβούλευση από κανέναν.
Στη συνέχεια ζήτησε την τοποθέτηση και των μελών της
Εκτελεστικής Γραμματείας και, βεβαίως, των παρευρισκομένων Προέδρων των Συλλόγων και ταυτόχρονα ζήτησε
από όλους τις έγγραφες προτάσεις τους σε οτιδήποτε πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει ακόμα.
Διαδοχικά τοποθετήθηκαν όλοι, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο αισιόδοξα και όλοι συνεχάρησαν την Εκτελεστική Γραμματεία για τις προσπάθειες που καταβάλει
και συναποφασίστηκε πως ορθώς δεν βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις ή εμφανίσεις στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας και πως πρέπει να περιμένουμε την έκδοση
Προεδρικού Διατάγματος, μετά την ψήφιση του Νόμου..
Επίσης ο Πρόεδρος της Αθήνας κ. Γιώργος; Μήτσης, εξήγησε πως, στο παρασκήνιο, άλλαξε το αρχικώς προβλεπόμενο Εθνικό Συμφέρον στο Δημόσιο Συμφέρον και
τέλος τόνισε πως οφείλουμε, στις εποχές που ζούμε, να
μην είμαστε προκλητικοί προς την κοινωνία, να είμαστε
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σύννομοι στις χρεώσεις μας και κάλεσε όλους να είμαστε
ενωμένοι, μακριά από συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις.
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011.
Μετά την ανάρτηση (21 Ιανουαρίου 2011) στο Διαδίκτυο προς δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Οικονομικών περί απελευθέρωσης των
επαγγελμάτων συγκλήθηκε εκ νέου, με πρωτοβουλία
του Προέδρου Διονύση Κριάρη, η άτυπη κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας με τους Προέδρους των
Συλλόγων της χώρας.
Σε αυτή τη συνεδρίαση παραδόθηκε σε όλους το αναρτηθέν νομοσχέδιο και η πρώτη διαπίστωση ήταν πως
είχε ακριβώς τη μορφή και το περιεχόμενο με αυτό που
γνωστοποιήθηκε από τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική
Γραμματεία στις 3-1-2011. Επίσης γνωστοποίησε στους
Προέδρους πως υπήρξε και δεύτερη συνάντηση με τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ξηρό,
στην οποία εκ νέου αυτός διαβεβαίωσε και καθησύχασε
όλους πως το θέμα των Δικαστικών Επιμελητών θα επιλυθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και άμεσα.
Στη συνεδρίαση διατυπώθηκαν οι ανησυχίες κάποιων εκ
των κ.κ. Προέδρων σχετικά με τη διατύπωση του άρθρου
2 του προτεινομένου σχεδίου.
Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Θεσσαλονίκης πως σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ. Καστανίδη πήρε τη διαβεβαίωση πως
αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα συσταθεί
επιτροπή στο Υπουργείο περό εκδόσεως του προβλεπομένου Προεδρικού Διατάγματος και στην οποία θα συμμετέχουμε και οι Δικαστικοί Επιμελητές και ως εκ τούτου
να μην ανησυχούμε.
Στις τοποθετήσεις όλων υπήρξε ο προβληματισμός αν
πρέπει να προσπαθήσουμε από τώρα να είμαστε στις
«εξαιρέσεις» σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους.
Ο Πρόεδρος διευκρίνισε πως δεν υπάρχει πρόβλεψη
εξαίρεσης σε αυτό το νομοσχέδιο και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει περίπτωση να αλλαχθεί το οτιδήποτε από το
προτεινόμενο σχέδιο και πως αυτό θα ψηφισθεί ως έχει.
Ανακοίνωσε επίσης, πως ήδη, από τις 20 Ιανουαρίου
2011, ανέθεσε στον καθηγητή κ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, παραδίδοντάς του όλα τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί, την εκπόνηση του Υπομνήματος που θα
πρέπει να έχουμε κατά την ώρα της διαβούλευσης με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης.
Όλοι συμφώνησαν απόλυτα με αυτή την ενέργεια αλλά
ταυτόχρονα ετέθη το θέμα πως όταν θα κληθούμε σε συζητήσεις για τη διαμόρφωση της κανονιστικής πράξης θα
πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Κατατέθηκαν
δε, και συγκεκριμένες προτάσεις από τους Προέδρους.
Από ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας ετέθη το
θέμα των απεργιακών κινητοποιήσεων αλλά μετά τη συζήτηση την απέσυρε.
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ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΣΤΙΓΜΗΣ
Νέα επαγγελματική ύλη

Κ

ατατέθηκε από τον κ. Υπουργό Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το σχέδιο νόμου με την
επωνυμία: «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Στο άρθρο 8 παρ. 6 αναφέρεται επί λέξει:

«Οι καταλογιστικές εν γένει πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή
προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές και τελωνειακές
αρχές μπορεί να επιδίδονται στον υπόχρεο και στα πρόσωπα γενικώς στα οποία προβλέπεται η επίδοσή τους με
δικαστικούς επιμελητές. Η επιλογή των δικαστικών επιμελητών γίνεται από τον προϊστάμενο της φορολογικής και
τελωνειακής αρχής με βάση κατάσταση που αποστέλλεται από τον πρόεδρο του συλλόγου των δικαστικών επιμελητών του οικείου πρωτοδικείου.
Η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις
των άνω πράξεων ορίζεται στο ήμισυ αυτής που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 50 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2318/1995 (Α΄126) και βαρύνει το Δημόσιο.
Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για
πράξη που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα, η δαπάνη για την επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η δαπάνη για την επίδοσή της βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου και καταβάλλεται εφάπαξ.

Μ

ετά την έκδοση της ΠΟΛ.1008/19.1.2011, δημιουργούνται νέα όρια ακαθαρίστων εσόδων ελευθέρων
επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται το είδος
των παραπάνω πράξεων που επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης σε βάρος
του υπόχρεου της δαπάνης για την επίδοση των σχετικών πράξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Ειδικά ως προς τις
ως άνω αναφερόμενες καταστάσεις δικαστικών επιμελητών
που αποστέλλονται στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές,
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής τους στις εν λόγω αρχές, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με το θέμα αυτό».
Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή αναγνωρίζονται, πέραν πάσης αμφιβολίας, στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου όπου αναφέρεται πως η ρύθμιση
αυτή προβλέφθηκε «προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις πλημμελών επιδόσεων».
Επίσης, όπως διαπιστώνετε, από τη διατύπωση του άρθρου, διασφαλίζεται και η ισομερής κατανομή της νέας αυτής επαγγελματικής ύλης σε όλους τους συναδέλφους της χώρας.
Στο παραπάνω αποτέλεσμα κατέληξε το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από αλλεπάλληλες και διαδοχικές συναντήσεις και
συζητήσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας κ. Διονυσίου
Κριάρη με τον κ. Γεώργιο Χατζάκη, Γενικό Διευθυντή Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος και υποστήριξε την άποψη αυτή.
Το σχέδιο νόμου θα ψηφισθεί, μέχρι τέλους Μαρτίου ως έχει και

για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000.
I. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων, ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ
285 Α΄) μειώνονται από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ , σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
II. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2
και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν
τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13
έως 17 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος),
υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΤΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αθήνα, 21/12/2010

Ο

ταν ο Πρωθυπουργός μας αρνείται επί μήνες να συναντήσει τους Προέδρους των Επιστημονικών Φορέων της
Χώρας, τότε υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Όταν οι Πρόεδροι επιπρόσθετα έχουν την ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου της
Κυβέρνησης σε θέματα αρμοδιότητάς τους, τότε η άρνηση συνάντησής τους αποτελεί θεσμική εκτροπή.

Όταν ο Υπουργός Οικονομικών με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Χώρα, παρακάμπτοντας εκτελεστική, νομοθετική, ακόμη και
δικαστική εξουσία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συνταγματικό.
Όταν ο Υπουργός Οικονομικών αρνείται να συναντήσει τους Προέδρους των επιστημονικών φορέων για θέματα που σχετίζονται με
την φύση και υπόσταση του επαγγέλματος – λειτουργήματός τους,
τότε έχουμε ισοπεδωτική και απαξιωτική συμπεριφορά, που χαρα-

κτηρίζει τον ίδιο τον άνδρα. Όταν επιπρόσθετα ο ίδιος παραπέμπει
για τόσο σοβαρά θέματα σε παρατρεχάμενούς του, που εναλλάσσονται στο ψεύδος και στην οίηση, τότε κάτι τελείως σάπιο υπάρχει
στο βασίλειο του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο μάλλον όταν με
υπογραφές των δύο νομικών συμβούλων και του ίδιου του Υπουργού, «αμετάκλητα και άνευ όρων» παρεδόθη η εθνική κυριαρχία,
κατά τρόπο αντισυνταγματικό και παράνομο, για το οποίο ανακύπτουν τεράστιες ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν.
Όταν οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, κλάδοι εργαζομένων
με αφορμή τα όποια δίκαια ή όχι αιτήματά τους λοιδωρούνται,
συκοφαντούνται με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα. Όταν με γνωστούς δημοσιογράφους στρέφουν τον ένα κλάδο κατά του άλλου,
αλλοιώνοντας και αποσιωπώντας τα όποια αιτήματά τους, τότε
υπάρχει έλλειμμα ορθής, έγκαιρης, αντικειμενικής πληροφόρησης.
Όταν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, επιτείνεται και οξύνεται, τότε
το κλίμα που δημιουργείται είναι εκρηκτικά αρνητικό για την τόσο
απαραίτητη και επικαλούμενη για αλλότριους όμως σκοπούς κοινωνική συνοχή.
Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, σε σας και την Κυβέρνηση εναπόκειται να δώσετε απτά δείγματα σεβασμού όλων των κλάδων
εργαζομένων. Σε σας εναπόκειται να δώσετε δείγματα συμφιλίωσης
και όχι διχασμού και αντιπαλότητας των τάξεων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΡΙΑΡΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.
ΑΘΗΝΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Σ

τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε οφείλουμε, ο καθένας
με τις δυνάμεις του, να προσπαθήσουμε και τη χώρα μας
να βοηθήσουμε αλλά πέρα και πάνω από όλα να δείξουμε
πως η δικαιοσύνη γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά δεν θα πεθάνει εδώ. Στο πνεύμα αυτό η Εκτελεστική Γραμματεία εξέδωσε
το κάτωθι ψήφισμα:
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ΘΕΜΑΤΑ:
1. Αποζημιώσεις των θυμάτων από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής.
2. Επιστροφή του κατοχικού δανείου και επανορθώσεις των
καταστροφών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, αφού συζήτησε τα παραπάνω θέματα, εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα προκειμένου η χώρα μας να διεκδικήσει
από τη Γερμανία τα παρακάτω:
Ι. Tην άμεση εξόφληση του δανείου που οι κατοχικές δυνάμεις υποχρέωσαν τη χώρα μας να τους παράσχει, πέραν των
εξόδων συντήρησης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. Τις επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (1946), για τις καταστροφές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα στην υποδομή της χώρας μας.
ΙΙΙ. Την άμεση επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που
αφαίρεσαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας.
ΙV. Τις αποζημιώσεις προς τα θύματα της θηριωδίας, των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής σε βάρος των εκατό (100),
περίπου, ολοκαυτωμάτων, πόλεων και χωριών, καθώς και
τα εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού.
V. Κατά προτεραιότητα, τα ποσά που θα επιστραφούν στη χώρα,
να διατεθούν για τη δημόσια ΠΑΙΔΕΙΑ, τη δημόσια ΥΓΕΙΑ και
την υποστήριξη του ασφαλιστικού μας συστήματος.


Ισηγορία

Τ 26 | 2010 - 2011

ΤΑΜΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Δημοσιεύουμε τα στοιχεία των ελεγκτών ιατρών που προσλήφθηκαν ανά περιοχή. Για τις περιοχές που δεν έχουν προσληφθεί ελεγκτές ιατροί θα προηγείται συνεννόηση με τον
ελεγκτή ιατρό που θα βρίσκεται στην πλησιέστερη πόλη ή περιοχή και οι εγκρίσεις θα γίνονται μέσω φαξ.

ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΜΚΑ: 12077603509
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6932617716
e-mail: elendent@hotmail.com
ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, ουδεμία δαπάνη θα εγκρίνεται,
εάν στις συνταγές φαρμάκων, εντολές παρακλινικών εξετάσεων,
ιατρικές πράξεις και οτιδήποτε άλλο αφορά υγειονομική περίθαλψη, δεν αναγράφονται στο συνταγολόγιο και το οικογενειακό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του εκάστοτε ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ ιατρού και ασφαλισμένου και εάν δεν έχουν
εγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό του Ε.Τ.Α.Α.

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ
e-mail: georgedelaporta@yahoo.com

Επίσης, όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα ονοματεπώνυμα των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων - μελών τους, μαζί
με τους ΑΜΚΑ σε μορφή καταλόγου για να μπορέσουν να παραλάβουν τα βιβλιάριά τους, τα οποία θα διατεθούν στο επόμενο δίμηνο. Οι κατάλογοι θα πρέπει να αποσταλούν και σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση: yy-etaa@
tsmede.gr

ΔΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΜΚΑ: 01047502917
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΕΙΔΙΟΥ 14, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Επιπλέον, θα πρέπει ο κάθε Σύλλογος να στείλει επειγόντως τα
παρακάτω στοιχεία στη διεύθυνση: www.etaa.gr/nomikoi.php
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (* προαιρετικό)
FAX
E-mail
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και προς αυτή την
κατεύθυνση παρακαλούμε όπως βοηθήσουν και οι Σύλλογοι
προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα.

ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΜΚΑ: 25017503126
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 69, 10444, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2105127905, Τηλ. ΚΙΝΗΤΟ:6978630040
e-mail: alexoudath@yahoo.gr
ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΜΚΑ: 24056800023
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944965881
e-mail: argk@vodafone.net.gr

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΜΚΑ: 25037000707
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΝΕΛΑΟΥ 198Α, 17343, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 2109826058, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6972129576
e-mail: diva25370@windowslive.com

ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 32, 15502, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: 2106519946, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6977668032 /
6979434422
e-mail: barbilia@yahoo.com
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΚΑ: 09116400137
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 11, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΤΗΛ.: 2106256935, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944724660
e-mail: giokazamias@yahoo.com
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΜΚΑ: 15057603027
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΒΑΚΗ 4Α, ΒΥΡΩΝΑΣ , 16232
ΤΗΛ.: 210 2533224, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6974381910
e-mail: mFkaragianni@yahoo.gr
ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12,
15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 2106820023, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6932370335
e-mail: antonkats@yahoo.com
ΚΟΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 0905680493
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 53, Ν.ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛ.: 2102718268 , ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6945953657
e-mail: kormasp@yahoo.gr
ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ 12, 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 2104832209, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944869607
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ΚΟΥΡΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΟΒΗΣ 11, 11252, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108652958, ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6974290477
e-mail: afroditi_kourti@yahoo.gr

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΑΜΚΑ: 01054202708
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 203, 10442 ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΗΛ.: 2105128242 , 2105123994, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6976817051

ΚΡΕΖΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΜΚΑ: 05016603028
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 437-9 , 11143, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2102518987, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6977611640
e-mail: dfotoflute@hol.gr

ΧΑΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΜΚΑ: 12117000963

ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΜΚΑ: 07026601893
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6945813230
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 110, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2106424891
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΜΚΑ: 21116900925
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6979280998
ΜΑΥΡΟΥΔΗ-ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΜΚΑ: 06035902862
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 36, 15773, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
e-mail: alex.mavroudi@hotmail.com
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΜΚΑ: 26036700479
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΜΚΑ: 28037302925
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
12,15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 2106800404
e-mail: theodoranas@yahoo.com
ΠΑΡΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜΚΑ: 30086400097
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944261302
e-mail: i.partsotakis@gmail.com
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 39, ΔΡΟΣΙΑ, Τ.Κ. 14572
ΑΜΚΑ: 07117403225
ΤΗΛ.: 2106212389, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : 6972716197
e-mail: ch.protogerou@hotmail.com
ΡΗΓΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΜΚΑ: 20038005391
ΣΚΟΡΠΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΜΚΑ: 12107503026
ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΜΚΑ: 10106305229
e-mail: manolis1961@hotmail.com
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΚΑ: 12057103033
e-mail: geotriantas@ath.forthnet.gr
ΤΣΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6945260184
e-mail: entmaria@hotmail.com
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ΧΡΥΣΑΦΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΜΚΑ: 11097904947
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6972140622
e-mail: nektaria_chr@yahoo.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΚΑ: 16107303972
ΤΗΛ.:2310842762/2310280089, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6932014111
e-mail: balasoulis@gmail.com
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΣΩΝ 53, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΚΑ: 08066804587
ΤΗΛ.:2310248160
e-mail: G.perk.G.perk@A/XmengAuthPH.gr
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΑΜΚΑ: 24126502152
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 3, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. : 2310941930, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6947560488
e-mail: trifonbartzis@gmail.com

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΑΜΚΑ: 17106901675
ΤΗΛ.: 2461030020, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6974795900
e-mail: vomvasth@gmail.com
ΔΟΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7, ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ.: 2461035206, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6979009580
e-mail: conos@otenet.gr
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΑΜΚΑ: 210781104912
ΤΗΛ.: 2513006755
e-mail: dimitris_theodoridis@hotmail.com
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΑΜΚΑ: 07057301629
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : 6948501977, FAX: 2351027887
e-mail: karanikapopi1@yahoo.gr
ΜΑΝΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)
ΑΜΚΑ: 30038203003
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΤ. ΤΟΥΣΑ 43, 54250
ΤΗΛ.:2314311720
e-mail: psarini@hotmail.com
ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΑΜΚΑ: 17085402612
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 3-5, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2531082020 / 2531037240
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΜΚΑ: 08036203845
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 239, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 2551023791, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:6939242956
e-mail: margtoula@gmail.com
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΑΜΚΑ: 02087202368
ΤΗΛ.: 2467029000, ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6973823328
e-mail: mavelef@yahoo.gr
ΜΕΡΜΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΜΚΑ:26045500936
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 2551031133, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6948049154
e-mail: imermiklis@yahoo.gr
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΑΜΚΑ: 08016801279
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 27, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ.: 2661037307, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944795974
e-mail: krag28@otenet.gr
ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΑΜΚΑ: 01076800976
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1, ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛ.: 2521034010, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6947836333
e-mail: hpaschos@otenet.gr
ΠΕΡΜΕΚΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΔΕΣΣΑ)
ΑΜΚΑ: 20077100939
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΕΛΑΟΥ 4, 58200, ΕΔΕΣΣΑ
ΤΗΛ. : 2381023823, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6945593703
e-mail: permekerlis@gmail.com
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΑΜΚΑ: 03056900610
ΤΗΛ.: 2510830073, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944749994
e-mail: mikesot@in.gr
ΤΣΕΤΙΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΞΑΝΘΗ)
ΑΜΚΑ: 23057902407
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΙΛΚΙΣ)
ΑΜΚΑ: 21077302343
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 8, ΚΙΛΚΙΣ , 61100
ΤΗΛ.: 2341076523, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6946253043
e-mail: dxatzigianni@hmail.com

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΑΜΚΑ: 19067102418
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ.: 24410 41629
e-mail: dim.vitos@hotmail.com
ΖΑΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΜΚΑ: 07047402701
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 41, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410536003, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6972015224
ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΑΜΚΑ: 06097603226
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΚΟΥ 31, ΑΓΡΙΝΙΟ, 30100
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6942086314

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΤΗΛ.: 2231047693, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6937224080
e-mail: ffzetakg@otenet.gr & ffzetakg@gmail.com
ΛΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΑΡΤΑ)
ΑΜΚΑ: 13027302101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΤΣΑΛΙΑ 4, ΑΡΤΑ
ΤΗΛ.: 2681023196, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6972299873
e-mail: llili@otenet.gr
ΝΕΖΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΑΜΚΑ: 28047001384
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ , ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ.: 2221075702
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΜΚΑ: 0104740511
ΤΗΛ. : 2651071177, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : 6945701780
e-mail: dodorosx@yahoo.com
ΠΑΝΙΔΗ ΑΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΜΚΑ: 29057404948
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ 14
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6936299943
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΜΚΑ: 08117904071
ΤΗΛ.: 2410410602, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944552529
e-mail: alexiospolitis@hotmail.com
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 49, 16233, ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6945860545
e-mail: stemar_gr@hotmail.com
ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΑΜΚΑ: 18035704453
ΤΗΛ.: 2431075027

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ)
ΤΗΛ.: 2621100183, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6973242905
e-mail: chris.thanasoulas@gmail.com
ΚΕΝΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΑΜΚΑ: 04045304096
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΠΡΟΥ 31, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 2710225464, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6947773654
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΑΜΚΑ: 19068104678
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 609, 20011, ΛΕΧΑΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2741087333, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:6974326126
e-mail: konstantinos_korinthos26@yahoo.gr & akademik_
korantanis@abv.bg
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΑΜΚΑ:14046900800
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 17, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 2710239391, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6977703838
e-mail: vasilikipapantoni@yahoo.com
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
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ΠΗΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΤΡΑ)
ΑΜΚΑ: 10057502923
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 94, 26221, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610624639, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6945172392
e-mail: eirinipitta@hotmail.com
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΗΛ.: 2610270888, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6932661139
e-mail: salamalikis@yahoo.gr
ΣΑΡΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΑΜΚΑ: 20078404207
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ: 6977571496
e-mail: gioulastein77@yahoo.gr

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΜΚΑ: 31056500122
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΒΕΡΩΦ 25
ΤΗΛ.: 2810245272, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6974426070
e-mail: derm-vol1@hotmail.com
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΣΥΡΟΣ)
ΑΜΚΑ: 09055903380
ΤΗΛ.: 2821081481, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6944424303
e-mail: voulgarip@gmail.gr
ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ (ΧΙΟΣ)
ΑΜΚΑ: 12057101334

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ 2, ΧΙΟΣ
ΤΗΛ.: 2271020001, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6936709057
ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΜΚΑ: 06118503397
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6973792645
e-mail: stavkariotakis@hotmail.com
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΑΜΚΑ: 10045700191
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΡΝΑΡΟΥ 8-10, ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: 2821055813
e-mail: mpenakis-ath.forthnet.gr
ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 31, 61100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2251020483, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6973059855
e-mail: Kristi.moraitou@hotmail.com
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΑΜΚΑ:27117703804
ΡΕΟΥΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΑΜΚΑ: 23025603053
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΑΣΚΟΥ 2Α, 85100, ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: 6945993076
ΣΥΝΟΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΑΜΚΑ: 05037103586
ΤΗΛ.: 2251044670, ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ:6938269793

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΣΑΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΓΙΝΟΥΣΕΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

Η

ναυμαχία μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών στις Αργινούσες
το 406 π.Χ., στην οποία συμμετείχαν τα περισσότερα πλοία
με τους περισσότερους άνδρες, υπήρξε η μεγαλύτερη μεταξύ
των Ελλήνων μέχρι τότε.
Ο σπαρτιατικός στόλος με αρχηγό τον Καλλικρατίδα, ο οποίος
αντικατέστησε τον Λύσανδρο, αποτελούνταν από 120 πλοία και εκείνη
την εποχή ήσαν αξιομαχότερος από τα
πληρώματα των Αθηναίων. Από την
άλλη οι Αθηναίοι επάνδρωσαν 150
πλοία και κάτω από την καθοδήγηση
οκτώ στρατηγών συνάντησαν τους
Λακεδαιμόνιους στα νησάκια των Αργινουσών, που βρίσκονται σε μικρή
απόσταση από την μικρασιατική ακτή,
έναντι της νήσου Λέσβου. Οι Αθηναίοι,
χρησιμοποιώντας μία αμυντική τακτική
με μία δεύτερη γραμμή τριήρεων που
κάλυπτε τα κενά διαστήματα μεταξύ
των πλοίων της πρώτης γραμμής, ώστε
να αποφευχθούν οι ελιγμοί των εχθρικών πλοίων, υπερίσχυσαν
ολοκληρωτικά των Λακεδαιμονίων. Εβδομήντα πλοία των Πελοποννησίων, μαζί με τα πληρώματά τους που ανέρχονταν σε
14.000 άνδρες και τον διοικητή τους Καλλικρατίδα, χάθηκαν,
ενώ οι Αθηναίοι έχασαν μόλις 25 πλοία.
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Μετά την λαμπρή νίκη τους, φαίνεται ότι ο στρατηγός Διομέδων
πρότεινε όλος ο αθηναϊκός στόλος να ασχοληθεί με την περισυλλογή των ναυαγών και τη ρυμούλκηση των ναυαγίων στις
Αργινούσες. Αυτή η άποψη όμως, επειδή σήμαινε ότι οι ηττηθέντες δεν έπρεπε να καταδιωχθούν, ούτε και να αποσταλεί βοήθεια στους πολιορκούμενους από τους
Λακεδαιμόνιους στην Μυτιλήνη Αθηναίους, γρήγορα εγκαταλείφθηκε. Έτσι,
οι στρατηγοί των Αθηνών αποφάσισαν,
ύστερα από πρόταση του στρατηγού
Θρασύλλου, να αναθέσουν σε μία μοίρα 47 πλοίων, υπό την ηγεσία των τριηραρχών Θρασύβουλου και Θηραμένη,
το καθήκον της περισυλλογής των ναυαγών, πολεμιστών και ναυτικών, των
ναυαγίων που μπορούσαν να επισκευασθούν, αλλά και όλων των νεκρών, ενώ
ο υπόλοιπος στόλος να πλεύσει προς
αντιμετώπιση των Πελοποννησίων του
Ετεόνικου που είχε μείνει στην Μυτιλήνη και είχε αποκλείσει εκεί τους Αθηναίους του Κόνωνα.
Το διπλό αυτό σχέδιο εφαρμόσθηκε κατά το ήμισυ. Λόγω της
μεγάλης θαλασσοταραχής, αλλά ίσως και λόγω της βραδύτητας
για την συγκέντρωση και την εκκίνηση των πλοίων, ο Θρασύβουλος και ο Θηραμένης δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν την
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εντολή που είχαν λάβει. Παρ’ ότι προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν την αποστολή που τους είχε ανατεθεί και έπραξαν ότι
ήταν δυνατό για την εκτέλεσή της, δεν μπόρεσαν να διασώσουν
τους ναυαγούς και να ανασύρουν τους νεκρούς, αναγκασθέντες
να επιστρέψουν στις Αργινούσες και να περιμένουν να βελτιωθεί ο καιρός, αναμένοντας συγχρόνως τον υπόλοιπο αθηναϊκό
στόλο από την Μυτιλήνη.
Η μεγάλη εκείνη νίκη προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στην
Αθήνα, η χαρά όμως μετριάσθηκε όταν μαθεύτηκε ότι πολλά
πλοία βυθίσθηκαν αύτανδρα και ότι εξαιτίας της μεγάλης κακοκαιρίας πολλοί μαχητές, οι οποίοι συνέβαλλαν τα μέγιστα στην
περιφανή εκείνη νίκη, έμειναν αβοήθητοι στα ναυάγιά τους και
καταβυθίσθηκαν μαζί με αυτά, χωρίς οι σοροί τους να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα και να ενταφιασθούν με τις
τιμές που τους άρμοζαν.
Οι στρατηγοί αμέσως μετά την μάχη υπέβαλλαν στον Δήμο έκθεση για τα συμβάντα. Φυσικά η νίκη τους στη ναυμαχία και οι
απώλειες των Λακεδαιμονίων αποτελούσαν το σπουδαιότερο
αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της υποβληθείσης έκθεσής τους.
Σ’ αυτή την έκθεση όμως δεν ανέφεραν τα πεπραγμένα για τις
προσπάθειες της διάσωσης των ναυαγών, διότι, αφού η συγκεκριμένη επιχείρηση ματαιώθηκε, θεωρήθηκε μάλλον υπερβολικό, έστω και εμμέσως, να ρίξουν κάποιες ευθύνες στους δύο
τριηράρχους, αφού θεωρούσαν ότι εκείνοι έπραξαν το καθήκον
τους στο ακέραιο, έστω και αν η προσπάθειά τους δεν υπήρξε
επιτυχής. Βέβαια, κάποιοι στρατηγοί καταλόγισαν ευθύνη στον
Θρασύβουλο και τον Θηραμένη για την κωλυσιεργία τους στην
διάσωση των ναυαγών, αλλά, ύστερα από επιμονή δύο στρατηγών, του Διομέδοντος και του Περικλή, δεν διατυπώθηκε κάποια κατηγορία κατά των δύο εκείνων τριηραρχών και συναίνεσαν να γραφεί στην έκθεση ότι η κακοκαιρία ευθύνεται για την
μη περισυλλογή των ναυαγών και όλων των ναυαγίων.
Όταν η έκθεση έφτασε στην Αθήνα, οι χαρά της νίκης δεν επέτρεψε να αμφισβητηθούν τα γεγονότα που εξέθεταν οι στρατηγοί τους. Εξάλλου σε μία τέτοια τρομερή σύγκρουση σίγουρα
θα υπήρχαν και πολλές απώλειες και από τους νικητές. Οι διαθέσεις όμως των Αθηναίων γρήγορα άλλαξαν και το κλίμα υπέρ
των στρατηγών τάχιστα μεταστράφηκε, η δε αρχική έντονη δυσαρέσκεια γρήγορα μετατράπηκε σε κοινωνική αναταραχή. Οι
διαδόσεις και οι συκοφαντίες έδιναν και έπαιρναν στην Αθήνα,
προκαλώντας κλίμα οργής και αγανάκτησης, πολλοί δε δημαγωγοί, όπως ο Αρχέδαμος, ο Κλεοφών, ο Κλειγένης και άλλοι,
ενίσχυαν αυτή την ένταση, καλλιεργώντας την άποψη ότι ο Θηραμένης και ο Θρασύβουλος δεν έκαναν αυτό που έπρεπε.
Οι δύο διαπομπευθέντες τριήραρχοι, μόλις έμαθαν τα νέα από
την Αθήνα και φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούν για παράληψη καθήκοντος ή εκτέλεσης διαταγών, προσπάθησαν να δικαιολογηθούν, ρίχνοντας τις ευθύνες στους στρατηγούς. Οι τελευταίοι, μόλις και εκείνοι πληροφορήθηκαν τα κατορθώματα των
δύο συναδέλφων τους και φοβούμενοι με την σειρά τους τις
πιθανές διαβολές των τριηράρχων, απέστειλαν νέα έκθεση, με
την οποία, χωρίς βέβαια να ανακαλούν την προηγούμενη, ανέφεραν ότι εάν υπήρχε κάποια ευθύνη για τους ναυαγούς, αυτή
έπρεπε να αποδοθεί στους Θρασύβουλο και Θηραμένη.
Ο Θηραμένης πλέον έγινε αντίπαλος και μεγάλος εχθρός των
στρατηγών. Η φωνή των δημαγωγών και των δημοκόπων ακουγόταν καθαρότερη και ισχυρότερη από την φωνή των ικανών
στρατηγών, οι οποίοι προσέφεραν τις μέγιστες υπηρεσίες στην
πατρίδα τους. Γι’ αυτό, ο Δήμος καθαίρεσε όλους τους στρατηγούς που συμμετείχαν στη μάχη, εκτός από τον Κόνωνα που

βρισκόταν τότε στην Μυτιλήνη, με την κατηγορία ότι παραμέλησαν ένα ιερό καθήκον τους, και τους ανακάλεσε στην Αθήνα για
να απολογηθούν για τις πράξεις τους, γνωστοποιώντας το ψήφισμα με το πλοίο «Σαλαμίνα». Μάλιστα, απέστειλαν και τους
αντικαταστάτες τους, τους στρατηγούς Αδείμαντο και Φιλοκλή.
Από τους οκτώ στρατηγούς, δύο, ο Πρωτόμαχος και ο Αριστογένης, προβλέποντας την σίγουρη καταδίκη τους, φυγοδίκησαν
και δεν παρουσιάστηκαν. Αυτό, όπως ήταν φυσικό, θεωρήθηκε
στην Αθήνα ως ένδειξη ενοχής. Οι άλλοι έξι, ο Περικλής, γιος
του Περικλή και της Ασπασίας, ο Διομέδων, ο Λυσίας, ο Αριστοκράτης, ο Θράσυλλος και ο Ερασινίδης υπάκουσαν στο κάλεσμα της πόλης τους και προσήλθαν, βέβαιοι προφανώς για την
αθωότητά τους. Μόλις κατέφθασαν στην Αθήνα ξεκίνησε η δίκη
τους, η οποία εξελίχθηκε σε πολιτική τραγωδία.
Από πολύ νωρίς είχαν αρχίσει οι πολιτικές ζυμώσεις, οι οποίες γρήγορα θα εξελίσσονταν σε πολιτική σκευωρία. Το πρώτο
θύμα υπήρξε ο στρατηγός Ερασινίδης. Ένας από τους δημαγωγούς λοιπόν, ο Αρχέδαμος, ο οποίος τότε είχε αρκετή επιρροή
στον δήμο, κατηγόρησε έναν από τους οκτώ στρατηγούς, τον
Ερασινίδη, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, επιτυγχάνοντας
την καταδίκη του σε φυλάκιση. Έτσι, όταν οι στρατηγοί κατέφθασαν στον Πειραιά, η κοινή γνώμη είχε τοποθετηθεί σαφώς εναντίον τους και το κλίμα ήταν αρκετά βαρύ όταν παρουσιάσθηκαν
ενώπιον της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις για τα συμβάντα.
Μάλιστα, ο βουλευτής Τιμοκράτης, κινούμενος από την λαϊκή αγανάκτηση, πρότεινε να συλληφθούν οι στρατηγοί και να
παραδοθούν πάραυτα στον δήμο για να δικασθούν. Η Βουλή
δέχθηκε την πρόταση του Τιμοκράτη και επειδή θεώρησε ότι η
υπόθεση ήταν μεγάλη σημασίας για την πολιτεία, αποφάσισε να
εκδικασθεί αμέσως από τον Δήμο.
Παρά τον νόμο, οι στρατηγοί υποχρεώθηκαν να εκθέσουν τα
γεγονότα συνοπτικά και να απολογηθούν γρήγορα. Έχοντας ως
μάρτυρες υπεράσπισης τους κυβερνήτες των πλοίων, είπαν ότι
αυτοί για να συνεχίσουν την καταδίωξη των εχθρών ανέθεσαν
σε ικανούς άνδρες την περισυλλογή των ναυαγών, και ότι εάν
κάποιοι ήσαν υπεύθυνοι για την τραγωδία, αυτοί ήσαν οι δύο
τριήραρχοι και κανένας άλλος. Συμπλήρωσαν όμως στη συνέχεια, ότι ούτε και αυτοί έπρεπε να θεωρηθούν ένοχοι, διότι αιτία της τραγωδίας ήταν η μεγάλη θαλασσοταραχή. Εξάλλου, οι
υπηρεσίες όλων ήταν μεγάλες για την πόλη των Αθηνών. Μετά
από αυτήν την σύντομη εξιστόρηση ο Δήμος έδειχνε ότι άρχιζε
να πείθεται για την αθωότητα των στρατηγών.
Οι δημαγωγοί όμως, με πρωτεργάτη τον Θηραμένη, ο οποίος
ήταν ένας εξαίρετος ρήτορας και φιλόδοξος για την εξουσία άνδρας, ο οποίος παλαιότερα είχε συντελέσει στην κατάλυση των
τετρακοσίων και είχε αναδειχθεί σε ήρωα της ελευθερίας, ενώ
τώρα βρισκόταν μάλλον σε δυσμένεια και πολιτική αφάνεια,
αφού στάλθηκε στις Αργινούσες ως τριήραρχος και όχι ως στρατηγός, προσπάθησαν να ανατρέψουν το ευνοϊκό κλίμα υπέρ των
στρατηγών. Πρότειναν λοιπόν να αναβληθεί η ψηφοφορία, με
το πρόσχημα ότι ήταν αργά και δεν μπορούσαν να διακρίνουν
από την ανάταση των χεριών την πραγματική κρίση της πλειοψηφίας. Παράλληλα πρότειναν, και ο Δήμος ενέκρινε, να καθορίσει η Βουλή με προβούλευμά της τον τρόπο με τον οποίο
έπρεπε να δικασθούν οι κατηγορούμενοι.
Η ομάδα του Θηραμένη χρησιμοποίησε και άλλα μέσα για την
επιρροή του Δήμου και την καταδίκη των στρατηγών. Θέλοντας
λοιπόν να εκμεταλλευτούν την έκρυθμη κατάσταση των ημερών, έπεισαν κάποιους ανθρώπους, ή έβαλαν δικούς τους, να
προσέλθουν στην εορτή των Απατουρίων, που συνεόρταζαν
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τότε όλοι όσοι ανήκαν στην ίδια φατρία, μαυροντυμένοι και με
ξυρισμένα τα κεφάλια, σαν να πενθούσαν τους ναυαγούς συγγενείς τους, να κλαίνε στους δρόμους και να αναστατώνουν τα
πλήθη. Μ’ αυτό τον τρόπο προκάλεσαν την συγκίνηση και τα
ιερά συναισθήματα των πολιτών, με αποτέλεσμα να πεισθεί ο
Καλλίξεινος να κατηγορήσει τους στρατηγούς στην Βουλή, και,
ύστερα από αίτημα των συγγενών των θυμάτων, να προτείνει
και να επιτύχει έκδοση προβουλεύματος, με το οποίο η απολογία των στρατηγών θεωρούνταν περαιωμένη.
Σύμφωνα με αυτό το προβούλευμα, η διαδικασία της δίκης είχε
ολοκληρωθεί και απέμενε μόνο η ψηφοφορία κατά φυλές. Στην
πραγματικότητα, στην Εκκλησία του Δήμου είχε γίνει μόνο μία
απλή εξιστόρηση των γεγονότων, χωρίς βέβαια να ακολουθήσει
ανάκριση και πολύ περισσότερο απολογία των κατηγορουμένων.
Επίσης, το προβούλευμα παραβίαζε το λεγόμενο «ψήφισμα του
Καννώνου», σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να γίνεται ψηφοφορία για κάθε έναν κατηγορούμενο ξεχωριστά, ενώ το προβούλευμα ζητούσε μία και μόνο ψηφοφορία για όλους τους στρατηγούς.
Η παράνομη αυτή διαδικασία, η οποία υπήρξε υπερβολικά συνοπτική, είχε φθάσει πλέον στο κορυφαίο σημείο της. Τότε, τον
Οκτώβριο του 406 π.Χ., η ζωή των νικησάντων στις Αργινούσες στρατηγών βρισκόταν στα χέρια των πολιτών της Αθήνας.
Και ενώ ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί, ο κήρυκας ανακοίνωνε το
προβούλευμα και ο Δήμος ήταν έτοιμος να ψηφίσει, νέα προσπάθεια των δημαγωγών επιχείρησε να επιρρεάσει, ακόμη και
την τελευταία στιγμή, την γνώμη των Αθηναίων. Εκείνη την στιγμή εμφανίσθηκε κάποιος, ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι ήταν ένας
από τους ναυαγούς και είχε κατορθώσει να σωθεί πιασμένος
από ένα βαρέλι. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι άλλοι ναυαγοί οι οποίοι προσπαθούσαν μαζί με τον ίδιο να σώσουν τις ζωές τους, τον
επιφόρτισαν, εάν κατάφερνε να σωθεί, να καταγγείλει τους ανεύθυνους στρατηγούς που δεν φρόντισαν να διασώσουν εκείνους,
οι οποίοι είχαν αναδειχθεί ανδρειότατοι για την πατρίδα.
Τα πράγματα πλέον ήσαν πολύ κρίσιμα για τους στρατηγούς. Οι
συγγενείς των θυμάτων, αλλά και μεγάλη μερίδα των πολιτών,
μάλλον θεωρούσαν ενόχους τους στρατηγούς. Όμως οι φωνές
του δικαίου δεν έλειψαν. Μία από αυτές, ο Ευρυπτόλεμος, ο
γιος του Πεισιάνακτος, κατηγόρησε τον Καλλίξεινο για την παρανομία του προβουλεύματος, το οποίο όριζε κοινή δίκη για
όλους τους κατηγορούμενους και τους στερούσε το δικαίωμα
της απολογίας. Πολλοί Αθηναίοι, παρασυρόμενοι από τους
λαοπλάνους, διαμαρτυρήθηκαν για την καταγγελία του Ευρυπτόλεμου, φωνάζοντας ότι δεν πρέπει ο λαός να εμποδίζεται να
ψηφίζει κατά βούληση. Μάλιστα, ένας από αυτούς, ο δημοκόπος Λυκίσκος, υπέβαλε πρόταση στον Δήμο, σύμφωνα με την
οποία όσοι είχαν προσβάλει το προβούλευμα ως παράνομο, αν
δεν απέσυραν την ένστασή τους, να έχουν την ίδια τύχη με τους
στρατηγούς. Ο Ευρυπτόλεμος τότε, ίσως λόγω φόβου, ίσως
λόγω μικρής ανταπόκρισης από τους Αθηναίους, απέσυρε την
πρόταση του για την νομιμότητα του προβουλεύματος.
Οι αντιδράσεις όμως επί της συνοπτικής διαδικασίας συνεχίσθηκαν. Οι πρυτάνεις της Εκκλησίας του Δήμου, δηλαδή οι πενήντα
άνδρες που εκλέγονταν κάθε χρόνο από κάθε φυλή και καθόριζαν ποία πρόταση θα ερχόταν για ψήφιση, θεώρησαν αυτόν
τον τρόπο της διαδικασίας της δίκης ως παράνομο. Όπως ήταν
φυσικό και αυτοί έφερναν εμπόδια στις μεθοδεύσεις των δημαγωγών. Γι’ αυτό, ο Καλλίξεινος, χρησιμοποιώντας την ίδια απειλή που έθεσε και ο Λυκίσκος εναντίον του Ευρυπτόλεμου, αλλά
και η πίεση του κόσμου, ανάγκασαν τους πρυτάνεις να υποχωρήσουν. Ακλόνητος στις αρχικές του θέσεις παρέμεινε μόνο ο
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γηραιός και ανδρείος πρύτανης Σωκράτης, ο γιος του Σωφρονίσκου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούσε να παραβεί σε καμία περίπτωση το νόμο, και μειοψήφησε.
Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Ευρυπτόλεμος επανήλθε,
επιχειρώντας εκ νέου να αποτρέψει το παράνομο προβούλευμα
με την δύναμη των λόγων του. Υπερασπιζόμενος τους στρατηγούς, πρότεινε να μην στερηθούν το δικαίωμα της απολογίας
και να μην δικασθούν όλοι σε κοινή δίκη, αφού δεν είχαν όλοι οι
στρατηγοί τις ίδιες ευθύνες. Στη συνέχεια, ο Ευρυπτόλεμος υπέβαλε στον Δήμο προς έγκριση πρόταση, με την οποία ο κάθε
ένας στρατηγός έπρεπε να δικασθεί χωριστά, η οποία πρόταση
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Οι αντίπαλοι όμως των στρατηγών
ξανακτύπησαν, χρησιμοποιώντας τον Μενεκλή, ο οποίος βεβαίωσε πλέον με όρκο ότι το ψήφισμα αυτό ήταν παράνομο. Έτσι,
μετά τον όρκο αυτό, σύμφωνα με το νόμο, ανεστάλη η ισχύς του
ψηφίσματος που επέτυχε ο Ευρυπτόλεμος, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σταματήσει.
Μετά από την απρόοπτη αυτή εξέλιξη, η Εκκλησία του Δήμου
αποφάσισε την εφαρμογή του προβουλεύματος που είχε εγκρίνει
η Βουλή, ύστερα από πρόταση του Καλλίξεινου. Έτσι, η θλιβερή
εκείνη δίκη έφτασε στο τέλος της. Η ποινή, με μία ψήφο διαφορά,
για τους κατηγορούμενους νικήσαντες στις Αργινούσες στρατηγούς ήταν ο θάνατος. Οι τραγικοί στρατηγοί Περικλής, Διομέδων,
Λυσίας, Αριστοκράτης, Θράσυλλος και Ερασινίδης θανατώθηκαν
πίνοντας το κώνειο και δημεύθηκε η περιουσία τους.
Για την ιστορία, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι Αθηναίοι γρήγορα μετανόησαν για την άδικη απόφασή τους και στράφηκαν
εναντίον εκείνων που τους εξαπάτησαν. Συγκεκριμένα, υπεύθυνο για τις καταδίκες θεώρησαν τον Καλλίξεινο και τέσσερις
άλλους, τους οποίους φυλάκισαν, αλλά αυτοί κατάφεραν να
δραπετεύσουν. Αργότερα, δόθηκε αμνηστία και ο Καλλίξεινος
επέστρεψε στην Αθήνα, αλλά εκεί η μοίρα του υπήρξε τραγική,
ανάλογη με εκείνη των στρατηγών. Οι συμπολίτες του, επειδή
δεν ξέχασαν τις ραδιουργίες του, τον τιμώρησαν με τον σκληρότερο τρόπο· τον άφησαν να πεθάνει από την πείνα. Ο άλλος
ραδιούργος, ο Θηραμένης, κατάφερε να γλυτώσει από την οργή
των Αθηναίων, αφού, επειδή ενεργούσε παρασκηνιακά, δεν
βρέθηκε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του και έτσι δεν
του επιβλήθηκε κάποια τιμωρία ή ποινή.
Ο θλιβερός επίλογος της λαμπρής αθηναϊκής νίκης στη ναυμαχία
των Αργινουσών μαρτυρά την δύναμη και την επιρροή των δημαγωγών και των δημοκόπων προς τον λαό των Αθηνών, ο οποίος
πολλές φορές αδυνατούσε να αντιληφθεί το σωστό από το λάθος
και το δίκαιο από το άδικο, στερώντας έτσι την πολιτεία από τους
αριστεύσαντες πολίτες της. Η Αθήνα έδειχνε πλέον ότι δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις στρατιωτικές και πολιτικές της επιτυχίες, ακολουθώντας τον κατηφορικό δρόμο του εκφυλισμού και της
παρακμής, σε μια εποχή μάλιστα που έδιδε έναν αγώνα ζωής και
θανάτου εναντίον της ισχυρής αντιζήλου της Σπάρτης. Και αν ο πέλεκυς της δικαιοσύνης έπεσε άδικα στις κεφαλές των στρατηγών, ο
πέλεκυς της νέμεσης κτύπησε βαριά την πολιτεία των Αθηνών το
επόμενο έτος, το 405 π.Χ. Η οργή της θείας δίκης τιμώρησε τους
ευμετάβλητους απογόνους του βασιλιά Κόδρου, οδηγώντας τους
στην πανωλεθρία των Αιγός Ποταμών· περιέπεσαν στην μεγαλύτερη ταπείνωση και καταδικάσθηκαν να μη μπορέσουν ουδέποτε
πλέον να ανακτήσουν την παλαιά τους αίγλη και δόξα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης
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ητό γουρουνόπουλο, μπριζόλες, μπιφτέκια,
σουβλάκια, λουκάνικα και σουτζουκάκια, σπανακόπιτες, πρασόπιτες, τυρόπιτες, λουκανόπιτες, άλλες πίτες που δεν γνώριζε, ή δεν μπορούσε να
ονομάσει, σαλάτες με αγγουροντομάτα, μαρούλι, μπρόκολο, ρόκα, μελιτζάνα, τζατζίκι, ρώσικη, γλυκά τα καλλίτερα, κρασιά μεσαία, διάφορα αναψυκτικά. Κι’ αυτός
να λείπει; Πρόθυμος καταναλωτής, λόγω συνθηκών, σε
όλα. Αν μπορούσε να πάρει κάποια κρεατικά σε σακούλα θα το έκανε, κάτι να πάει στο σπίτι, για το σκύλο που
δεν είχε. Αλλά αυτός έλλειπε, κρίμα.
Από την άλλη μεριά, ήταν το έκτακτο μεροκάματο,
σπουδαίο. Μια παλιά ξεχασμένη δουλειά, που τώρα
ωρίμασε. Προμήθεια για την
πώληση ενός παραδοσιακού
κτίσματος, σε κάποιον Ελβετό,
στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Πήγε για να είναι παρών
στη διαδικασία, αλλά κυρίως
για το ζεστό χρήμα. Εκτός τούτου, συνάντησε έναν παλιόφιλο, στον οποίο είχε δανείσει
προ αμνημονεύτων ετών, δέκα
χιλιάδες δραχμές. Είχε πάρει τις
πέντε και ξεγράψει τις άλλες.
Ο φίλος κρατούσε καλά, επάνω στον καφέ που πίνανε, του
έδωσε δύο χιλιάδες ευρω.
- Να, να πάρε και αυτό το πεντακοσάρι, να πιεις κανένα καφέ,
στην παλιά φιλία μας βρε αδερφέ. Για τα χρόνια της λάσπης και
της φωτιάς που περάσαμε. Εγώ είμαι εντάξει, εσύ παιδεύεσαι. Πάρε την κάρτα μου, περνά να τα πούμε.
Ένοιωσε να τον κατακλύζει Αμηχανία, ένα ανήμερο θηρίο σε καλοστημένη παγίδα, τα πήρε. Ο πάλαι ποτέ ευεργέτης, σήμερα ευεργετούμενος. Είπε κάτι ψευτοδικαιολογίες του ποδαριού, πως θα περνούσε, και τέτοια, μα
δεν το εννοούσε. Τα χρήματα που συγκέντρωσε, ήταν
απίστευτα πολλά, για εκείνον και για τις κρίσεις του. Είχε
να πάρει χρόνια τόσα χρήματα μαζεμένα, χρόνια πολλά,
να πιάσει τόσο πολύ, ζεστό ζωντανό χρήμα. Αν δεν τον
καλούσαν, αν δεν προέκυπτε, θα ήταν στην τραπεζική
ευωχία. Συνέπεσαν βλέπεις και τα δυο, είχαν χρονική
ταυτότητα που λέμε. Έτσι διάλεξε τη δουλειά, χωρίς να
υπολογίζει ότι θα αποκτούσε μια μικρή περιουσία, για τα
δικά του δεδομένα. Χαρούμενος και λυπημένος, γιατί να
συμβούν και τα δυο μαζί! Το καλό και το κακό. Μάλλον
όχι, τα δυο καλά, που επειδή έτυχε να συμβαίνουν στον
ίδιο χρόνο, το ένα επικάλυπτε το άλλο και το προσδιόρι-

ζε αυτόματα σε κακό. Σε απωθημένη και μη πραγματοποιούμενη επιθυμία - έλλειψη.
Το χρώμα του χρήματος επικάλυψε όψεις, μυρωδιές και
γεύσεις, εδεσμάτων, ποτών, γλυκών και φρούτων. Ας είναι έτσι, ήταν ένα όνειρο και πάει. Είδε τον αριθμό προτεραιότητας στον πίνακα της τράπεζας, διέκοψε το ταξίδι
του στα φαγητά και τα ποτά, πλήρωσε έξι καθυστερημένες δόσεις από το ενοίκιο του σπιτιού, και απέτρεψε ή
ανέβαλλε την έξωση του.
Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία, μελωδεί εμφαντικά η λατέρνα. Μυρωδιά από ψημένα κάστανα, ανωθρώσκοντες
υδρατμοί από σαλέπι. Υπερήλικας λαχειοπώλης, μοιράζει προσδοκίες, αναλόγου πάχους πορτοφολιού και
ονείρων. Μανιασμένα κύματα του
Δούναβη πλημμυρίζουν την Τσιμισκή. Τυφλός μουσικός, το κέρμα
δεν κουδουνίζει στη θήκη του βιολιού. Βιτρίνες, χρώματα και νέον,
χιλιάδες κόσμος, τάχα να ξέρουν
στ’ αλήθεια για πού βαδίζουν; Είναι τυφλοί και δεν το γνωρίζουν;
Κι’ αυτός ποιος είναι που θα τους
κρίνει; Αυτός κι’ αν είναι, ναι, «τυφλός τα τ’ ώτα, τον τε νουν, τε τω
όμματι ην». Είναι υποχρεωμένος
να το μεταφράσει; Πολλοί συγγραφείς, και ο Σεφέρης, παραθέτουν
ολόκληρα κατεβατά, δικά τους ή
όχι, σε ξένη γλώσσα. Θεωρεί λοιπόν ο Σεφέρης άξιους αναγνώστες
του, δηλαδή επαρκείς, αυτούς
που γνωρίζουν πολύ καλά, τουλάχιστον δυο και τρεις γλώσσες; Εμείς οι υπόλοιποι; Θα
πρέπει κατ’ αυτούς, πρώτα να μάθουμε δυο τρεις ξένες
γλώσσες, κάποιο τίτλο, ένα μάστερ, ένα ντοκτορά κι’ ας
είναι ψεύτικο, ύστερα ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις,
να μας επιτρέπεται να τους διαβάσουμε. Συγγραφική
αλαζονεία, κομπορρημοσύνη ή λάθος; Αυτά τουλάχιστον είναι ελληνικά! Λιγότερο αλαζών, κομπορρήμων,
μικρότερο λάθος. Μα τι θράσος. Ευκολότερο να κρίνεις
το Μωάμεθ, το Βούδα, παρά ένα Νόμπελ.
Ο Όμηρος τυφλός συνέθεσε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Ο Τζόυς σχεδόν τυφλός τον Οδυσσέα. Πάλι αυτός
ο Έλληνας, χώνεται παντού, πολυμήχανος και πανούργος. Ο Μπόρχες το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, το
δημιούργησε σχεδόν τυφλός. Προβλήματα όρασης είχε
τελευταία πριν αποδημήσει, ο ευπατρίδης, ο αριστοκράτης, ο έγκριτος νομικός, σπουδαίος ποιητής, δοκιμιογράφος και πεζογράφος Γιώργος Γούλας.
Πλήρωσε τους πιστωτές του, στα γειτονικά μαγαζιά,
πήρε κάτι πρόχειρο από το σουβλατζίδικο. Ήταν άλλος
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άνθρωπος, χαιρετούσε τους γείτονες, δεν απέφευγε την
κουβέντα τους, απέκτησε ένα βάρος στο περπάτημα,
σαν να ψήλωσε μεμιάς. Ανέβηκε στο διαμέρισμα του,
στο κατώφλι του φρέσκοι λογαριασμοί τον περίμεναν.
Το ρεύμα, το τηλέφωνο, λογαριασμοί από δυο πιστωτικές και μια διαφορετική. Ευχετήρια πρόσκληση, για τις
επερχόμενες γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου
έτους, ζωγραφισμένη δια χειρός Ευανθίας Καλιφωτίδου.
Η πρόσκληση έγραφε: «Κύριο Ευδόκιμο Χαντακωμένο,
επίτιμο πρόεδρο του περιηγητικού συλλόγου «Οξυγόνο». .- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του φυσιολατρικού ομίλου «Η κατοικία των θεών» σας καλούν στη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα διοργανωθεί στην Δ.
προβλήτα του Λιμανιού την Τετάρτη 21-12 του έτους χ
ώρα 2 μ.μ. Η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας. Θα σας
απονεμηθεί αναμνηστική πλακέτα.- Έφτασε άκαιρα στον
παραλήπτη. Αφορούσε, την παρελθούσα γαστριμαργική κοσμογονία, που έχασε. Δεν βόλεψε, δεν μπόρεσε
να συνταιριάξει και τα δυο: «Την μεν φιλείν, την δε θεραπεύειν». Σαν πρόεδρος, υπήρξε χρόνια η καρδιά του
συλλόγου «Οξυγόνο». Πλήρωνε μεγάλο μέρος των ελλειμματικών υποχρεώσεων, που πάντα κατά διαβολική
συγκυρία, ο σύλλογος είχε. Δεξιώθηκε κόσμο και κόσμο
στην κατοικία των θεών. Λένε πως έσωσε πολλούς από
το χαμό, του χιονιού, της βροχής, του δρόμου ή της ζωής.
Εκείνος δε μιλάει ποτέ για αυτά. «Παλαιολιθικές τρέλες»
απαντάει δύσθυμα, όταν προσπαθούν να ανάψουν κουβέντα οι φίλοι του, γύρω από αυτά.
Πάλι αυτό το απαίσια, ασταμάτητα επαναλαμβανόμενο τικ - τικ - τικ - τικ, της βρύσης χτύπησε κατευθείαν
στα μηνίγγια του. Σαν να καρφώνεις καρφιά σε τσιμέντο.
Έστριψε το διακόπτη της βρύσης, μέχρι στραγγαλισμού,
ατάραχο το νερό συνέχισε να τρέχει, πόνεσαν τα δάχτυλα του από την προσπάθεια. Φοβήθηκε μην κάνει ζημιά,
μην του μείνει ο διακόπτης στα χέρια και πλημμυρήσει το
σπίτι, και σταμάτησε την προσπάθεια. Έβαλε το σφουγγάρι κάτω από τη βρύση. Ο σπαστικός ήχος από το νευ-

ρικό τικ - τικ σταμάτησε να ακούγεται. Χάρηκε, ήταν σαν
να την επισκεύασε. «Δεν υπάρχει διαρροή, αφού δεν την
ακούω», μονολόγησε περήφανος. Ήπιε ευχαριστημένος
τον καφέ του. Θυμήθηκε τους στίχους του αφανούς ποιητή - φίλου του: ΕΣΤΙΑ: Αυτοί οι δρόμοι/ αυτή η πόλη/ είναι χαμένη. /Αν δεν υπάρχει/ φωτιά ν’ ανάβει /να σε προσμένει./» Τόσο Ψέμα για να πεις ένα παράπονο; Η πόλη
καλά κρατούσε. Μια χαρά τραβούσε το δρόμο της. Με
τον ελάσσονα ή ανύπαρκτο ποιητή τι γίνεται;
Έκλεισε το διακόπτη του θερμοσίφωνα, ανοιχτό για δυο
τρεις μέρες. Γέμισε τη μπανιέρα με καυτό νερό, δέχθηκε
ένα μικρό ευχάριστο τράνταγμα από το ζεστό νερό, χαλάρωσε και διάβαζε την εφημερίδα του. Στα ψιλά, σε κάποια εσωτερική σελίδα διάβασε: «.- Σε εγκαταλελειμμένη οικία, βρέθηκε απανθρακωμένο το πτώμα αγνώστου
ανδρός. Ερευνάται η ταυτότητα του, αναζητούνται οι οικείοι του, αν υπάρχουν, να παραλάβουν το πτώμα για τα
περαιτέρω. -»
Αν αν δεν είχε λάβει την πρόσκληση για τη δουλειά, θα
είχε πάει στην προεόρτια χριστουγεννιάτικη γευστική
πανδαισία. Όχι από βουλιμία, αλλά να στυλωθεί κάπως.
Τρέκλιζε σα μεθύστακας, λόγω υποχρεωτικής δίαιτας.
Θα είχε εξωσθεί, μπορεί να ήταν και αυτός ένα ακόμη
άγνωστο πτώμα. Γέλασε πικρά. Τουλάχιστον θα έφευγε
χορτάτος, σκέφτηκε.
Πλημμύρησε το μπάνιο. Από μυρωδιές που εισβάλανε
αναίσχυντα από το φωταγωγό. Μοσχοκάρυδο, κανέλα,
ινδοκάρυδο, βανίλια, και άλλες προκλητικές μυρωδιές
από σπιτίσια τσουρέκια, κάποια με φλουριά, άλλα χωρίς,
μελομακάρονα, κουραμπιέδες και γλυκά. Από τον παραπάνω, απέναντι όροφο ακούγονταν, με τη συνοδεία αρμόνικας, οι πρόβες μικρών παιδιών: «Καλήν ημέραν άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας, Χρηστού τη θεία γέννηση
να πω στ’ αρχοντικό σας. ...»

ΚΟΣΜΑΣ Κ. ΗΛΙΑΔΗΣ
Δικαστικός Επιμελητής - Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Το έγγραφο αυτό παραδόθηκε σε όλους τους εισηγητές και των
πέντε Κοινοβουλευτικών Ομάδων (κομμάτων) του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου νόμου, αλλά και άλλους Βουλευτές - Ομιλητές και είναι το κάτωθι:
Θέμα:
Συζήτηση - Επεξεργασία επί του νομοσχεδίου: «Αρχή
της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελμάτων.»
Προς:
α) Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής.
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β) κ.κ. Βουλευτές – Εισηγητές επί του ως άνω σχεδίου νόμου
των κομμάτων της Βουλής.
Κύριοι,
Από την εποχή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις γύρω από το θέμα
«απελευθέρωση επαγγελμάτων» ουδέποτε πέρασε από τη σκέψη μας, πως η Ελληνική έννομη τάξη και ο Ελληνικός Νομικός
Πολιτισμός θα έφτανε στο σημείο να θέλει να απελευθερώσει τις
παρεχόμενες Υπηρεσίες και των Δικαστικών Επιμελητών. Υπηρεσίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν την κορυφή της εκχωρηθείσας
δημόσιας εξουσίας σε μία επαγγελματική κατηγορία.
Οι εξουσίες αυτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων μας
δεν σταματούν ούτε στην παραβίαση του οικογενειακού
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ασύλου ούτε καν στην ίδια την ελευθερία του πολίτη,
αφού ο Δικαστικός Επιμελητής συλλαμβάνει και οδηγεί
στη φυλακή Έλληνες Πολίτες με τη διαδικασία της προσωποκράτησης.
Ο Δικαστικός Επιμελητής είναι ο μόνος επαγγελματίας
στην Ελλάδα ο οποίος ενεργεί ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, όταν εκτελεί δικαστικές αποφάσεις.
Παρ’ όλα αυτά και μετά την προσεκτική ανάγνωση του κατατεθειμένου σχεδίου νόμου με τον τίτλο: «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.» μας δημιουργήθηκε
έντονος προβληματισμός και ανησυχία σε ό,τι αφορά το επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή και ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 «Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και
την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων
για τα διαλαμβάνεται
ρύθμιση στο Κεφάλαιο
Β’ του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών
από τη δημοσίευση του
παρόντος.»
Σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 2 εδ. α’: «Η ύπαρξη,
δυνάμει προβλέψεως
νόμου, περιορισμένου
αριθμού προσώπων τα
οποία δικαιούνται να
ασκήσουν το επάγγελμα
σε όλη την επικράτεια ή
σε ορισμένου γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο
αριθμός αυτός ορίζεται
ευθέως είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων...»
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. γ’: «Η απαγόρευση για ένα
πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου και μόνον είναι αυτή επιτρεπτή.»
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ.θ’: «Η επιβολή υποχρεωτικών
κατωτάτων ή ανωτάτων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών
ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε
προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστού κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό.»
Με τα σημεία του σχεδίου νόμου που παραθέτουμε ανωτέρω
προκύπτει σαφώς το συμπέρασμα πως η Ελληνική έννομη τάξη
επιθυμεί να απελευθερώσει μαζί με όλα τα άλλα επαγγέλματα
που τυγχάνουν κάποιων προστατευτικών διατάξεων και το λειτούργημα του Δικαστικού Επιμελητή.
Διερωτώμεθα λοιπόν
Πως είναι δυνατόν η Ελλάδα να επιδιώκει την απελευθέρωση
ενός λειτουργήματος το οποίο είναι προστατευμένο σε όλα
τα πιο πάνω σημεία σε όλες τις 27 χώρες της Ενωμένης Ευρώπης και όχι μόνον.
Πως είναι δυνατόν να επιθυμεί να εναντιωθεί προς
όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ιδιαίτερα στην
2006/123/ΕΚ τη γνωστή σε όλους με το κωδικό όνομα
«Οδηγία Bolgestein».

Πως είναι δυνατόν η Ελληνική έννομη τάξη να παρουσιάζει
σημεία αυτοαναίρεσής της μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των 7 μηνών και στις 3 Μαΐου 2010 να δημοσιεύεται
στο ΦΕΚ 63 Α/3-5-2010 ο Ν. 3844 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά», σύμφωνα με τον
οποίο στο άρθρο 4 (Άρθρο 2 Οδηγίας 2006/123) «Πεδίο Εφαρμογής» Παράγρ. 2. Οι διατάξεις του νόμου
αυτού δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: ...εδάφιο ιβ) στις υπηρεσίες των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών.
Επίσης στην ίδια Οδηγία και στον ίδιο νόμο Άρθρο 18 (Άρθρο 17 Οδηγίας 2006/123) Συμπληρωματικές παρεκκλίσεις από την Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Οι διατάξεις
του άρθρου 17 δεν εφαρμόζονται: ...παρ. 5. Στη δραστηριότητα της δικαστικής είσπραξης οφειλών. και σήμερα
να συζητά τα ακριβώς
αντίθετα.
Κυρίες και Κύριοι, όλοι
αντιλαμβάνεσθε το μείζον θέμα που δημιουργείται εάν ψηφισθεί το
σχέδιο νόμου ως έχει,
απελευθερώνοντας τις
παρεχόμενες υπηρεσίες
των Δικαστικών Επιμελητών και θέτοντάς τες
βορά στις αδηφάγες
ορέξεις των οικονομικά ισχυρών, οι οποίοι
το μόνο μέλημα για το
οποίο κόπτονται είναι η
διατήρηση της αλόγιστης
κερδοφορίας τους.
Η άποψή μας είναι πως μέλημα μιας ευνομούμενης πολιτείας είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων αλλά πρωτίστως η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της απονομής
της δικαιοσύνης και της προστασίας των αδυνάτων έτσι ώστε ο
πολίτης να μην κινδυνεύει από φτηνούς «κεφαλοκυνηγούς
ή εξαθλιωμένους currier».
Για όλα αυτά αλλά και για πολλούς ακόμα λόγους τους οποίους
είμαστε έτοιμοι να σας αναλύσουμε όταν και όποτε μας ζητηθεί
από Εσάς, σας καταθέτουμε την πρότασή μας με την οποία αιτούμεθα την υπαγωγή του λειτουργήματός μας στην «Κατηγορία Β»
και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 του προτεινόμενου νομοσχεδίου
το οποίο να μετονομασθεί σε:
«5. «Συμβολαιογράφοι – Δικαστικοί Επιμελητές».
Παρ. 1. Συμβολαιογράφοι ...................................................................
Παρ. 2. Δικαστικοί Επιμελητές ............................................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.
1.- Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
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Δικαστικών Επιμελητών είναι προκαθορισμένος και μάλιστα ανά Πρωτοδικείο.
Συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν 2.111 Δικαστικοί Επιμελητές.
Ο αριθμός αυτός είναι ασύλληπτα μεγάλος για όλες, ανεξαιρέτως, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκριτικά: Ο μέσος όρος Δικαστικού Επιμελητή προς κάτοικο
χώρας στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1 Δ.Ε.
ανά 23.000 κατοίκους. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη αναλογία είναι
1 Δ.Ε. ανά 5.000 κατοίκους.
Σας συγκοινοποιείται σχετικός αναλυτικός πίνακας.
Παρουσίαση άποψης - Ο δικαστικός επιμελητής στην Ευρώπη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
XΩΡΑ

Αριθμός Επιμελητών

Πληθυσμός

Γερμανία

4.200

82εκ.

Αυστρία

36

8 εκ. 355

Βέλγιο

550

10 εκ. 750

Βουλγαρία

162

7 εκ. 607

Κύπρος

Υπάρχουν μόνο επιδότες

0 εκ. 796

Δανία

466 Balliff’s court

5εκ. 511

Ισπανία

8.900 procuradores

45 εκ. 828

Εσθονία

98

1 εκ. 340

Φινλανδία

88 επιμελητές και 681
«αναπληρωτές»

5εκ. 326

Γαλλία

3000

64εκ. 351

Ελλάδα

2100

11 εκ. 260

Ουγγαρία

198

10 εκ. 031

Ιρλανδία

31 sherifs

4 εκ. 450

Ιταλία

3500

60 εκ. 045

Λετονία

112

2εκ. 261

Λιθουανία

123

3 εκ. 350

Λουξεμβούργο

12

0 εκ. 493

Μάλτα

Ο εκ. 413

Νορβηγία

50

4 εκ. 799

Κάτω Χώρες

353

16 εκ. 486

Πολωνία

620

38 εκ. 136

Πορτογαλία

412

10 εκ. 627

Ρουμανία

393

2 1εκ. 499

Σλοβενία

45

2 εκ. 032

Σλοβακία

268

5 εκ. 412

Τσεχία

121

10 εκ. 468

Ηνωμένο Βασίλειο 63
Αγγλία - Σκωτία

54

Σουηδία

250

18

61 εκ. 635
9 εκ. 256

2.- ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.
Η τοπική αρμοδιότητα είναι από τα μείζονα που ένα κράτος
δικαίου οφείλει να προστατεύσει για την καλύτερη και αρτιότερη αλλά και πλέον οικονομική οργάνωση ενός σώματος επιδοτών και εκτελεστών.
Αυτό είναι, άλλωστε κάτι που ολόκληρη η Ευρωπαϊκή
Ένωση δια των θεσμοθετημένων επιτροπών της ζητά μετ’
επιτάσεως.
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών – μελών η τοπική αρμοδιότητα είναι συγκεκριμένη.
Επίσης, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (CEPEJ) και σύμφωνα
με τις από 17 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ της ορίζει ρητώς και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, πως όπου τα όργανα της εκτέλεσης είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ) θα πρέπει να ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.
(άρθρο 14).
ΑΜΟΙΒΕΣ
Οι αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών στην Ελλάδα καθορίζονται εκάστοτε με κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Τελευταία τέτοια
έχει εκδοθεί τον Αύγουστο του 2008.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης των 27 μελών οι αμοιβές
των Δικαστικών Επιμελητών είναι ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
Επίσης, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚ ΑΙΟΣΥΝΗΣ (CEPEJ) και σύμφωνα με τις από 17 Δεκεμβρίου 2009 Κ ΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ της ορίζει ρητώς και χωρίς την παραμικρή
αμφιβολία, πως όπου τα όργανα της εκτέλεσης είναι
ελεύθεροι επαγ γελματίες, το Κράτος – Μέλος οφείλει
να διασφαλίζει ότι τα διάδικα μέρη πληροφορούνται
όσο το δυνατόν πληρέσ τερα τις δαπάνες της εκτέλεσης.
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καθίσ τανται διαθέσιμες σ τα μέρη ακόμα και από τα δικασ τήρια.
Οι αμοιβές των οργάνων της εκτέλεσης είναι δημόσιες
και ως τέτοιες πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια
και απλότητα, κατά το δυνατόν ...Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ε ΊΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται η
ελεύθερη διαπραγμάτευση των αμοιβών των Δικαστικών
Επιμελητών, αφού αυτή (διαπραγμάτευση) θα ήταν τα αυγού του φιδιού στη διαφθορά.
Ένα ευνομούμενο Κράτος οφείλει να παρέχει στους Πολίτες την ασφάλεια δικαίου που απαιτούν οι περιστάσεις.
Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των Δικαστικών Επιμελητών είναι από τις χαμηλότερες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε ό,τι δε, αφορά τα αναλογικά δικαιώματα σε
έμμεσες αναγκαστικές εκτελέσεις (κατασχέσεις) ΠΑΝΤΑ
ΥΠΗΡΧΕ και ακόμα υπάρχει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο,
προκειμένου να μην επιβαρύνεται ο οφειλέτης αδικαιολόγητα αμοιβές δυσανάλογες αυτών που πρέπει να επιβαρύνεται.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: σε περιλήψεις κατασχετηρίων εκθέσεων (προγράμματα πλειστηριασμού) δεν δικαιούμεθα αμοιβής για επισπευδόμενες απαιτήσεις άνω των
28.000 € ανεξαρτήτως ύψους.
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ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκ. 122641/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ. Β 2046/29-12-2010)
καθορίσθηκαν οι οργανικές θέσεις των Δικαστικών Επιμελητών σε όλη την επικράτεια, οι οποίες για κάθε περιφέρεια
Πρωτοδικείου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ι. Εφετείο Αθηνών

IX. Εφετείο Θράκης

1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών 744 (+ 4)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας 39 (+1)
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών 11

ΙΙ. Εφετείο Λαμίας
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας 29 (+1)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς 10
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άμφισσας 6
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ευρυτανίας 3

ΙΙΙ. Εφετείο Πειραιά
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά 164

(+4)

IV. Εφετείο Αιγαίου
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σύρου 10
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 16
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σάμου 9
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χίου 8
5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Νάξου 5

V. Εφετείο Δωδεκανήσου
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου 27
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κω 10 (+1)

VI. Εφετείο Θεσσαλονίκης
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 186 (+4)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών 24 (+1)
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κιλκίς 11
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έδεσσας 14
5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης 20
6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 18
7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βέροιας 29
8.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών 9

VII. Εφετείο Λάρισας
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας 44
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου 39
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων 26
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καρδίτσας 22

VIII. Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης 21
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γρεβενών 5
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καστοριάς 10
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Φλώρινας 7

1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ροδόπης 12
2 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας 16
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ξάνθης 15
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας 21
5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Έβρου (Αλεξανδρούπολης) 15
6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ορεστιάδας 8

Χ. Εφετείο Ιωαννίνων
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 23
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτας 11
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πρέβεζας 7

ΧI. Εφετείο Κέρκυρας
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας 22 (+1)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας 8

ΧΙI. Εφετείο Ναυπλίου
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ναυπλίου 19 (-3)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου 33 (-5)
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τριπόλεως 14 (-1)
4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σπάρτης 10

XIII. Εφετείο Καλαμάτας
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας 23 (-7)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας 8 (-4)
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γυθείου 4

XIV. Εφετείο Πατρών
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών 65 (+1)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας 17
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 15
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρινίου 18
5.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου 9
6.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαβρύτων 6
7.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λευκάδας 8
8.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αμαλιάδος 16
9.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 8 (+1)
10.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αιγίου 11

ΧV. Εφετείο Κρήτης
1.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανίων 19 (+1)
2.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου 46 (+2)
3.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης 11 (+1)
4.Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου 16
Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων στην επικράτεια
σήμερα διαμορφώνεται σε 2.111, δηλαδή με την άνω υπουρ
γική απόφαση αυξήθηκαν κατά -3-.
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Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213/17-12-2010)
αιτήσεως ακυρώσεως, από το οποίο προκύπτει η οικεία
πράξη καταθέσεως, καθώς και της τυχόν ασκηθείσης αιτήσεως αναστολής, κοινοποιείται αμέσως, με επιμέλεια
του αιτούντος, στην ανωτέρω αρχή, η οποία υποχρεούται
να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση προς το ανασταλτικό
αποτέλεσμα, καθώς και στο δικαιούχο της αδείας…»
Στο άρθρο 34 του ιδίου νόμου αναφέρεται:
Η παράγραφος 2 του άρθρου 220 του ΚΔΔ αντικαθίσταται ως εξής:

Σ

το προηγούμενο τεύχος σας είχαμε ενημερώσει για
την προσπάθεια αύξησης της επαγγελματικής μας
ύλης μέσω της Διοικητικής Δικονομίας. Είμαστε
στην ευχάριστη θέση να σας δημοσιεύσουμε την επιτυχή
κατάληξη.

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 3900/2010 ΦΕΚ Α 213/17-12-2010 με
τίτλο:
«Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης».
Στο άρθρο 11 του νόμου αναφέρεται: «Στο Π.Δ. 18/1989
προστίθεται άρθρο 52 Α ως εξής:
«1. Όταν ασκείται αίτηση ακυρώσεως κατά άδειας οικοδομής, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή διατάξεων για την εκτός
σχεδίου δόμηση, η εκτέλεση της προσβαλλόμενης αδείας
αναστέλλεται αυτοδικαίως για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης στην αρχή που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο της

«2. Ειδικώς η κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 217 ανακοπή ασκείται
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία
αρχίζει από την επίδοση του προγράμματος
πλειστηριασμού».
Μετά το άρθρο 272 του ΚΔΔ προστίθεται ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
υπό τον τίτλο «Διαδικασία επιδίκασης απαιτήσεων ως εξής:

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
272 Δ. Επίδοση της πράξης επιδίκασης 1. Η πράξη επιδίκασης επιδίδεται με επιμέλεια του αιτούντος στο Δημόσιο
ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κατά του οποίου στρέφεται, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία
αυτή, η
πράξη επιδίκασης παύει να ισχύει.
2. Η πράξη επιδίκασης απαίτησης αποτελεί τίτλο εκτελεστό.
Στο άρθρο 38 αναφέρεται: «1. Όλες οι διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974, σε οποιαδήποτε απαίτηση και αν αναφέρονται, υπάγονται από 16 Σεπτεμβρίου
2010 στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.»


Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Πλειστηριασμοί τραπεζών έως 200.000 €

(Ν. 3910/2011, ΦΕΚ 11 Α’/8-2-2011)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1 τεύχος Α΄ της 4-1-2011 Φ.Ε.Κ.
στο οποίο δημοσιεύεται η από 4 Ιανουαρίου 2011 πράξη
νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργικού Συμβουλίου
και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 1:

Ψηφίσθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2011 από την Ολομέλεια της
Βουλής των Ελλήνων τροπολογία το ακριβές περιεχόμενο
της οποίας έχει κατά λέξη:
»Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης ή μοναδικής κατοικία.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 (ΦΕΚ
130 Α) η φράση «Για έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» αντικαθίσταται από τη φράση «Από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου και μέχρι την 30η Ιουνίου 2011».
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«Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2011 οι πλειστηριασμοί οι οποίοι επισπεύδονται για την
ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών».


