ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
σε απευθείας μετάδοση μέσω του καναλιού της ΟΔΕΕ
https://www.youtube.com/channel/UCs_KMACljMRfT07Et2ITVYw

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

21 Νοεμβρίου 2020
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Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, σε συνέχεια της
νομοθετικής τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, με το
άρθρο 27 Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’ 214/2020), αναφορικά με τα καθήκοντα και το έργο τους, όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, που έχει κυρωθεί με Ν. 2318/1995,
αποφάσισε την διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου, ενημέρωσης και κατευθυντήριων οδηγιών,
για τη σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων εκ μέρους των Δικαστικών Επιμελητών, το Σάββατο, 21
Νοεμβρίου 2020, από ώρα 17.00 μ.μ. με θέμα:
«ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ»
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθεί και να περιγραφεί το εύρος και ο τρόπος εφαρμογής
της διάταξης από το δικαστικό επιμελητή και να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο
της σύνταξης διαπιστωτικής έκθεσης, εντός των ορίων που τίθενται από το Σύνταγμα και τους
Νόμους.
Ειδικότερα, οι επί μέρους θεματικές ενότητες, τα θέματα των εισηγήσεων και οι Εισηγητές έχουν
ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16.45

Έναρξη διαδικτυακής σύνδεσης Σεμιναρίου.

17.00

Έναρξη Διαδικτυακού Σεμιναρίου - Χαιρετισμός & Εισαγωγή στο θέμα από το
προεδρεύοντα - συντονιστή του Σεμιναρίου.
Δημοσθένης Τσιριγώτης, Πρόεδρος ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής, Προεδρεύων Σεμιναρίου

17.15

Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα
Α’ Ενότητα: Εισηγήσεις Νομικών

17.20

«Διαπιστωτική Έκθεση: Οι προϋποθέσεις και το εύρος εφαρμογής της διάταξης - Η
σημασία της στην αναμόρφωση του δικονομικού συστήματος και του έργου του
Δικαστικού Επιμελητή».
Σεραφείμ Τσούκος, Δικηγόρος, LL.M.

17.40

«Βασικές αρχές και όρια εφαρμογής της διαπιστωτικής έκθεσης του δικαστικού
επιμελητή, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία».
Δρ. Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας και ADR Νομικής Σχολής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος
Β’ Ενότητα: Εισηγήσεις Δικ. Επιμελητών, Μελών Ε.Γ ΟΔΕΕ

18.00

«Εξέταση δικονομικών προϋποθέσεων σύνταξης διαπιστωτικής έκθεσης: Τρόπος
εξέτασης & συνεργασία με εντολέα / πληρεξούσιο δικηγόρο».
Χρήστος Μπούρας, Αντιπρόεδρος ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής

18.10

«Εξέταση περιεχομένου διαφορετικών δικαστικών αποφάσεων & προσωρινών διαταγών για σύνταξη διαπιστωτικής έκθεσης πραγματικών περιστατικών ή/και συμπεριφορών. Η ανάγκη τεκμηρίωσης με την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων».
Ιωάννης Χαλκιαδάκης, Αντιπρόεδρος ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής
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18.20

«Διάκριση μεταξύ «διαπίστωσης» & «βεβαίωσης» εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή και περιορισμός της «διαπίστωσης» αναφορικά με τις ατομικές ελευθερίες και
το σεβασμό της προσωπικότητας του καθ’ού: Επισήμανση εξέτασης περιεχομένου
διατακτικού απόφασης ή προσωρινής διαταγής και σεβασμού ζητημάτων σωματικής
& ψυχικής υγείας, οικονομικής κατάστασης, θρησκευτικής ελευθερίας & ελευθερίας
έκφρασης καθ’ού.»
Νικόλαος Γιάννης, Γεν. Γραμματέας ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής

18.30

«Ιδιαιτερότητες στη σύνταξη διαπιστωτικής έκθεσης πραγματικών περιστατικών /
συμπεριφορών, αναφορικά με επικοινωνία γονέα-τέκνου ή παράδοση τέκνου σε
γονέα: Πρακτικές οδηγίες περί μη εισόδου σε κατοικία και μη θέασης από ανήλικο
τέκνο».
Νικόλαος Αντωνίου, Αντιπρόεδρος ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής

18.40

«Περιγραφή ενεργειών δικαστικού επιμελητή κατά τη μετάβαση στο χώρο σύνταξης
διαπιστωτικής έκθεσης, κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 929, 930, 931 & 947
ΚΠολΔ και 22, 23 & 24 ΚΔικΕπιμ.».
Δημήτρης Τσιτσώνης, Ταμίας ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής

18.50

«Η δυνατότητα σύνταξης διαπιστωτικής έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή, με
παραγγελία του ηττηθέντος διαδίκου για την απόδειξη (διαπίστωση) της συμμόρφωσής του προς την δικαστική απόφαση.
Γνωστοποίηση της παραγγελίας και προς τους λοιπούς διαδίκους για δυνητική
παρουσία τους, επιπρόσθετα της ανάγκης τεκμηρίωσης της διενέργειας της διαπιστωτικής έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή, με την πρόσληψη τεχνικών
συμβούλων, μηχανικών κλπ. ή/και μαρτύρων.».
Γεώργιος Μήτσης, Αν. Γεν. Γραμματέας ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής
Γ’ Ενότητα: Ερωτήσεις Συμμετεχόντων Δικ. Επιμελητών

19.00

Οι ερωτήσεις απευθύνονται εγγράφως, μέσω του e-mail της ΟΔΕΕ epimelites@odee.gr
O προεδρεύων του Σεμιναρίου καθορίζει τη σειρά απάντησης εκάστης των ερωτήσεων
από τους αντίστοιχους εισηγητές.
Δ’ Ενότητα: Συμπεράσματα

19.45

Σύντομη παράθεση Συμπερασμάτων Σεμιναρίου & Ανακοίνωση επόμενων ενεργειών
ΟΔΕΕ.
Δημοσθένης Τσιριγώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΕΕ, Δικ. Επιμελητής

Η πραγματοποίηση του Σεμιναρίου διαδικτυακά κρίθηκε αναγκαία, δεδομένης της υποχρέωσης
συμμόρφωσης προς τα μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού & τήρησης απόστασης για την προστασία
των συμμετεχόντων λόγω της πανδημίας covid-19.

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ
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