14η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
« Ο δικαστικός επιμελητής, θεματοφύλακας και προστάτης των δικαιωμάτων
των χρηστών του διαδικτύου »
Στις 10 Ιουνίου 2021 θα εορταστεί η 14η παγκόσμια Ημέρα του δικαστικού επιμελητή.
Η ημέρα αυτή αποτελεί για το επάγγελμά μας ένα ραντεβού με τους διαδίκους: ιδιώτες,
επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση, νομικά επαγγέλματα, δικαστές .…
Κάθε χρόνο, συμβάλλετε ώστε να προσδώσετε στο επάγγελμά μας όλο και μεγαλύτερο
εύρος και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Πραγματική επικοινωνιακή δράση είναι ο τρόπος για να ακουστεί η φωνή μας, να μας
γνωρίσουν και να μας αναγνωρίσουν με ηχηρό τρόπο σε όλο τον κόσμο.
Το θέμα που επιλέχθηκε φέτος από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΔΕ είναι:

« Ο δικαστικός επιμελητής, θεματοφύλακας και προστάτης των δικαιωμάτων
των χρηστών του διαδικτύου »
Δεδομένης της ιδιαιτερότητας και της άγνοιας των διαδίκων για το επάγγελμα μας, οι
δράσεις προώθησης πρέπει πάντα να ενθαρρύνονται.
Αυτές οι ενέργειες απευθύνονται συνήθως σε πολίτες, σε επιχειρήσεις, σε άλλους επαγγελματίες του
δικαίου, σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, σε θεσμικά όργανα και σε εθνικούς και διεθνείς
οργανισμούς.
Η χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης (TIC) είναι πανταχού παρούσα,
καταργώντας τα σύνορα και προσφέροντας ένα αίσθημα ελευθερίας στον χρήση ο οποίος από το
κινητό του τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή του, είναι συνδεδεμένος με όλο τον κόσμο.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα κοινωνικά δίκτυα, η εργασία, η επικοινωνία, η πρόσβαση στην
πληροφόρηση, η γνώση και η κατάρτιση, τα παιχνίδια, ο ελεύθερος χρόνος και η χαλάρωση
αποτελούν τις θετικές πτυχές τους.
Αλλά η χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης (TIC) απορροφά την πορεία
των αρνητικών πτυχών τους: απάτες, κυβερνοπαρενοχλήσεις, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο,
παράνομες διακινήσεις, οργανωμένη εγκληματικότητα, απαγορεύσεις, πειρατείες, ψεύτικες
ειδήσεις, εκφοβισμός, εκβιασμοί…..
Αντιμέτωποι με αυτές τις βιαιοπραγίες, τα θύματα αισθάνονται τις περισσότερες φορές αβοήθητα
και υφίστανται σημαντικές βλάβες προκαλώντας πολλές φορές ανεπανόρθωτα ανθρώπινα δράματα.

Η προστασία των θυμάτων από αυτές τις βιαιοπραγίες συνεπάγεται την εξακρίβωση των δραστών
τους προκειμένου να τιμωρηθούν, να τους αποτραπεί να προξενήσουν ξανά ζημιά και τα θύματα να
λάβουν αποζημίωση όταν αυτό είναι δυνατό.
Ο δικαστικός επιμελητής διαδραματίζει έναν συχνά παραγνωρισμένο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
Ωστόσο παρεμβαίνει για να αποδείξει την πραγματικότητα των γεγονότων, πραγματοποιώντας
διαπιστώσεις στο διαδίκτυο και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών δικτύων. Είναι αυτή η ουσιαστική απόδειξη η οποία θα επιτρέψει στο θύμα να
διεκδικήσει τα δικαιώματά του και να το βοηθήσει να ανακάμψει ξανά.
Στόχος της 14ης παγκόσμιας Ημέρας του δικαστικού επιμελητή
Ο στόχος αυτής της 14ης παγκόσμιας Ημέρας του δικαστικού επιμελητή είναι τριπλός:
•
•
•

Ενημέρωση των χρηστών των TIC για τους κινδύνους του διαδικτύου, ιδίως των νέων.
Γνωστοποίηση των λύσεων που δίνονται από τους δικαστικούς επιμελητές, κυρίως μέσω των
συμβουλών και των διαπιστώσεων στο διαδίκτυο, από κινητά τηλέφωνα, tablets και
υπολογιστές με τη βοήθεια ασφαλών διαδικασιών και αποδεκτών από τα δικαστήρια.
Παρουσίαση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή ως μοντέρνο και στραμμένο προς
τη χρήση των TIC.

Συγχρονισμένες ενέργειες
Συνιστώνται δράσεις στον τύπο και τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και κάθε
μορφή συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδας με ελεύθερη προσέλευση τα οποία είναι χρήσιμα
για τη στήριξη αυτής της ημέρας.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Αυτά είναι αρκετά μειωμένα, κάθε ομοσπονδία, ή ένωση καλείται να οργανώσει τον εορτασμό της
ημέρας ανάλογα με τις οικονομικές της δυνατότητες.
Αφίσες
Όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος έχει φτιαχτεί για σας μία αφίσα με τον ακόλουθο τίτλο:

« Ο δικαστικός επιμελητής, θεματοφύλακας και προστάτης των δικαιωμάτων
των χρηστών του διαδικτύου »
Υπόκειται στη δική σας ευχέρεια να τη χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε συμπληρώνοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες (τοποθεσία, χρόνος).
Δελτίο τύπου
Θα σας αποσταλεί παράλληλα μαζί με τις αφίσες ένα κείμενο με τη μορφή «δελτίου τύπου».
Είμαι βέβαιος πως μπορώ να υπολογίζω στη δική σας συμμετοχή για την προώθηση του
επαγγέλματός μας μέσω αυτής της εκδήλωσης.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.
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