
Συνάδελφοι, 
Πραγματοποιήθηκε στις 26-7-2014 στις 13.00 μ.μ. στο 
Ξενοδοχείο  Mediterranean έκτακτη Ολομέλεια της 
Ομοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος 
(ΟΔΕΕ), μετά από  αίτημα που κατέθεσε ο Σύλλογός μας, με 
θέματα ημερήσιας διάταξης τις Αμοιβές μας και τις 
Τροποποιήσεις στον Κ.Δ.Ε. 
Το αίτημα μας κατατέθηκε στην εκτελεστική Γραμματεία 
εγγράφως στις 25-6-2014, η οποία αποφάσισε τη σύγκληση 
της Ολομέλειας την παραπάνω ημερομηνία στη 
Θεσσαλονίκη, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 120 του ΚΔΕ), με 
έξοδα της Ομοσπονδίας. 
Σας γνωρίζουμε, ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε 
ανάλογη περίπτωση σύγκλησης ολομέλειας με αίτηση 
περιφερειακού Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 120 του 
ΚΔΕ. 
Όλα τα παραπάνω συνέβησαν, διότι εμείς ως Δ.Σ. 
ανησυχήσαμε από τις δυσάρεστες εξελίξεις στο θέμα των 
τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δ. και επειδή διείδαμε και τις 
επερχόμενες ίσως δυσάρεστες αλλαγές στα θέματα των 
αμοιβών μας. 
Κατά τη συζήτηση ο πρόεδρός μας και Αντιπρόεδρος της 
ΟΔΕΕ, κ.Νίκος Γιάννης, εισηγητής επί του θέματος των 
αμοιβών, ανέπτυξε το θέμα εμπεριστατωμένα με 
λεπτομέρειες, αναλύοντας τα νέα δεδομένα και τις 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν, καθώς ο εντεινόμενος  και 
παρατεινόμενος αθέμιτος ανταγωνισμός, δημιούργησε 
συνθήκες κλίματος καχυποψίας μεταξύ συναδέλφων,  νέα 
φαινόμενα και δεδομένα, σε πολλές περιπτώσεις νοσηρά, 
διασαλεύοντας σχέσεις και ηθικές. 
Παράλληλα οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος μας, με τις νέες 
τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. οι οποίες λίαν συντόμως θα 
κατατεθούν στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση, με τις οποίες 
μας αφαιρείται μεγάλος όγκος ύλης (κατάργηση περίληψης 
στα κινητά και έκδοση μόνο ενός αποσπάσματος στην 
κατάσχεση ακινήτων), σε συνδυασμό και με άλλες αλλαγές, 
οι οποίες αφορούν τον εναρμονισμό των αμοιβών μας στις 
βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαικής Ένωσης και την 
υπογραφή μνημονίων από τη χώρα μας προς την 
κατεύθυνση της ενιαιοποίησης  των αμοιβών μας, 
υποχρέωσαν το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ν’ αναλάβει την 



παραπάνω πρωτοβουλία, για να προλάβουμε και όχι να 
μας προλάβουν οι εξελίξεις. 
Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των 
Δικαστικών Επιμελητών, αλλά και των Δικηγόρων, των 
Συμβολαιογράφων και των Υποθηκοφυλάκων. 
Σημειωτέον ότι, ο σύλλογός μας ήταν ο μόνος ως θεσμικό 
όργανο που μετείχε στη διαβούλευση του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, επί των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δ. 
ευελπιστώντας, ότι οι απόψεις του επί των τροποποιήσεων 
του Κ.Πολ.Δ. θα λαμβάνονταν  υπ’ όψιν. 
Δυστυχώς ήμασταν μόνοι μας….. 
Μετά από τα παραπάνω και αφού εκφράστηκαν οι απόψεις 
των αντιπροσώπων, η ολομέλεια της Ομοσπονδίας σε 
πλήρη απαρτία υιοθέτησε και αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
το παρακάτω ψήφισμα: 
 
*ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΜΕ ΖΩΝΕΣ), ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΕΚ, ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ*. 
 
Συνάδελφοι προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ή 
παρερμηνειών, σας γνωρίζουμε, ότι ό σύλλογός μας δεν 
απεμπόλησε τα δικαιώματα του κλάδου, ούτε τάχθηκε υπέρ 
της κατάργησης του ΦΕΚ. 
Απεναντίας προκάλεσε το παραπάνω ψήφισμα υπό την 
αίρεση των απαραίτητων τροποποιήσεων του Κώδικά μας, 
προς την κατεύθυνση του *χτυπήματος* του αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 
Οι παρόντες συνάδελφοι στην ολομέλεια διαπίστωσαν , ότι 
η αποδοχή από τους αντιπροσώπους με ψήφους 21 υπέρ 
και 5 κατά, ανέδειξε τη σοβαρότητα του προβλήματος και 
επικύρωσε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 
Εξ’ άλλου κανένας νόμος δεν καταργείται με ψηφίσματα, 
αλλά μόνο με άλλο νόμο. 
Στη συνέχεια επί του δευτέρου θέματος ο κ.Βασίλης  
Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας και 
αντιπρόσωπος στην ΟΔΕΕ, πρότεινε ως εισηγητής, 



ορισμένες τροποποιήσεις στον Κ.Δ.Ε. οι οποίες σε 
συνδυασμό με το θέμα των αμοιβών, εάν *περάσουν* από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θ’ αποτελέσουν τις βάσεις για 
την κατοχύρωση και ισχυροποίηση περαιτέρω των 
αμοιβών μας, με τη θεσμοθέτηση της προείσπραξης των 
αμοιβών μας, (όνειρο του κλάδου για τουλάχιστον 55 
χρόνια), του Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και τον 
καθορισμό των αμοιβών μας, έτσι ώστε να παταχθεί το 
νοσηρό φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού απ’ όπου 
κι’ αν προέρχεται. 
Η προτάσεις του περί  αλλαγής και τροποποίησης πέντε 
άρθρων του Κώδικά μας, υπό το πρίσμα της άμεσης 
σύνδεσης και προς ισχυροποίηση της απόφασης  περί των 
αμοιβών μας, έγιναν δεκτές από την Ολομέλεια ομόφωνα, 
με ελάχιστες επιμέρους παρατηρήσεις. 
Πιστεύουμε ότι λειτουργώντας με γνώμονα το *συμφέρον* 
του κλάδου, πράξαμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν,  έτσι 
ώστε να προλάβουμε τις καταιγιστικές εξελίξεις που 
έρχονται, εξοπλίζοντας την Ομοσπονδία με ένα επιπλέον 
όπλο στη φαρέτρα της, απέναντι στους θεσμικούς 
παράγοντες της χώρας και όλους εκείνους που 
επιβουλεύονται τα δήθεν *προνόμιά*  μας.   
Αναμένουμε τώρα από την Εκτελεστική Γραμματεία της 
Ομοσπονδίας μας, να υλοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν  τις 
αποφάσεις της Ολομέλειας. 
Εμείς σαν Δ.Σ. θα παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις και 
θα σας ενημερώνουμε υπεύθυνα, όπως πράξαμε μέχρι 
σήμερα. 

 
 
 
 
 
 


