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EDITORIAL

δοση ή κοινοποίηση εγγράφου προερχομένου από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, ομοίως πρέπει να αναφερθούν και οι κανονισμοί: 
1896/2006, 805/2004, 44/2001 και θα αναφερθώ και στον Κα-
νονισμό 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λο-
γαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης 
οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, (ιδίως στο άρθρο 
50 παρ. 1 στοιχείο ε) Αρχή που έχει οριστεί ως αρμόδια για την 
παραλαβή, διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής 
δέσμευσης και άλλων εγγράφων, που στη χώρα μας αρμόδιοι 
για αυτή την διαδικασία με δήλωση τελευταία της χώρας μας, εί-
ναι οι ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ.

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο Δικαστικός Επιμελητής στη χώρα 
μας, αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο 
και καλείται να διεκπεραιώσει αυτή τη 
νέα ύλη εργασίας. 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την υπο-
χρέωση από εμάς να αναλάβουμε δρά-
ση και να δημιουργήσουμε τις κατάλλη-
λες υποδομές, προκειμένου να ανταπο-
κριθούμε ευχερώς στο παραπάνω έργο.

Επανερχόμενος στο ζήτημα των ηλεκτρονικών επιδόσεων, να 
αναφέρω ότι βασικός στόχος της Ομοσπονδίας, ήταν και είναι να 
κατοχυρώσει πλήρως τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, να δημιουργή-
σει τη κατάλληλη νομοθεσία με τη προσθήκη ή τη δημιουργία 
ενός νέου άρθρου στο Κ. Πολ. Δ, από το οποίο θα προκύπτει ότι 
η ηλεκτρονική επίδοση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από πιστο-
ποιημένο αρμόδιο κατά τόπο δικαστικό επιμελητή και ακολού-
θως προσεχώς να εκδοθεί και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Κ. κ συνάδελφοι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσουμε ότι η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που 
συνεστήθη γι’ αυτό το ζήτημα ολοκλήρωσε το έργο της και δη-

μιούργησε σχέδιο άρθρου, το άρθρο 
122 Α, στο οποίο εμπεριέχονται όλα 
τα παραπάνω στοιχεία και επιπλέον τί-
θενται και ασφαλιστικές δικλίδες για 
το πώς διενεργείται και πότε θεωρείται 
έγκυρη η ηλεκτρονική επίδοση, έτσι 
ώστε να διατηρηθεί και η επίδοση (με 
φυσικό τρόπο) που μέχρι σήμερα γνω-

ρίζουμε.

Το νέο άρθρο είναι στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναμένουμε πολύ 
σύντομα να ψηφισθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.

Διασυνοριακές -  
Ηλεκτρονικές Επιδόσεις 
Προοπτικές και Δυνατότητες

Συνάδελφοι,

Πολλάκις έχουμε αναφερθεί στο χώρο της Διοικητικής 
εκτέλεσης και στους τρόπους επίδοσης των πάσης φύ-
σεως εγγράφων και όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι 

κατά τις διατάξεις του Ν/Δ 356/1974 (ΚΕΔΕ), ότι ανθεί πλέον η 
ηλεκτρονική επίδοση, ειδικότερα οι επιδόσεις κατασχετηρίων 
με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική επίδοση).

Το Ελληνικό Δημόσιο προσπέρασε με ταχύτατους ρυθμούς 
κάθε είδους εμπόδιο για την ηλεκτρονική επίδοση των κατα-
σχετηρίων και εξεδόθησαν εφαρμοστικοί νόμοι, διατάγματα και 
Υπουργικές αποφάσεις.

Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
(πολιτική δίκη) σε σχέση με τις ηλεκτρο-
νικές επιδόσεις βρισκόμαστε ακόμα στο 
σημείο εκκίνησης, επτά χρόνια μετά την 
εισαγωγή στο άρθρο 122 του Κ. Πολ. Δ 
της παραγράφου 5 και ακόμα δεν έχει 
εκδοθεί το προβλεπόμενο Π/Δ.

Η Ε. Γ. της Ομοσπονδίας, διαβλέποντας 
ορατούς κινδύνους για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, μετά από εί-
κοσι τρία ολόκληρα χρόνια, το έτος 2017 μετά από επίμονα αι-
τήματά της στη πολιτική ηγεσία, καταφέρνει να συσταθεί ειδική 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με αντικείμενο την τροποποίη-
ση διατάξεων του Κ. Πολ. Δ και του Κ. Δ. Ε σχετικά: α) με τις ηλε-
κτρονικές επιδόσεις εγγράφων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 
β) με την εναρμόνιση του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με τις 
σύγχρονες εξελίξεις και γ) με τη δημιουργία ιστοχώρου δημοσι-
εύσεων υπό την εποπτεία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμε-
λητών. 

Δεδομένο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία μίας 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς, σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως εί-
ναι μια μεταβλητή, την οποία δεν μπο-
ρούμε να αγνοήσουμε. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα των 
διασυνοριακών επιδόσεων, θα αναφέ-
ρω απλά τους Κανονισμούς: Τον κα-
νονισμό 1393/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και θα σταθώ στο άρ-
θρο 15 του Κανονισμού (απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση), 
στο οποίο η χώρα μας δεν διατύπωσε επιφυλάξεις για το συ-
γκεκριμένο μέτρο, που αυτό σημαίνει με λίγα λόγια, ότι μπορεί 
απευθείας να ανατεθεί στον Έλληνα Δικαστικό Επιμελητή η επί-

Αρμονική συνύπαρξη – 
Ευοίωνο μέλλον

Ψηφιακή δικαιοσύνη  
&  

Δικαστικός Επιμελητής
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Στις 18 & 19 Ιουνίου 2018 με πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνέδριο 

με θέμα: «Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγι-
κής για τη δικαστική κατάρτιση από το 2011 και προ-
ετοιμασία της μελλοντικής στρατηγικής για το 2019-
2025».

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος Δικαστές, Εισαγγελείς, 
Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, 
Δικαστικοί και Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι, εκπρόσω-
ποι Δικαστικών σχολών και των Υπουργείων Δικαι-
οσύνης των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.  Τη χώρα μας εκπροσώπησε η Ο.Δ.Ε.Ε με την πα-
ρουσία του αντιπροσώπου της και μέλους της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστι-
κών Επιμελητών κ. Ηλία Τσίπου, παρόντες ήταν και 
εκπρόσωποι της Ε.Ε.Δ.Ε και της Δ.Ε.Δ.Ε. Κατά τη διάρ-
κεια διεξαγωγής των εργασιών αναφέρθηκαν τα εξής:  

Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικα-
στικής Κατάρτισης στις 10 Ιουνίου 2016, συγκεντρώ-
θηκαν τα όργανα που είναι επιφορτισμένα με την κα-
τάρτιση των δικαστών και εισαγγελέων των 28 κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία ενέκριναν 
επίσημα εννέα θεμελιώδεις αρχές σχετικά με τη δικα-
στική κατάρτιση. 

Οι κοινές αυτές απόψεις, υιοθετημένες ομόφωνα, ανα-
γνωρίζουν τη σημασία και την ιδιαιτερότητα της διαρ-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

του Ηλία Τσίπου, Αντιπροσώπου της Ο.Δ.Ε.Ε. και μέλους της Εκτελεστικής  
Επιτροπής της Ε.Ε.Δ.Ε.

Η επικείμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην ενδυνάμωση 
της ηλεκτρονικής επίδοσης – ηλεκτρονικής κοινοποίησης 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων.

Όλο αυτό το εγχείρημα, έρχεται να στηρίξει η υπογραφή 
της σύμβασης της Ομοσπονδίας, των Συλλόγων Δικαστι-
κών Επιμελητών (όλων των δικαστικών επιμελητών) με το 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Gunet), η οποία περιλαμβά-
νει: 1. Παροχή Ψηφιακών Πιστοποιητικών στους Δικαστι-
κούς Επιμελητές, 2. Εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών πι-
στοποιητικών, 3. Υπηρεσίες μελών και ψηφιακής επίδοσης 
εγγράφων: Portal διαχείρισης εγγράφων, Εφαρμογή ηλε-
κτρονικής επίδοσης εγγράφων, Διαχείριση υπηρεσιών ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, που θα συναφθεί στις 20 του μη-
νός Οκτωβρίου έτους 2018.

Θεωρώ σημαντικής και ουσιαστικής σημασίας την υπογρα-
φή αυτής της σύμβασης, ο οποία θα στηρίξει και θα ανοί-
ξει νέες προοπτικές στο κλάδο μας, όντας βέβαιος ότι θα 

συνεισφέρει στην Ελληνική έννομη τάξη, έχοντας δε και τη 
προσδοκία ότι θα είναι προπομπός για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές επιδόσεις. 

Ο κλάδος μας εντάσσεται στη νέα ψηφιακή εποχή – στη νέα 
ψηφιακή δικαιοσύνη με στόχο την ταχύτητα, την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλεια δικαίου. 

Η αρμονική λοιπόν συνύπαρξη και η συνεργασία όλων των 
θεσμικών οργάνων του κλάδου, με τη δεδομένη βούληση 
του αρμόδιου Υπουργού, φαίνεται ότι σηματοδοτούν ένα 
ευοίωνο μέλλον για τον Έλληνα Δικαστικό Επιμελητή.

Φρονώ ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι απόρροια της συλλο-
γικής προσπάθειας όλων των Συλλόγων της χώρας με αιχ-
μή του δόρατος την Ομοσπονδία και ελπίζω ότι θα είναι 
οδηγός για κάθε μελλοντική μας προσπάθεια για την ανα-
βάθμιση του κλάδου.

Γεώργιος Κ. Μήτσης

Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε
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κούς εκπαίδευσης από την οποία οι δικαστές και οι ει-
σαγγελείς και γενικότερα τα νομικά επαγγέλματα πρέ-
πει να επωφελούνται στις δημοκρατικές κοινωνίες. 

Εγγυητής των ικανοτήτων και του επαγγελματισμού, 
η δικαστική κατάρτιση είναι πράγματι απαραίτητη για 
την άσκηση των καθηκόντων τους με αποτελεσματι-
κότητα και νομιμότητα, ενώ παράλληλα ενισχύει τους 
μεμονωμένους δικαστικούς παράγοντες. Η εκπαίδευ-
ση αυτή συμβάλλει πλήρως στην εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της προστασίας των 
δικαιωμάτων που καλείται εξασφαλίσει.

Η δήλωση αυτή υπενθυμίζει τη σημασία μιας ειδικής 
κατάρτισης προτού την ανάληψη οποιουδήποτε καθή-
κοντος αλλά και καθ ‘όλη τη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας των δικαστών και των εισαγγελέ-
ων και εν γένει των νομικών επαγγελμάτων.

 Υπογραμμίζει ότι η δικαστική κατάρτιση δεν πρέπει 
να περιορίζεται στη νομική εκπαίδευση μόνο αλλά να 
παρέχει και επαγγελματικές δεξιότητες και αξίες. Κα-
λεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την απο-
τελεσματική κατάρτιση των δικαστών κατ’ αρχήν και 
τους υπενθυμίζει ότι είναι επίσης ευθύνη τους να την 
αναλάβουν. 

Τέλος, επαναλαμβάνει τη σημασία της υποστήριξης 
των ανώτατων δικαστικών αρχών στη διαδικασία κα-
τάρτισης. Η δήλωση αυτή εγκρίθηκε επίσης από το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCI) το 
οποίο συγκεντρώνει τα Δικαστικά Συμβούλια των 28 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι εννέα αρχές της δικαστικής κατάρτισης αποτελούν 
πλέον τόσο την κοινή βάση όσο και τον ορίζοντα που 
ενώνει όλες τις δικαστικές σχολές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πέρα   από την ποικιλομορφία των νομικών συ-
στημάτων και τους τρόπους κατάρτισης των δικαστών 
και εισαγγελέων στην Ευρώπη. 

Το European Judicial Training Network  (Ευρωπαϊ-
κό Δίκτυο Δικαστικής Επιμόρφωσης) ενθαρρύνει τα 
ιδρύματα δικαστικής κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές ως θεμέλιο και 
πηγή έμπνευσης, αλλά και ως κοινό πλαίσιο που κα-
θοδηγεί τις δικαστικές τους δραστηριότητες κατάρτι-
σης. Σκοπός τους είναι επίσης να καθοδηγήσουν και 
να εμπνεύσουν την κατάρτιση των επιμέρους δικα-
στών εισαγγελέων και εν γένει των νομικών λειτουρ-
γών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα ιδρύματα δι-
καστικής κατάρτισης που επιθυμούν να υιοθετήσουν 
τα πρότυπά τους.

Η Γενική Συνέλευση του EJTN ενέκρινε ομόφωνα στις 
10 Ιουνίου 2016 στο Άμστερνταμ τις ακόλουθες αρχές 
κατάρτισης δικαστικών. 

Αρχές Δικαστικής Κατάρτισης: 

1. Η δικαστική κατάρτιση είναι μια διεπιστημονική και 
πρακτική εκπαίδευση, που προορίζεται κυρίως για τη 
μετάδοση επαγγελματικών τεχνικών και αξιών που 
συμπληρώνουν τη νομική εκπαίδευση. 

2. Όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς πρέπει να λαμ-
βάνουν αρχική κατάρτιση πριν ή κατά το διορισμό 
τους. 

3. Όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα συνεχούς κατάρτισης μετά από 
το διορισμό τους και καθ ‘όλη τη διάρκεια της σταδι-
οδρομίας τους και είναι ευθύνη τους να την ακολου-
θήσουν. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει συ-
στήματα που να διασφαλίζουν ότι οι δικαστές και οι 
εισαγγελείς μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα με 
ευθύνη. 

4. Η κατάρτιση αποτελεί μέρος της κανονικής επαγ-
γελματικής ζωής ενός δικαστή και ενός εισαγγε-
λέα. Όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς θα πρέπει να 
έχουν χρόνο για να παρακολουθήσουν προγράμματα 
κατάρτισης ως μέρος του κανονικού χρόνου εργασίας 
τους, εκτός εάν τίθεται σε εξαιρετικό κίνδυνο η υπηρε-
σία δικαιοσύνης. 

5. Σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας του δικα-
στηρίου, ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η παροχή 
δικαστικής κατάρτισης απευθύνονται αποκλειστικά σε 
εθνικούς φορείς υπεύθυνους για να καθορίσουν τη δι-
καστική κατάρτιση.

6. Η κατάρτιση πρέπει να παρέχεται κυρίως από τους 
δικαστές και τους εισαγγελείς που έχουν προηγουμέ-
νως εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. 

7. Οι ενεργητικές και σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνι-
κές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη δικαστι-
κή κατάρτιση. 

8. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στους εθνικούς 
φορείς που είναι αρμόδιοι για τη δικαστική κατάρτιση 
επαρκή χρηματοδότηση και άλλους πόρους για την 
επίτευξη των στόχων τους. 

9. Οι ανώτατες δικαστικές αρχές θα πρέπει να υποστη-
ρίζουν τη δικαστική κατάρτιση.

Όσον αφορά το λειτούργημα του Δικαστικού Επιμελη-
τή επισημάνθηκε η σπουδαιότητα διαρκούς εκπαίδευ-
σης στη σχετική νομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ειδικότερα στη διασυνοριακή εκτέλεση και 
στην εκτέλεση των ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων. 
Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη γνώσης τουλάχι-
στον μίας ξένης γλώσσας, λόγω των προβλημάτων 
επικοινωνίας που προκύπτουν μεταξύ των λειτουργών 
της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
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Σ τις 6 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας με απόλυτη επιτυχία 
η εκδήλωση για την απονομή διπλωμάτων στους 

νέους δικαστικούς επιμελητές έτους 2018.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γεώργιος Μήτσης στην 
ομιλία του καλωσόρισε τους νέους συναδέλφους και 
τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία 
στο δύσκολο έργο τους. Στην εκδήλωση ήταν παρόντα 
όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, καθώς και 
Πρόεδροι Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών της χώρας 
και αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας. 

Από την πλευρά τους οι νέοι συνάδελφοι που είναι 
όλοι πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής ευχαρίστησαν τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της 
Ο.Δ.Ε.Ε. για τα επιμορφωτικά σεμινάρια, δήλωσαν από-

λυτα ικανοποιημένοι από το επίπεδο της εκπαίδευσης 
και περήφανοι που θα υπηρετήσουν το λειτούργημα 
του δικαστικού επιμελητή.

Ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε., Γ. Μήτσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
στους νέους δικαστικούς επιμελητές

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε., Δ. Τσιτσώνης με νέα συνάδελφο

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δ.Ε. Εφ. Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος 
της Ο.Δ.Ε.Ε., Ν. Γιάννης με το νέο συνάδελφο στο Εφετείο Θεσσαλο-
νίκης

Ο Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. , Γ. Μήτσης με τους νέους συναδέλφους

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ GDPR

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο Τιτάνια διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία το εξειδικευμένο εκπαι-
δευτικό σεμινάριο για το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που διοργάνωσαν 
η Ομοσπονδία και οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών της χώρας. 

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γ. Μήτση ο οποίος καλωσό-
ρισε τους συναδέλφους, τόνισε τη μεγάλη σημασία και την κρισιμότητα της ενημερωτικής ημερίδας αφού ο Κα-
νονισμός τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και ανέφερε τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο επάγγελμα 
του δικαστικού επιμελητή τόσο ατομικά όσο και στις αστικές εταιρείες των δικαστικών επιμελητών με την εφαρ-
μογή του Κανονισμού.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Αθανάσιος Δαβαλάς, συνεργαζόμενος Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αι-
γαίου (e-learning) για τον GDPR ο οποίος ανέλυσε το πνεύμα του νέου νόμου δίνοντας διάφορα παραδείγματα 
(π.χ. κινητά τηλέφωνα). Τόνισε τη σημασία της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης αυτών που τους αφορά ο νέος 
Κανονισμός και την ανάγκη της εποχής για προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Η δεύτερη ομιλήτρια, Δήμητρα Ντουμπάρα Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την αξιοποίηση των τεχνο-
λογιών του Διαδικτύου και εξειδικευμένη στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική από τα αντίστοιχα τμήμα-
τα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέφερε χαρακτηριστικά πως το GDPR ήρθε για να μείνει. Ο νέος 
Κανονισμός, όπως είπε, στηρίζεται στο θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατέ-
ψουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπάρχουν εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομέ-
νων που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του Κανονισμού. Υπάρχουν συγκεκριμένα σε κάθε χώρα εθνικοί φο-
ρείς:

1ο Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και διαχειρίζεται πιθανές κα-
ταγγελίες που προκύπτουν.

2ο Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ανεξάρτητο όργανο της Ε.Ε αρμόδιο για το μέλλον του νέου 
νόμου εντός των συνόρων της Ε.Ε. και για τη διερεύνηση των καταγγελιών.

3ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων: υπεύθυνο για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού.

Ο επικεφαλής της Γενικής Αρχής κάθε κράτους καθώς και ο επόπτης είναι τα υπεύθυνα όργανα για τη διασφάλιση 
της νέας νομοθεσίας.

Στη συνέχεια η κυρία Ντουμπάρα παρουσίασε και ανέλυσε το νέο Κανονισμό. Ανέφερε κάποια παραδείγματα δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, δεδομένα που φυλάσσονται σε νοσοκομειακό ίδρυμα, cookies, ατομικό Α.Φ.Μ. Ενώ αντίθετα το 
Α.Φ.Μ των εταιρειών δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Κατόπιν, μίλησε για την επεξεργασία δεδομένων που 
περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους και για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα καθήκοντά του.

Τρίτος ομιλητής ήταν ο Νικόλαος Μπαλατσούκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την αξιοποίηση των τε-
χνολογιών του Διαδικτύου ο οποίος μίλησε για τα μέτρα που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τον Κανονισμό 
όπως είναι:

1ο η υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης

2ο η διαδικασία συγκατάθεσης

3ο το πιστοποιητικό επιμόρφωσης το οποίο καταχωρείται στα έγγραφα του γραφείου του δικαστικού επιμελητή

4ο η πολιτική εκπαίδευσης που ενισχύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης

5ο η μελέτη ανάλυσης ελλείψεων

6ο η πολιτική απορρήτου για έναν ιστότοπο

7ο η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας

8ο η εκτίμηση του αντίκτυπου σε σχέση με την προστασία των δεδομένων

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Χρήστος Φασλής, Δικηγόρος Αθηνών - Διαμεσολαβητής εξειδικευμένος στον GDPR 
ο οποίος έκανε μία γενική παρουσίαση του Κανονισμού. Μίλησε για την ιδιωτικότητα και τη σύγκρουση δικαιω-
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μάτων. Τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων, ανέφερε, συγκρούονται με το δικαίωμα στην πληροφόρη-
ση, στην ελευθερία της έκφρασης του λόγου και του τύπου, στη διαφάνεια και την επιστημονική έρευνα. Τόνι-
σε την ιδιαιτερότητα των νομικών επαγγελματιών οι οποίοι είναι δημόσιοι λειτουργοί και ειδικότερα οι δικαστικοί 
επιμελητές που αποτελούν μέρος της δημόσιας εξουσίας και γι’ αυτό το λόγο μίλησε για την αναγκαιότητα εφαρ-
μοστικών νόμων που πρέπει να θεσπίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον Κανονισμό αποκλειστικά για 
τα νομικά επαγγέλματα. Στη συνέχεια, απάντησε σε ερωτήσεις του ακροατηρίου το οποίο συμμετείχε ενεργά και 
έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το αντικείμενο του εξειδικευμένου σεμιναρίου.

Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ως επίλογο τα πρώτα μέτρα συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό Προσω-
πικών Δεδομένων που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο σεμινάριο και τα οποία πρέπει να λάβει τα γραφεία ή οι 
αστικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών:

1. Αγορά μηχανήματος καταστροφέα εγγράφων 

2. Τοποθέτηση ντουλάπας με λουκέτο μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν τα έγγραφα ώστε να μην είναι εκτεθει-
μένα 

3. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου GDPR 

4. Δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας με το GDPR

5. Συμμόρφωση της ιστοσελίδας με το GDPR

           ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ.Ε.

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 22-01-2018

 Αρ. Πρωτ.: 36

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/22-01-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 2318/1995 όπως αυτή προστέθηκε με το άρ-
θρο 108 του Ν. 4055/2012, το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλο-
νίκης στη έκτακτη συνεδρίαση του στις 22-01-2018, συζήτησε και ενέκρινε την από 18-01-2018 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ με την επωνυ-
μία «Β.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΤΣΟΤΣΟΣ-Δ.ΤΣΟΤΣΟΣ» η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του 
Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1, και αποφάσισε: α) Τη 
Δημοσίευση της απόφασης στο εκδιδόμενο από την ΟΔΕΕ περιοδικό με την επωνυμία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» κα-
θώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, είτε στην έντυπη είτε στην ηλε-
κτρονική του μορφή και β) την τοιχοκόλληση της απόφασης στα γραφεία του Συλλόγου δικαστικών επι-
μελητών επί τριάντα ημέρες. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος

 (Υ) (Υ)

 Αθανάσιος Κ. Γαλιλαίας Νικόλαος Φ. Γιάννης
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Περίληψη για τη δημοσίευση 
Τροποποίησης Καταστατικού Αστικής 
Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών 
Επιμελητών 

Την 15-6-2018 με απόφαση του διοικητικού συμβου-
λίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετεί-
ων Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσου-Λαμίας-
Βόρειου Αιγαίου και Ευβοίας, με έδρα την Αθήνα, 
εγκρίθηκε η από 29-5-2018 τροποποίηση Καταστατι-
κού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρίας Δικαστικών 
Επιμελητών, το οποίο κατατέθηκε στις 14-6-2018 και 
φέρει αριθμό μητρώου 10-10-26/2015 του μητρώου 
εταιριών του άνω Συλλόγου, σε περίληψη του οποίου 
οι βασικές διατάξεις προβλέπουν:

Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με την 
επωνυμία «Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Χ. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμε-
λητών» ως ακολούθως: 

Αλλαγή Έδρας της Εταιρίας.

Μετά την ως άνω μεταβολή το άρθρο 2 του καταστατι-
κού της εταιρίας έχει ως εξής:

Άρθρο 2. Έδρα

2.1 Η Εταιρία έχει την έδρα της στην περιφέρεια, του Δή-
μου Αθηναίων Αττικής επί της οδού Γλάδστωνος αρ. 3.

2.2 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ιδρύει υποκαταστήμα-
τα εντός της πρωτοδικειακής περιφέρειας των εταίρων

Για την εταιρία

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΑ

Περίληψη για την δημοσίευση 
Καταστατικού, Αστικής Επαγγελματικής 
Εταιρείας «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
- ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και Συνεργάτες 
Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών 
Εφετείου Αθήνας»

Την 15-6-2018, με απόφαση του διοικητικού συμβου-
λίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων 
Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βο-
ρείου Αιγαίου και Ευβοίας, με έδρα την Αθήνα, εγκρί-
θηκε το από 14-6-2018 Καταστατικό Αστικής Επαγγελ-
ματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, το οποίο κα-
τατέθηκε στις 15-6-2018 και φέρει αριθμό μητρώου 
10-10-39/2018, του μητρώου εταιρειών του άνω Συλ-
λόγου, σε περίληψη του οποίου οι βασικές διατάξεις 
προβλέπουν:

Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία και το διακριτι-
κό τίτλο «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμε-

λητών Εφετείου Αθήνας». Έδρα της εταιρείας ορί-
ζεται ο Δήμος Αθήνας και η διεύθυνση των γραφείων 
της είναι στην οδό Στουρνάρη αρ. 36, όπου και η εφε-
τειακή περιφέρεια των εταίρων. Σκοπός της εταιρείας εί-
ναι παροχή κάθε είδους υπηρεσιών δικαστικού επιμε-
λητή, που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Δικαστικών 
Επιμελητών, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Νόμο 
όπως αυτός κατωτέρω αναφέρεται σήμερα ή πρόκειται 
να προσδιοριστούν στο μέλλον, σε τρίτους. Στην έννοια 
των υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή περιλαμβά-
νονται όσες τέτοιες αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 
του Ν. 2318/1995 καθώς και σε κάθε άλλο ειδικό νόμο, 
καθώς και κάθε άλλη εξωδικαστική δραστηριότητα που 
δεν απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδί-
ως από τον «Κώδικα περί Δικαστικών Επιμελητών» (Ν. 
2318/1995) και δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες 
δεοντολογίας του λειτουργήματος του δικαστικού επι-
μελητή. 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για αόριστο χρόνο. 

Εταίροι της εταιρείας είναι οι: (α) Ο εταίρος Λιακόπουλος 
Γεώργιος, με 41 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι 
σε ποσοστό 4% τοις εκατό, (β) Ο εταίρος Ζερβός Ευάγ-
γελος, με 41 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε 
ποσοστό 41% τοις εκατό, (γ) Η εταίρος Καρατζά Φωτει-
νή με 9 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε πο-
σοστό 9% τοις εκατό, (δ) Ο εταίρος Παούρης Μιχαήλ 
- Παναγιώτης με 9 μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, 
ήτοι σε ποσοστό 9% τοις εκατό. 

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι 
εταίροι Δικαστικοί Επιμελητές Γεώργιος Λιακόπουλος 
και Ευάγγελος Ζερβός, οι οποίοι διοικούν και εκπροσω-
πούν την Εταιρεία έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδί-
κως, από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος υπογράφοντας 
κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γεώργιος Λιακόπουλος

(Υ)

Ευάγγελος Ζερβός

(Υ)

Φωτεινή Καρατζά

(Υ)

Μιχαήλ - Παναγιώτης Παούρης

(Υ)

Περίληψη για την δημοσίευση 
Καταστατικού, Αστικής Επαγγελματικής 
Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών 

Την 24-7-2018, με απόφαση του διοικητικού συμβου-
λίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων 
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Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βο-
ρείου Αιγαίου και Ευβοίας, με έδρα την Αθήνα, εγκρί-
θηκε το από 17-7-2018 Καταστατικό Αστικής Επαγγελ-
ματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, το οποίο κα-
τατέθηκε στις 18-7-2018 και φέρει αριθμό μητρώου 
10-10-41/2018, του μητρώου εταιρειών του άνω Συλ-
λόγου σε περίληψη του οποίου οι βασικές διατάξεις 
προβλέπουν:

Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΓΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΪΣΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.». Έδρα της εται-
ρείας ορίζεται στην Αθήνα, οδός Λόντου αρ. 4. Σκοπός 
της Εταιρείας είναι η έναντι αμοιβής παροχή σε τρίτους, 
υπηρεσιών Δικαστικού Επιμελητή, όπως αυτές προσδι-
ορίζονται σήμερα στο άρθρο 1 & 2 ν. 2318/1995 ή πρό-
κειται να προσδιορισθούν στο μέλλον, καθώς και σε 
κάθε άλλο ειδικό Νόμο και η διανομή των συνολικών 
καθαρών αμοιβών που θα προκύψουν από την δρα-
στηριότητα αυτή. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αό-
ριστη. Εταίροι της εταιρείας είναι οι: α) Ο εταίρος Αθα-
νάσιος Τσόγκας με 60 μερίδες επί συνόλου 100 μερί-
δων, ήτοι σε ποσοστό 60 τοις εκατόν, β) Ο εταίρος Ιω-
άννης Αγγελόπουλος με 20 μερίδες επί συνόλου 100 
μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 20 τοις εκατόν και γ) Ο εταί-
ρος Δημήτριος Βεϊσάκης, με 20 μερίδες επί συνόλου 
100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 20 τοις εκατόν. Διαχει-
ριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζονται οι τρεις 
εταίροι Δικαστικοί Επιμελητές Αθανάσιος Τσόγκας, Ιω-
άννης Αγγελόπουλος και Δημήτριος Βεϊσάκης, οι οποί-
ος διοικούν και εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρί-
των, δικαστικώς και εξωδίκως υπογράφοντας κάτω από 
την εταιρική επωνυμία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αθανάσιος Ιωαν. Τσόγκας

(Υ)

Ιωάννης Αγγελόπουλος

(Υ)

Δημήτριος Βεϊσάκης

(Υ)

Περίληψη για την δημοσίευση 
Καταστατικού Αστικής Επαγγελματικής 
Εταιρίας Δικαστικών Επιμελητών

Την 15-6-2018, με απόφαση του διοικητικού συμβουλί-
ου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθή-
νας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου 
Αιγαίου και Ευβοίας, με έδρα την Αθήνα, εγκρίθηκε το 

από 1-6-2018 Καταστατικό Αστικής Επαγγελματικής Εται-
ρίας Δικαστικών Επιμελητών, το οποίο κατατέθηκε στις 
7-6-2018 και φέρει αριθμό μητρώου 10-16-02/2018, του 
μητρώου εταιρειών του άνω Συλλόγου, σε περίληψη του 
οποίου οι βασικές διατάξεις προβλέπουν:

Συστήνεται Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών 
Επιμελητών με την επωνυμία «ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙ-
ΟΣ - ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣ-
ΤΗΣ - ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  Αστική 
Επαγγελματική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών» και το 
διακριτικό τίτλο «ΕΓΓΛΕΖΟΣ Ε. - ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ Δ. - ΜΩ-
ΫΣΙΑΔΗΣ Ο. - ΠΕΡΟΥΛΗΣ Α. ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Έδρα 
της εταιρίας ορίζεται στη Μυτιλήνη του Δήμου Λέσβου, 
επί της οδού Σαρανταπόρου και αριθμού 6, όπου και η 
Εφετειακή περιφέρεια των εταίρων. Σκοπός της Εταιρί-
ας είναι η έναντι αμοιβής παροχή σε τρίτους, υπηρεσι-
ών Δικαστικού Επιμελητή, όπως αυτές προσδιορίζονται 
σήμερα στα άρθρα 1 & 2 του ν. 2318/1995 ή πρόκει-
ται να προσδιορισθούν στο μέλλον, καθώς και σε κάθε 
άλλο ειδικό Νόμο και η διανομή των συνολικών καθα-
ρών αμοιβών, που θα προκύψουν από την δραστηρι-
ότητα αυτή. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε αόριστη. 
Εταίροι της εταιρίας είναι οι: 

(α) Ο εταίρος Εγγλέζος Ευστράτιος του Γεωργίου και 
της Μυρσίνης, με τριάντα μία (31) μερίδες επί συνόλου 
100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό (31%) τοις εκατό

(β) Ο εταίρος Μπισμπίκης Δημήτριος του Νικολάου και 
της Γεωργίας, με είκοσι τρεις (23) μερίδες επί συνόλου 
100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό (23%) τοις εκατό 

(γ) Ο εταίρος Μωϋσιάδης Ορέστης του Βασιλείου και 
της Βασιλικής, με είκοσι τρεις (23) μερίδες επί συνόλου 
100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό (23%) τοις εκατό

(δ) Ο εταίρος Περούλης Ανδρέας του Δημητρίου και 
της Αικατερίνης, με είκοσι τρεις (23) μερίδες επί συνό-
λου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό (23%) τοις εκατό

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας ορίζεται ο 
εταίρος Δικαστικός Επιμελητής Εγγλέζος Ευστράτιος του 
Γεωργίου και της Μυρσίνης, κάτοικος Μυτιλήνης του 
Δήμου Λέσβου, ο οποίος διοικεί και εκπροσωπεί την 
Εταιρία έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, υπο-
γράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ

(Υ)

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ

(Υ)

ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(Υ)

ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

(Υ)
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Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 624 παρ. 2 
του ΚΠΟΛΔ όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή 
του με το Ν. 4335/2015 δεν είναι δυνατό να εκδοθεί 
διαταγή πληρωμής και αν εκδόθηκε είναι άκυρη, αν 
η επίδοσή της πρέπει να γίνει σε πρόσωπα που δια-
μένουν στο εξωτερικό ή η διαμονή τους είναι άγνω-
στη.

Με την τροποποίηση που επήλθε στο συγκεκριμέ-
νο άρθρο με το Ν. 4335/2015 προστέθηκε στο πα-
ραπάνω άρθρο μετά την φράση «η διαμονή του εί-
ναι άγνωστη» η φράση «εκτός αν έχει αντίκλητο νό-
μιμα διορισμένο σύμφωνα με το άρθρο 142 ΚΠΟΛΔ 
(έναρξη ισχύος 1- 1- 2016).

Παράλληλα το άρθρο 631 ΚΠΟΛΔ όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει προβλέπει την αναστολή της εκτε-
λεστότητας της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε 
κατά προσώπου με άγνωστη διαμονή ή με διαμονή 
ή έδρα στο εξωτερικό, όσο διαρκεί η προθεσμία για 
την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 632 
ΚΠΟΛΔ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο πληρεξούσιοι δικη-
γόροι κυρίως πιστωτικών ιδρυμάτων να παραγγέλ-
λουν Δικαστικό Επιμελητή να επιδόσει αντίγραφο εξ 
απογράφου διαταγής πληρωμής με επιταγή στους 
οφειλέτες, τόσο για διαταγές εκδοθείσες πριν την 
01-01-2016 (οι οποίες έχουν επιδοθεί νόμιμα στους 
οφειλέτες πριν την 01- 01- 2016), όσο και για διατα-

γές πληρωμής εκδοθείσες μετά την 01- 01- 2016, οι 
οποίοι (οφειλέτες) πλέον έχουν καταστεί αγνώστου 
διαμονής, η δε επίδοση να λάβει χώρα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 135 ΚΠΟΛΔ.

Παρακαλούμε να μας γνωμοδοτήσετε επί των κάτω-
θι θεμάτων:

1)  Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα προ την 01-01-
2016 η οποία αρχικά επιδόθηκε στον γνωστής δι-
αμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελληνικής Επι-
κράτειας, ο οποίος σήμερα έχει καταστεί αγνώστου 
διαμονής είναι εφικτό: α) Να επιδοθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 135ΚΠΟΛΔ;

β) Να επιδοθεί στον νόμιμα διορισμένο (σύμφωνα 
με το άρθρο 142 ΚΠΟΛΔ) αντίκλητο;

2)  Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα προ την 01-01-
2016 η οποία αρχικά επιδόθηκε στον γνωστής δι-
αμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελληνικής Επι-
κράτειας, ο οποίος σήμερα έχει καταστεί γνωστής 
διαμονής στο εξωτερικό είναι εφικτό:

α) Να επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 134 ΚΠΟΛΔ;

β) Να επιδοθεί στον αντίκλητο που έχει διοριστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 ΚΠΟΛΔ;

Πάτρα 19- 05- 2018

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Αλέξανδρος Δ. Καζάνης

Επί του ερωτήματος που έχετε θέσει με το με αριθμ. 
32 από 31-5-18 έγγραφό σας σχετικά τις επιδόσεις 
Διαταγής Πληρωμής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά τη διάταξη του άρθρου 20 παρ.1 του Συντάγ-
ματος «Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννο-

μης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να 
αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα 
ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει». Κατά τη δι-
άταξη του άρθρου 624 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 του Ν. 

Αριθμός Πρωτ. 32/31-5-2018

ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Προς τον κ. Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αριθμ. Γνωμ, .../2018

Προς: Τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων  
Δυτικής Στερεάς Ελλάδος - Πατρών
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4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23.7.2015) με έναρξη ισχύος 
την 1.1.2016 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
ένατου του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, η οποία 
ορίζει ότι οι διατάξεις για τις ειδικές διαδικασίες των 
άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τις κατατιθέμε-
νες από τις 1.1.2016 αγωγές, «1. Η έκδοση διαταγής 
πληρωμής μπορεί να ζητηθεί μόνον αν η απαίτηση 
δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντι-
παροχή και το ποσό χρημάτων ή χρεογράφων που 
οφείλεται είναι ορισμένο. 2. Δεν είναι δυνατόν να 
εκδοθεί διαταγή πληρωμής, και αν εκδοθεί είναι 
άκυρη, αν η επίδοση της πρέπει να γίνει σε πρόσω-
πο που η διαμονή του είναι άγνωστη, εκτός αν έχει 
αντίκλητο νόμιμα διορισμένο, σύμφωνα με το άρ-
θρο 142 ΚΠολΔ.». Κατά τη διάταξη του άρθρου 631 
ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρ-
το του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 
87/23.7.2015) με έναρξη ισχύος την 1.1.2016 σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου ένατου του άρθρου 
1 του ως άνω νόμου, η οποία ορίζει ότι οι διατάξεις 
για τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591645 
εφαρμόζονται για τις κατατιθέμενες από τις 1.1.2016 
αγωγές, «Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτε-
λεστό. Κατ’ εξαίρεση αναστέλλεται η εκτελεστότητα 
διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά προσώπου 
με άγνωστη διαμονή ή με διαμονή ή έδρα στο εξω-
τερικό όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση 
ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 632, επιτρέπεται 
όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με 
το άρθρο 724.». Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 
ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρ-
το του άρθρου 1 Ν. 4335/2015 (Α’ 87/23.7.2015) με 
έναρξη ισχύος την 1.1.2016, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του ως άνω νό-
μου, η οποία ορίζει ότι οι διατάξεις για τις ειδικές δι-
αδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για 
τις κατατιθέμενες από τις 1.1.2016 αγωγές, «1.0 
οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή 
πληρωμής έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, η 
οποία απευθύνεται στο καθ’ ύλην αρμόδιο Δικα-
στήριο του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωμής. 
Αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν 
την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δι-
καστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για 
την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγρα-
φο. 2. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής εί-
ναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή 
πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει 
την διαμονή ή την έδρα του στην Ελλάδα και τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει 
εκδοθεί κατά προσώπου που έχει τη διαμονή ή την 
έδρα του στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνω-
στη. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των 

περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.. 3. 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 631 η άσκηση της 
ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διατα-
γής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως, ο δικαστής του 
οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, μπορεί, 
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγή-
σει αναστολή με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκ-
δοθεί οριστική απόφαση για την ασκηθείσα ανακο-
πή. Η αναστολή αυτή δεν εμποδίζει την λήψη ασφα-
λιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 724. 4. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση κατά της οριστικής 
απόφασης, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφα-
ση που προσβάλλεται μπορεί, δικάζοντας κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ., έως τη συζήτηση 
της έφεσης, μετά από αίτηση του οφειλέτη, και εφό-
σον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης, να 
αναστείλει ολικά ή εν μέρει την εκτέλεση, ώσπου να 
εκδοθεί οριστική απόφαση, με τον όρο να δοθεί εγ-
γύηση, η οποία ορίζεται από την απόφαση που δια-
τάσσει την αναστολή ή και χωρίς εγγύηση. Με τις 
ίδιες προϋποθέσεις το δικαστήριο που δικάζει την 
έφεση μπορεί, σε κάθε στάση της δίκης, ύστερα από 
αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται με το δι-
κόγραφο της έφεσης ή με τις προτάσεις, να αναστεί-
λει την εκτέλεση σύμφωνα με το προηγούμενο εδά-
φιο. 5. Η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης κατά 
την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου παρέχεται 
και στην περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί αναστο-
λή της εκτέλεσης σύμφωνα με την παράγραφο 3. 6. 
Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπο-
ρεί να σωρευθεί και αίτημα ακυρώσεως των πράξε-
ων εκτελέσεως, οι οποίες ενεργούνται με βάση αυ-
τήν, αν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρ-
θρου 218 ΚΠολΔ. 7. Αν ο ανακόπτων δεν λάβει μέ-
ρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο συζητεί την 
υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την ανακο-
πή.». Κατά τη διάταξη του άρθρου 633 ΚΠολΔ, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του άρ-
θρου 1 του Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) με 
έναρξη ισχύος την 1.1.2016 σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του ως άνω νό-
μου, η οποία ορίζει ότι οι διατάξεις για τις ειδικές δι-
αδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για 
τις κατατιθέμενες από τις 1.1.2016 αγωγές, «1. Αν η 
ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα και 
οι λόγοι της είναι νόμιμοι και βάσιμοι, το δικαστήριο 
ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής. Διαφορετικά 
απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή 
πληρωμής. 2. Αν δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα 
ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η 
διαταγή πληρωμής μπορεί να επιδώσει πάλι τη δια-
ταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει το δικαίωμα να 
ασκήσει την ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέ-
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ντε (15) εργασίμων ημερών από τη νέα επίδοση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η αναστολή 
εκτέλεσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 
του προηγούμενου άρθρου. Αν περάσει άπρακτη 
και η παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής 
αποκτά δύναμη δεδικασμένου και είναι δυνατό να 
προσβληθεί μόνο με αναψηλάφηση.». Περαιτέρω 
οι διατάξεις του άρθρου 134 ΚΠολΔ, αφορούν επί-
δοση σε άγνωστο στην αλλοδαπή. Με το Ν. 
1334/1983 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση της 
Χάγης της 15.11.1965, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 
18η.9.1983 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επί-
δοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέ-
σεις. Ο δε Κανονισμός του Συμβουλίου Ε.Ε. με αριθ-
μό 1348/2000 της 29/5/2005 (L160/30.6.2000) με 
ισχύ 31.5.2001 «περί εκδόσεως και κοινοποιήσεως 
στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» και ο οποίος 
καθόρισε ίδιο τρόπο επίδοσης για τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις οσάκις 
μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβα-
σθεί σε ένα κράτος μέλος, προκειμένου να επιδοθεί 
η να κοινοποιηθεί και μόνο στις περιπτώσεις που η 
διεύθυνση του παραλήπτη είναι γνωστή (βλ. σχετι-
κή εγκύκλιο Υπουργού Δικαιοσύνης 82598/2001). 
Από την έναρξη ισχύος του πιο πάνω αναφερόμε-
νου Κανονισμού έπαυσε η ισχύς της Σύμβασης της 
Χάγης, για τις επιδόσεις σε κράτη μέλη της Ε.Ε. 
(εκτός Δανίας) για τους παραλήπτες γνωστής διαμο-
νής. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του ως άνω άρ-
θρου «1. Αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδο-
ση διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η 
επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, 
στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή 
σ’ αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση και 
για δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του 
πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγε-
ται το ειρηνοδικείο. Για έγγραφα που αφορούν την 
εκτέλεση, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρω-
τοδικών, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η εκτέ-
λεση, και για εξώδικες πράξεις, στον εισαγγελέα της 
τελευταίας στο εσωτερικό κατοικίας ή γνωστής δια-
μονής του παραλήπτη της επίδοσης και αν δεν 
υπάρχει κατοικία ή γνωστή διαμονή στο εσωτερικό, 
η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της 
πρωτεύουσας. 2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 
1 η παραγγελία για επίδοση πρέπει να περιέχει με 
ακρίβεια τον τόπο και τη διεύθυνση του παραλήπτη 
της επίδοσης. 3. Ο εισαγγελέας, όταν παραλάβει το 
έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στον Υπουργό των Εξωτερικών ο 

οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε 
εκείνον προς τον οποίον γίνεται η επίδοση.». Κατά 
τη διάταξη του άρθρου 135 ΚΠολΔ «1. Αν είναι 
άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής 
εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει 
να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του 
δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκ-
δίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του ει-
σαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη 
του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η περίληψη 
συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που 
ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονο-
ματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογρά-
φου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου 
για απόφαση, το διατακτικό, το δικαστήριο στο 
οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή τον 
υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος 
προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφα-
νιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να 
αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς 
και το είδος της πράξης. 2. Όποιος επισπεύδει την 
επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής μπορεί 
να δημοσιεύσει σε εφημερίδες προσκλήσεις προς 
καθέναν που γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη 
διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει 
να γίνει η επίδοση, να ανακοινώσει ενυπογράφως 
τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης δι-
εύθυνσής του, στη γραμματεία του πρωτοδικείου 
Αθηνών ή του πρωτοδικείου της τελευταίας κατοικί-
ας ή διαμονής του. Ως προς τις εφημερίδες εφαρμό-
ζεται ανάλογα η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού. 
Ο προσδιορισμός τους γίνεται από τον εισαγγελέα 
που είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο 134 πα-
ράγραφος 1, ύστερα από αίτηση εκείνου που επι-
σπεύδει την επίδοση. Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε 
εμφανές μέρος των εφημερίδων και μάλιστα σε δύο 
φύλλα που απέχουν μεταξύ τους οκτώ ημέρες. Στις 
προσκλήσεις που δημοσιεύονται με τον τρόπο αυ-
τόν δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ο λόγος, για 
τον οποίο ζητούνται τα στοιχεία. Αν, ύστερα από 
οκτώ ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση, δεν 
φτάσει ανακοίνωση σε καμιά από τις γραμματείες 
αυτές, ισχύει το τεκμήριο ότι ο τόπος ή η συγκεκρι-
μένη διεύθυνση διαμονής του παραλήπτη της επί-
δοσης είναι άγνωστα και η ανταπόδειξη αποκλείε-
ται. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται 
και στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Εξωτερικών 
βεβαιώσει ότι δεν είναι δυνατή η αποστολή του εγ-
γράφου σε πρόσωπο που διαμένει ή εδρεύει στο 
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εξωτερικό.». Κατά τη διάταξη του άρθρου 142 
ΚΠολΔ «1. Κάθε διάδικος ή άλλος ενδιαφερόμενος 
μπορεί να διορίσει αντίκλητο για να παραλαμβάνει 
τα έγγραφα που του κοινοποιούνται. Ο διορισμός 
γίνεται για όλες ή ορισμένες από τις δικαστικές ή 
εξώδικες επιδόσεις που του απευθύνονται και αφο-
ρούν μία ή περισσότερες ή όλες τις υποθέσεις του. 
Ο διορισμός γίνεται με δήλωση στη γραμματεία του 
πρωτοδικείου της κατοικίας του και αν τη δήλωση 
την κάνει κάτοικος του εξωτερικού, γίνεται στη 
γραμματεία του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας. 
Στη δήλωση αναφέρεται με ακρίβεια η διεύθυνση 
της κατοικίας ή του γραφείου του αντικλήτου. Η δή-
λωση γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρε-
ξούσιο. Ο αρμόδιος υπάλληλος της γραμματείας 
συντάσσει έκθεση που υπογράφει ο ίδιος και εκεί-
νος που κάνει τη δήλωση και καταχωρίζεται σε ευ-
ρετήριο με την αλφαβητική σειρά των επωνύμων. 2. 
Με τον τρόπο της παραγράφου 1 γίνεται και η αντι-
κατάσταση ή η ανάκληση του αντικλήτου, η οποία 
σημειώνεται κάτω από την πράξη του διορισμού. Το 
ίδιο ισχύει και όταν ο .αντίκλητος δηλώσει παραίτη-
ση. 3. Η εξουσία του αντικλήτου παύει α) όταν πε-
θάνει, β) όταν περατωθεί η υπόθεση ή η πράξη για 
την οποία διορίστηκε, γ) δύο πλήρεις ημέρες μετά 
την ανάκληση του αντικλήτου ή την παραίτησή του. 
4. Μπορεί να διοριστεί έγκυρα αντίκλητος και με 
ρήτρα σε σύμβαση. Στον αντίκλητο που διορίστηκε 
με τον τρόπο αυτόν, και μάλιστα στη διεύθυνσή του 
που αναφέρεται στη σύμβαση, ύστερα από παραγ-
γελία του αντισυμβαλλομένου ή των καθολικών ή 
ειδικών διαδόχων του, γίνεται η επίδοση όλων των 
εξώδικων ή διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέ-
ση με τη σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι αποφάσεις ή πράξεις που επιβάλλουν αυτοπρό-
σωπη ενέργεια από τον παραλήπτη της επίδοσης, 
εκτός αν η σύμβαση έχει ρητά διαφορετική ρύθμι-
ση. Σε περίπτωση αμφιβολίας η επίδοση στον αντί-
κλητο που διορίστηκε με σύμβαση, είναι δυνητική. 
Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και γι’ αυτούς τους 
αντικλήτους, αλλά η ανάκληση ή η παραίτηση ισχύ-
ει απέναντι στον αντισυμβαλλόμενο ή στους καθο-
λικούς ή ειδικούς διαδόχους του μόνο από την κοι-
νοποίησή της σ’ αυτούς και μόνο αν περιέχει διορι-
σμό άλλου αντικλήτου στην ίδια πόλη, με σημείω-
ση της συγκεκριμένης διεύθυνσής του. Τα ίδια ισχύ-
ουν και σε περίπτωση που μεταβληθεί η διεύθυνση 
του διορισμένου αντικλήτου, η οποία είχε δηλωθεί 
στη σύμβαση ή στο μεταγενέστερο διορισμό του. 5. 
Ο αρμόδιος γραμματέας στέλνει αντίγραφα των δη-
λώσεων των παραγράφων 1 και 2 στο γραμματέα 
του πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος τα καταχωρίζει 

σε ευρετήριο με την αλφαβητική σειρά των επωνύ-
μων.».

Η δε διάταξη του άρθρου 624 παρ.2 ΚΠολΔ, ως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή της, όριζε ότι δεν 
μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και η έκδο-
σή της είναι άκυρη, αν η επίδοσή της πρέπει να γίνει 
σε πρόσωπα που διαμένουν στην αλλοδαπή ή είναι 
άγνωστης διαμονής. Επίσης, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 626 παρ.2α και 630 στοιχ.β’ ΚΠολΔ, τόσο 
η αίτηση (ή η έκθεση) για την έκδοση διαταγή πλη-
ρωμής, όσο και η ίδια η διαταγή πληρωμής πρέπει 
να μνημονεύουν, μεταξύ άλλων, την κατοικία και 
τη διεύθυνση του καθ’ ου η αίτηση και η διαταγή. 
Σύμφωνα δε με τα άρθρα 632 παρ.1 και 633 παρ.2 
ΚΠολΔ, κατά της διαταγής πληρωμής, η οποία απο-
τελεί τίτλο εκτελεστό (ΚΠολΔ 631 και 904 παρ.2ε ), 
ως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους, ο καθ’ ου 
η διαταγή οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει ανακο-
πή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοσή της, 
αν δε η ανακοπή αυτή δεν ασκηθεί εμπροθέσμως, 
ο δανειστής μπορεί να επαναλάβει την επίδοση 
της διαταγής πληρωμής και ο οφειλέτης δικαιούται 
να ασκήσει νέα ανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας η δι-
αταγή πληρωμής αποκτά την ισχύ δεδικασμένου 
και υπόκειται μόνο σε αναψηλάφηση. Από τις δια-
τάξεις αυτές συνάγεται ότι για την έκδοση έγκυρης 
διαταγής πληρωμής απαιτείται, ως αρνητική διαδι-
καστική προϋπόθεση, να μη διαμένει στην αλλοδα-
πή και να μην είναι άγνωστης διαμονής το πρόσωπο 
κατά του οποίου ζητείται η διαταγή, εκ του ότι δε α) 
ως διαμονή νοείται ο τόπος στον οποίο το πρόσω-
πο είναι εγκατεστημένο φυσικώς, β) ο τόπος αυτός 
δεν συμπίπτει αναγκαίως με την κατοικία του προ-
σώπου κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού 
Κώδικα, διακρίνεται δε σαφώς από την κατοικία του 
άρθρου 128 παρ.2 του ΚΠολΔ (οικία ή διαμέρισμα), 
και γ) κατά γενικό δικονομικό κανόνα, συνάγεται ιδί-
ως από τη διάταξη του άρθρου 73 του ΚΠολΔ, οι 
δια δικαστικές προϋποθέσεις (θετικές ή αρνητικές) 
πρέπει να συντρέχουν κατά τη διενέργεια της πρά-
ξεως για το έγκυρο της οποίας απαιτούνται, παρα-
πέμπει ότι ο οφειλέτης, κατά του οποίου ζητείται δι-
αταγή πληρωμής, πρέπει να είναι εγκαταστημένος 
(σωματικά παρών) σε γνωστό τόπο της ελληνικής 
επικράτειας κατά το χρόνο της επιδόσεως της δια-
ταγής. Μεταγενέστερα γεγονότα, τα οποία δεν μπο-
ρεί να γνωρίζει ο δικαστής που εκδίδει τη διαταγή, 
δεν είναι νοητό να οπισθενεργούν και να βλάπτουν 
το κύρος της. Επομένως, αν μετά την έκδοση της δι-
αταγής πληρωμής ο οφειλέτης εγκατασταθεί, έστω 
και προσωρινώς, στην αλλοδαπή ή η διαμονή του 
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καταστεί άγνωστη (κατά την έννοια του άρθρου 135 
παρ.1 ΚΓΙολΔ), η διαταγή πληρωμής, κατά την έκ-
δοση της οποίας συνέτρεχε η ως άνω αρνητική δι-
αδικαστική προϋπόθεση, διαφυλάσσει το κύρος 
της, παραμένει όμως ανενεργή εωσότου ο καθ’ ου 
αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή στην ημεδα-
πή, αφού η διάταξη του άρθρου 624 παρ.2 ΚΠολΔ, 
πριν την αντικατάστασή της, θέτοντας την ως άνω 
αρνητική προϋπόθεση, εμπεριείχε αυτοθρόως και 
απαγόρευση της με οποιοδήποτε τρόπο επιδόσεως 
της διαταγής στο πρόσωπο που διέμενε στο εξω-
τερικό ή ήταν αγνώστου διαμονής. Η προεκτεθεί-
σα ερμηνευτική εκδοχή προαγόταν απ’ το ότι ο νο-
μοθέτης, έχοντας θεσπίσει απλή διαδικασία για την 
έκδοση της διαταγής πληρωμής και ιδίως τις προ-
αναφερθείσες σύντομες προθεσμίες, θέλησε συνά-
μα, με τη ρύθμιση του άρθρου 624 παρ.2 ΚΠολΔ, 
ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του, να αποτρέ-
ψει την επίδοση της διαταγής πληρωμής υπό τους 
όρους των άρθρων 134 έως 137 ΚΠολΔ και να δια-
σφαλίσει έτσι στον οφειλέτη τη δυνατότητα αποτε-
λεσματικής δικαστικής προστασίας, κατά το πνεύμα 
των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.1 του Συντάγμα-
τος και 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (κυρ. 
ΝΔ 53/1974) (ΟλΑΠ 10/1996). Εξάλλου κατά τη 
διά ταξη του άρθρου 630Α’ ΚΠολΔ, όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 8 παρ.6 Ν. 2819/2000, η διατα-
γή πληρωμής. που δεν έχει επιδοθεί εντός δύο (2) 
μηνών από την έκδοση της καθίσταται αυτοδικαί-
ως άκυρη- ανίσχυρη (βλ. και ΑΠ 948/2007, ΕφΠα-
τρών 430/2006 κα). Το άκυρο της επιδόσεως ισο-
δυναμεί με ανυπαρξία επίδοσης εντός της δίμηνης 
προθεσμίας. Η προθεσμία δε των δύο μηνών ισχύει 
και για εκείνους που κατά τον χρόνο εκδόσεως της 
διαταγής πληρωμής κατοικούσαν στην αλλοδαπή 
(βλ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Στεφ., η ανακοπή κατά δι-
αταγής πληρωμής εκδ. 2001, σελ. 75 επ.). Κατ’ ακο-
λουθία των ανωτέρω, η επίδοση της διαταγής πλη-
ρωμής σε καθ’ ου, κατά τον χρόνο που ήταν σωμα-
τικώς εγκατεστημένος στο εξωτερικό, τυγχάνει άκυ-
ρη. Το άκυρο της ανωτέρω επιδόσεως ισοδυναμεί 
με ανυπαρξία επιδόσεως της διαταγής πληρωμής, 
ενώ περαιτέρω αν δεν αποδειχθεί ότι έγινε άλλη 
έγκυρη επίδοσή της και, επομένως, εφόσον η τε-
λευταία δεν επιδόθηκε εντός διμήνου από την έκ-
δοσή της, αποβάλλει την ισχύ της (ΜΠρΠατρών 
905/2005). Η απαγόρευση αυτή είναι απόλυτη και 
για τα κατοικούντα ή εδρεύοντα στην αλλοδαπή 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα διορι-
σμένο αντίκλητο ή νόμιμο αντιπρόσωπο στην ημε-
δαπή και δεν δύναται να επιδίδεται σ’ αυτούς (Πο-

δητημάς σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΚΠολΔ, υπό 
άρθρο 624 αριθμ. 16, Ράμμος, ΣχΠολΔ V 415), κα-
θόσον σύμφωνα με την κρατούσα ερμηνεία του άρ-
θρου 624 παρ.2, ως ίσχυε, αποκλειόταν όχι μόνο η 
πλασματική επίδοση κατά τα άρθρα 134-137, αλλά 
και κάθε άλλη εναλλακτική μέθοδος γνωστοποίη-
σης, συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης σε αντί-
κλητο (βλ. Ποδηματάς, ανωτ.). Στην δε περίπτωση 
που η επίδοση απευθύνεται σε νομικό πρόσωπο, 
κρίσιμη για τον προσδιορισμό της έννοιας της δια-
μονής είναι η πραγματική έδρα του νομικού προσώ-
που (βλ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, ΕΠολΔ 2009, 337, 338). 
Επομένως, εγκύρως εκδίδεται διαταγή πληρωμής 
εναντίον νομικού προσώπου, το οποίο κατά το χρό-
νο έκδοσής της έχει πραγματική έδρα στην Ελλάδα, 
στην οποία ασκείται η διοίκησή του, έστω και αν φέ-
ρεται να έχει καταστατική έδρα στην αλλοδαπή (Εφ-
Πειρ 524/2002 ΔΕΕ 2003, 76). Περαιτέρω, ως κρί-
σιμος χρόνος, κατά τον οποίο ο οφειλέτης θα πρέ-
πει να είναι εγκατεστημένος (σωματικά παρών) σε 
γνωστό μέρος της ημεδαπής, θεωρείται αποκλειστι-
κά ο χρόνος έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Συ-
νεπώς, εφόσον ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερι-
κό, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση διαταγής πληρω-
μής εναντίον του, έστω και αν αυτός διατηρεί ορι-
σμένη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατ’ άρθρ. 128 
παρ.2, στην οποία μπορεί να λάβει χώρα επίδοση 
της διαταγής πληρωμής χωρίς να απαιτείται ενερ-
γοποίηση των άρθρων 134 - 137 ΚΠολΔ. Τέλος η 
κατά τα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ διαταγή πληρωμής 
δεν αποτελεί μεν δικαστική απόφαση, αλλά υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις δημιουργείται βάσει αυ-
τής δεδικασμένο. Τούτο συμβαίνει, εκτός των περι-
πτώσεων των άρθρων 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 
εδαφ. γ ΚΠολΔ, (άσκησης, δηλαδή, από τον οφει-
λέτη εμπρόθεσμης ανακοπής μετά την επίδοση σ’ 
αυτόν της διαταγής πληρωμής και απορρίψεως αυ-
τής κατ’ ουσίαν (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ) ή δεύ-
τερης επίδοσης της διαταγής πληρωμής και άπρα-
κτης της δεκαήμερης (ήδη δεκαπενθήμερης) προθε-
σμίας προς άσκηση ανακοπής ή απόρριψη της τυχόν 
ασκηθείσης ανακοπής) και στην περίπτωση κατά την 
οποία ο οφειλέτης, πριν η διαταγή πληρωμής απο-
κτήσει ισχύ δεδικασμένου, ασκήσει ανακοπή κατά 
της επισπευδομένης σε βάρος του, δυνάμει της δι-
αταγής πληρωμής, αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 
933 ΚΠολΔ) και απορριφθεί αυτή τελεσίδικα κατ’ 
ουσίαν. Διότι στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο 
θα διαγνώσει παρεμπιπτόντως της ύπαρξη της αξι-
ώσεως για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρω-
μής και συνεπώς το ζήτημα αυτό θα καλυφθεί από 
το δεδικασμένο. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, 
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το δεδικασμένο δεν πηγάζει στην κυριολεξία από τη 
διαταγή πληρωμής αλλά από την τελεσίδικη από-
φαση που απορρίπτει την ανακοπή κατά της εκτελέ-
σεως (ΑΠ 1278/2008). Σημειωτέον δε ότι η διατα-
γή πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, αν η 
κατ’ αυτής ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ 
απορριφθεί ως εκπρόθεσμη ή για τυπικούς λόγους. 
Το δεδικασμένο μιας τέτοιας απορριπτικής απόφα-
σης εκτείνεται μόνο στο δικονομικό ζήτημα, που 
κρίθηκε. Αντίθετα η τελεσίδικη κατ’ ουσίαν απόρ-
ριψη της ως άνω ανακοπής προκαλεί δεδικασμένο, 
που καλύπτει τις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς 
και εκείνες που μπορούσαν να προταθούν και δεν 
προτάθηκαν, με την εξαίρεση βέβαια εκείνων, που 
στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα, που μπορεί να 
ασκηθεί και με κύρια αγωγή (ΟλΑΠ 8/2017).

Από τα προαναφερθέντα και τα διαλαμβανόμενα 
στην μείζονα σκέψη της παρούσης, προκύπτουν τα 
κάτωθι: α) ότι ο νόμος 4335/2015 εισήγαγε σημα-
ντικές νομοθετικές τροποποιήσεις στη διαδικασία 
εκδόσεως της διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, στο 
άρθρο 624 παρ.2 καταργήθηκε η αρνητική διαδικα-
στική προϋπόθεση να μη διαμένει ο καθ’ ου η δια-
ταγή πληρωμής στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο’ εκ-
δόσεώς της και είναι επιτρεπτή πλέον η έκδοση δια-
ταγής πληρωμής και κατά προσώπων κατοικούντων 
ή διαμενόντων στην αλλοδαπή. Όσον αφορά δε 
τους αγνώστου διαμονής, η έκδοση διαταγής πλη-
ρωμής παραμένει μη επιτρεπτή, εκτός αν το αγνώ-
στου διαμονής πρόσωπο έχει νόμιμα διορισμένο 
αντίκλητο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 142 
ΚΠολΔ. Με τη νέα διάταξη του εδ.2 του άρθρου 
631, όταν εκδίδεται διαταγή πληρωμής κατά προ-
σώπου που έχει άγνωστη διαμονή ή κατοικεί ή έχει 
έδρα στο εξωτερικό, καθιερώνεται αυτοδίκαιη ανα-
στολή της εκτελεστότητάς της. Έτσι, με τα άρθρο τέ-
ταρτο του νόμου 4335/2015 ορίζεται ότι όσο διαρ-
κεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 632, αναστέλλεται η εκτελεστό-
τητα της διαταγής πληρωμής, επιτρέπεται όμως να 
ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρ-
θρο 724. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε πε-
ρίπτωση που ο καθ’ ου κατοικεί στην αλλοδαπή ή 
διαμένει στην αλλοδαπή (ή είναι άγνωστης διαμο-
νής αλλά έχει διορισμένο αντίκλητο στην Ελλάδα), 
δηλ. και ακόμη η εκτέλεση της διαταγής κατά του 
οφειλέτη κατοίκου αλλοδαπής θα γίνει επί περιου-
σιακών του στοιχείων ευρισκομένων στην Ελλά-
δα. Η δε δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων 
υπέρ του δανειστή αποτελεί επαρκή εγγύηση προ-
στασίας του, σε επίρρωση της ήδη κρατούσας γνώ-
μης, ότι η αναστολή της εκτελεστότητάς της διατα-

γής πληρωμής δεν εμποδίζει την δραστικότητά της 
ως τίτλου για την λήψη των μέτρων του άρθρου 724 
ΚΠολΔ (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Στ., οι νομοθετικές τρο-
ποποιήσεις του Ν 4335/2015 στη διαδικασία έκδο-
σης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον 
της ανακοπής, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πο-
λιτικής Δικονομίας, τ. 2/2016 σελ. 134). Επίσης στο 
άρθρο ένατο παρ.2 Ν. 4335/2015, ρητά ορίστηκε 
ότι το νέο άρθρο 624 παρ.2 ΚΠολΔ αφορά διαταγές 
πληρωμής που εκδόθηκαν μετά την 1- 1-2016 ύστε-
ρα από την κατάθεση σχετικών αιτήσεων μετά την 1 
-1-2016. β) Ως προς δε τη διαταγή πληρωμής που 
είχε εκδοθεί πριν την 1η-1-2016, δεν θα μπορούσε 
να εκδοθεί και η έκδοσή της θα ήταν άκυρη, αν η 
επίδοσή της έπρεπε να γίνει σε πρόσωπα που δια-
μένουν στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής. 
Η απαγόρευση αυτή είναι απόλυτη και για τα κατοι-
κούντα ή εδρεύοντα στην αλλοδαπή φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα διορισμένο αντί-
κλητο ή νόμιμο αντιπρόσωπο στην ημεδαπή και δεν 
δύναται να επιδίδεται σ’ αυτούς. Συνεπώς, εφόσον 
ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό, δεν είναι επι-
τρεπτή η έκδοση διαταγής πληρωμής εναντίον του, 
έστω και αν αυτός διατηρεί ορισμένη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα. Το κύρος της δεν θίγεται όμως, εάν ο 
οφειλέτης διαθέτει γνωστή διαμονή κατά τον χρόνο 
εκδόσεώς της, αλλά εκ των υστέρων η διαμονή του 
κατέστη άγνωστη κατά την έννοια του άρθρου 135 
παρ.1 ΚΠολΔ, πλην όμως παραμένει ανενεργή έως 
ότου ο καθού να αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμο-
νή στην Ελλάδα.

Ενόψει των ανωτέρω, η εκδοθείσα διαταγή πληρω-
μής προ της 1η-1-2016, που αρχικά επιδόθηκε σε 
καθ’ ου γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός 
της Ελλάδος, ο οποίος σήμερα έχει εγκατασταθεί, 
έστω και προσωρινώς, στην αλλοδαπή ή η διαμο-
νή του έχει καταστεί άγνωστη, διαφυλάσσει το κύ-
ρος της, παραμένει όμως ανενεργή εωσότου ο καθ’ 
ου αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή στην ημεδα-
πή και δεν δύναται να επιδοθεί υπό τους όρους των 
άρθρων 134 έως 137 ΚΠολΔ όσο χρόνο έχει άγνω-
στη διαμονή ή κατοικεί ή έχει έδρα στο εξωτερικό, 
ούτε στον νόμιμο διορισμένο αντίκλητο κατ’ άρθρο 
142 ΚΠολΔ.-

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αγρινίου

Γεώργιος Α. Πέτρος

Εισαγγελέας Πρωτοδικών
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Σ τις 19 και 20 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν στην έδρα της Ομοσπονδίας η Τακτική και 
Έκτακτη Συνέλευση των αντιπροσώπων της.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής είναι τα κάτωθι:

1. Πεπραγμένα Εκτελεστικής Γραμματείας

2. Απολογισμός προηγούμενου χρόνου

3. Προϋπολογισμός επόμενου χρόνου

Και το θέμα της Έκτακτης είναι:

Ενημέρωση για ΚΕΔΕ - Επεξεργασία πρότασης για αύξηση αμοιβών - Λήψη απόφασης

Εισηγητής: Χρήστος Βλάχος

ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε.Γ. Ο.Δ.Ε.Ε.  
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 εθιμοτυπική επίσκεψη του Προέ-
δρου της Ο.Δ.Ε.Ε. κ. Γεωργίου Μήτση και μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας με 
το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιχάλη Καλογήρου. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου κ. Γεωργίου Σάρλη όπου συζητήθηκαν βασικά κλαδικά ζητήματα και δρο-
μολογήθηκε νέα επίσημη συνάντηση του Υπουργού με το σύνολο της Εκτελεστικής 
Γραμματείας προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν τον κλάδο.
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Ο μεσαιωνικός κόσμος ξεκίνησε 
την χριστιανική του ιστορία με 
τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και το 

όραμά του. Ο κόσμος αυτός δεν υπήρ-
ξε ένας κόσμος ειρήνης αλλά ένας κό-
σμος συνεχών πολέμων, μικρών ή μεγά-
λων, ο οποίος όμως καλλιέργησε και οι-
κοδόμησε πράξεις ανοχής των χριστια-
νών και των χριστιανικών εκκλησιών ένα-
ντι όλων, σε όλη την ρωμαϊκή οικουμένη, 
σε Ανατολή και Δύση.

Η Σύνοδος της Χαλκηδόνας το 451 δια-
κήρυξε την ύπαρξη πέντε επισκοπών των 
πέντε πατριαρχείων, ήτοι Ρώμης, Ιερο-
σολύμων, Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και 
Κωνσταντινούπολης, με ιδιαίτερη αυθεντία. Μόνο η πρώ-
τη βρισκόταν στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, με απο-
τέλεσμα, όταν τα δύο τμήματά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορί-
ας άρχισαν να διαφοροποιούνται, οι χριστιανοί της Δύσης 
είχαν μόνο την επισκοπή της Ρώμης για να απευθυνθούν. 
Αναπόφευκτα, η Ρώμη κατέστη η σημαντικότερη από θεο-
λογική και στην συνέχεια από εκκλησιαστική και πολιτική 
άποψη στην Δύση1.

Η Ρώμη λοιπόν ανέκαθεν ήταν σημαντική για τους χριστια-
νούς, όχι μόνο επειδή υπήρξε η πρώτη πόλη της Αυτοκρα-
τορίας αλλά και γιατί εκεί μαρτύρησαν κατά την παράδοση 
οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος2, ενώ, από τους πρωτοχρι-
στιανικούς αιώνες ακόμη, ο επίσκοπος της Ρώμης είχε τον 
τίτλο του πάπα, από το λατινικό «papa» που σήμαινε «πατέ-
ρας», καθιερώνοντας τιμητικά η αναγνώριση ότι η Εκκλησία 
της Ρώμης είχε ιδρυθεί από τον ίδιο τον απόστολο Πέτρο3. 

Συγκεκριμένα, η εξουσία του επισκόπου της Ρώμης θεωρή-
θηκε ότι πήγαζε από τις εντολές του Ιησού προς τον από-

1.  Τζόναθαν Χιλ, Η Ιστορία του Χριστιανισμού, μτφρ. Βασίλης Αδρα-
χτάς, Ουρανός, Αθήνα 2010, σελ. 167.

2.  Ό. π., σελ. 167.

3.  Κωνσταντίνος Γ. Αθανασόπουλος, Ancilla Theologiae: Το φιλο
σοφείν και το θεολογείν κατά το Μεσαίωνα και το Βυζάντιο, Παρου-
σία, Αθήνα 2004, σελ. 27.

στολο Πέτρο4, σύμφωνα με τις οποίες ο 
Χριστός, αφού οικοδόμησε την Εκκλησία 
Του, μεταβίβασε την διακυβέρνησή της 
στον Πέτρο και στην συνέχεια στους δια-
δόχους του, παρότι δεν υπάρχει κάποια 
ιστορική ένδειξη ότι ο απόστολος Πέ-
τρος υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Ρώ-
μης, αφού η Εκκλησία της Αιώνιας Πόλης 
ιδρύθηκε από χριστιανούς εμπόρους που 
συναλλάσσονταν συχνά με την Ανατολή. 
Όμως, ακόμη και αν δεχθούμε ότι αυτό 
συνέβη, τότε θα συνέβη μετά τον απόστο-
λο Παύλο, οπότε ο τελευταίος θα πρέπει 
να θεωρηθεί ο διοργανωτής της Εκκλη-
σίας της Ρώμης5. Η υποβάθμιση αυτή του 

Παύλου από τον Ρωμαιοκαθολικισμό σκοπό είχε και έχει 
την εδραίωση του παπικού εξουσιαστικού πρωτείου, παρό-
τι το «πρωτείο» για την χριστιανική Εκκλησία αποτελεί πρω-
τείο τιμής και όχι εξουσίας6.

Πάντως, αυτή υπήρξε η παπική αρχή της εκ Πέτρου αποστο-
λικής διαδοχής στον ρωμαιοκαθολικό θρόνο, νομιμοποιώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο την παπική δικαιοδοσία επί της χρι-
στιανικής οικουμένης. Έτσι, ο κάθε πάπας ανέβαινε στον επι-
σκοπικό θρόνο διαδεχόμενος τον ίδιο τον Πέτρο, έχοντας τις 
ίδιες νομικές εξουσίες με αυτόν, χωρίς όμως να έχει και τις 
αντίστοιχες προσωπικές αρετές του αποστόλου. Με αυτόν 
τον τρόπο γινόταν η διάκριση μεταξύ του παπικού αξιώμα-
τος και του προσώπου του πάπα, δικαιολογώντας έτσι την 
πιθανή ακαταλληλότητα του κάθε ποντίφικα που ανερχό-
ταν στον θρόνο της Ρώμης, ο οποίος διατηρούσε την εξου-
σία του λόγω του αξιώματος και της θέσης του αποστόλου 

4.  Ματθαίος, ιστ ,́ 18 – 19 & Ιωάννης, κα ,́ 15 – 17.

5.  Χριστόφορος Ε. Λιναρδάκης, «Πάπας και διαδοχή του αποστόλου 
Πέτρου», Ορθόδοξη Μαρτυρία, τχ. 115, Λευκωσία Άνοιξη – Καλο-
καίρι 2018, σελ. 44.

6.  Βασίλειος Χαραλάμπους, «Περί του παπικού εξουσιαστικού πρω-
τείου», Ορθόδοξη Μαρτυρία, τχ. 115, Λευκωσία Άνοιξη – Καλοκαίρι 
2018, σελ. 49 – 50.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Χρήστος Μιχ. Μιχαλόπουλος

Πρόεδρος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης

Θυρεός της Αγίας Έδρας
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Πέτρου και όχι λόγω του προσώπου του7. Πάντως, πρέπει 
να γίνει σαφές ότι οι παραπάνω εντολές του Ιησού προς τον 
απόστολο Πέτρο περί πρωτοκαθεδρίας αντικρούονται από 
άλλες8, σύμφωνα με τις οποίες η εξουσία αυτή δίδεται σε 
όλους τους μαθητές Του ανεξαιρέτως, περιορίζοντας έτσι 
την φύση και τα όρια της παπικής εξουσίας. Αυτό το θέμα, 
καθ’ όλη την διάρκεια του Μεσαίωνα, ερμηνεύονταν κατά το 
δοκούν, αποτελώντας ένα σημαντικότατο αμφιλεγόμενο ζή-
τημα της εποχής9.

Πάντως, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πιστεύοντας ίσως, 
όχι στον πνευματικό Μεσσία αλλά στον Μεσσία που πρέ-
πει να απλώσει την εξουσία του σε όλη την γη, αναζήτησε 
για τον σκοπό αυτόν έναν πνευματικό εκπρόσωπο της πολι-
τικής και ιεραρχικής Του δύναμης. Έτσι εμφανίσθηκε η ιδέα 
του αντιπροσώπου του Θεού επί της γης με ορατή κεφαλή 
της χριστιανικής θεοκρατίας τον πάπα10. Εξάλλου, η Ρωμαϊ-
κή Αυτοκρατορία χρειαζόταν μία συνέχεια στην Δύση και η 
αιώνια πόλη, η Ρώμη, ήταν ανέκαθεν ένα σύμβολο για τον 
χριστιανισμό.

* * *

Μέχρι τον 4ο αιώνα, ο πάπας είχε τα περισσότερα εκκλη-
σιαστικά προνόμοια της Αυτοκρατορίας, από τον 5ο αιώνα 
όμως και μετά υπήρξε δέσμιος των ηγεμόνων της Δύσης, 
αναγκάζοντάς τον να απομακρύνεται σταδιακά από την επιρ-
ροή της Ανατολής11. Και αυτό συνέβη το 476 όταν το δυτικό 
τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έπαψε να υπάρχει. Τότε, 
η πτώση της Ρώμης και η εισδοχή βαρβαρικών φυλών στο 
δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανάγκασε τον 
πάπα, πέρα από τα πνευματικά του καθήκοντα, να αναλάβει 
και εθναρχικό ρόλο για την προστασία των Ρωμαίων, ακο-
λουθώντας, για να ενισχύσει τον θρόνο του, κοσμική πολιτι-
κή, αφού στην δυτική διαμελισμένη Ευρώπη του 5ου αιώνα, 
ο μοναδικός συγκροτημένος και ενοποιητικός δεσμός ήταν η 
παπική Εκκλησία12. Απέναντι στο ανατολικό τμήμα της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας που διέθετε θεσμούς τελεσφόρους, 
η Δύση εμφάνιζε αρχαϊκή πολιτική δομή13∙ απέναντι στην 
χριστιανική Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης που ζούσε 
στην σκιά του αυτοκράτορα, η Εκκλησία της Ρώμης αναγκά-

7.  Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, τμ. Β :́ Από το 
Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση, μτφρ. Γιώργος Ε. Χρηστίδης, 
Κριτική, Αθήνα 2006, σελ. 90.

8.  Ματθαίος, ιη ,́ 18 & Ιωάννης, κ ,́ 23.

9.  Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, ό. π., σελ. 92.

10.  Νικόλαος Ι. Μπελιάεφ, Η θεμελιώδης αρχή του Ρωμαϊκού Καθο
λι κισμού, μτφρ. Κωνσταντίνος Λώτσος, εκ του τυπογραφείου της 
Αγιοτάτης Συνόδου, εν Πετρουπόλει 1901, σελ. 7.

11.  Κωνσταντίνος Γ. Αθανασόπουλος, Ancilla Theologiae: Το φιλο
σοφείν και το θεολογείν κατά το Μεσαίωνα και το Βυζάντιο, ό.π., σελ. 
27.

12.  Ό. π., σελ. 27 & Μάρκος Φώσκολος, Η πορεία 20 αιώνων του λαού 
του Θεού – Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, Πορεία Πνευματική, 
Αθήνα 1987, σελ. 139.

13.  Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλής, Η μεσαιωνική Δύση (5ος – 15ος αι.), 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 158.

σθηκε να υποκαταστήσει τον ρόλο των ανύπαρκτων ή υπό 
κατάρρευση κρατικών θεσμών14. 

Έτσι, από τα τέλη του 5ου μέχρι τον 8ο αιώνα, αναπτύχθηκε 
στην δυτική Ευρώπη ένα ισχυρό εκκλησιαστικό δίκτυο δι-
ακυβέρνησης, το οποίο σταδιακά αντικατέστησε την κοσμι-
κή εξουσία της Παλαιάς Ρώμης15. Οι πάπες, εκτός από την 
σταθεροποίηση του πνευματικού και ιεραποστολικού τους 
έργου στην Ευρώπη, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την 
προσωπική και πολιτική τους ύπαρξη στην Ρώμη16, ανα-
πτύσσοντας ένα πρότυπο συγκεντρωτικής εξουσίας, προτού 
ακόμη εμφανισθούν τα ευρωπαϊκά κράτη17. Μάλιστα, για 
την ιεραρχική δομή της εξουσίας αυτής που είχε αναπτύχθεί 
μετά τον 2ο αιώνα στην Εκκλησία της Ρώμης, ακολουθήθη-
κε το θεσμικό συγκεντρωτικό πρότυπο της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας18, με αποτέλεσμα ο εληνορωμαϊκός πολιτισμός 
να επιρρεάσει και ενίοτε να διαμορφώσει πολλές από τις θε-
σμικές ρυθμίσεις της δυτικής Ευρώπης από τον 6ο μέχρι τον 
10ο αιώνα19. Με αυτόν τον τρόπο, οι πάπες άρχισαν να προ-
βάλλουν εμφατικά την εκκλησιαστική τους αυθεντία, να πα-
ρουσιάζουν ηγεμονικές τάσεις και να περιβάλλονται με πο-
λιτικές εξουσίες.

Πρώτα ο πάπας Πελάγιος, κατά τα τέλη του 6ου αιώνα, προέ-
βαλλε την Ρώμη ως υπερέχουσα πόλη ολόκληρης της Ιταλί-
ας20, ενώ αυτή η παπική εξουσία ενισχύθηκε από τον πάπα 
Γρηγόριο τον Α΄ τον Μέγα, ο οποίος αναμόρφωσε την παπι-
κή αυλή, οργάνωσε τα οικονομικά της Εκκλησίας, παρήγαγε 
ποικίλο κοινωνικό έργο, συγκρότησε ιεραποστολές, σύνα-
ψε ειρήνη και εκχριστιάνισε τους Λομβαρδούς. Έτσι, ο Γρη-
γόριος, έχοντας επίγνωση του γοήτρου που απέκτησε, ονό-
μασε τον εαυτό του «servus servorum Dei», δηλαδή «δού-
λο των δούλων του Θεου», τίτλο που φέρουν από τότε όλοι 
οι πάπες21. 

Από τότε βλάστησε ο σπόρος της δημιουργίας του παπικού 
κράτους22, τον οποίο πότισαν οι κλυδωνισμοί της Αυτοκρα-
τορίας ήδη από τον 7ο αιώνα, σε συνδυασμό με την εμφάνι-
ση του Ισλάμ, το οποίο άρχισε να καταλαμβάνει εδάφη της 

14.  Θεόδωρος Κοντίδης, «Καμπές στην Ιστορίας του Καθολικισμού», 
στο Θεόδωρος Κοντίδης (επιμ.), Ο Καθολικισμός, Ελληνικά Γράμ-
ματα, Αθήνα 2000, σελ. 24.

15.  Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, ό. π., σελ. 71.

16.  Κωνσταντίνος Γ. Αθανασόπουλος, Ancilla Theologiae: Το 
φιλοσοφείν και το θεολογείν κατά το Μεσαίωνα και το Βυζάντιο, ό.π., 
σελ. 27.

17.  Antonio Padoa – Schioppa, «Hierarchy and Jurisdiction: Models 
in Medieval Canon Law», στο Antonio Padoa – Schioppa (επιμ.), 
Legislation and Justice, Oxford University Press, Oxford 1996, σελ. 
1 – 15.

18.  Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, ό. π., σελ. 91.

19.  Douglas C. North, Δομή και μεταβολές στην οικονομική ίστορία, 
μτφρ. Ακριβή Αλεξιάδη, Κριτική, Αθήνα 2000, σελ. 201.

20.  Μαρία Λεοντσίνη, «Το Βυζάντιο απέναντι στην Ευρώπη και το 
αυθυπόστατο της Δύσης (7ος – 8ος αιώνας)», στο (Διάφοροι), Το 
Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Αθήνα 2004, σελ. 77.

21.  Τζόναθαν Χιλ, Η Ιστορία του Χριστιανισμού, ό. π., σελ. 168.

22.  Χρυστάλλας Στυλιανού, «Πάπας, παπισμός και κρατική εξουσία», 
Ορθόδοξη Μαρτυρία, τχ. 115, Λευκωσία Άνοιξη – Καλοκαίρι 2018, 
σελ. 73.
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αλλά και τα πατριαρχεία Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Αλε-
ξανδρείας, ευνοώντας την  Δύση στον να αναγορεύσει τον 
πάπα σε προστάτη όλων των χριστιανών και θεματοφύλακα 
των αξιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και επειδή ο πάπας 
αδυνατούσε να ελέγξει την ελληνόφωνη χριστιανική Ανατο-
λή, επιδίωξε την ανεξαρτητοποίησή του από αυτήν, στρεφό-
μενος προς την λατινόφωνη Δύση για την εξασφάλιση πολι-
τικής και θρησκευτικής προστασίας23.

Μέχρι τότε, ο πάπας ήταν ένας βυζαντινός υπήκοος, εξαρτώ-
μενος από την Κωνσταντινούπολη, η οποία διέθετε ακόμη 
κτήσεις στην Ιταλία. Οι κτήσεις αυτές όμως χάθηκαν με τις 
επιδρομές των Λομβαρδών, τις οποίες αδυνατούσε η Κων-
σταντινούπολη να σταματήσει. Η αδυναμία αυτή της Κων-
σταντινούπολης, δηλαδή να αποκρούσει τις εισβολές των 
Λομβαρδών, προκάλεσε, εκτός από το πλήγμα στην βυζα-
ντινή κυριαρχία στην Ιταλία, και την ανάδειξη του πάπα της 
Ρώμης σε ρόλο πρωταγωνιστή στην χριστιανοσύνη της Δύ-
σης24, ο οποίος, πιεσμένος από την στρατιωτική παρουσία 
των Λομβαρδών στην επικράτειά του, αναζήτησε την συν-
δρομή των Φράγκων για την υπεράσπιση των εδαφών του25. 

Έτσι, η Ρώμη του 8ου αιώνα, για να αντιμετωπίσει τον πολιτι-
κό και κοινωνικό κατακερματισμό της Δύσης από τα βαρβα-
ρικά βασίλεια, προσπάθησε να εγγυηθεί και να διασώσει το 
εκκλησιαστικό της κύρος αλλά και να διασφαλίσει την επιβί-
ωση του χριστιανικού ποιμνίου της. Γι’ αυτό, το 754, με δε-
δομένη της αδυναμία της Κωνσταντινούπολης να προστατέ-
ψει πολιτικά τον παπικό θρόνο της Ρώμης, ο πάπας Στέφανος 
Β΄ ζήτησε την βοήθεια των Φράγκων, οι οποίοι με τον Πιπίνο 
τον Βραχύ νίκησαν τους Λομβαρδούς, παραδίδοντας οι τε-
λευταίοι τις κτήσεις τους στην Αγία Έδρα. Ταυτόχρονα, απο-
δέχθηκε, με την βοήθεια των Φράγκων, την πολιτική αυτο-
νομία της Εκκλησίας της Ρώμης, ιδρύοντας το πρώτο παπικό 
κράτος, προς εξασφάλιση της κοσμικής και εκκλησιαστικής 
εξουσίας του26, καθιστώντας τον ποντίφικα και έναν κοσμικό 
μονάρχη, θεωρητικά ανεξάρτητο από πολιτικές πιέσεις, για 
να ασκεί τα πνευματικά του καθήκοντα27. 

Οι πάπες δεν περιορίσθηκαν στις επαφές με τους Φράγκους 
αλλά επεκτάθηκαν και στην δημιουργία ενός πυκνότατου 
δικτύου επικοινωνίας με όλη την Δύση, ιδρύοντας επισκο-
πές και μοναστήρια σε ολόκληρη την Ευρώπη28, από την Ιρ-
λανδία ως τη Μοραβία και από την Γερμανία ως τη Σικελία, 
όπου διακινούνταν πλήθος μοναχών, που μιλούσε μια κοι-
νή γλώσσα και μετέφερε έναν λίγο – πολύ ενιαίο πολιτισμό. 

23.  Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, ό. π., σελ. 83.

24.  Τηλέμαχος Κ. Λουγγής, Η βυζαντινή κυριαρχία στην Ιταλία – Από 
τον θάνατο του Μ. Θεοδοσίου ως την άλωση του Μπάρι 395 – 1071 
μ.Χ., Εστία, Αθήνα 1989, σελ. 129.

25.  Μαρία Λεοντσίνη, «Το Βυζάντιο απέναντι στην Ευρώπη και το 
αυθυπόστατο της Δύσης (7ος – 8ος αιώνας)», ό. π., σελ. 76.

26.  Κώστας Ράπτης, Γενική Ιστορία της Ευρώπης, τμ. Α: Γενική Ιστορία 
της Ευρώπης από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999, σελ. 61.

27.  Μάρκος Φώσκολος, Η πορεία 20 αιώνων του λαού του Θεού – 
Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, ό. π., σελ. 142.

28.  Μαρία Λεοντσίνη, «Το Βυζάντιο απέναντι στην Ευρώπη και το 
αυθυπόστατο της Δύσης (7ος – 8ος αιώνας)», ό. π., σελ. 79 – 80.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η αντίληψη της ευρωπαϊκής 
χριστιανικής ενότητας.

Τα υπαρξιακά και ιδεολογικά προβλήματα της Δύσης είχαν 
ελάχιστο αντίκτυπο στο εσωτερικό της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας29, γι’ αυτό, σε όλες αυτές τις παπικές δραστηριότητες, 
η Κωνσταντινούπολη παρέμεινε αμέτοχη, προσπαθώντας, 
έστω και καθυστερημένα, να περιορίσει αρχικά την προ-
βολή της παπικής αυθεντίας, και μέσω του πάπα να ελέγξει 
στην συνέχεια την ίδια την Δύση30. Όμως, απέναντι σε αυ-
τές τις προσπάθειες, βρέθηκε αντιμέτωπη με μία ισχυρότατη 
δυτική στρατιωτική δύναμη, τους Φράγκους, που προστά-
τευε πλέον τα παπικά συμφέροντα και υπάκουε με την ιδεο-
λογία του31.

Η υποστήριξη της παπικής εκκλησίας από τους Φράγκους 
αναβάθμισε τον πολιτικό της ρόλο, καθιστώντας με τον 
χρόνο την Ρώμη αντίβαρο της Κωνσταντινούπολης στην 
Δύση32. Εξάλλου, η με τον χρόνο διακοπή της επικοινωνίας 
με την Ανατολή αλλά και οι διαφορετικές κοινωνικοπολιτι-
κές συνθήκες, όπως το φεουδαρχικό σύστημα που αντικατέ-
στησε την ρωμαϊκή εξουσία, οδήγησαν την Δύση στην ανά-
πτυξη διαφορετικής πολιτικής νοοτροπίας αλλά και θεολο-
γικών παρεκκλίσεων, δίδοντας έτσι στον πάπα και τους επι-
σκόπους του ολοένα και περισσότερες κοσμικές αρμοδιότη-
τες. Η αποξένωση αυτή μεταξύ Ανατολής και Δύσης υπήρ-
ξε πολλαπλή, η οποία δεν εκδηλώθηκε μόνο στην θεολο-
γία αλλά και στην εκκλησιαστική τάξη, στους ιεραρχικούς 
θεσμούς, στην ερμηνευτική, στην λειτουργική, στον μοναχι-
σμό, στον ρόλο της Εκκλησίας και των κληρικών μέσα στην 
κοινωνία33. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Αγία Έδρα της Ρώμης 
αναδείχθηκε με τον χρόνο ως ο βασικός θεσμός της Δύσης 
και κύριος άξονας της κοινωνικής, θρησκευτικής, πολιτικής 
και πολιτιστικής της ζωής. Και σε αυτό συνέτεινε και η γενι-
κώς παραδεδεγμένη αρχή ότι οι επίσκοποι της Ανατολής και 
οι επίσκοποι της Δύσης ήσαν ανεξάρτητοι μεταξύ τους34, με 
αποτέλεσμα οι πάπες να γίνουν απόλυτοι δεσπότες των χρι-
στιανικών εκκλησιών της Δύσης35.

Και αυτή η αποστασιοποίηση ολοκληρώθηκε με την στέψη 
του Καρλομάγνου, όταν πλέον ο πάπας και η Εκκλησία του 
άρχισε να αποτελεί προϋπόθεση για την κοσμική εξουσία 
του βασιλιά, κάνοντας ο δεύτερος σαφή χρήση της ιδέας της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορικής ιερής βασιλείας36, παρότι στο Βυ-

29.  Αγγελική Λάιου – Θωμαδάκη, «Οι δύο εξουσίες. Η διαμάχη μετα-
ξύ παπών και αυτοκρατόρων», Θησαυρίσματα, τμ. 15, Ελλη νικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1978, σελ. 
112 – 114.

30.  Μαρία Λεοντσίνη, «Το Βυζάντιο απέναντι στην Ευρώπη και το 
αυθυπόστατο της Δύσης (7ος – 8ος αιώνας)», ό. π., σελ. 81 – 83.

31.  Ό. π., σελ. 96.

32.  Ό. π., σελ. 77.

33.  Θεόδωρος Κοντίδης, «Καμπές στην Ιστορία του Καθολικισμού», 
ό. π., σελ. 24.

34.  Α. Διομήδης – Κυριακός, Δοκίμιον Εκκλησιαστικής Ιστορίας, έκδοσις 
2α, εν Αθήναις 1878, σελ. 167.

35.  Αντώνιος Γ. Παππαδάτος, Εκκλησιαστική Ιστορία, έκδοσις 3η, 
Ιωάννης Ν. Σιδέρης, εν Αθήναις 1936, σελ. 50 – 51.

36.  Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, ό. π., σελ. 84.
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ζάντιο ο αυτοκράτορας ουδέποτε υπήρξε ιερέας ή αρχηγός 
της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης37.

Η στέψη του Καρλομάγνου το 800 σε αυτοκράτορα των Ρω-
μαίων, ήτοι «Carolus serenissimus, augustus, a Deo corona
tus, magnus pacificus imperator, Romanum gubernans impe
rium», από τον πάπα της Ρώμης Λέοντα τον Γ ,́ υπήρξε μία 
παπική πράξη επιβίωσης και πολιτικού ρεαλισμού, αποκό-
πτοντας έτσι ακόμη περισσότερο την Παλαιά από την Νέα 
Ρώμη38. Πάντως, για την πολιτική τάξη της εποχής, η στέψη 
αυτή, σύμφωνα με τους τότε χρονικογράφους, υπήρξε ένα 
πολιτειακό και εκκλησιαστικό πραξικόπημα σφετερισμού 
τίτλου και εξουσίας39, το οποίο διακήρυττε σαφέστατα ότι οι 
Καρολίδες θεωρούνταν πλέον οι νόμιμοι διάδοχοι της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή η «translatio imperii», δηλα-
δή αυτή η «μεταφορά κυριαρχίας» από την Ανατολή στην 
Δύση δήλωνε την ανανέωση και την παλινόρθωση της οι-
κουμενικής χριστιανικής ιδέας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
του Κωνσταντίνου�. Με αυτόν τον τρόπο, οι Καρολίδες και 
το παπικό κράτος επιδίωξαν να επεκτείνουν τις πολιτικές και 
θρησκευτικές επιρροές τους, απειλώντας το βυζαντινοκε-
ντρικό σύστημα νομιμοποίησης.

* * *

37.  D. M. Nicol, «Byzantine Political Thought», στο J. H. Burns (επιμ.), 
The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350 – c. 
1450, Cambridge University Press, Cambridge 1988, σελ. 67.

38.  Κωνσταντίνος Γ. Αθανασόπουλος, Ancilla Theologiae: Το φιλο σο
φείν και το θεολογείν κατά το Μεσαίωνα και το Βυζάντιο, ό.π., σελ. 28.

39.  Ευάγγελος Χρυσός, «Καρλομάγνος και Βυζάντιο», Επτά Ημέρες, 
Αθήνα 21-1-2001, σελ. 11.

Η πολιτική αντιπαράθεση, η γλωσσική αποξένωση, οι δια-
φορετικές κοσμοθεωρίες, οι κοσμικές παρεμβάσεις, η κάθο-
δος των βαρβάρων και η δημιουργία νέας πολιτικοκοινωνι-
κής κατάστασης στην Δύση, που δεν κατάφερε να αντιλη-
φθεί η Ανατολή, ήσαν οι κύριες αιτίες που οδήγησαν τις δύο 
Εκκλησίες σε ανταγωνισμό�, διαχωρίζοντας τον χριστιανισμό 
σε δύο διαφορετικούς κόσμους, τον κόσμο της Ανατολής και 
τον κόσμο της Δύσης. 

Σε εκείνον τον κόσμο της Δύσης, η δύναμη και η εξουσία της 
παπικής εκκλησίας διαμορφώθηκε από τις πολιτικές και κοι-
νωνικές αναγκαιότητες της εποχής, με αποτέλεσμα να επι-
βληθεί και να μεσουρανήσει στις ρωμαιοκαθολικές χώρες, 
βγάζοντας την δυτική Ευρώπη από την βαρβαρότητα, θέτο-
ντας τις βάσεις για την διοίκηση, την τέχνη, την παιδεία και 
την φιλοσοφία της.

Lambert Lombard
 (Flemish, 1506–1566)

«Ο απόστολος Πέτρος, ως πρώτος επίσκοπος της Ρώμης,  
λαμβάνει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών  

από τον Χριστό, έχοντας δίπλα Του έναν άλλον απόστολο»
17,9 x 20,6 cm (7 x 8,1 in)
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