
ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Προέδρου της ΟΔΕΕ Δ. Τσιριγώτη 

ΠΡΟΣ την Ολομέλεια της ΟΔΕΕ  

  

Κατά την συνεδρίαση της Ε.Γ. της 21
ης

 Ιουνίου 2019, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας, 

με μόνο θέμα τον χωρισμό της Ολομέλειας σε τμήματα, κατ' άρθρο 121 δ Ν. 2318/1995, δηλαδή την δη-

μιουργία επιτροπών με σκοπό τον επιμερισμό του έργου των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας και την 

συλλογική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της ΟΔΕΕ.  

Οι επιτροπές που προτείνονται είναι οι παρακάτω και σύμφωνα με την ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν οι επι-

κεφαλής εκ της Ε.Γ.  

1) Επιτροπή ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής διαχείρισης  

Επικεφαλής εκ της Ε.Γ. : Τσιτσώνης Δημήτριος  

Αντικείμενο : 1) Αρχικώς η επεξεργασία, της μορφής της νέας ιστοσελίδας (χαρακτηριστικά κλπ) και 

στην συνέχεια διαχείρισή της (αρμόδια να ανεβάζει θέματα, ενημερώσεις κλπ σε συνεργασία με τις λοιπές 

επιτροπές). 2) Η διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικότητας - μηχανοργάνωσης της ΟΔΕΕ (προμήθεια ή αντι-

κατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού hardware/software).  

2) Επιτροπή παρακολούθησης νομολογίας / νομοθεσίας  

Επικεφαλής εκ της Ε.Γ. : Μπούρας Χρήστος   

Αντικείμενο: 1) Η παρακολούθηση της νομολογίας στα θέματα που άπτονται των καθηκόντων των δι-

καστικών επιμελητών, 2) Η ηλεκτρονική αποτύπωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της απαραίτητης 

νομοθεσίας που αφορούν στο έργο του δ.ε.  

3) Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων.  

Επικεφαλής εκ της Ε.Γ. : Γιάννης Νικόλαος. 

Αντικείμενο: Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας, η συνερ-

γασία με τους οργανισμούς στους οποίους η Ομοσπονδία είναι μέλος. Η παρακολούθηση των διεργασιών 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των αναμενόμενων ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών.  

4) Επιτροπή εκπαίδευσης, εκδηλώσεων / GDPR (προσωπικά δεδομένα)  

Επικεφαλής εκ της Ε.Γ. : Αντωνίου Νικόλαος.  

Αντικείμενο: 1) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, επί θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων 

των δικαστικών επιμελητών. Τα σεμινάρια θα διενεργούνται μέσω livestreaming, σε συνεργασία με πανε-

πιστήμια ή πιστοποιημένους φορείς και στόχο οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν αναγνωρισμένο πιστοποι-

ητικό παρακολούθησης, 2) η διοργάνωση εκδηλώσεων της ΟΔΕΕ 3) η προσαρμογή της ΟΔΕΕ των Συλ-

λόγων και των δ.ε. στους κανόνες GDPR  

5) Επιτροπή θεμάτων φορολογίας / ΚΕΔΕ και πρόσβασης δ.ε. σε δημόσια αρχεία.  

Επικεφαλής εκ της Ε.Γ. : Γεώργιος Μήτσης 

Αντικείμενο : 1) Παρακολούθηση θεμάτων φορολογίας, αποτύπωσης των φορολογικών υποχρεώσεων 

των δ.ε. και παροχή οδηγιών, 2) Παρακολούθηση των θεμάτων του ΚΕΔΕ (προβλήματα πληρωμών, πα-



ρακολούθηση νομολογίας κλπ) και 3) Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, σε σχέση με την δυνα-

τότητα πρόσβασης των δ.ε. σε δημόσια αρχεία και η υποβολή προτάσεων. 

6) Επιτροπή διαπιστωτικών εκθέσεων, θεμάτων Κ.Πολ.Δικ. και θεμάτων Ν. 2318/1995  

Επικεφαλής εκ της Ε.Γ. : Χαλκιαδάκης Ιωάννης     

Αντικείμενο : 1) Η συλλογή των μέχρι σήμερα επιστημονικών εργασιών για το μείζον θέμα των “διαπισ-

τωτικών εκθέσεων” και η επεξεργασία των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για τον στόχο αυτό και 2) Ε-

πεξεργασία θεμάτων / τροποποιήσεων που πρέπει να ζητήσουμε για Κ.Πολ.Δικ. και Ν. 2318/1995.  

Γενικά θέματα λειτουργίας των επιτροπών : Οι επιτροπές είναι διαρκείς και λήγουν με την θητεία της Ο-

λομέλειας, συνεδριάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο (τηλεδιάσκεψη) και καταγράφουν τόσο τις απόψεις της 

πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, όσο και τις αντίθετες απόψεις. Τα αποτελέσματα των κατά περίπ-

τωση αποφάσεών τους, υποβάλλονται στην Ε.Γ. Εν ενεργεία δικαστικοί επιμελητές, δύνανται να συμμε-

τέχουν στις επιτροπές. Οι επιτροπές θα λαμβάνουν γνώση όλων των εισερχομένων εγγράφων της ΟΔΕΕ 

που αφορούν στο αντικείμενο κάθε επιτροπής. Ο Πρόεδρος παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις επιτρο-

πές, αναθέτει σε αυτές θέματα προς επεξεργασία και μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους. Λοιπές 

λεπτομέρειες για την λειτουργία κάθε επιτροπής, που δεν έχουν αποφασιστεί από την Ολομέλεια, αποφα-

σίζονται από την Ε.Γ.  

 Συνάδελφοι,  

Η συνεχής και ενεργή ενασχόληση των αντιπροσώπων της ΟΔΕΕ, με τα θέματα του κλάδου είναι σημαν-

τική, για την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που μας απασχολούν και την επίτευξη των στόχων 

μας. Με τις υπό σύσταση επιτροπές, υλοποιείται η συλλογικότητα που αρμόζει στην ΟΔΕΕ.  

Ευνόητο είναι ότι, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, είναι δυνατόν να προσταφαιρεθούν αντικείμενα 

στις επιτροπές ή / και να προσταφαιρεθούν θέματα λειτουργίας των.  

Κέρκυρα 12-7-2019  

Ο Πρόεδρος  

 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης 

 

 


