
ODEE

Από:
Αποστολή:

christianos [christianos@christianos.eu] 
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011 11:15 ττμ 
ODEEΠρος:

Θέμα: Υττόψη κ. Κριάρη
οικονομική συμφωνία_29.12.11.docΣυνημμένα:

Αγαπητέ κύριε κριάρη,
Παρακαλούμε όπως δείτε τη συνημμένη οικονομική μας προσφορά και μας αποστείλετε, εφόσον συμφωνείτε, τα 
φορολογικά στοιχεία της Ομοσπονδίας για την έκδοση του σχετικού παραστατικού.
Με εκτίμηση και ευχές για Καλή Χρονιά 
Τ. ΓΙαναγιωτοπούλου

Christianos & Partners Law Firm
P. Ioakeim, 11 - GR-10675 Athens 
tel.: 210-7211150 
fax:210-7298226 
email: christianos@christianos.eu 
website: vvvvw.christianos,eu

Warning Concerning Confidentiality
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 
disclosure.
If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents 
to any other person.
If you have received this communication by error, please telephone or email the sender and delete this 

message and any attachment form.
—  Original Message —
From: ODEE
To: christianos@christianos.eu
Sent: Thursday, December 29, 2011 9:46 AM
Subject: email Ομοσπονδίας

Κύριε Χριστιανέ καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά,

Μετά την επικοινωνία σας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Κριάρη, σας στέλνουμε το email της Ομοσπονδίας 
uac (epimelites(a)odee.sr) για να μας στείλετε την προσφορά σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά

Γραμματεία Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
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Χριστιανός & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρία -  Πατριάρχου Ιωακείμ 11,10675 Αθήνα 
Υπ/μα και δ/νση αλληλογραφίας: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 18,10674 Αϋήνα 

τηλ.: 210-7211150, φαξ: 210-7298226 
___________website: www.christianos.eu e-mail: christianos<a>christianos.eu

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Αγαπητέ κ. Κριάρη,

Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνάντησης και αναφορικά με την υποστήριξη της 

Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών στη σύνταξη απάντησης στην από 23.11.2011 

επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι η αμοιβή 

μας θα ανέλθει σε 14.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%.

Το τελικό κείμενο θα σας αποσταλεί τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012, ενώ ήδη λίγες 

ημέρες νωρίτερα θα σας έχει αποσταλεί σχέδιο ημιτελικού κειμένου για τυχόν σχόλια ή 

παρατηρήσεις σας. Με την παράδοση του τελικού κειμένου θα σας αποσταλεί και το 

σχετικό παραστατικό.

Εφόσον συμφωνείτε με τα ανωτέρω, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε 

με σχετική επιστολή, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη σύνταξη της απάντησης.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Χριστιανός

http://www.christianos.eu
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ODEE

Από:
Αποστολή:

ODEE [epimelites@odee.gr]
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011 2:24 μμ 
'christianos'
RE: Υττόψη κ. Κριάρη

Προς:
Θέμα:

Αγαπητέ Κύριε Καθηγητά,

Σϋμφω νούμε με την ο ικονομική σας προσφορά. Τα στοιχεία της Ομοσπονδίας yiot την έκδοση του σχετικού 
παραστατικού ε ίνα ι τα ακόλουθα:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εδρα: Καρόλου 28, 104.37 Αθήνα

Α .Φ .Μ .090296270
ΔΟΥ: ΚΒΆΟΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210.33.07.127-8'

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με βαθύτατη εκτίμηση

0 Πρόεδρος 

Διονύσιος Κριάρης

From: christianos [mailto:christianos@christianos.eu]
Sent: Thursday, December 29, 2011 11:15 AM 
To: ODEE
Subject: Υπόψη κ. Κριάρη 

Αγαπητέ κύριε κριάρη,
Παρακαλούμε όπως δείτε τη συνημμένη οικονομική μας προσφορά και μας αποστείλετε, εφόσον συμφωνείτε, τα 
φορολογικά στοιχεία της Ομοσπονδίας για την έκδοση του σχετικού παραστατικού.
Με εκτίμηση και ευχές για Καλή Χρονιά 
Τ. Παναγιωτοπούλου

Christianos & Partners Law Firm
P. loakeim, 11 - GR-10675 Athens 
tel.: 210-7211150 
fax: 210-7298226 
email: christianos@christianos.eu 
website: vvwvv.christianos.eu

Warning Concerning Confidentiality
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 
disclosure.
If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents 
to any other person.
If you have received this communication by error, please telephone or email the sender and delete this 

message and any attachment form. 1
—  Original Message —
From: ODEE
To: christianos@christianos.eu
Sent: Thursday, December 29, 2011 9:46 AM
Subject: email Ομοσπονδίας
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Κύριε Χριστιανέ καλημέρα σας και χρόνια σας πολλά,

Μετά την επικοινωνία σας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Κριάρη, σας στέλνουμε το email της Ομοσπονδίας 
μας (epimelites@odee.gr) για να μας στείλετε την προσφορά σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά

Γραμματεία Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
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Σελίδα 1 από 1

DIONYSIOS KRIARIS

Από: "christianos" <christianos@christianos.eu>
Προς: "ODEE" <epimelites@odee.gr>; <info@kriaris.gr>
Αποστολή: Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012 2:21 μμ 
β^^ύναψ η: Απάντηση σε επιστολή Επιτροπής_Αη8ΐ_11.1.12.doc 
Θέμα: Απάντηση στην επιστολή της Επιτροπής - τελικό κείμενο
Αγαπητέ κ. Κριάρη,

Σας αποστέλλεται συνημμένα το κείμενο της απάντησης στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι 
προσθήκες που έγιναν σχετικά με τις εργασίες της CEPEJ φαίνονται με γκρι σκίαση. Αναμένουμε την 
τελική σας συμφωνία, για να σας το αποστείλουμε και επισήμως στην τελική του μορφή.

Με εκτίμηση,

Β. Χριστιανός

Christianos & Partners Law Firm
P. loakeim, 11 - GR-10675 Athens 
tel.: 210-7211150 
fax: 210-7298226 
email: christianos@christianos.eu 
website: www.christianos.eu

Warning Concerning Confidentiality
This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 
disclosure.
If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the 
contents to any other person.
If you have received this communication by error, please telephone or email the sender and delete this 

message and any attachment form.
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Υπόθεση EU PILOT 2704/11/MARK —Επιστολή προκαταρκτικής διερεύνησης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με την επιστολή προκαταρκτικής διερεύνησης, την οποία απέστειλε στις 

23.11.2011 η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο εξής, «Επιτροπή») προς την Ελληνική Δημοκρατία, η 

Επιτροπή ζήτησε να της παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που 

διέπουν το λειτούργημα του δικαστικού επιμελητή στην Ελλάδα, ιδίως, σχετικά με 

τα ακόλουθα ζητήματα:

-  Πρώτον, ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα για τους δικαστικούς 

επιμελητές στην Ελλάδα.

-  Δεύτερον, ποιες διατάξεις ισχύουν στην Ελλάδα αναφορικά με την 

εγκατάσταση ενός δικαστικού επιμελητή.

-  Τρίτον, ποιες διατάξεις ισχύουν στην Ελλάδα αναφορικά με τις απολαβές 

που λαμβάνουν οι δικαστικοί επιμελητές για το έργο τους.

2. Προκειμένου να απαντηθούν τα ανωτέρω ερωτήματα που θέτει η επιστολή της 

Επιτροπής, αναγκαίο είναι προκαταρκτικώς να γίνει αναφορά στην ελληνική 

νομοθεσία που διέπει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων 

του δικαστικού επιμελητή και ιδίως, στο Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών 

Επιμελητών» (στο εξής, «Κώδικας»)1, στο Ν. 3919/20112 και στο Π.Δ. 68/20113.

a ') Κώδικας Δ ικαστικών Επιμελητών

1 ΦΕΚ 126/τ.Α/19.6.1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2 Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ΦΕΚ 32/τ.Α/2.3.2011.
3 Π.Δ. 68/2011 «Ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και 
την άσκησή του σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011», ΦΕΚ 153/τ.Α/1.7.2011.
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ρόλο με τον οποίο είναι επιφορτισμένοι, ως όργανα της ελληνικής πολιτείας που 

ασκούν δημόσια εξουσία, με στόχο το ελληνικό δικαιοδοτικό σύστημα να 

υπηρετείται από πρόσωπα με διαπιστωμένη επιστημονική ικανότητα και 

ακεραιότητα, που θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο μέτρο ασφάλειας δικαίου. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι όροι που θέτει η ελληνική νομοθεσία για την άσκηση του 

λειτουργήματος του δικαστικού επιμελητή είναι σε συμφωνία με το ενωσιακό 

δίκαιο και δη, με τα άρθρα 49 επ. ΣΑΕΕ.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012


