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Καστοριά, 15 Ιουνίου 2021 
   Αρ. Πρωτ.: -οικ.- 

 
 

           Π Ρ Ο Σ: 
    Τους κ.κ. Δικηγόρους -   

 Μέλη του Δ.Σ.Κ. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

«Επικύρωση της από 9-6-2021 απόφασης της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος 

και κήρυξη αποχής των Δικηγόρων Καστοριάς από διαδικασίες 

πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών από 16 Ιουνίου 2021 έως και 

31 Ιουλίου 2021». 

 

To Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς συνεδρίασε σήμερα 15 Ιουνίου 

2021, προκειμένου να επικυρώσει την από 9-6-2021 απόφαση της 

Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος περί αποχής των Δικηγόρων από διαδικασίες 

πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών από 16 Ιουνίου 2021 έως και 31 

Ιουλίου 2021. 

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει την ανωτέρω από 9-6-2021 

απόφαση - εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δ.Σ. Ελλάδος και 

αποφασίζει αποχή των Δικηγόρων Καστοριάς από την Τετάρτη 16 Ιουνίου 

2021 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021 (τον Αύγουστο αναστέλλονται τα 

πάντα) από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστη- 

ριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της 
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πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 

4738/2021. Ειδικότερα αποφασίζει: 

Α) Αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στη περίπτωση 

διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι 

απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630Α 

ΚΠολΔ). 

Β) Αποχή  από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής  (άρθ.924 

ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία 

συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο του πρώτου 

εκτελεστού απόγραφου, η ακρίβεια του οποίου βεβαιώνεται από το δικηγόρο 

που το εκδίδει (άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), και στην  οποία 

επιβάλλεται τελικά defacto η υπογραφή της από δικηγόρο. 

Γ) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ. 927 ΚΠολΔ).- 

 

Επισυνάπτεται η σχετική από 9-6-2021 απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. 

Ελλάδος.- 

 

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γιώργος Μπαλιάκας                                                Κων/νος Κακαγιάννης 

 


