
  
 

   
    

 

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει 

Σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα: 

Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και 
κοινοτικό δικονομικό δίκαιο 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και 
δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και σε στελέχη 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξέταση ζητημάτων, 
τα οποία ανακύπτουν στην καθημερινή νομική και 
τραπεζική πρακτική από την κατάσχεση χρηματικών 
απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από την τήρηση 
τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και από την τήρηση 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε πιστωτικά 
ιδρύματα. Ταυτόχρονα, εξετάζεται το νέο κοινοτικό 
πλαίσιο δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, βάσει 
του Κανονισμού 655/2014/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

- Αντικείμενο κατάσχεσης - Η έννοια της 
χρηματικής απαίτησης. 

- Η έννοια του «τρίτου».  
- Κατάσχεση εκ μέρους του πιστωτή χρηματικής 

απαίτησης εις χείρας του ιδίου ως τρίτου - 
Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου. 

- Η συντέλεση της κατάσχεσης κατά το άρθρο 983 
ΚΠολΔ και κατά τα άρθρα 30επ. Κ.Ε.Δ.Ε. 

- Το «ορισμένο» των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων 
εγγράφων κατά το άρθρο 30Β Κ.Ε.Δ.Ε.  

- Δυνατότητα συμψηφισμού χρηματικών 
ανταπαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύματος με τις 
χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη στο πλαίσιο 
της κατάσχεσης. 

- Η κατάσχεση των μελλοντικών χρηματικών 
απαιτήσεων. 

- Η δικαστική αναστολή της κατάσχεσης εις χείρας 
πιστωτικού ιδρύματος.  

- Οι ακατάσχετες χρηματικές απαιτήσεις κατά τον 
ΚΠολΔ και τον Κ.Ε.Δ.Ε.  

- Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης τραπεζικού 
λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014/ΕΚ. 

- Σκοπός του κανονισμού και νομική φύση της 
ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού 
λογαριασμού. 

- Η έννοια της διασυνοριακής υπόθεσης στο 
πλαίσιο του Κανονισμού 655/2014/ΕΚ.  

 

- Δικαιοδοσία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής 
δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού. 

- Η ex parte διαδικασία έκδοσης της ευρωπαϊκής 
διαταγής δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.  

- Τα «αντίμετρα του κανονισμού» έναντι της ex parte 
διαδικασίας έκδοσης της ευρωπαϊκής διαταγής 
δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού. 

- Τα ένδικα βοηθήματα του οφειλέτη κατά της 
ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικού 
λογαριασμού.    

 

Εισηγητής:  
 

Ο Γεώργιος Κόντης είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος της Νομικής Σχολής Αθηνών με 
εξειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία, κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού 
Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση, 
ομοίως, στην Πολιτική Δικονομία και απόφοιτος της 
Νομικής Σχολής Αθηνών. Γνωρίζει Αγγλικά και 
Γερμανικά. Ασκεί δικηγορία και είναι μέλος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. 
 

 
 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  Τετάρτη, 28 
Νοεμβρίου 2018 
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, 
Αθήνα) 
Αξία συμμετοχής:  
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 135 € 
Για νομικά πρόσωπα: 180 €  
 
 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210-3390522 
E-mail: seminars@cecl.gr  

Website: www.cecl.gr 
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