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Ζητήματα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, 
συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη των ζητημάτων 
που απορρέουν από τη διενέργεια των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

• Εννοιολογική και λειτουργική αποσαφήνιση του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στο δημόσιο και 
ιδιωτικό δίκαιο. 

• Η έννοια και λειτουργία του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού στο ευρωπαϊκό δίκαιο. 

• Η έννοια και λειτουργία του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 

• Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στο πλαίσιο του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

• Σύντομη συγκριτική επισκόπηση με αλλοδαπές έννομες 
τάξεις.  .  

• Νομικά και πρακτικά ζητήματα από τη διενέργεια του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ιδίως στο πλαίσιο των 
διατάξεων του ΚΠολΔ. 

• Η προαιρετική διενέργεια ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού με το νόμο 4472/2017. 

• Η μετάπτωση στην υποχρεωτική διενέργεια 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με το νόμο 4512/2018.  

• Τα στάδια διενέργειας του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού.  

• Επαναληπτικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. 

• Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και ρυθμιστικά μέτρα 
της εκτέλεσης.  

• Δικαιώματα επισπεύδοντος πιστωτή και οφειλέτη στο 
πλαίσιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.  

• Ελαττώματα και προσβολή του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού. 

• Η πλειοδοσία στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. 

• Ζητήματα διαχρονικού δικαίου.  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γεώργιος Κόντης  

Ο Γεώργιος Κόντης είναι Δικηγόρος Αθηνών και 
Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών.  

Έχει συγγράψει μονογραφίες και μελέτες αναφορικά με 
το αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας.  

Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
και εκδηλώσεις και έχει διεξαγάγει σεμινάρια πάντα στο 
πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου της Πολιτικής 
Δικονομίας. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14/12/2021 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-19:30 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 50 € 

Για νομικά πρόσωπα: 75 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 9/12/2021 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 29/11/21, 

θα λάβουν 
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 

 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το power point της 
παρουσίασης του σεμιναρίου. 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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