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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για διεθνή θέματα – Γ.Σ.
CNUE και Διαδικτυακό Συνέδριο (6 -7/12/2021)»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, έλαβε χώρα διαδικτυακά η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE), με
βασικότερα θέματα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη:
α) την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου από την Ιταλική Συμβολαιογραφία,
β) την προσπάθεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ψηφιοποίηση
της δικαιοσύνης (e-justice) με τη δημιουργία του προγράμματος e-codex,
και το ρόλο των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών σε αυτή,
γ) την επίδειξη του ηλεκτρονικού προγράμματος EUDOC, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ισπανική Συμβολαιογραφία με σκοπό την ανταλλαγή
συμβολαιογραφικών πράξεων σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ των ευρωπαίων συμβολαιογράφων σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα ελέγχεται από τις
συμβολαιογραφίες υπό τη σκέπη του CNUE και
δ) τους δείκτες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) και την αποφυγή ένταξης σε αυτούς των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών.
Από πλευράς Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, συμμετείχαν ο Προέδρος
αυτής Γεώργιος Ρούσκας και η Ταμίας ΣΣΕΑΠΑΔ και υπεύθυνη για Ευρωπαϊκά θέματα Ευτυχία Καραστάθη, εκθέτοντας την άποψη της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας σχετικά με τα φλέγοντα αυτά ζητήματα, τα οποία θα μας απασχολήσουν και εντός των τειχών πολύ σύντομα.
Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης. Οι Συμβολαιογράφοι της Ευρώπης προτείνουν – Οι Συμβολαιογράφοι της Ευρώπης ενεργούν». Στο
Συνέδριο αυτό, συζητήθηκαν οι προτάσεις των συμβολαιογράφων για το μέλλον της Ευρώπης, η συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη (παραθέτοντας ψηφιακά προγράμματα που έχουν δημιουργήσει οι Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες) και τέλος, η ψηφιοποίηση ως το μέλλον και η βασικότερη πρό-

κληση για την Ευρώπη. Το Συνέδριο χαιρέτησε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης
Didier Reynders και προλόγισε η Vera Jourova, Αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στα πάνελ συζήτησης συμμετείχαν ο
Πρόεδρος CNUE Adam Toth, ο Αντιπρόεδρος CNUE Giampaolo Marcoz, ο
Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συμβολαιογράφων (UINL) Lionel Galliez,
η Διευθύντρια Αστικής και Εμπορικής Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Salla Saastamoinen, καθώς και οι Πρόεδροι των Συμβολαιογραφιών Γερμανίας, Λετονίας, Μάλτας και Τσεχίας. Στο πάνελ για την ψηφιοποίηση της
Ευρώπης συμμετείχε η Ταμίας ΣΣΕΑΠΑΔ και υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων Ευτυχία Καραστάθη, η οποία ανέλυσε τη σπουδαιότητα της ασφάλειας
δικαίου που παρέχουν οι συμβολαιογράφοι, η οποία θα πρέπει να ισχύσει και
στην ψηφιακή εποχή και ειδικότερα, στην επαλήθευση της ταυτότητας των
συμβαλλομένων, σε συνδυασμό με την ικανότητα προς δικαιοπραξία.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του CNUE, στο σύνδεσμο: https://www.notariesforeuropeconference.eu/en/programme/.
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