
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αποφάσεις Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 

Εταιρειών Ελλάδος»  κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Μαΐου 2017 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 

Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 

17:00, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις 

εξής αποφάσεις: 

 
1. Πρακτικά Δ.Σ. / Ιστοσελίδα ΣΔΕΕ 

Αποφάσισε όπως ο κ. Πέτρος Φραγκίσκος συντάσσει περιλήψεις των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με τον κ. Ζέπο, εφεξής να αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΣΔΕΕ. 

2. Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις – Δ.Σ. Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων 

Αποφάσισε όπως ανατεθεί στον κ. Πέτρο Φραγκίσκο να συντάξει σχετικό Αίτημα-Υπόμνημα 
προς την κα Εισαγγελέα ΑΠ. 
 
3. Πρόσκληση της Ένωσης «e-Θέμις» για συμμετοχή του ΣΔΕΕ στο 2ο Πανελλήνιο 
Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος, το οποίο θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο 
16-18 Ιουνίου 2017 

Αποφάσισε ο ΣΔΕΕ να εκπροσωπηθεί από τον Γ. Γραμματέα του, κ. Μπαχά, ο οποίος θα 
μιλήσει για τις συνθήκες και προοπτικές των Δικηγορικών Εταιρειών στην Ελλάδα. 
 
4. P.O.S. 

Ο κος Μπαχάς ανέλαβε να ζητήσει από όλες τις Τράπεζες σχετικές επικαιροποιημένες 
προσφορές. Ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα μόνο η Εθνική, η Αττικής, η Eurobank και η VIVA 
WALLET. Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να αναζητήσει την προσφορά της ALPHA BANK και ο κ. Ζέπος 
της ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
 

5. ΝΟΜΟΣ 

Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να επικοινωνήσει και εκείνος με τον κ. Τζωρτζόπουλο για επιτάχυνση 
της αποστολής των εκπτωτικών επιστολών. 
 



6. Τομείς εξειδίκευσης Δικηγόρων 

Αποφάσισε να μη δημοσιοποιεί ο ΣΔΕΕ εξειδικεύσεις των μελών του, εφόσον, 
παραδοσιακά, αυτές δημοσιεύονται και αναζητούνται στα σχετικά DIRECTORIES. 
 
 
7. Αύξηση των μελών του ΣΔΕΕ 

Αποφάσισε να οργανωθεί σχετική Ημερίδα στην Αίθουσα Τελετών του ΔΣΑ με 
επιμέλεια του Προέδρου και του κ. Φραγκίσκου. 

 
8. Τροπολογία για περιορισμό της ευθύνης των εταίρων και συνεργατών των 
Δικηγορικών Εταιρειών  
 
Αποφάσισε να σταλεί ως πρότασή μας στον ΔΣΑ σχετική τροπολογία με την 
αιτιολογική της Έκθεση.  
 
 
 

 

 


