ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αποφάσεις Δ.Σ του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών
Εταιρειών Ελλάδος» κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών
Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 2018 και ώρα 17:30
συνήλθε στα επί της οδού Δημ. Σούτσου αρ. 28 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρίας
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών του, έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
Ο κ. Μπαχάς κατέθεσε στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής αίτημα του ΣΔΕΕ για να
καλούνται εκπρόσωποι του ΣΔΕΕ να εκφέρουν τη γνώμη τους στο στάδιο της
προετοιμασίας ψήφισης των νομοσχεδίων.
Θέμα 2ο: Τροπολογία στο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
Αποφασίστηκε όπως η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της Έκθεση κατατεθεί στον
ΔΣΑ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να ετοιμάσει το σχετικό αίτημα του ΣΔΕΕ.
Θέμα 3ο: Αίτημα Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων
Η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, με το από 20.04.18 έγγραφό της, ζητάει οικονομική
ενίσχυση για τη διεξαγωγή του φετινού Πανελληνίου Συνεδρίου της στη Λευκάδα.
Αποφασίστηκε όπως ο κ. Πρόεδρος τούς απευθύνει επιστολή, εξηγώντας ότι ο ΣΔΕΕ δεν
έχει, μέχρι σήμερα, δώσει οικονομική ενίσχυση σε καμιά Ένωση Νομικών Επιστημόνων για
διεξαγωγή των ετησίων Συνεδρίων τους.
Θέμα 4ο: Έκταση ευθύνης εταίρων δικηγορικής εταιρείας
Αποφασίστηκε όπως, η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της έκθεση που έχουμε
ετοιμάσει, κατατεθεί στον ΔΣΑ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να συντάξει το σχετικό αίτημα του
ΣΔΕΕ.
Θέμα 5ο: Συμμετοχή ΣΔΕΕ στο Corporate Counsel Executive
Η Νομική Βιβλιοθήκη με τη συνεργασία του ACC Europe και της Ένωσης Εμμίσθων
Δικηγόρων διοργανώνουν πρόγραμμα κατάρτισης Δικηγόρων που απασχολούνται με
έμμισθη εντολή και ζητούν από τον ΣΔΕΕ να τεθεί το πρόγραμμα υπό την αιγίδα του. Ο κ.

Πρόεδρος ανέλαβε να μιλήσει σχετικώς με τον κ. Αντώνη Καρατζά της Νομικής
Βιβλιοθήκης και να του μεταφέρει την αποδοχή του ΣΔΕΕ για να τεθεί υπό την αιγίδα του
το πρόγραμμα, αλλά και την αδυναμία να συνεισφέρει ο ΣΔΕΕ και οικονομικώς.
Θέμα 6ο: Ασφαλιστικές εισφορές και Γραμμάτια Προείσπραξης
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε αντιπροσωπεία του ΣΔΕΕ να συναντηθεί με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ
για να συζητηθούν τα θέματα της εκπτώσεως δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών και
παρέδωσε στα μέλη του Συμβουλίου σχέδιο της agenda που εστάλη στον Διοικητή.
Παράλληλα ο κ. Φραγκίσκος θα εισάγει το θέμα και στη Φορολογική Επιτροπή του ΔΣΑ
στην οποία συμμετέχει.
Θέμα 7ο: Εναρμόνιση του ΣΔΕΕ με τον Κανονισμό GDPR
Επειδή κανένα από τα παρόντα μέλη του συμβουλίου δεν είχε τον χρόνο να αποτυπώσει
την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ΣΔΕΕ μετά την εφαρμογή του
κανονισμού GDPR, ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να το αναθέσει σε Συνεργάτη Δικηγόρο της
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.
Θέμα 8ο: Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ανώνυμη εταιρία
Ο κ. Μπαχάς θα διερευνήσει τη δυνατότητα μιας κοινής Ημερίδας με την Ένωση των
Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Θέμα 9ο: Πρόταση ΔΣΑ για τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου της Αθήνας
Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να συντάξει Ανακοίνωση που να δημοσιευθεί στα ΜΜΕ, στην οποία
ο ΣΔΕΕ θα αναφέρει ότι αδυνατεί να μελετήσει το θέμα και να εκφέρει γνώμη, γιατί δεν
έχουν τεθεί υπόψη όλα τα προαπαιτούμενα, όπως λχ η ύπαρξη της αναγκαίων κονδυλίων,
η επάρκεια του προσωπικού σε Δικαστές και Γραμματείς, η υλικοτεχνικές υποδομές κ.λπ.
Θέμα 10ο: ΝΟΜΟΣ
Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να μιλήσει σχετικώς με τον κ. Νίκο Τζωρτζόπουλο της ΝΟΜΟΣ για
την παροχή εκπτώσεων σε μέλη μας και κατά το τρέχον έτος.
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