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ΚΑΤΑΣΤΑΤ Ι ΚΟ  

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 
ΣΥΣ ΤΑΣΗ  

Άρθρο 1:  Ί δ ρυση ,  Επωνυμ ί α ,  Έδρα  

1.1. Ιδρύεται σωματείο δικηγορικών εταιρειών με την επωνυμία 

«Σύνδεσμος ∆ικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος». Για την επικοινωνία με 

αλλοδαπούς φορείς θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «HELLENIC ASSOCIA-

TION OF LAW FIRMS» 

1.2. Το Σωματείο έχει την έδρα του στην Αθήνα. Με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται παραρτήματα του 

Σωματείου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.   

 

Άρθρο 2:  Σ κοπό ς  

1. Η ίδρυση του εν λόγω Σωματείου το οποίο είναι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα σκοπό έχει: 

α) την προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του 

δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει, 

β) τη βελτίωση των όρων λειτουργίας των δικηγορικών εταιρειών, 

γ) την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και των 

δικηγόρων μελών των δικηγορικών εταιρειών, καθώς και την ανάπτυξη 

πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των δικηγορικών εταιρειών και αλληλεγγύης 

μεταξύ των δικηγόρων, 

δ) την προαγωγή της νομικής επιστήμης και του ελληνικού δικαίου, 

ε) την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας και την εν γένει συμμετοχή στην 

κοινωνία της γνώσης και της Ευρώπης των επαγγελμάτων, και 

στ) την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας των δικηγόρων και των 

δικηγορικών εταιρειών με την κοινωνία και άλλες επαγγελματικές ενώσεις 

νομικών ή άλλων επαγγελμάτων, καθώς και με τις ενώσεις των νέων 

επαγγελματιών του κλάδου. 

2. Το Σωματείο εκπληρώνει τους σκοπούς του μέσω της 

εποικοδομητικής συνεργασίας και του διαλόγου των μελών του, της  

διοργάνωσης επιστημονικών συνεδριάσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων στην 
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Ελλάδα, της επιστημονικής έρευνας, της εκπόνησης μελετών που θα αφορούν 

τους τομείς ενασχόλησης του Σωματείου, της χορήγησης βραβείων σε 

διακεκριμένους νέους επιστήμονες και δικηγόρους, τη χορήγηση υποτροφιών 

σε διακεκριμένους νέους νομικούς, της δημοσίευσης άρθρων και άλλων 

κειμένων στον επιστημονικό και ημερήσιο τύπο, της συμμετοχής του σε 

ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του 

Σωματείου, της επικοινωνίας και συνεργασίας του με άλλους ημεδαπούς, 

κοινοτικούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των οποίων το 

αντικείμενο αφορά κυρίως ή μερικώς το δικηγορικό λειτούργημα και τους 

τομείς της νομικής επιστήμης και του δικαίου, της επαφής με τις αρμόδιες 

αρχές και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας καθώς και με κάθε άλλο 

πρόσφορο μέσο και τρόπο που μπορεί να συμβάλλει στην εκπλήρωση των 

σκοπών του Σωματείου. 

3. Το Σωματείο δεν είναι επαγγελματικό σωματείο κατά την έννοια του 

ν. 1264/1982.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
Μ Ε Λ Η  

Άρθρο 3:  Μέ λη  

1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι δικηγορικές εταιρείες που 

εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, του π.δ. 81/2005 όπως κάθε φορά θα 

ισχύει ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα της ιδρύσεως 

και λειτουργίας των.  

2. Αίτηση για εισδοχή ως μέλους του Σωματείου υποβάλλεται 

εγγράφως προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και προσυπογράφεται από δύο μέλη 

του Σωματείου. Εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 

των μελών του. Η ιδιότητα  του μέλους αποκτάται με την καταβολή της 

εισφοράς εγγραφής και την καταχώριση στο Μητρώο μελών του Σωματείου.  

3. ∆εδομένου ότι μέλη του Σωματείου αποτελούν νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, κάθε μέλος θα πρέπει να ορίζει με έγγραφο τον εκπρόσωπό 

του για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και τον υπολογισμό της απαρτίας 

στα όργανα διοίκησης του Σωματείου, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος της 

δικηγορικής εταιρείας που εκπροσωπεί. Τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο του 
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εκπροσώπου θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Σωματείο εγγράφως.  

4. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να απονέμεται η ιδιότητα του επίτιμου μέλους σε διακεκριμένες 

προσωπικότητες της νομικής επιστήμης. 

 

Άρθρο 4:  Λή ξ η  ι δ ι ό τ η τ α ς  μ έ λου ς   

1. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται με την παραίτηση ή τη διαγραφή.  

2. Η παραίτηση πρέπει να είναι ρητή και να γνωστοποιείται εγγράφως 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.  

3. Μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του για 

οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:  

α) καθυστέρηση καταβολής συνδρομών επί μία τουλάχιστον διετία, 

β) αναιτιολόγητη διαρκής, για διάστημα άνω των πέντε ετών, αποχή 

από τις δραστηριότητες του Σωματείου, ή 

γ) συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και την ιδιότητα μέλους 

του Σωματείου.  

4. Το μέλος διαγράφεται αυτοδικαίως με την οριστική διαγραφή του 

από το βιβλίο εταιρειών του οικείου δικηγορικού συλλόγου. 

 

Άρθρο 5:  ∆ ι κ α ιώμα τ α  μ ε λών  

1. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

2. Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα: 

α) να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως των μελών, 

β) να εκλέγει τα όργανα διοίκησης του Σωματείου, 

γ) να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη 

Συνέλευση  των μελών και των αποφάσεων των λοιπών οργάνων του 

Σωματείου, καθώς και να ζητεί και να λαμβάνει αποσπάσματα εγγράφων, στο 

βαθμό που το αφορούν, 

δ) να υποβάλλει εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή προφορικώς προτάσεις ή 

ενστάσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του Σωματείου, 

ε) να συμμετέχει στη διαδικασία δημιουργίας ειδικών επιτροπών και 

ομάδων εργασίας του Σωματείου με βάση την εκάστοτε καθοριζόμενη 

διαδικασία, και 
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ζ) να συμμετέχει ενεργά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του 

Σωματείου.  

 

Άρθρο 6:  Υποχρ εώσ ε ι ς  μ ε λών  

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

α) να συμμετέχει στις Συνελεύσεις των μελών και σε κάθε άλλη 

δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της 

διοίκησης, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της άσκησης 

των καθηκόντων τους και των επιδιώξεων του Σωματείου, 

β) να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις 

της  Συνελεύσεως των μελών, του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των άλλων 

οργάνων του Σωματείου, 

γ) να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα και τους σκοπούς του 

Σωματείου, και 

δ) να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς 

το Σωματείο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 7: Σ υ νδρομή  μ έ λου ς  

Τα μέλη καταβάλλουν εισφορά εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Το 

ύψος της εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής καθορίζεται και 

αναπροσαρμόζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 8:  Λο ιπο ί  πόρο ι  

1. Τους πόρους του Σωματείου αποτελούν: 

α) οι εισφορές και συνδρομές των μελών,  

β) επιχορηγήσεις από το Κράτος, εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 

οργανισμούς, 

γ) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, 

δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.  

2. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διανομή σε μέλη του 

Σωματείου του τυχόν πλεονάσματος που προκύπτει από τη διαχείριση του 

Σωματείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΓΕΝ Ι ΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  

Άρθρο 9:  Σύ γ κ λ ηση  κα ι  δ ι ε ξ α γωγή  τ η ς  Συ ν ε λ ε ύσ εως  των  

μ ε λών  

1. Η Συνέλευση των μελών συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον 

μία φορά ετησίως, σε τόπο και χρόνο που καθορίζει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημέρα της συνόδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη υποχρεούνται 

να δηλώσουν κατά την εγγραφή τους στο Σωματείο και συνοδεύεται από τα 

θέματα της ημερησίας διατάξεως που πρόκειται να συζητηθούν.  

2. Η Συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι 

παρόντα, είτε με εκπροσώπους είτε με πληρεξουσίους, περισσότερα από τα 

μισά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση 

συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη ημέρα στον ίδιο τόπο και 

ώρα, οπότε αρκεί για την απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων.  

3. Κάθε μέλος του Σωματείου που παρίσταται στη Συνέλευση των 

μελών μπορεί να αντιπροσωπεύει με γραπτή εξουσιοδότηση μέχρι δύο το 

πολύ απόντα μέλη. Η αντιπροσώπευση περιλαμβάνει και το δικαίωμα ψήφου 

του αντιπροσωπευομένου.  

4. Η Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα προ της ενάρξεως των  

εργασιών της. 

5. Η Συνέλευση των μελών συζητεί όλα τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αποφασίζει επ’ αυτών  κατά την  

τακτική σύνοδό της όπως επίσης και επί όσων αποφασίζει να εγγράψει στην 

ημερήσια διάταξη η ίδια, στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο.. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

6. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Εξαιρετικώς, μυστική είναι η 

ψηφοφορία: 

α) για την εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

β) εφόσον αφορά ζήτημα που δύναται να θίξει την προσωπικότητα 

μέλους του Σωματείου, μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου 

προσώπου, ή 

γ) για οποιοδήποτε ζήτημα εφόσον το αποφασίσει η Συνέλευση των 
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μελών με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. 

7. Η Συνέλευση των μελών συνέρχεται και εκτάκτως μετά από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το 1/10 

των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Στη σχετική απόφαση 

ή έγγραφη αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. 

Ως προς τον τόπο και τη διαδικασία της εκτάκτου Συνελεύσεως, εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.  

 

Άρθρο 10:  Αρμοδ ι ό τ η τ ε ς  τ η ς  Συ ν ε λ ε ύσ εως  των  μ ε λών  

1. Η Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και 

μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που το αφορά. 

2. Κατά την τακτική σύνοδο της Συνελεύσεως λογοδοτεί το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο δια του Προέδρου του για τα πεπραγμένα του προηγούμενου 

έτους, παρουσιάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης όπως και η 

σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και κατόπιν η Συνέλευση των 

μελών αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχείρισης. Υποβάλλεται επίσης 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και ο προϋπολογισμός του 

επόμενου έτους. Εφόσον λήγει η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η 

Συνέλευση των μελών αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη των μελών του από 

κάθε ευθύνη και για την εκλογή νέου.  

3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνελεύσεως των μελών 

υπάγονται: 

α) η εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής και τυχόν ανάκληση αυτών, 

β) η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, και 

γ) η διάλυση του Σωματείου. 

4. Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, 

συγκαλείται Συνέλευση των μελών του Σωματείου με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως του 1/10 των ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Η απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου ή η αίτηση των μελών πρέπει να περιλαμβάνει τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις. Για τη σύγκληση και την απαρτία της Συνελεύσεως των μελών 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9. Η τροποποίηση 
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αποφασίζεται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη  Συνέλευση. 

Ειδικώς για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου πρέπει να συναινέσουν 

όλα τα μέλη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
∆ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕ Ι ΟΥ  

Άρθρο 11:  Εκλο γή ,  συγ κρό τ ηση  κα ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  

∆ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Συμβου λ ί ο υ  

1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη που πρέπει να 

είναι εταίροι δικηγορικής εταιρείας μέλους. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

συνέρχεται στην Αθήνα ή και αλλού, κατά την κρίση του και τις ανάγκες των 

μελών του.  

2. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από κατάλογο 

υποψηφίων που ετοιμάζει το απερχόμενο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Κάθε 

ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος μπορεί να προτείνει με έγγραφο που 

υποβάλει προς  το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο πέντε εργάσιμες μέρες 

πριν από την ημέρα της εκλογής, έναν δικηγόρο, εταίρο του μέλους αυτού, 

μαζί με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον 

κατάλογο των υποψηφίων.  

3. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και  πέντε μέλη. Συγκροτείται σε σώμα 

αμελλητί μετά την εκλογή των μελών του.  

4. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του 

είναι επανεκλέξιμα.  

5. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του όταν οι 

συνθήκες το επιβάλλουν με ηλεκτρονική επιστολή που αποστέλλεται στη 

διεύθυνση που τα μέλη έχουν δηλώσει στον Γραμματέα κατά τη συγκρότηση 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων, εκτός εάν το παρόν Καταστατικό ή ο νόμος ορίζουν άλλως.  

6. Απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή ωφελήματος σε 

μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 

7. Η ιδιότητα του μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αποβάλλεται με 

την απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας ή με την παύση συμμετοχής του στη 

δικηγορική εταιρεία μέλος του Σωματείου που τον πρότεινε, οπότε 
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αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του για το υπόλοιπο της θητείας του. 

 

Άρθρο 12:  Αρμοδ ι ό τ η τ ε ς   ∆ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Συμβου λ ί ο υ  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο: 

α) εκπροσωπεί το Σωματείο δια του Προέδρου του ή άλλου 

εντεταλμένου μέλους του ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και άλλων 

αρχών ή οργανισμών, 

β) προωθεί με κάθε νόμιμο τρόπο τους σκοπούς του Σωματείου και 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη εξαιρουμένων και δικαστικών, για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου και την εκπλήρωση των 

σκοπών αυτού,  

γ) υιοθετεί αποφάσεις ή ψηφίσματα που έχουν σχέση με την 

εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, 

δ) συμβάλλεται με τρίτους και δεσμεύει περιουσιακά το Σωματείο δια 

του Προέδρου, του Γραμματέως ή του Ταμία, 

ε) αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών του Σωματείου, και  

στ) αποφασίζει για την έκδοση εντύπων και κάθε μέσου επικοινωνίας 

του Σωματείου.  

Όσες αρμοδιότητες των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν 

προκύπτουν από το Καταστατικό, ορίζονται με απόφαση αυτού.  

 

Άρθρο 13:   Καθήκο ν τ α  Προ έ δρου  

Ο Πρόεδρος, εκτός εάν το παρόν Καταστατικό ορίζει άλλως,: 

α)  εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον όλων 

των Αρχών, Υπηρεσιών και οιωνδήποτε εν γένει τρίτων. Ο Πρόεδρος μπορεί 

να  εξουσιοδοτήσει με πράξη του οποιοδήποτε μέλος του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου να  εκπροσωπήσει το Σωματείο  σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή 

για ορισμένες ενέργειες που προσδιορίζονται κατά κατηγορίες, 

β) υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και πάσης 

φύσεως επιστολές και βεβαιώσεις που δίδονται στα μέλη του Σωματείου, και 

γ) επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως των 

Μελών  και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 14:   Καθήκο ν τ α  Αν τ ιπρο έ δρου  
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Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει 

σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, έκπτωσης ή παραίτησης του Προέδρου, 

και μέχρις εκλογής νέου, τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος.    

 

Άρθρο 15:   Καθήκο ν τ α  Γραμμα τ έως  

Ο Γραμματέας επωμίζεται τη διοικητική διαχείριση του Σωματείου. 

Συγκεκριμένα: 

α) τηρεί όλα τα βιβλία πρακτικών Συνελεύσεων των μελών και 

συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

β) τηρεί τακτικά και ενημερώνει το Μητρώο μελών του Σωματείου, 

γ) επιμελείται της σύνταξης της έκθεσης πεπραγμένων του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, πριν από κάθε Συνέλευση των μελών, την οποία υπογράφει μαζί 

με τον Πρόεδρο, 

δ) τηρεί πρωτόκολλο στο οποίο καταχωρεί τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα έγγραφα και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, την 

οποία υπογράφει μετά του Προέδρου, 

ε) παραλαμβάνει έγγραφα και επιστολές των οποίων απαιτείται 

πιστοποίηση παραλαβής, και 

στ) φυλάσσει τις σφραγίδες του Σωματείου. 

 

Άρθρο 16:   Καθήκο ν τ α  Ταμ ί α  

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική διαχείριση του Σωματείου. 

Συγκεκριμένα: 

α) φροντίζει για τις εισπράξεις των πόρων του Σωματείου και 

διαχειρίζεται αυτούς σύμφωνα με τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

β) τηρεί τα βιβλία του Σωματείου,   

γ) προβαίνει στις πληρωμές και εισπράξεις που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες του Σωματείου, 

δ) κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου και διενεργεί 

όλες τις συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα, και 

ε) επιμελείται του απολογισμού ταμειακής διαχείρισης, πριν από κάθε 

Συνέλευση των μελών, τον οποίο υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και 

συντάσσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.  
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 Άρθρο 17:  Ελ ε γ κ τ ι κ ή  Επ ι τ ρ οπή   

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου ανατίθεται στην Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 

τρία (3) μέλη του Σωματείου. Εκλέγεται όπως και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και 

η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του 

Σωματείου και καταρτίζει σχετική έκθεση. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

συνοδεύει πάντοτε τον απολογισμό του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 18 :  Επ ισ τ ημο ν ι κ ή  Επ ι τ ροπή  κα ι  άλ λ ε ς  επ ι τ ροπέ ς  

1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να συστήσει 

Επιστημονική Επιτροπή, από μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή άλλα μέλη 

του Σωματείου ή και τρίτα πρόσωπα, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό 

και εκπλήρωση του επιστημονικού έργου του Σωματείου.  

2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τον πρόεδρο και τα λοιπά 

μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει 

κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της.  

3. Εκτός από την Επιστημονική Επιτροπή, είναι δυνατόν να 

συγκροτηθούν με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και άλλες επιτροπές 

ή ομάδες εργασίας, για εργασίες ορισμένης χρονικής διάρκειας και με 

συγκεκριμένο αντικείμενο. 

4. Κάθε επιτροπή/ομάδα εργασίας διεξάγει τις εργασίες της σε στενή 

συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι Πρόεδροι αυτών δύνανται να 

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, εφόσον κληθούν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο,  προκειμένου να 

ενημερώσουν τα μέλη αυτού σχετικά με την πορεία των εργασιών και 

δραστηριοτήτων των επιτροπών αυτών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 
ΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕ ΙΟΥ  

Άρθρο 19:  ∆ ι ά λυση  Σωμα τ ε ί ο υ  

1. Συνέλευση των μελών με θέμα ημερησίας διατάξεως τη λύση του 

Σωματείου συγκαλείται όταν το αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με 
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πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του. Εάν το ζητήσει 

εγγράφως το 1/2 του συνολικού αριθμού των μελών του Σωματείου, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Συνέλευση εντός 

ενός μηνός.  

2. Για τη λύση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως των 

μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.  

3. Τη διάλυση του Σωματείου ακολουθεί εκκαθάριση, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα  και των λοιπών εφαρμοζόμενων 

νομοθετημάτων. Μετά δε το τέλος της εκκαθάρισης η περιουσία και το αρχείο 

του Σωματείου περιέρχονται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό 

πρόσωπο που ασχολείται με την καλλιέργεια της νομικής επιστήμης στην 

Ελλάδα που ορίζεται με την απόφαση περί διαλύσεως της Συνέλευσης των 

μελών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ 
ΜΕΤΑΒΑΤ Ι ΚΕΣ  &  ΤΕΛ Ι ΚΕΣ  ∆ Ι Α ΤΑΞΕ Ι Σ  

Άρθρο 20:  Με ταβα τ ι κ έ ς  ρυ θμ ί σ ε ι ς  

Μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η εισφορά 

εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των € 200 (διακοσίων ευρώ) και η ετήσια 

συνδρομή στο ποσό των  € 200 (διακοσίων ευρώ) 

 

Άρθρο 21:  Τ ε λ ι κ έ ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς  

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις 

σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, της 

νομοθεσίας περί σωματείων καθώς και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι ένα άρθρα, 

διαβάστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο, εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του 

Σωματείου και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη, όπως εκπροσωπούνται, 

ως κατωτέρω.  

Αθήνα, 18 ∆εκεμβρίου 2009 

α/α Επωνυμία ∆ικηγορικής Εταιρείας Εκπρόσωπος Υπογραφή 
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1 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Βας. Σοφίας 23α, 106 74 Αθήνα 
Τηλ. 210 3392600 (ΑΜ∆ΣΑ 80021) 

Κωνσταντίνος Αλεξίου  

2 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Βαλαωρίτου 12, 106 71 Αθήνα 
210 3613117 (ΑΜ∆ΣΑ 80128) 

Ελεούσα Ι. Κιουσοπούλου  

3 Α. & Ι. ΒΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Σκουφά 50, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3639686 (ΑΜ∆ΣΑ 80108) 

Iωάννης Α. Βάγιας  

4 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Πλ.Φιλικής Εταιρείας 15, 106 73 Αθήνα 
Τηλ. 210 7206900 (ΑΜ∆ΣΑ 80023) 

Λουκάς Ρούφος   

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Χατζηκωνσταντή 18, 115 24 Αθήνα 
Τηλ. 210 6930960 (ΑΜ∆ΣΑ 80015) 
 

Σταύρος Α. Γεωργιάδης  

6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3609483 (ΑΜ∆ΣΑ 80160) 

Ιωάννης Γιαννίδης  

7 ΣΟΦΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Ομήρου 58, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3606841 (ΑΜ∆ΣΑ 80041) 

Σοφία .∆ημητρακοπούλου  

8 X. & Σ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
∆ιδότου 28, 106 80 Αθήνα 
Τηλ. 210 3643708 (ΑΜ∆ΣΑ 80092) 

Χαράλαμπος Σ. ∆ημητρίου  

9 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ 
 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Ομήρου 6, 105 64 Αθήνα 
Τηλ. 210 3227000 (ΑΜ∆ΣΑ 80103) 

Πέτρος Π. ∆ρακόπουλος  

10 ∆ΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Βουκουρεστίου 25, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 211 0003456 (ΑΜ∆ΣΑ 80006) 

Ιωάννης ∆αμηλάκης 
 

 

11 ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κατεχάκη 75, 115 25 Αθήνα 
Τηλ. 210 6967000 (ΑΜ∆ΣΑ 80045) 
 

∆ημήτριος Ζέπος  

12 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ &  
∆ΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ 
∆ημ. Σούτσου 28, 115 21 Αθήνα 
Τηλ. 210 8171500 (ΑΜ∆ΣΑ 80009) 
 

Λεωνίδας Κ. Γεωργόπουλος 
 

 

13 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.∆. 
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Θ. 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ  
Υψηλάντου 2, 106 75 Αθήνα 
Τηλ. 210 7264500 (ΑΜ∆ΣΑ  80012) 

Κ.Θ. Λουκόπουλος  

14 Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Βρανά 19, 115 25 Αθήνα 
Τηλ. 210 3698700 (ΑΜ∆ΣΑ 80011) 
 

Θ.Θ. Κλουκίνας  

15 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ &  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Νικόλας ∆. Κανελλόπουλος  
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Ομήρου 34, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3611225 (ΑΜ∆ΣΑ 80250) 

16 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Ομήρου 8, 105 64 Αθήνα 
Τηλ. 210 3713600 (ΑΜ∆ΣΑ 80013) 

Αικατερίνη-Μαρία Καρατζά  

17 Π.∆. ΚΑΤΣΑ∆ΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Σκουφά 60Α, 106 80 Αθήνα 
Τηλ. 210 3647451 (ΑΜ∆ΣΑ 80087) 
 

Παναγιώτης ∆. Κατσαδούρης  

18 ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα 
Τηλ. 210 3612800 (ΑΜ∆ΣΑ 80080) 

Αθανάσιος Κυριακόπουλος  

19 ΚΟΚΚΑΛΗΣ & ΨΑΡΡΑΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Σόλωνος 14, 106 73 Αθήνα 
Τηλ. 210 3613661 (ΑΜ∆ΣΑ  80008) 

∆ημήτρης Κοκκάλης  

20 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. 
ΚΟΥΤΑΛΙ∆Η – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Βαλαωρίτου 4, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3607811 (ΑΜ∆ΣΑ 80016) 

Νικόλαος Χ. Κορίτσας  

21 Φ.ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ- Φ.∆ΩΡΗΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Ακαδημίας 37, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3621482 (ΑΜ∆ΣΑ 80031) 
 

∆ημήτρης Μπούκης  

22 Γ. Σ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3611846 (ΑΜ∆ΣΑ 80020) 

Γεώργιος Γεωργίου-
Κωστακόπουλος του Σωτηρίου 

 

23 ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Σταδίου 3, 105 62 Αθήνα 
Τηλ. 210 3224419 (ΑΜ∆ΣΑ 80026) 
 

Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος 
 

 

24 ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Σίνα 11, 106 80 Αθήνα 
Τηλ. 210 3627842 (ΑΜ∆ΣΑ 80022) 

Αθανάσιος Μασούλας 
Χριστίνα Μασούλα  

 

25 ΜΑΡΙΝΟΣ-ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Βαλαωρίτου 9 Β, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3600680 (ΑΜ∆ΣΑ 80003) 
 

Μιχάλης Μαρίνος  

26 Α. & Κ. ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Βας. Σοφίας 54, 115 28 Αθήνα 
Τηλ. 210 7257614 (ΑΜ∆ΣΑ 80062) 

Κρίτων Μεταξόπουλος  

27 Κ. Α. ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ   
Ηρακλείτου 5, 106 73 Αθήνα 
Τηλ. 210 3390630 (ΑΜ∆ΣΑ 80197) 
 

Κώστας Μίντζηρας  

28 ΜΟΥΣΑΣ & ΤΣΙΜΠΡΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩN  
Ασκληπιού 34, 106 80 Αθήνα 
Τηλ. 210 3392070-3 (ΑΜ∆ΣΑ 80018) 

Νικόλαος Μουσάς του 
∆ημοσθένους 

 

29 MΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα 
Τηλ. 210 3318170 (ΑΜ∆ΣΑ 80032) 
 

Γιάννος Γραμματίδης  

30 Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. Γεώργιος Μπρέγιαννος  
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ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα 
Τηλ. 210 7473860 (ΑΜ∆ΣΑ 80008) 

31 Γ.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ακτή Μιαούλη 7-9, 185 35 Πειραιάς 
Τηλ. 210 3640030 (ΑΜ∆ΣΠ 30002) 
 

Γεώργιος Οικονόμου  

32 Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΕΣ  
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγ. 
Παρασκευή 
Τηλ. 210 6062325 (ΑΜ∆ΣΑ 80027) 

Κων/νος Παπακωστόπουλος  

33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ασκληπιού 7, 106 79 Αθήνα 
Τηλ. 210 3610333 (ΑΜ∆ΣΑ 80139) 

∆ημήτρης Παρασκευάς  

34 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΜΠΕΡΣΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Νεοφύτου Βάμβα 9, 106 74 Αθήνα 
Τηλ. 210 3380000 (ΑΜ∆ΣΑ 80019) 
 

Ευστάθιος Ποταμίτης  

35 Ι.Κ.ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Βουκουρεστίου 25, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3616816 (ΑΜ∆ΣΑ 80017) 
 

Ιωάννης Κ. Ρόκας  

36 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΑΜΟΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Βασ. Σοφίας 73, 115 21 Αθήνα 
Τηλ.  210 7299550 (ΑΜ∆ΣΑ 80136) 

∆ημήτρης Σαμόλης  

37 ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΦΑ, ΣΤ. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
ΙΙ Μεραρχίας 13, 185 35 Πειραιάς 
Τηλ. 210 4221210 (ΑΜ∆ΣΠ 30004) 

Θεόδωρος Σιούφας  

38 ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Πανεπιστημίου 38, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3673000 (ΑΜ∆ΣΑ 80067) 

Γεώργιος ∆. Σιούφας  

39 ΣΚΟΥΡΗΣ ΤΡΟΒΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Μεθώνης 75, 106 83 Αθήνα 
Τηλ. 210 8834210 (ΑΜ∆ΣΑ 80058) 

Παναγιώτης Σκουρής 
Ελένη Τροβά 

 

40 ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΟΥΡΙΑ∆ΑΚΙΣ - 
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ - ΣΚΑΛΤΣΑΣ – 
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  
Κριεζώτου 6, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3626888 (ΑΜ∆ΣΑ 80010) 

Ανδρέας Παντελάκης  

41 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Βαλαωρίτου 18, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3634262 (ΑΜ∆ΣΑ 80064) 

Ιωάννης Σταυρόπουλος  

42 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Γ.Κ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ακαδημίας 18,  10671 Αθήνα 
Τηλ. 210 3618722 (ΑΜ∆ΣΑ 80014) 

Αναστασία Ν. Χατζητζανή  

43 ∆.Ν.ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Σίνα 32, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3626855 (ΑΜ∆ΣΑ 80203) 

∆ημήτρης Ν. Τζουγανάτος 
 

 

44 ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Νοταρά 57, 185 35 Πειραιάς 
Τηλ. 210 4220001(ΑΜ∆ΣΠ 30007) 

Γρηγόριος Ι. Τιμαγένης  

45 ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ∆ημήτριος Τσιμπανούλης  
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ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Ομήρου 18, 106 72 Αθήνα 
Τηλ. 210 3675100 (ΑΜ∆ΣΑ 80035) 

 

46 Σ. Α. ΦΕΛΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Νεοφύτου Βάμβα 10, 106 74 Αθήνα 
Τηλ. 210 7299630 (ΑΜ∆ΣΑ 80038) 

Σωτήρης Αθ. Φέλιος  

47 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Βασ. Σοφίας 27, 106 74 Αθήνα 
Τηλ. 210 7258423 (ΑΜ∆ΣΑ 80057) 

Σπυρίδων Ι. Φλογαϊτης  
 

 

48 ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΤΣAΚΗΣ, 
∆ΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
Μητροπόλεως 38, 105 63 Αθήνα 
Τηλ. 210 3218900 (ΑΜ∆ΣΑ 80025) 

Γεώργιος Μυλωνογιάννης  

49 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Ζαλοκώστα 6, 106 71 Αθήνα 
Τηλ. 210 3387600 (ΑΜ∆ΣΑ 80054) 

Ιωάννης Φωτόπουλος  

50 ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ – 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Πατριάρχου Ιωακείμ 18, 106 75 Αθήνα 
Τηλ. 210 7242306 (ΑΜ∆ΣΑ 80004) 

Γιάννης Χατζηπροδρόμου  

51 ΒΟΥΤΥΡΑΣ – ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ίωνος ∆ραγούμη 3, 546 25 Θεσ/νίκη 
Τηλ. 2310 555543 (ΑΜ∆ΣΘ 90017) 

Τρύφων Ιορδάνογλου   
 

 

52 ΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΣ. 
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  
Ερμού 10, 546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 501324 (ΑΜ∆ΣΘ 90006) 

Βασίλειος Γ. Αντωνόπουλος 
 

 

53 ΠΑΛΙΟΤΖΙΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
26ης Οκτωβρίου 8Α, 546 27 Θεσ/νίκη 
Τηλ. 2310 543619 (ΑΜ∆ΣΘ 90014) 

Αθανάσιος ∆. Παλιοτζίκας  

54 Ν. ΠΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ  
Εθνικής Αντίστασης 17,  
55134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 478650 (ΑΜ∆ΣΘ 90004) 

Νικόλαος ∆. Πάνου   

55 ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ Κ. 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η – 
ΙΓΝ. ΚΑΙΤΕΖΙ∆Η – Γ. ΚΕΡΜΑΝΙ∆Η – Γ. 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ – Μ. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ 
Βασιλέως Ηρακλείου 26,  
546 24 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 263665 (ΑΜ∆ΣΘ 90003) 

Κων/νος Γ. Χατζηγιαννάκης  

 


