ΠΡΟΣ: Τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΔΕΕ έτους 2013
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Δ.Σ. 2012-2013
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι και Φίλοι/ες,
Το απερχόμενο Διοικητικό μας Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος της
θητείας του, συμπληρωματικά σε όσα σας ανέφερε ο Πρόεδρός μας,
ασχολήθηκε και με τα ακόλουθα θέματα κοινού μας ενδιαφέροντος:
1. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για να συμπεριληφθούν και οι Δικηγορικές
Εταιρείες στις δράσεις ΕΣΠΑ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά την
ενημέρωση όλη της πολιτικής ηγεσίας και των αρμοδίων ειδικών και
γενικών Γραμματέων, δεν το έχουμε επιτύχει. Το νέο Δ.Σ. που θα
εκλεγεί πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές.
2. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας, η οποία λειτουργεί
και ενημερώνεται υποδειγματικά.
3. Δημιουργήσαμε e-mail του Συνδέσμου μας (info@sdee.org.gr) στο οποίο
μπορούν να απευθύνουν την αλληλογραφία τους όλα τα Μέλη μας.
4. Συμφωνήσαμε με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ για
προνομιακή οικονομική μεταχείριση των Μελών μας.
5. Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το Σήμα του ΣΔΕΕ.
6. Παρακολουθήσαμε και παρενέβημεν σε όλα τα θέματα που άπτονται της
φορολογίας των Δικηγορικών Εταιρειών και των Εταίρων/Συνεργατών
τους.
7. Μετείχαμε, με τον Αντιπρόεδρό μας κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο, στις
διεργασίες της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύνταξη
του Νέου Κώδικα των Δικηγόρων, μέσα στον οποίο περιλαμβάνονται
πλέον και οι διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία των Δικηγορικών
Εταιρειών. Το Προεδρείο δε του Συνδέσμου μας εκλήθη και μετείχε ως
θεσμικός συνομιλητής για το θέμα αυτό στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής.
8. Διενεργήσαμε Ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής με την ευγενική βοήθεια
της Συναδέλφου Ελένης Τροβά, για την «Δικηγορική εξειδίκευση και
Επαγγελματική αποκατάσταση» των νέων Δικηγόρων. Ήδη προσπαθούμε
να εκδώσουμε τα σχετικά Πρακτικά της Ημερίδας αυτής. Προσπάθεια
που πρέπει να την συνεχίσει το νέο Δ.Σ. μας.
9. Αναρτήσαμε στο site του Συνδέσμου μας το τελικό κείμενο των Αρχών
Δεοντολογίας που εγκρίθηκε από εσάς, τα Μέλη μας.

10. Διαμαρτυρηθήκαμε στον ΔΣΑ για τους λογαριασμούς των Δικηγόρων
στην Τράπεζα Πειραιώς, διότι είναι άτοκοι και επιβαρύνονται και με
έξοδα ατόκου λογαριασμού κατ’ έτος.
11. Συμμετείχαμε στη διοργάνωση Συνεδρίου του ΙΔΜΕ μαζί με την Διεθνή
Ένωση Δικονομικού Δικαίου και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών με θέματα: Δίκες Εμπορικού Δικαίου-Ειδικές δίκεςΔιαμεσολάβηση.
12. Συμμετείχαμε στην Ημερίδα Καριέρας για Νομικούς, σε συνεργασία με τη
Νομική Βιβλιοθήκη.
13. Απευθύναμε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ για την ασφαλιστική
κάλυψη των επί παγία αντιμισθία γυναικών Συνεργατών Δικηγορικών
Εταιρειών, κατά τη διάρκεια της λοχείας.
14. Μελετάμε τη συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Ημερίδας για
τη Διαμεσολάβηση και τη Δικαστική Μεσολάβηση.
Παράλληλα μεριμνήσαμε να σας πληροφορούμε για κάθε εξέλιξη και κάθε
γεγονός που υπέπιπτε στην προσοχή μας και αφορούσε τομέα
ενδιαφέροντός μας, όπως:
-

Εγκρίναμε τη συμμετοχή στον ΣΔΕΕ όσων νέων Μελών το εζήτησαν, με
αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε νομίμως εγγεγραμμένες 87 Δικηγορικές
Εταιρείες.

-

Ενημερώσαμε όλα τα Μέλη μας για την ελεύθερη πρόσβασή τους στη
βάση δεδομένων των νομικών πληροφοριών του inlaw.gr

-

Σας εστάλη επιστολή από την Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, για την
εθελοντική συμμετοχή σας σε υποθέσεις καταγγελικών φαινομένων
διαφθοράς.

-

Σας εστάλη Πρόσκληση για Ημερίδα της ELSA Athens για το Human
Trafficking.

-

Σας ανακοινώθηκε
δραστηριότητές της.

-

Σας ανακοινώθηκε η ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Γενετικής και
Ταυτοποίησης DNA-DNA Logy S.A.

-

Σας γνωρίσαμε το άρθρο του Συναδέλφου Θεσσαλονίκης κ. Θάνου
Γεωργιάδη με θέμα τα «Προβλήματα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα
μας».

-

Σας ανακοινώθηκε η απόκτηση σημαντικής βιβλιογραφίας για το Διεθνές
Ναυτικό Δίκαιο από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Σεμινάριο

της
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ενημερωτικό

για

τις

-

Ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης μας
έστειλε άρθρο του για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της
δικαιοσύνης.

-

Σας ενημερώσαμε για το Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού
Δικαίου.

-

Σας αποστείλαμε ανακοινώσεις ιδιωτικών εταιρειών για παροχή
υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης και τεχνικού συμβούλου σε θέματα
ποινικού δικαίου, για παροχή υπηρεσιών ασφαλούς αυτομάτου Online
Backup.

-

Ελάβαμε επιστολή προς την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων του κ.
Θάνου Γεωργιάδη για την αντισυνταγματικότητα της αποχής των
Δικαστών από τα καθήκοντά τους.

-

Ανακοινώθηκε ότι η Δικηγορική Εταιρεία της κας Ελένης Τροβά έχει
δημιουργήσει ένα portal στο οποίο καλούνται όλα τα Μέλη να δίδουν
κείμενα για καταχώρηση.

-

Σας ενημερώσαμε για την εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών,
σχετική με το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθμισης,
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του ΟΟΣΑ.

-

Κόψαμε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στην Αθηναϊκή Λέσχη με τη
συμμετοχή σημαντικού αριθμού Μελών μας.

-

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά μας απέστειλε το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών για το Χρηματοκοικονομικό και θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών
Χρήματος και Κεφαλαίου, το οποίο σας προωθήσαμε.

-

Η Συνάδελφος κα Ελένη Τροβά μας ενημέρωσε ότι λειτουργεί το site
www.nomika-nea.gr, το οποίο δέχεται σχετικά κείμενα νομικού
περιεχομένου.

-

Σας ενημερώσαμε για τις υπηρεσίες μηχανογράφησης κλπ. που
προσφέρει στις Δικηγορικές Εταιρείες η εταιρεία Oregano.

-

Σας ενημερώσαμε για το Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας για την
προστασία των whistleblowers στην Ελλάδα.

-

Συμμετείχαμε στην επέτειο των 150 ετών από την ίδρυση της
Δικηγορικής Εταιρείας «LAMBADARIOS LAW FIRM»

-

Ανακοινώθηκε η επιστημονική συνάντηση στον Σύνδεσμο Ελλήνων
Εμπορικολόγων με θέμα: Η αποστολή, η ρύθμιση και η ευθύνη των
οίκων αξιολόγησης.
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-

Σας ενημερώσαμε για το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού
και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (ECEFIL) με θέμα: Ο Έλεγχος των
Κρατικών Ενισχύσεων. Πρόσφατες Ελληνικές Εμπειρίες και Προοπτικές.

-

Βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ των
Δικηγορικών Εταιρειών.

-

Παραστήκαμε στα εγκαίνια του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

-

Η Συνάδελφος κα Ελένη Τροβά μας έστειλε την Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων και του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.

-

Ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ
Καρτέρης μας έστειλε μια παρουσίαση της εταιρείας KartECO, η οποία
διαθέτει εμπειρία για την εκτέλεση Δασικών και Περιβαλλοντικών
Μελετών και Πραγματογνωμοσυνών.

-

Αναρτήσαμε στο site του Συνδέσμου μας όλα τα Πρακτικά των
συνεδριάσεων του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

-

Σας ανακοινώσαμε το Συνέδριο που διοργάνωσε στην Ελλάδα η AEDBF,
με
τη
συμμετοχή
και
επιμέλεια
της
Ελληνικής
Ένωσης
Χρηματοοικονομικού Δικαίου (AEDBF Hellas), στην οποία καλόν είναι να
εγγραφείτε, όσοι το επιθυμείτε. Μπορείτε προς τούτο να αποτείνεσθε
στον Πρόεδρό της Συναδέλφο κ. Δημήτρη Τσιμπανούλη.

Ελπίζουμε, Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα
εκλεγεί σήμερα να συνεχίσει το σημαντικό αυτό έργο.
Με τους συναδελφικούς μου χαιρετισμούς,
Ο Γενικός Γραμματέας
Μάριος Μπαχάς
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