
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

Εταιρειών Ελλάδος»  κατά την συνεδρίασή του στις 20 Ιουνίου 2017 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 

Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 

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

εξής αποφάσεις: 

1. Έκταση Ευθύνης Εταίρων Δ.Ε. 

Αποφάσισε όπως η σχετική τροπολογία και η αιτιολογική της Έκθεση, που συντάχθηκαν με 

επιμέλεια της Κατερίνας Καρατζά, προωθηθούν στον Πρόεδρο του ΔΣΑ από τον Πρόεδρο  

κ. Λ. Γεωργόπουλο. 

 

2. Προσφορά Νομικής Βιβλιοθήκης 

Η Νομική Βιβλιοθήκη κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ υπέβαλε εκτπωτική προσφορά για τα μέλη 

του ΣΔΕΕ. Επειδή η εκπτωτική προσφορά της Νομικής Βιβλιοθήκης αφορά μεγάλο αριθμό 

αντιτύπων, ο δε ΣΔΕΕ δεν έχει τη δομή μιας τέτοιας συνολικής εξυπηρέτησης των μελών του, 

αποφασίστηκε όπως ο Γ. Γραμματέας απαντήσει αρνητικά. 

 

3. Εκδήλωση ΕΠΛΟ και ΣΔΕΕ για τη σχέση Δικαίου/Δικαιοσύνης με την Ανάπτυξη 

 

Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος πρότεινε να συνδιοργανωθεί μια τέτοια Ημερίδα, κατά την οποία 

θα κληθούν να πάρουν μέρος σημαντικά πολιτικά πρόσωπα όλων των παρατάξεων, ανέλαβε 

δε να απευθύνει σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης.   

 

4. P.O.S. 

 

Ο κος Μπαχάς ανέλαβε να στείλει σχετικές επικαιροποιημένες προσφορές της Εθνικής, 

Αττικής, Eurobank και VIVA WALLET σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ. Οι Τράπεζες ALPHA και 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ δεν απέστειλαν προσφορές. 

 

5. ΝΟΜΟΣ 

 

Ο κ. Μπαχάς επικοινώνησε με τον κ. Τζωρτζόπουλο και εστάλησαν οι εκπτωτικές επιστολές 

της ΝΟΜΟΣ στο γραφείο του Προέδρου, από όπου τις παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι. 

 



6. Τροπολογία για διορισμούς Δ.Ε. ως νομικών συμβούλων στον δημόσιο τομέα. 

 
Η κα Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής Ν.Δ. μας ενημέρωσε ότι ο Βουλευτής  

κ. Πάνος Παναγιωτόπουλους έχει αναλάβει να προωθήσει τη σχετική τροπολογία. 

 

7. Συνέδριο «CORPORATE LAWYERS FORUM» 

 
Αποφασίστηκε ο Πρόεδρος να πληροφορήσει τους αιτούντες ότι δεν μπορεί να θέσει υπό την 

αιγίδα του ΣΔΕΕ το Συνέδριο διότι δεν είναι έτοιμος ο ΣΔΕΕ για να συμμετάσχει σ’ αυτό.   

 

8. BUSINESS LAW AWARDS 

 

Αποφασίστηκε ο Πρόεδρος να πληροφορήσει τους αιτούντες ότι ο ΣΔΕΕ επί του παρόντος δεν 

διαθέτει την οργάνωση που απαιτείται για να θέσει υπό την αιγίδα του Συνέδριο με θέμα την 

βράβευση μελών του.   

 

9. Αύξηση των μελών του ΣΔΕΕ- Εκδήλωση ΣΔΕΕ στον ΔΣΑ 
 

Αποφασίστηκε όπως, η εκδήλωση στον ΔΣΑ για την ενημέρωση Δικηγορικών Εταιρειών που 

δεν είναι μέλη του ΣΔΕΕ, αναβληθεί για μετά τις εκλογές στον ΔΣΑ. 

 

 

 


