
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

Εταιρειών Ελλάδος»  κατά την συνεδρίασή του στις 11 Ιουλίου 2017 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 

Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα, την 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00, 

μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις εξής 

αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Εγγραφή νέων Μελών 

Εγκρίθηκε ομοφώνως η εγγραφή των δικηγορικών εταιρειών «Ι.Ν. Αναστασοπούλου, Σ.Ι. 

Βλάχου–Ζουνέλη, ΚΚΠ Δρίτσας Δικηγορική Εταιρεία» και «Α&Δ Παπανικολάου Δικηγορική 

Εταιρεία». 

Θέμα 2ο : Εκδήλωση ΕΠΛΟ και ΣΔΕΕ για τη σχέση Δικαίου Δικαιοσύνης με την Ανάπτυξη 

Αποφασίστηκε η εκδήλωση να προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο και να απευθυνθεί σχετική 

επιστολή από το ΣΔΕΕ προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης για να παραστεί. 

Θέμα 3ο: ΑΝΑΓΡΑΦΗ Δ.Ε στις δικαστικές αποφάσεις  

Συναντήθηκε ο κ. Πρόεδρος με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ξένη Δημητρίου στην 

οποία ανέφερε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου στις δικαστικές 

αποφάσεις να μην αναγράφονται τόσον η επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας όσο και του 

παραστάντος δικηγόρου.  Η κα Δημητρίου ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι έστω και μετά από 

σχετική πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου μπορεί να παρέμβει για την ρύθμιση του θέματος 

αυτού.  Συνέστησε μάλιστα ο Σύνδεσμος να ενημερώσει τα μέλη του ότι καλόν θα είναι να 



αναγράφουν στα δικόγραφά τους και τα δύο ονόματα (τόσο το όνομα της εταιρείας όσο και το 

όνομα του παραστάντος δικηγόρου).   

Θέμα 4ο: Δημόσιες Σχέσεις   

Αποφασίστηκε να λάβει πρόταση ο κ. Πρόεδρος από παλαιό δημοσιογράφο ο οποίος του 

υπεσχέθη να προτείνει έναν ή δύο νέους συναδέλφους του που ασχολούνται με το δικαστικό 

ρεπορτάζ.  

Θέμα 5ο: Έκταση ευθύνης εταίρων δικηγορικής εταιρείας 

Αποφασίστηκε η συνάντηση του Προέδρου με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ για την συζήτηση του 

θέματος αυτού. 

Θέμα 6ο: Απόφαση ΑΠ 318/2017 για Δικηγορικές Εταιρίες 

Αποφασίστηκε η υπ’ αριθμόν 318/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β1 Πολιτικό Τμήμα) την 

οποία είχε αποστείλει στα μέλη του Δ.Σ ο κ. Σ. Φέλιος, να αναρτηθεί στο site του ΣΔΕΕ. 

 


