
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

Εταιρειών Ελλάδος»  κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Μαρτίου 2018 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00, 
μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις εξής 
αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Πίττα ΣΔΕΕ 
 
Στις 21/1/2018 κόπηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη η Πρωτοχρονιάτικη πίττα με μεγάλη 
προσέλευση Δικηγόρων, εταίρων και συνεργατών, από εξήντα (60) Δικηγορικές Εταιρείες. 
 
Θέμα 2ο: Έκταση ευθύνης εταίρων δικηγορικής εταιρείας 
 
Αποφασίστηκε όπως, η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της έκθεση που έχουμε 
ετοιμάσει, κατατεθεί στον ΔΣΑ. Η κα Καρατζά παρακαλείται να συντάξει το σχετικό αίτημα 
του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 3ο: Εκδήλωση για το νομικό πλαίσιο του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 
 
Την 1η Φεβρουαρίου έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE η ανωτέρω εκδήλωση 
με μεγάλη συμμετοχή Δικηγόρων, εταίρων και συνεργατών Δικηγορικών Εταιρειών. 
 
Θέμα 4ο: Συνέντευξη για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων 
 
Ο Καθηγητής Francesco Stolfi του Macquarie University και η κα Ναταλία Παπαμακαρίου 
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επισκέφθηκαν τον Γραμματέα κ. Μπαχά στο 
πλαίσιο της μελέτης που διεξάγουν για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Ο κ. 
Μπαχάς, μετά και από συνεννόησή του με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Δημήτρη Βερβεσό, τους 
ενημέρωσε ότι το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Ελλάδα είναι πλέον πλήρως 
απελευθερωμένο. 
 
Θέμα 5ο: Εισφορές ασφαλιστικές και γραμμάτιο προείσπραξης 
 
Αποφασίσθηκε όπως: α) Ο κ. Δρυλλεράκης συντάξει σχετικό έγγραφο προς τον αρμόδιο 
Υπουργό Εργασίας και να του το καταθέσει ο κ. Μπαχάς, και β) Οι κ.κ. Γεωργόπουλος, 



Κανελλόπουλος και Φραγκίσκος να επισκεφθούν τον κ. Πιτσιλή και να ζητήσουν τη 
διαβεβαίωση ότι οι αντίστοιχες δαπάνες που διενεργούν οι Δ.Ε. είναι εκπεσταίες. 
 
Θέμα 6ο: ΕΜΕΟΔ-Επιστημονική Εκδήλωση για την ειδική διαχείριση του άρθρ. 68 επομ. 
ν. 4307/2014 
 
Την 7/2/2018 έλαβε χώρα στην Αίθουσα εκδηλώσεως του ΔΣΑ επιστημονική ημερίδα για 
το ανωτέρω θέμα που διοργάνωσε η Εταιρία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου 
(ΕΜΕΟΔ), με Εισηγητές τον Καθηγητή Ιάκωβο Βενιέρη και τον Δικηγόρο Στάθη Ποταμίτη. 
Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας της ΕΜΕΟΔ. 
 
Θέμα 7ο: Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών 
 
Ο κ. Δρυλλεράκης έφερε σε γνώση μας ότι με το άρθρο 15 ν. 4488/17 αντιμετωπίζεται η 
οικονομική τακτοποίηση της προκαταβολής, μέσω Γραμματίων, ασφαλιστικών εισφορών 
που κατεβλήθησαν επιπλέον του ποσού που προβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή του 
συμψηφισμού τους, κατά το υπερβάλλον με καθυστερούμενες τυχόν εισφορές, άλλως 
άτοκη επιστροφή τους ή, κατ΄αίτηση του δικαιούχου η πίστωσή τους έναντι μελλοντικών 
εισφορών. 
 
Θέμα 8ο: Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο ΔΣΑ στις 5/2/2018 
 
Έλαβε χώρα συνάντησή μας με τον νέο Πρόεδρο ΔΣΑ κ. Δημήτρη Βερβεσό, ο οποίος 
υποσχέθηκε να συνεργάζεται στενά μαζί μας στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ομοίως 
εμείς τον διαβεβαιώσαμε ότι είμαστε στη διάθεσή του για κάθε πιθανή βοήθεια που θα 
θελήσει. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
       

     Λεωνίδας Γεωργόπουλος                                                                       Μάριος Μπαχάς 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


