
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

Ελλάδος» κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Ιανουαρίου 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών 
Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00, μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΟΚΕ 

Ο κ. Φέλιος πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Βερνίκο, γιατί μέχρι σήμερα δεν τον εκάλεσαν 
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ, της οποίας ορίστηκε μέλος. 
 
Θέμα 2ο:Έκταση ευθύνης Δικηγορικής Εταιρείας-Τροπολογία για περιορισμό της εις 
ολοκλήρου ευθύνης όλων των συνεταίρων 

Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να διερευνήσει κατά πόσο ο ΔΣΑ προώθησε τη σχετική διάταξη στη 
Βουλή. 
 
Θέμα 3ο: Κανονισμός Διατησίας ΔΣΑ 

Αναμένεται να κυρωθεί με Νόμο, όπως ζήτησε ο ΔΣΑ. 
 
Θέμα 4ο: Άυλα Ένσημα 

Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, για να παρέμβει ο τελευταίος 
στις Γραμματείες των Δικαστηρίων της Αθήνας, ώστε να δέχονται τα άυλα ένσημα και να μην 
απαιτούν ένχαρτα ένσημα. 
 
Θέμα 5ο: ΕΣΠΑ Δικηγορικών Εταιριών  

Ο κ. Μπαχάς απέστειλε στον Πρόεδρο του ΔΣΑ όλες τις αιτήσεις του ΣΔΕΕ για ένταξη και των 
Δικηγορικών Εταιρειών στις δράσεις ΕΣΠΑ, με την παράκληση να παρέμβει στους αρμόδιους 
φορείς. 
 
Θέμα 6ο: Ασφαλιστικά θέματα Ασκουμένων Δικηγόρων 

Ο ΔΣΑ έχει ζητήσει από τους συναρμόδιους Υπουργούς την εξαίρεση των Ασκουμένων 
Δικηγόρων από την κυρία ασφάλιση και την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου 
άσκησής τους. 
 
Θέμα 7ο: Ασφαλιστικά θέματα Συνεργατών Δικηγορικών Εταιρειών 

Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να συνεννοηθεί με τον κ. Δημήτρη Μπούρλο να συντάξει σχετική 
Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση. 
 



 
Θέμα 8ο: Θέματα Α.Α.Δ.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Α.Α.Δ.Ε. υποσχέθηκε ότι θα λύσει με Εγκύκλιο τα εκκρεμή θέματα της 
έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών και του περιορισμού της ευθύνης των συνεταίρων 
έναντι του Δημοσίου στον διαχειριστή εταίρο και στην εταιρεία μόνο. 
 
Θέμα 9ο: Ημερίδα για τον νέο νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες 

Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και την Ταμία 
ανέλαβε να συνεργασθεί με τους κ.κ. Περάκη και Αλεξανδρή από τον ΣΕΕ και οριστικοποίησαν 
το Πρόγραμμα, την ημέρα (30/1), την ώρα (17:00), τον τόπο (ΕΒΕΑ) και όλες οι λοιπές 
λεπτομέρειες. Ο κ. Μπαχάς απέστειλε το Πρόγραμμα σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 10ο: : Γενική Συνέλευση για Απολογισμό - Προϋπολογισμό ετών 2018-2019 

Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
για την 20/2. 
 
Θέμα 11ο: Πίττα νέου έτους 

Αποφασίστηκε η Πρωτοχρονιάτικη Πίττα να γίνει στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 6/2 και ώρα 19:00. 
Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να καλέσει τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, καθώς και τους Προέδρους των Συμβολαιογραφικών 
Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά. Ο κ. Μπαχάς θα προσφέρει, όπως κάθε χρόνο, το νόμισμα. 
 
Θέμα 12ο: Οι ευθύνες των Δικηγόρων για το ξέπλυμα χρήματος πελατών 

Αναμένονται προτάσεις από όλα τα μέλη του Δ.Σ., ώστε, στη συνέχεια, να ζητηθεί η 
παρέμβαση του ΔΣΑ. Ο κ. Ζέπος απέστειλε σχετικό σχέδιο αιτήματος προς τον ΔΣΑ. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     

   Λεωνίδας Γεωργόπουλος                                                                       Μάριος Μπαχάς 
 
 
 


