ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

[Προβλέψεις Καταστατικού (Άρθρο 18)
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να συστήσει Επιστημονική Επιτροπή,
από μέλη του ή άλλα μέλη του Σωματείου ή και τρίτα πρόσωπα, η οποία είναι αρμόδια για τον
σχεδιασμό και εκπλήρωση του επιστημονικού έργου του Σωματείου.
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του
προέδρου της.
3.
Εκτός από την Επιστημονική Επιτροπή, είναι δυνατόν να συγκροτηθούν με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και άλλες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, για εργασίες ορισμένης χρονικής
διάρκειας και με συγκεκριμένο αντικείμενο.
4.
Κάθε επιτροπή/ομάδα εργασίας διεξάγει τις εργασίες της σε στενή συνεργασία με το
Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι Πρόεδροι αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο,
προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη αυτού σχετικά με την πορεία των εργασιών και
δραστηριοτήτων των επιτροπών αυτών.]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
Κάθε δικηγορική εταιρία – μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να ορίσει έναν
εκπρόσωπό της και έναν αναπληρωτή αυτού (εταίρους ή μη, δικηγόρους ή άλλους
επαγγελματίες που απασχολούνται σε αυτές), που διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική
ή επαγγελματική εμπειρία, για συμμετοχή σε κάθε Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας.
2.
A.
Έργο των Επιτροπών είναι:
α)
Να συγκεντρώνουν θέματα που είναι της αρμοδιότητάς τους και ενδιαφέρουν
ειδικά τις Δικηγορικές Εταιρείες.
β)
Να συζητούν και να απαντούν ερωτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του
Συνδέσμου που άπτονται της αρμοδιότητάς τους και είναι γενικού ενδιαφέροντος.
γ)
Να εισηγούνται προς το Διοικητικό Συμβούλιο νομοθετικές προτάσεις για τα
ανωτέρω.
δ)
Να εκπροσωπούν μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τον Σύνδεσμο σε συναντήσεις ή
διαβουλεύσεις με αρμόδιες αρχές και φορείς.
Οι Επιτροπές τηρούν αρχείο με τις εργασίες τους και να το παραδίδουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο προς χρήση από τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα
ως μέλη τους στο μέλλον.
B.
Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι:
α)
Να μελετούν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν Δικηγορικές Εταιρείες τα οποία
ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συγκρότησή τους.
β)
Να εισηγούνται προς το Διοικητικό Συμβούλιο νομοθετικές προτάσεις, παρεμβάσεις
σε φορείς, προτάσεις προς τα μέλη του Συνδέσμου, και άλλες κατάλληλες
πρωτοβουλίες ανάλογα με το θέμα τους.
γ)
Να εκπροσωπούν μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τον Σύνδεσμο σε συναντήσεις ή
διαβουλεύσεις με αρμόδιες αρχές και φορείς για την συζήτηση αυτών των
θεμάτων.
Οι Ομάδες Εργασίας είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας και παύουν με την
παράδοση του έργου τους ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.
Η κάθε Επιτροπή / Ομάδα Εργασίας οργανώνει τις εργασίες της κατά τρόπο που
κρίνει βέλτιστο και πιο αποτελεσματικό για την επίτευξη του σκοπού της και συνεδριάζει
κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου αυτών σε τόπο και σε χρόνο που ορίζει αυτός.
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4.
Τα θέματα που θα συζητούνται καθορίζονται ανάλογα με τη σημασία τους, το
γενικότερο ενδιαφέρον, δηλαδή δεν λειτουργούν ως help desk για ζητήματα που
θεωρούνται γενικώς γνωστά. Τα συμπεράσματα των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας
ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που στην συνέχεια προβαίνει σε περαιτέρω
δράσεις ή ανακοινώσεις προς τα μέλη του Συνδέσμου.
5.
Η συμμετοχή στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας δεν επιφέρει οποιαδήποτε
υποχρέωση προς τα μέλη αυτών, πλην της ενεργούς συμμετοχής στις εργασίες της.
6.
Η επικοινωνία των μελών των Επιτροπών γίνεται με e-mail, με τηλέφωνο και με κατ’
ιδίαν συναντήσεις (συνεδριάσεις).
7.
Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρείται συνοπτικό πρακτικό με τα θέματα προς
συζήτηση και τις επόμενες ενέργειες που συμφωνήθηκαν (π.χ. για τη μελέτη ενός θέματος
και το χρονοδιάγραμμα απάντησής του).
8.
Οι Επιτροπές δύνανται να διοργανώσουν ημερίδες, με την συνεργασία του
Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στις ημερίδες αυτές
καλούνται ως εισηγητές μέλη των Επιτροπών ή άλλοι επαγγελματίες με γνώση του
αντικειμένου.
9.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά ενημέρωση από τον Πρόεδρο εκάστης
Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας για την πορεία των εργασιών τους.
10.
Απαγορεύεται στα μέλη των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας και στους προέδρους
αυτών να παρίστανται δημοσίως ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών
Ελλάδος ή να υπογράφουν με τίτλο που τους συνδέει με τον ΣΔΕΕ όταν εκφράζουν δημόσια
θέσεις τους που είναι διαφορετικές από αυτές της Επιτροπής ή του ΣΔΕΕ.
11.
Δικηγορικές Εταιρείες που εγγράφονται ως νέα μέλη του ΣΔΕΕ, ενημερώνονται από
το Δ.Σ. για την ύπαρξη των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, προκειμένου να δηλώσουν
εφόσον το επιθυμούν, εκπροσώπους τους σε αυτές, με την προϋπόθεση έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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