125ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών
Ελλάδος», έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το
σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται διά περιφοράς από όλα τα μέλη του
Δ.Σ.
Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου ανάθεσης για ιστοσελίδα
Σε συνέχεια της απόφασης της ΓΣ του ΣΔΕΕ για την ανάθεση σχεδιασμού της
ιστοσελίδας του Συνδέσμου στην εταιρεία MOZAIK, αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος να
αναλάβει τον συντονισμό των σχετικών ενεργειών μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης. Ο γραμματέας θα επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των εταιρειών
Λαμπαδάριος, Ποταμίτης, Κυριακίδης και ΖΕΥΑ προκειμένου να συσταθεί ομάδα
εργασίας από επικεφαλής τμημάτων Marcomms που θα εκπροσωπήσει τον ΣΔΕΕ.
Θέμα 2ο : Συμμετοχή του ΣΔΕΕ στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία για τη
τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων – συνεργασία με ΔΣΑ
Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του ΣΔΕΕ στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία
για τη τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και την
Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
Θέμα 3ο: Κατάργηση ομάδων εργασίας
Καταργείται η ομάδα εργασίας για την διαιτησία. Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες
στα μέλη της ομάδας για τον περιορισμό της ευθύνης των εταίρων η οποία
ολοκλήρωσε το έργο της.
Θέμα 4ο: Διαδικασία πρόσληψης προσώπου για γραμματειακή υποστήριξη
Αποφασίστηκε η λήψη προσφορών από εταιρείες που παρέχουν σχετικές
υπηρεσίες.
Θέμα 5ο: Προγραμματισμών εκδηλώσεων
Αποφασίστηκε να λάβει χώρα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου η εκδήλωση για
τα 10 χρόνια λειτουργιάς του ΣΔΕΕ
Θέμα 6ο: Εγγραφή νέων μελών
Εζήτησε την εγγραφή της και έγινε δεκτή η Δικηγορική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης «Π
ΔΟΜΝΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ – Ζ&Τ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 19.07.2022 και
ώρα 17:00, η οποία θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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