
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Μαυροκορδάτου 9, 106 78 Αθήνα

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2012

Αγαπητοί συνεργάτες

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων σας εύχεται ευτυχισμένη και

αποδοτική χρονιά.

Οι εργασίες και επιστημονικές συναντήσεις της Ενώσεώς μας θα

αρχίσουν στις 30 Οκτωβρioυ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στην

αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (οδός Ακαδημίας

αρ.60).

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2012
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1.30-10-2012 :Παναγιώτης Μάζης, Δ.Ν. Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η

νέα αναθεώρηση του κ.Πολ.Δ. με το Ν. 4055/2012 και το πρόβλημα της

καθυστέρησης των δικών».

2.6-11-2012: Δημήτριος Μανιώτης, Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας

στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: «Περί της

οριοθετήσεως της ελευθερίας της ιδιωτικής βουλήσεως στις εναλλακτικές

μορφές επιλύσεως διενέξεων».

3. 13-11-2012 :Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η
.", '."

έννοια και τα είδη των δικαστικών απoφάςJE,,?ν στο Γαλλικό αστικό

δικονομικό δίκαιο».
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4. 20-11-2012 : Ρόη ΠαντελΙδου, Καθηγήτρια του Αστικού δικαίου στο

Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα: «Εκούσια

δικαιοδοσία και Ειρηνοδικείο».

5. 27-11-2012 : Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Λέκτορας της Πολιτικής

Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα:

«Δικαιοδοτικές βάσεις για διαφορές στο διαδίκτυο».

6. 4-12-2012 : Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν. με θέμα:

«Ζητήματα από την αίτηση επαναφοράς στη προτέρα κατάσταση».

****************************
* Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί κοινή

εmστημονική διημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Πανεπιστημίου

Πειραιώς και της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων με γενικό θέμα

«Προβλήματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Θα ακολουθήσει λεπτομερής

ανακοίνωση.

* Για το υπόλοιπο πρόγραμμα εισηγήσεων θα ακολουθήσει νεότερη

ανακοίνωση.

* Υποβάλλεται παράκληση στους κ. εισηγητές να παραδίδουν

δακτυλογραφημένη περίληψη της εισηγήσεώς τους 5 τουλάχιστον ημέρες

πριν από την ορισμένη για την ανάπτυξή της ημερομηνία στον Γεν.

Γραμματέα της Ενώσεως κ. Αθανάσιο Στεφόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών,

Μαυροκορδάτου 9, 106 78 Αθήνα τηλ. 210/38.39.772, ώστε να

φωτοτυπείται και να διανέμεται στα μέλη για να διευκολύνεται έτσι η

συζήτηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Ρήγας

Αρεοπαγίτης ε.Τ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Στεφόπουλος

Δικηγόρος Αθηνών
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