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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ :
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. (στο εξής "Ο Σύνδεσμος") δίνει τη δυνατότητα
σε φοιτητές της Νομικής να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να περάσουν από την
ακαδημαϊκή θεωρία στην καθημερινότητα του επαγγελματία και δη στην καθημερινότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων. Τομείς ενασχόλησης είναι το εμπορικό, εργατικό,
φορολογικό, πτωχευτικό, ναυτικό, ευρωπαϊκό δίκαιο, η πολιτική δικονομία και ο νέος
θεσμός της διαμεσολάβησης.
Ο κάθε φοιτητής, παράλληλα με τη φυσική παρουσία του στα γραφεία του Συνδέσμου,
είναι υπεύθυνος για αποδελτίωση της επίκαιρης νομοθεσίας, νομολογίας, αρθρογραφίας
στον τομέα του δικαίου για τον οποίο ενδιαφέρεται περισσότερο. Συμμετέχει στην έκδοση
του μηνιαίου Δελτίου ΑΕ&ΕΠΕ, το οποίο διανέμεται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου. Είναι
υπεύθυνος για την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας με θεματική επίκαιρη και με
πρακτικό ενδιαφέρον για τον σύγχρονο Έλληνα επιχειρηματία.
Ορισμένα από τα θέματα εργασιών που έχουν εκπονηθεί και παρουσιαστεί από φοιτητές
στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης είναι τα εξής:
 Στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου: "Νεότερες εξελίξεις για την ευθύνη μελών του ΔΣ
ΑΕ",
 Στο πλαίσιο του φορολογικού δικαίου: "Ειδικά φορολογικά καθεστώτα σε χώρες της
Ε.Ε. - Σύγκριση με Ελληνικό φορολογικό δίκαιο",
 Στο πλαίσιο του πτωχευτικού δικαίου: "Διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με
το Ν 4307/2014",

 Στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου: "Η σύγκριση/σημασία/αποτελεσματικότητα/
χρησιμότητα για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο της επιχειρησιακής και ατομικής
σύμβασης",
 Στο πλαίσιο του ναυτικού δικαίου: «Ενόψει της πρόσφατης κήρυξης στάσης
πληρωμών από γνωστή εταιρεία εφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων, η εταιρεία «Α»,
έχουσα στην πλοιοκτησία της δύο «μπάριζες» νηολογημένες ως «Άγιος Ανδρόνικος»
και «Άγιος Βικέντιος» αντίστοιχα στα νηολόγια Πειραιώς, σας προσκομίζει το
συνημμένο άρθρο του ναυτιλιακού τύπου και σας ενημερώνει ότι το «Άγιος
Ανδρόνικος» έχει όντως εφοδιάσει με ναυτιλιακά καύσιμα δια λογαριασμό της εν
λόγω εταιρείας εφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων το Δ/Ξ «APOCALYPSE» το οποίο
είναι νηολογημένο στην πλοιοκτησία αλλοδαπής εταιρείας και φέρει σημαία νήσων
Μπαχάμες. Η εταιρεία Α σας ζητά να την ενημερώσετε για το τι κινδύνους ενδέχεται
να αντιμετωπίσει από πιστωτές της ως άνω εταιρείας εφοδιασμού καυσίμων. Ποια
θα ήταν η απάντησή σας αν ενεργούσατε ως νομικός σύμβουλος της πλοιοκτήτριας
του ως άνω Δ/Ξ «APOCALYPSE»».

Αντιμετωπίζουμε τον φοιτητή της Νομικής ως έναν σύγχρονο δικηγόρο που οφείλει να είναι
ενήμερος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τον σημερινό
επιχειρηματία, μελλοντικό εντολέα του.

