
48ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Απριλίου 2015 και ώρα 16:30 συνήλθε στα επί της οδού 
Βουκουρεστίου αρ. 25 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του 
Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά. 

Παρόντα μέλη οι κ.κ.: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Νίκος Κορίτσας, Μάριος Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός, 
Στάθης Ποταμίτης, Σωτήρης Φέλιος και Δημήτρης Παρασκευάς μέσω Skype. 

Απόντες: Δημήτρης Ζέπος, Βασίλης Αντωνόπουλος, Λεωνίδας Γεωργόπουλος και 
Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισήλθε στα θέματα 
της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 26.06.2014, 23.09.2014, 10.12.2014, 
10.02.2015 και 10.03.2015 

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 26.06.2014, 23.09.2014, 10.12.2014,  
10.02.2015 και 10.03.2015 από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ. 

Θέμα 2ο: Ημερίδα για ενημέρωση των νέων Δικηγόρων αναφορικά με τις 
Δικηγορικές Εταιρείες 

Παρέστησαν οι κυρίες, Κυριακή Σταμαδιάνου, Πρόεδρος Δ.Σ. και η κα Παναγιώτα 
Ακριώτη, Ταμίας, της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), 
στην οποία μετέχουν ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι μέχρις επταετίας. 

Παρέστη, επίσης, και ο Συνάδελφος Νικόλας Κανελλόπουλος, πρώτος Πρόεδρος της 
ανωτέρω Ένωσης. 

Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της διενέργειας μιας Ημερίδας για να ενημερωθούν οι 
νέοι Δικηγόροι στα θέματα και τη λειτουργία των Δικηγορικών Εταιρειών. 

Ως καταλληλότερος χρόνος επελέγη η 04.06.2015. 

Ο Σωτήρης Φέλιος ανέλαβε να διερευνήσει την διαθεσιμότητα της Αίθουσας 
εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ. 

Η όλη οργάνωση θα γίνει με επιμέλεια της ΕΑΝΔΑ. 

Η δε θεματολογία θα προταθεί στο Δ.Σ. του ΣΔΕΕ από την ΕΑΝΔΑ, σε συνεργασία με 
τον Θοδωρή Σκουζό.  

Θέμα 3ο: Επίσκεψη Νικόλα Κανελλόπουλου 

Στη συνέχεια ο παριστάμενος Συνάδελφος Νικόλας Κανελλόπουλος εδήλωσε ότι 
τώρα που έληξαν τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, θα είναι κοντά μας και θα μας συμπαρίσταται σε όσα θέματα κρίνουμε 
αναγκαίο. 



Εισηγήθηκε να επισκεφθούμε τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να 
συζητήσουμε την προώθηση των θεμάτων που είχαν ετοιμασθεί από την 
προηγούμενη ηγεσία, όπως οι Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας 
και Ποινικού Δικαίου, η νομοθεσία για την εφαρμογή της e-justice σε όλα τα 
Δικαστήρια της χώρας, ώστε να καθιδρυθεί η paperless Court, δηλαδή οι 
διαδικαστικές ενέργειες να γίνονται ηλεκτρονικά από την Αγωγή ή Αίτηση μέχρι και 
την έκδοση της απόφασης και, τέλος, να προωθηθεί ο θεσμός της Διαμεσολάβησης 
και Δικαστικής Μεσολάβησης και με την συστηματική εκπαίδευση σε αυτόν και 
Δικαστικών. 
 
Συζητήθηκε να γίνει σύσταση στα μέλη του ΣΔΕΕ να χρησιμοποιούν όσο είναι 
δυνατόν περισσότερο την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, σε όσα Δικαστήρια 
εφαρμόζεται ήδη αυτή. 
 
Επίσης, να συστήσουμε στα μέλη μας να εκπαιδευθούν δικηγόροι τους ως 
Διαμεσολαβητές, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα Εκπαιδευτικά Κέντρα, ώστε, 
μέσω των Δικηγορικών Εταιρειών, να εφαρμόζεται συχνότερα ο θεσμός της 
Διαμεσολάβησης. 
 
Τέλος, αποφασίστηκε να στέλνονται στον Νικόλα Κανελλόπουλο τα θέματα του 
εκάστοτε Διοικητικού μας Συμβουλίου, για να λαμβάνει γνώση και να βοηθάει όπου 
μπορεί. 
 
Θέμα 4ο: Έγκριση νέας Δικηγορικής Εταιρείας ως Μέλους του ΣΔΕΕ 
 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η Δικηγορική Εταιρεία των Αθηνών «Ι. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 
 
Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 19.05.2015 και 
ώρα 17:00 στο Γραφείο του Προέδρου κ. Ι. Δρυλλεράκη.  
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
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