
55ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της 
οδού Φιλελλήνων αρ. 26 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΜΠΑΧΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», 
κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά. 

Παρόντα όλα τα μέλη δηλαδή οι κ.κ.: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος 
Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Νίκος Κορίτσας, Στάθης 
Ποταμίτης, Σωτήρης Φέλιος, Δημήτρης Παρασκευάς και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

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

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της  08.09.2015 και 16.11.2015 

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 08.09.2015 από όλα τα παρόντα μέλη και 
της 16.11.2015 από όλα τα μέλη του ΔΣ. 

Θέμα 2ο: Γ.Σ. 17.12.2015 – Χαιρετισμός κ. Προέδρου ΣτΕ 

Στις 17.12.2015 έλαβε χώρα στο εντευκτήριο του Φιλολογικού Συλλόγου 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» η ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου μας με προσέλευση μεγάλου 
αριθμού Συναδέλφων εκπροσώπων των Δ.Ε. Στη Γ.Σ. παρέστη τιμητικά ο νέος 
Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Νίκος Σακελλαρίου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και 
συζήτησε επί μακράν μαζί μας για τα θέματα της δικαιοσύνης που μας 
απασχολούν.  

Θέμα 3ο: KLC 

Αποφασίστηκε να προωθήσουμε στους Συναδέλφους της KLC τα δύο e-mails που 
έστειλαν οι Συνάδελφοι Ράνια Παπαβασιλείου και Κων/νος Χατζηγιαννάκης. Δεν 
κατέστη δυνατό να συζητηθούν περαιτέρω τα σχετικά θέματα στη ΓΣ καθώς οι 
εκπρόσωποι της KLC δεν προσήλθαν. 

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων 

Αποφασίστηκε όπως ετοιμάσουμε Ημερίδα για το Νέο Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, με Συντονιστή τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο και με τη συμμετοχή 
του Καθηγητή κ. Αντωνόπουλου, διότι έγινε όμοια στη Θεσσαλονίκη. Επίσης ο 
κ. Ποταμίτης θα καταθέσει Προτάσεις για μία Ημερίδα για τη Μηχανοργάνωση 
των Δ.Ε. και γενικότερα τις αναγκαίες υποδομές. 



 
 
 
 
Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα  
 
Με επιμέλεια του Προέδρου μας, σε συνεργασία με τον κ. Τιμαγένη, 
συντάχθηκαν και κατετέθησαν στο ΥΠΟΙΚ οι ακόλουθες επιστολές με τα 
αντίστοιχα αιτήματα: α) Για τον τρόπο δήλωσης των αναλογούντων κερδών 
εταίρου Δ.Ε. αποχωρήσαντος κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, β) Για 
τη δήλωση παραχώρησης χώρου που απαιτούν οι Δ.Ο.Υ. για τους Συνεργάτες 
Δικηγόρους, και γ) Για τη δυνατότητα των εταίρων Δ.Ε. να λαμβάνουν 
Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας. Στο τελευταίο αίτημα απάντησε ήδη το 
ΥΠΟΙΚ με το Αρ. Πρωτ. Δ. ΕΙΣΠΡ. Α 1004986 ΕΞ 2016/12.01.2016 έγγραφο της 
Δ/νσης εισπράξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν. 
 
Θέμα 6ο: Σχέδιο Νόμου για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
Αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής με συμμετοχή των κ.κ. Κανελλόπουλου- 
Τιμαγένη-Σκουζού για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου μας στη διαβούλευση, 
με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 
Θέμα 7ο:  Link Μελών ΣΔΕΕ 
 
Οι κ.κ. Ζέπος, Ποταμίτης και Σκουζός ανέλαβαν να συντάξουν οδηγίες προς τα 
μέλη του ΣΔΕΕ για τη λειτουργία σχετικού link, στο οποίο τα μέλη θα 
επικοινωνούν μεταξύ τους. 
 
Θέμα 8ο: Επιστολές προς ΔΣΑ για Ασφαλιστική κάλυψη υγείας Συνεργατών 
Δ.Ε. 
 
O κ. Πρόεδρος και ο κ. Ποταμίτης ανέλαβαν να προωθήσουν εκ νέου το θέμα 
αυτό στον ΔΣΑ. 
 
Θέμα 9ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δ.Ε. 
 
Ο κ. Φέλιος μας ενημέρωσε ότι έχει εκδοθεί και αντίθετη απόφαση από εκείνη 
στην οποία αναφέρθηκαν οι κ.κ. Μουσάς και Χατζηγιαννάκης, η οποία όμως 
εκκρεμεί στο Εφετείο. 
 
Θέμα 10ο: Προσφορές Τραπεζών για εγκατάσταση POS στις Δ.Ε. 
 
Αποφασίστηκε όπως οι τρεις προσφορές που ελήφθησαν από τις Τράπεζες να 
σταλούν σε όλα τα μέλη μας και να επιλέξουν καθένα ποια τυχόν επιθυμεί, ώστε 
να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με την αντίστοιχη Τράπεζα. 
 
Θέμα 11ο: International Financial Law Conference IBA 
 
Ο κ. Παρασκευάς μας εγνώρισε ότι εμπλουτίστηκε η Host Committee και με νέες 
Δ.Ε. και ανέλαβε να μας στείλει εμπιστευτικά το σχέδιο προγράμματος του 
Συνεδρίου, για να δηλώσουμε συμμετοχές μας στα πάνελς, εφόσον επιθυμούμε. 
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Θέμα 12ο: Νικόλας Κανελλόπουλος – Επιτροπές ΣΔΕΕ 
 
Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συναδέλφου Νικόλα Κανελλόπουλου σε 
Επιτροπές του ΣΔΕΕ, ώστε με τη πείρα που έχει αποκτήσει από τη θητεία του ως 
Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης να βοηθήσει στην προώθηση των θέσεων του 
Διοικητικού μας Συμβουλίου. Ήδη, ως ανωτέρω στο Θέμα 6, αποφασίστηκε η 
συμμετοχή του στην Επιτροπή που κατάρτισε το Δ.Σ. μας για το σχέδιο νόμου 
για το ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Θέμα 13ο:  Νέος φορέας Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ 
 
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, ο οποίος έχει ορισθεί ως Γ. Γραμματέας στον νέο 
αυτόν φορέα που συνέστησαν θεσμικοί εταίροι, ανέλαβε να προωθήσει σ΄ 
αυτόν και τη συμμετοχή του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 14ο:  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας 
 
Αποφασίστηκε να λάβει χώρα στο εντευκτήριο του Φιλολογικού Συλλόγου 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» την 10.02.2016 και ώρα 19:00 
 
Θέμα 15ο: Οφειλές προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
 
Ο κ. Ποταμίτης ανέλαβε να εισηγηθεί για το θέμα αυτό. 
 
 
Θέμα 16ο:  Σχεδιασμός της δημόσιας παρουσίας του ΣΔΕΕ και η επικοινωνία 
του 
 
Αποφασίστηκε να γίνει επικοινωνία του Δ.Σ. μας με τις ενώσεις Δικαστών και 
Εισαγγελέων. Τον συντονισμό ανέλαβε ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος. Επίσης ο 
κ. Ποταμίτης ανέλαβε να εισηγηθεί για το ποια και πως πρέπει να προβάλλουμε 
αιτήματα στα ΜΜΕ κλπ. 
 
Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 10.02.2016 
και ώρα 18:00 σε Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
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Συνημμένο:  Έγγραφο ΥΠΟΙΚ (Δ/νση Εισπράξεων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων (Αρ. Πρωτ. : Δ. ΕΙΣΠΡ. Α 1004986 ΕΞ 2016/12.01.2016) 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Νικόλαος Κορίτσας 
 
 
 
 

Δημήτρης Παρασκευάς 
 
 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 

 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος 
 
 
 
 

Στάθης Ποταμίτης 
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