
11ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 17:00 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». 

Παρόντα μέλη: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, και 
Σωτήρη Φέλιος 

Απόντες:  Νικόλαος Κανελλόπουλος, Τρύφων Κουταλίδης, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, 
Παναγιώτης Σκουρής, Γρηγόρης Τιμαγένης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. – 12.07.11 και 22.02.11, 
17.05.11, 21.06.11 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 12.07.11, 22.02.11, 17.05.11 και 21.06.11 από τα 
παρόντα μέλη και αναβλήθηκε η υπογραφή τους από τα απουσιάζοντα μέλη για 
επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Θέμα 2ο:  ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ανέλαβε να επικοινωνήσει σχετικώς με τον Ειδικό 
Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Μανώλη Πατεράκη και να πληροφορηθεί ποιες 
θα πρέπει να είναι οι ενέργειές μας για την υπαγωγή των Δικηγορικών Εταιρειών σε 
δράσεις ΕΣΠΑ, όπως λ.χ. η ψηφιοποίηση των αρχείων μας. 

Θέμα 3ο:  Συζήτηση για Ημερίδες 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε και πάλι η αναβολή της διοργάνωσης 
Ημερίδας για τις επενδύσεις για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε να έχε ξεκαθαρίσει 
και ο σχετικός σχεδιασμός στο θέμα αυτό της Κυβέρνησης. 

Επίσης, αποφασίστηκε η διερεύνηση από τον Γενικό Γραμματέα της δυνατότητας 
συνδιοργάνωσης της Ημερίδας για την ίδρυση εταιρειών μιας στάσης και τη λειτουργία 
του ΓΕΜΗ, μαζί με τη Νομική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει ήδη προγραμματίσει παρόμοια 
Ημερίδα για την 28.09.2011. 

Θέμα 4ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου Δικηγορικών 
Εταιρειών 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ανέλαβε να γνωστοποιήσει στα μέλη του ΣΔΕΕ 
τα σχετικά συμβατικά κείμενα της CHARTIS που η ΑΟΝ έστειλε στον κ. Δημήτρη Ζέπο. 

Θέμα 5ο: Ενημέρωση από τους Συνδέσμους επί των εργασιών των Επιτροπών  που 
έχει συστήσει το Δ.Σ. 

Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να επεξεργασθεί σχέδιο Υπομνήματος, με βάση κείμενο που έχει 
παραδώσει ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης για τα θέματα που σχετίζονται με τον χρόνο 
έκδοσης των Τιμολογίων – ΑΠΥ, ώστε να κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, με 
κοινοποίηση στον ΔΣΑ. Ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος παρέδωσε πόρισμα της Επιτροπής 
Δεοντολογίας επί του σχεδίου ΠΔ για τη διαφήμιση Δικηγόρων και Δικηγορικών 
Εταιρειών και πρότεινε να ζητήσει μια συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣΑ για να 



συζητήσουμε μαζί του τις επί μέρους παρατηρήσεις μας στο σχέδιο του Π.Δ. Το Δ.Σ. 
ανέθεσε στον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο να οργανώσει τη συνάντηση αυτή με τον 
Πρόεδρο του ΔΣΑ. 
 
Θέμα 6ο:  Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ 
 
Το θέμα αυτό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
Θέμα 7ο:  Συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο του Α.Π. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Δρυλλεράκης ανέλαβε να επικοινωνήσει με το γραφείο της νέας 
Προέδρου του Αρείου Πάγου για να οργανωθεί μια εθιμοτυπική επίσκεψή της από το 
Διοικητικό μας Συμβούλιο. 
 
Θέμα 8ο: Αντικατάσταση κ. Νικόλα Κανελλόπουλου από την αναπληρώτριά του κα 

Χαρά Ζέρβα 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλας Κανελλόπουλος απέστειλε προς τον Πρόεδρο κ. Ι. 
Δρυλλεράκη την από 29.08.2011 επιστολή του, με την οποία μας γνωρίζει ότι εξ αιτίας 
των νέων του καθηκόντων, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
κωλύεται να μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω επιστολή του κ. Νικόλα Κανελλόπουλου 
εξουσιοδότησε το Γενικό Γραμματέα κ. Μάριο Μπαχά να ειδοποιήσει, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρα. 7 του Καταστατικού μας, την αναπληρώτρια του κ. Κανελλόπουλου, κα 
Χαρά Ζέρβα, ώστε εφεξής να μετέχει εκείνη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το υπόλοιπο 
της θητείας του. 
 
Θέμα 9ο:  Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δ.Σ. 
 
Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξέλεξε ως νέο Αντιπρόεδρό του το 
μέλος του κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο.   Εξουσιοδότησε δε το Γενικό Γραμματέα κ. Μάριο 
Μπαχά, να το γνωρίσει προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας. 
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος 

 
Σωτήρης Φέλιος 
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