
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας» 

Στην Αθήνα σήμερα, 9η Νοεμβρίου 2010 και ώρα 16:00, συνήλθε νόμιμα στα επί της 
οδού Βουκουρεστίου αρ. 25 γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Δρυλλεράκης & 
Συνεργάτες σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία 
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας». 

Παρόντες: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Γιάννος Γραμματίδης (ως αναπληρωματικό μέλος του 
απουσιάζοντος  Γενικού Γραμματέα κ. Μάριου Μπαχά), Δημήτρης Ζέπος, Τρύφων 
Κουταλίδης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Σωτήριος Φέλιος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, 
Βασίλειος Αντωνόπουλος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Παναγιώτης Σκουρής 

Απόντες: 

Νικόλαος Κανελλόπουλος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή του Πρακτικού Δ.Σ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2010. 

Αναγνώσθηκε το Πρακτικό Δ.Σ. τής 29ης Σεπτεμβρίου 2010 πού στη συνέχεια 
εγκριθέν από το Δ.Σ. υπογράφηκε νόμιμα. 

Θέμα 2ο: Εγγραφή νέων μελών του Σωματείου 

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε στο Δ.Σ. τις αιτήσεις νέων μελών πού υποβλήθηκαν από τις 
ακόλουθες δικηγορικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Καταστατικού 
του Σωματείου: 

1. «ΜΠΑΛΑΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ»
2. «ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.»
3. «Ε. ΤΖΑΝΝΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.»
4. «ΔΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.»
5. «ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – Κ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.Ε.»
6. «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ – ΣΚΑΛΤΣΑΣ Δ.Ε.»

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω αιτήσεις κι εξουσιοδότησε τον κ. Γενικό 
Γραμματέα να συμπληρώσει τον φάκελο των αναγκαίων για την ολοκλήρωση της 
εγγραφής στοιχείων (δηλ. Καταστατικό κι εκπροσώπηση). Επίσης, μετά από σχετική 
συζήτηση, ομόφωνα ανατέθηκε στο μέλος του Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο το έργο 
της δημιουργίας κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής μελών πού θα 
ισχύσει για το μέλλον αφού πρώτα τεθεί υπόψη του Δ.Σ. για συζήτηση και σχετική 
απόφαση 



 
Θέμα 3ο: Σύσταση Επιτροπών 

 
Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Δ.Σ. τη σύσταση των εξής Επιτροπών: Επιστημονική, 
Φορολογική, Δεοντολογίας και  Διεθνών Σχέσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Καταστατικού. Ακολούθησε σχετική συζήτηση κι αποφασίσθηκε ομόφωνα να 
συσταθούν οι ανωτέρω Επιτροπές και να σταλεί επιστολή προς όλα τα μέλη του 
Σωματείου ζητώντας τους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την στελέχωση 
αυτών των Επιτροπών. 
 

Θέμα 4ο: Διοργάνωση Ημερίδας 
 
Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την διοργάνωση Ημερίδας του Σωματείου με θέμα πού θα 
ενδιαφέρει τα μέλη και την ευρύτερη δικηγορική κοινότητα. Η πρόταση του κ. 
Προέδρου βρήκε σύμφωνο το Δ.Σ. κι αποφασίσθηκε ομόφωνα να δημιουργηθεί μια 
θεματολογία πού θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 

Θέμα 5: Υπαγωγή Δικηγορικών Εταιρειών στη δράση ΕΣΠΑ 
 
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την χρησιμότητα υπαγωγής των Δικηγορικών 
Εταιρειών στη δράση ΕΣΠΑ αλλά και σε άλλες πιθανώς ανάλογες δράσεις, καθώς και 
τις μέχρι σήμερα διερευνητικές ενέργειες πού έχουν γίνει. Ομόφωνα αποφασίσθηκε 
να μελετήσει το θέμα της υπαγωγής στη δράση ΕΣΠΑ ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης και 
να εκθέσει τις απόψεις του στην επομένη συνεδρίαση. 
 

Θέμα 6ο: Επιστολή Δημ. Κοκκάλη 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από τον συνάδελφο 
κ. Δημήτρη Κοκκάλη της εταιρείας ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΨΑΡΡΑΣ Δ.Ε. σε όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου μας και περιλαμβάνει ιδέες και προτάσεις για τα πιθανά πεδία 
δραστηριότητας του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. συζήτησε το περιεχόμενο των προτάσεων 
"για προτεινόμενες δράσεις" και ανέθεσε στον Πρόεδρο να συντάξει απαντητική 
ενημερωτική επιστολή απευθυνόμενη τόσο στον κ. Κοκκάλη όσο και στα μέλη. 
 
Θέμα 7ο: Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για εγγραφή του Σωματείου στη 
Δ.Ο.Υ. και λήψη ΑΦΜ, για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και για μελέτη για 
ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης Δικηγορικών Εταιρειών 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πορεία των διαδικασιών σχετικά με την 
εγγραφή του Σωματείου στη Δ.Ο.Υ. και λήψη ΑΦΜ, το άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών και την μελέτη για ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης Δικηγορικών 
Εταιρειών. Το Δ.Σ. εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των ανωτέρω 
θεμάτων για τα οποία θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση στην επόμενη συνεδρίασή του. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
                  
 
 
 



               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
                                                                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
            Ιωάννης Δρυλλεράκης                                       Γιάννος Γραμματίδης 
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                                                     Δημήτρης Ζέπος 
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Τρύφων Κουταλίδης                   Σωτήριος Φέλιος                   Παναγιώτης Σκουρής 
 
 
 
 
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου       Γρηγόρης Τιμαγένης             Βασίλειος Αντωνόπουλος 
 
 
 
 
                                              Λεωνίδας Γεωργόπουλος 


