
25ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17:30 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». 

Παρόντα μέλη: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, Ιωάννης 
Χατζηπροδρόμου, Σωτήρης Φέλιος και Χαρά Ζέρβα. 

Απόντες: Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Νικόλαος Κορίτσας, Παναγιώτης Σκουρής, 
Γρηγόρης Τιμαγένης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 12.07.2012, 11.10.2012 και 
08.11.2012 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Δ.Σ.: 12.07.2012 από όλα τα μέλη 
και των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 11.10.2012 και 08.11.2012 από όλα τα παρόντα 
μέλη. 

Θέμα 2ο: Αναστολή, για τη χρήση 2011, της υποχρέωσης υποβολής στις Δ.Ο.Υ. 
καταστάσεων με τις έγγραφες συμφωνίες με τους πελάτες 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι, με την ΠΟΛ 1186/2012 ανεστάλη, για τη 
χρήση 2011 μόνο, η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 παρα. 7 Ν. 3943/2011 
για την υποχρέωση υποβολής στις Δ.Ο.Υ., έως την 20η Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους, των έγγραφων συμφωνιών που συνάπτονται με τους εντολείς - πελάτες. 
Αποφασίστηκε όπως ο Γενικός Γραμματέας ενημερώσει σχετικώς όλα τα μέλη του 
ΣΔΕΕ. 

Θέμα 3ο: Πρόσκληση σε εκδήλωση Υ.Δ.Μ., Η.Δ., ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. και ΟΟΣΑ 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε όλα τα μέλη για την εκδήλωση στο Υπουργείο 
Οικονομικών της 03.12.2012, σχετική με το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 
Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του 
ΟΟΣΑ. 

Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ 

Ο κ. Χατζηπροδρόμου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι τελικώς θα συμπεριληφθούν και οι 
Δικηγορικές Εταιρείες στις δράσεις ΕΣΠΑ. Ανέλαβε δε να συζητήσει με το νέο ειδικό 
Γραμματέα κ. Γιαννούση για τη διαδικασία λήψης σχετικού κωδικού.  

Θέμα 5ο:  Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων 

Λόγω απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, το θέμα αυτό 
αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 



Θέμα 6ο: Θέματα Φορολογίας 
 
Αποφασίστηκε η αποστολή στον Υπουργό και στον αρμόδιο Υφυπουργό (κ. Γ. 
Μαυραγάνη) σχετικό Υπόμνημα, το οποίο συνέταξε ο Πρόεδρος και ανέλαβε να το 
προωθήσει ο Γενικός Γραμματέας. 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση νέου μέλους 
 
Εγκρίθηκε η αίτηση εγγραφής της ακόλουθης Δικηγορικής Εταιρείας Αθηνών: 
 
«ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ & ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ» 
 
Θέμα 8ο: Ερμηνεία άρθρου 11 Ν. 1649/1986 (Προσλήψεις Δικηγόρων στο     

  Δημόσιο τομέα) 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι, στις 14.11.2012, κατέθεσε τη σχετική 
τροπολογία στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλα 
Κανελλόπουλο. 
 
Θέμα 9ο: Προβληματισμοί σχετικά με τον Κώδικα φορολογικής απεικόνισης 

συναλλαγών 
 
Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος έθεσε το ακόλουθο ζήτημα: 
 
Φαίνεται πως καταργείται η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και υιοθετείται πλέον 
το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αν πράγματι ισχύει αυτό, δημιουργούνται 
θέματα όπως η αναγραφή αναλυτικής περιγραφής της υπηρεσίας στα τιμολόγια κτλ. 
Οι αλλαγές αυτές πιθανότατα θα επιβαρύνουν τα λογιστήρια των δικηγορικών 
εταιριών και θα δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα όπως η αναγραφή 
εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών σε έγγραφα (τιμολόγια) που λαμβάνονται 
υπόψη από πλήθος ατόμων (υπάλληλοι λογιστηρίων, διοικητικοί υπάλληλοι, 
τρίτοι/συνεργάτες πελάτη κτλ). 
 
Τεχνικά, η θέση μας είναι ότι με τον νέο ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) πρέπει πλέον να εκδίδεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(αντί ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) από τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
καθώς:  
 
α) Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έχει ουσιαστικά αντικατασταθεί από την 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. (ν4093/12, Παράγραφος Ε, Υποπαράγραφος Ε1 (ΚΦΑΣ), 
άρθρο 7)  
 
β) δεν επαναλαμβάνεται πλέον η προηγούμενη διάταξη του ΚΒΣ που ρύθμιζε την 
έκδοση ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και από τους ελεύθερους επαγγελματίες 
όταν παρέχουν υπηρεσίες σε επιτηδευματίες (ΠΔ 186/92, άρθρο 13, παρ.2, τρίτο 
εδάφιο). 
 
Όμως υπάρχουν νομοτεχνικές ατέλειες στον ΚΦΑΣ που δημιουργούν αμφιβολίες. Για 
παράδειγμα, στον ΚΦΑΣ στο άρθρο 7 «Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών» 
παράγραφος 4 β (χρόνος έκδοσης των αποδείξεων) ορίζεται ότι χρόνος έκδοσης 
αποδείξεων από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι ο χρόνος επαγγελματικής είσπραξης. Δηλαδή, στο 
άρθρο 7 που αφορά λιανικές συναλλαγές, έχει ενταχθεί ρύθμιση που αφορά ειδικά 
στους ελεύθερους επαγγελματίες όταν αυτοί διενεργούν συναλλαγές που δεν 
χαρακτηρίζονται λιανικές (Δημόσιο). 

 

 2 



Μήπως με βάση τις παραπάνω αμφιβολίες θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζεται να εκδίδουν ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αλλά ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ανεξάρτητα από την ιδιότητα του πελάτη 
τους; 
 
Επί του θέματος αυτού, το Δ.Σ. αποφάσισε να το παραπέμψει για γνωμάτευση στη 
Φορολογική Επιτροπή του Συνδέσμου. 
 
Θέμα 10ο: Φορολογική αντιμετώπιση Συνεργατών Δικηγόρων Δικηγορικών  
                    Εταιρειών 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι ΔΟΥ ζητούν υπομισθωτήρια για τους 
Συνεργάτες Δικηγόρους των Δικηγορικών Εταιρειών και ανέλαβε να συντάξει 
σχετική επιστολή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για να 
διευθετηθεί το θέμα αυτό. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Μάριος Μπαχάς 
 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 
 

Χαρά Ζέρβα 
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