
32ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Ιουλίου 2013 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, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης 
Ζέπος, Ελένη Τροβά, Χαρά Ζέρβα, Βασίλης Αντωνόπουλος, Σωτήριος Φέλιος και 
Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες: Ιωάννης Χατζηπροδρόμου και Νικόλαος Κορίτσας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 14.02.2013,  19.05.2013 
και 18.06.2013 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της 14.02.2013 από όλα 
τα μέλη και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 19.05.2013 και 18.06.2013 
από όλα τα παρόντα μέλη. 

Θέμα 2ο: Τροπολογία άρθρου 11 ν. 1649/1986 

Η κα Χαρά Ζέρβα μας ενημέρωσε ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμα η εν λόγω 
τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Θέμα 3ο: Διοργάνωση Ημερίδας για τη Διαμεσολάβηση και τη Δικαστική 
Μεσολάβηση. 

Η κα Χαρά Ζέρβα κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση για τη διενέργεια σχετικής 
Ημερίδας: 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

α. Προδιάθεση 
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση και την επικοινωνία του 
θεσμού της διαμεσολάβησης και των υπόλοιπων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
ιδιωτικών διαφορών στην Ελλάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα ευρύ πρόγραμμα ημερίδων σε όλη τη χώρα.  
Το σχετικό έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 



ΗΜΕΡΙΔΕΣ» έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε πλήρη εφαρμογή. 
Ο προγραμματισμός αυτός περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων 
προσανατολισμένων, μεταξύ άλλων, στους δικηγόρους όλης της Ελλάδας. Σύμφωνα, 
μάλιστα, με πληροφορίες προερχόμενες από το ΥΔΔΑΔ, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση 
19 ενημερωτικών σεμιναρίων ανά έτος και για τα επόμενα τρία έτη (2013, 2014 και 
2015).  

 
β. Κορμός ημερίδας - Θεματολογία εισηγήσεων 
Βάσει των προδιαγραφών του έργου, κάθε ενημερωτικό σεμινάριο προς δικηγόρους, θα 
πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου της 
διαμεσολάβησης, των ωφελειών αυτής καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι δικηγόροι 
μπορούν να εκπαιδευθούν, διαπιστευθούν και πιστοποιηθούν ως διαμεσολαβητές. 
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται και παρουσίαση πρακτικής εφαρμογής της 
διαμεσολάβησης, ενώ σημαντικό τμήμα του χρόνου θα «αφιερώνεται» και στον 
συγγενικό θεσμό της δικαστικής μεσολάβησης.  
Σχηματικά, η ημερίδα αναλύεται στις επιμέρους 15λεπτες ενότητες - εισηγήσεις: 

Ενότητα 1 - Νομοθετικό Καθεστώς Διαμεσολάβησης 
Παρουσιάζεται το γενικό νομικό πλαίσιο του θεσμού της διαμεσολάβησης με ευσύνοπτη 
και περιληπτική αναφορά στα κυριότερα σημεία της σχετικής νομοθεσίας (ν. 
3898/2010). Τονίζονται επίσης τα κύρια στρατηγικά πλεονεκτήματα της 
διαμεσολάβησης έναντι των λοιπών «συμβατικών» τρόπων επίλυσης διαφορών μέσω 
των δικαστηρίων. 
Κατάλληλος εισηγητής για την αρχική αυτή ενότητα θα μπορούσες να είναι 
ακαδημαϊκός των αντιστοίχων τομέων ιδιωτικού δικαίου, έμπειρος δικηγόρος με 
εγνωσμένη γνώση του θεσμού και των ωφελειών του ή και κάποιο από τα μέλη της 
Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών. 

Ενότητα 2 - Δικαστική Μεσολάβηση 
Στην ενότητα αυτή η προσοχή του κοινού συγκεντρώνεται στον μηχανισμό της 
δικαστικής μεσολάβησης του άρθρου 214Β ΚΠολΔ, που μετά τους ν. 4055/2012 και 
4139/2013 αποτελεί απτή πραγματικότητα σε όλα τα πρωτοδικεία και εφετεία της 
χώρας. Παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο, τα οφέλη, η διαδικασία και η πρακτική 
διάσταση του θεσμού, ενώ παρατίθενται συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις που έχει να επιδείξει η δικαστική 
μεσολάβηση όπου έχει μέχρι σήμερα εφαρμοσθεί. 
Τον ρόλο του εισηγητή θα πρέπει εν προκειμένω να αναλάβει δικαστής ο οποίος έχει 
ορισθεί μεσολαβητής στο δικαστήριο όπου υπηρετεί. Σε επίπεδο ονοματολογίας, 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Ι. Στρατσιάνη, 
δικαστής μεσολαβητής στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ο Εφέτης κ. Π. Λυμπερόπουλος, 
δικαστής μεσολαβητής στο Εφετείο Αθηνών, ο Πρόεδρος Εφετών και Προϊστάμενος 
του Εφετείου Αθηνών κ. Χ. Μαχαίρας κ.α. 

Ενότητα 3 - Η Διαμεσολάβηση στην πράξη 
Στο τελευταίο τμήμα της ημερίδας επιχειρείται μια ζωντανή παρουσίαση του «πώς 
μοιάζει» στην πράξη μια διαμεσολάβηση. Για τις ανάγκες της ενότητας αυτής 
ενθαρρύνεται η χρήση πολυμέσων (video) ή άλλων διαδραστικών τρόπων παρουσίασης 
(λ.χ. προσομοιώσεις). Σκοπός της εισήγησης είναι η παραστατική επεξήγηση των 
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σταδίων της διαμεσολαβητικής διαδικασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος 
βαθμός εξοικείωσης του κοινού με την ιδιαίτερη φύση και φιλοσοφία του νέου θεσμού.  
Το καταλληλότερο πρόσωπο για την παρουσίαση της σχετικής ενότητας θα μπορούσε να 
αναζητηθεί μεταξύ των δικηγόρων - διαμεσολαβητών και ει δυνατόν ανάμεσα στους 
διαπιστευμένους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών σε ένα εκ των τριών επισήμων φορέων 
κατάρτισης (Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης).   
Στην εκδήλωση γίνεται διανομή του σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου του ΥΔΔΑΔ για 
τη διαμεσολάβηση. Εξάλλου, για τις ανάγκες αξιολόγησης του σεμιναρίου θα τηρηθεί 
αναλυτικός κατάλογος συμμετεχόντων και θα συμπληρωθεί προαιρετικό έντυπο 
αξιολόγησης της ημερίδας και των εισηγητών.  

 
γ. Συμπερασματική Πρόταση 
Προτείνεται σε συνεργασία με το ΥΔΔΑΔ (Γραφείο Γ. Γραμματέα) να υπάρξει 
συντονισμένη ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων (χρόνος, τόπος, ομιλητές, βοηθητικό 
υλικό κ.α.), με βασικό ορίζοντα υλοποίησης το ερχόμενο φθινόπωρο 2013. 
Καταλήγοντας, είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι από την πλευρά του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης υπάρχουν ασφαλείς διαβεβαιώσεις ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ένταξης 
αυτής στο προπεριγραφόμενο έργο ΕΣΠΑ, γεγονός που θα σημάνει την κάλυψη από το 
ΥΔΔΑΔ ενός πολύ μεγάλου μέρους του κόστους της εκδήλωσης (ποσό της τάξεως των 
1.450 €). 
 
Ο κ. Γεωργόπουλος επρότεινε όπως η Ημερίδα συνδιοργανωθεί και από την 
«Κίνηση Πολιτών», στην οποία μετέχουν σημαντικοί παράγοντες των 
επιχειρήσεων και των επιστημών, όπως λ.χ. ο κ. Παπαλεξόπουλος. Ο κ. Ζέπος 
επρότεινε όπως, η «Κίνηση Πολιτών» συνδιασθεί και με τη Διεθνή Διαφάνεια, 
στο Δ.Σ. της οποίας μετέχει. Ο δε Πρόεδρος πρότεινε να κληθεί και ο ΔΣΑ. 
 
Η κα Ζέρβα, όμως, εξήγησε ότι για να χρηματοδοτηθεί αυτή η εκδήλωση από το 
ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να μετέχουν άλλοι πλην του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του 
ΣΔΕΕ. Η κα Τροβά επρότεινε να γίνουν περισσότερες της μιας Ημερίδες. Η 
αρχική με το Υπουργείο και τον ΣΔΕΕ και άλλη με ΣΔΕΕ, ΔΣΑ, Κίνηση Πολιτών 
και Διεθνή Διαφάνεια. Το Δ.Σ. υιοθέτησε την τελευταία αυτή άποψη και ανέθεσε 
στην κα Ζέρβα να επιμεληθεί περαιτέρω για τη διοργάνωση της Ημερίδας μαζί 
με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
 
Θέμα 4ο: Χορηγία στο Συνέδριο του ΙΔΜΕ 
 
Αναμένεται από τον Καθηγητή κ. Νίκο Κλαμαρή να μας ενημερώσει για την 
έκπτωση που θα δικαιούνται τα μέλη του ΣΔΕΕ για τη συμμετοχή τους στο 
Συνέδριο. 
 
Θέμα 5ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε να συντάξει επιστολή προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη με κοινοποίηση 
στον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Γεώργιο Γιαννούση. 
 
Θέμα 6ο: Εκλογές ΔΣΑ 
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Αποφασίσθηκε όπως ο ΣΔΕΕ εκπροσωπηθεί με χωριστό Ψηφοδέλτιο Μελών, 
χωρίς Πρόεδρο. Τα μέλη του Δ.Σ.Α ανέλαβαν να εισηγηθούν ονόματα από τις 
Δικηγορικές Εταιρείες τους. 
 
Θέμα 7ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με 
Δικηγορικούς Συλλόγους της Επαρχίας για επιτόπιες επισκέψεις μελών του 
Διοικητικού μας Συμβουλίου, επρότεινε δε όπως οι επισκέψεις αυτές 
συνδιασθούν και με επιτόπιες Ημερίδες για τη Διαμεσολάβηση. 
 
Θέμα 8ο: Κώδικας Δικηγόρων 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος μας ενημέρωσε ότι από το Σχέδιο 
του νέου Κώδικα Δικηγόρων αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για τη μαθητεία 
σπουδαστών νομικών Σχολών που είχε εισηγηθεί το Διοικητικό μας Συμβούλιο. 
Επίσης διευκρινίσθηκε ότι επιτρέπονται οι αντιμισθίες των εταίρων από τη 
Δικηγορική τους Εταιρεία, γιατί στο τελικό σχέδιο, δεν περιελήφθη σχετική 
απαγόρευση στο άρθρο 50. Αντίθετα το άρθρο 52 παρ. 5 αναφέρεται ρητώς στη 
δυνατότητα εισπράξεων αμοιβής έμμισθης εντολής από εταίρο ατομικά. 
 
Θέμα 9ο: Επεξεργασία Πληροφοριακών Δελτίων 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, κατέθεσε μια πρώτη επεξεργασία 
των στοιχείων από τα Πληροφορικά Δελτία που έχουμε λάβει. Ο κ. Μπαχάς 
ανέφερε ότι εκάλεσε όσες εταιρείες δεν έχουν δώσει Πληροφοριακό Δελτίο να 
το πράξουν. Από τις 33 ανταποκρίθηκαν μόνον 6, τα στοιχεία των οποίων έλαβε 
ο κ. Γεωργόπουλος για να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία όλων των 
στοιχείων. 
 
Θέμα 10ο: Ασφαλιστική κάλυψη των επί πάγια αντιμισθία γυναικών 

Συνεργατών Δικηγορικών Εταιρειών 
 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς κατέθεσε σχετική επιστολή στον 
Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. 
 
Θέμα 11ο: Κατάργηση ανενεργών Επιτροπών 
 
Αποφασίστηκε να μετατεθεί το θέμα αυτό για το επόμενο, νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΔΕΕ, που θα εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες του τρέχοντος έτους. 
 
Θέμα 12ο: Πρακτικά Ημερίδας για τη «Δικηγορική Εξειδίκευση και 

Επαγγελματική Αποκατάσταση» 
 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς παρέδωσε, σε πρώτη φάση, από ένα 
στικάκι με τα Πρακτικά σε όσους συμμετείχαν στην Ημερίδα, ώστε όλοι οι 
Εισηγητές να παραδώσουν σε ηλεκτρονική μορφή τις Εισηγήσεις τους. 
 
Θέμα 13ο: ΝΟΜΟΣ 
 
Ο κ. Τιμαγένης επανήλθε προς το γραφείο του κ. Νίκου Τζωρτζόπουλου για 
υπενθύμιση της αναμενόμενης προσφοράς του, για το τρέχον έτος, προς τα 
μέλη του ΣΔΕΕ και αναμένει σχετική ανταπόκριση. 
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Θέμα 14ο: Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Εκλογή μελών νέου 
Δ.Σ. 

 
Συζητήθηκε ως καταλληλότερος χρόνος, το δεύτερο 15νθήμερο του μηνός 
Νοεμβρίου τ.ε. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος Μάριος Μπαχάς 
 

 
Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Ελένη Τροβά 
 
 
 
 

 Σωτήριος Φέλιος 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 

Χαρά Ζέρβα 
 
 
 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος 
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