
37ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2014  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», κατόπιν προσκλήσεως του 
Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά. 

Παρόντα μέλη οι κ.κ.: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, 
Σωτήριος Φέλιος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Βασίλης Αντωνόπουλος, Δημήτρης 
Παρασκευάς, Θεόδωρος Σκουζός και Νικόλαος Κορίτσας. 

Απών: Στάθης Ποταμίτης. 

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

Θέμα 1ο:  Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 26.11.2013 και 19.12.2013 

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 26.11.2013 από όλα τα μέλη του ΔΣ και της 
19.12.2014 από τον Γενικό Γραμματέα. 

Θέμα 2ο: Τροπολογία για το άρθρο 11 ν. 1649/1986 

Ο κ. Μπαχάς απέστειλε σχετική υπενθύμιση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης κ. Νικόλα Κανελλόπουλο.  

Θέμα 3ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

Αποφασίστηκε να ανατεθεί στην «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» να υποβάλλει σχετική πρόταση 
προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο για την αποδοχή των Δικηγορικών Εταιρειών σε 
δράσεις ΕΣΠΑ.  Το συντονισμό με τη «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» ανέλαβε ο κ. Δ. 
Παρασκευάς. 

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων 

Ανεβλήθη η συζήτηση για να προετοιμασθεί ο εισηγητής του θέματος αυτού κ. 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος. 

Θέμα 5ο: Διαγραφές Δικηγορικών Εταιρειών 

Ο κ. Ζέπος ανέλαβε να συντάξει και να στείλει δύο κατηγοριών επιστολές:  α) Σε 
όσους έχουν μεν εγγραφεί και καθυστερούν μόνο συνδρομές και β) Σε όσους δεν 
έχουν καταβάλλει ούτε την εγγραφή τους, θέτων και στις δύο κατηγορίες, 
προθεσμία προς συμμόρφωση. 



Θέμα 6ο: Ασφαλιστική κάλυψη των επί παγία αντιμισθία γυναικών Συνεργάτιδων 
Δικηγορικών Εταιρειών 

 
Ο κ. Παρασκευάς ανέφερε ότι η Συνάδελφος Κα Ντέτα Πετρόγλου θα συντάξει 
σχετική τροπολογία και Εισηγητική Έκθεση. Το θέμα θα το παρακολουθεί ο κ. 
Παρασκευάς. 
 
Θέμα 7ο:  Πρακτικά Ημερίδας για τη «Δικηγορική Εξειδίκευση και Επαγγελματική 

Αποκατάσταση» 
 
Αναρτήθηκαν ήδη στο site του Συνδέσμου οι Εισηγήσεις των κ.κ. Ι. Δρυλλεράκη, Κ. 
Παυλάκη, Γρ. Τιμαγένη, Άννας Μαντάκου και Στάθη Ποταμίτη. 
 
Θέμα 8ο:  Ημερίδα για Διαμεσολάβηση και Δικαστική Μεσολάβηση 
 
Ο κ. Σκουζός επικοινώνησε σχετικώς με τον βοηθό Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Μάντζο και μας ενημέρωσε για τα ακόλουθα: 
 
Είπε ότι αναφορικά με το κόστος του χώρου υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι που 
τελικά ανέρχεται σε €1.450 και το οποίο θα διατεθεί από το Υπουργείο. Σχετικώς 
αποφασίστηκαν και τα ακόλουθα: 
 
Προτεινόμενοι & πιθανοί ομιλητές:  
 

1) Πρόεδροι του ΣΔΕΕ και ΔΣΑ– ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
2) Συντονιστής – Νικόλας Κανελλόπουλος ΓΓ 
3) Καθηγητής Λάμπρος Κοτσίρης - Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών (Εισηγητής) 
4) Ι. Στρατσιάνη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δικαστικός Μεσολαβητής στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών (Εισηγητής) 
5) Πιστοποιημένοι μεσολαβητές (να γίνει ερώτημα στα μέλη μας ποιούς 

διαθέτουν και να μας στείλουν βιογραφικά τους σημειώματα) 
 
Διάρκεια / ώρες: 
 
Από 5 έως 9 μμ maximum συμπεριλαμβανομένου του cocktail στο τέλος. 
 
Η πρόσκληση θα είναι μόνο ηλεκτρονική για λόγους κόστους. Ο κ. Σκουζός θα 
επιληφθεί το περιεχόμενό της. 
 
Πρόσθετα θέματα για απόφαση από το Δ.Σ.: 
 

1) Αν θα είναι μόνο για μέλη του ΣΔΕΕ και προσκεκλημένους τους.  
Απεφασίσθη εμείς να αποταθούμε στα μέλη μας μόνο, ανεξάρτητα από 
ποιους θα καλέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

2) Εισήγηση μας για χώρο.  Συζητήθηκαν ως κατάλληλοι χώροι, του Μεγάρου 
Μουσικής, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου Εξωτερικών και 
της Γενναδίου Βιβλιοθήκης. Ο κ. Σκουζός θα διερευνήσει τη διαθεσιμότητα 
των διαφόρων αιθουσών και ο κ. Φέλιος την αίθουσα Καρατζά, στην Εθνική 
Τράπεζα. 

3) Προτεινόμενες ημερομηνίες να είναι μέσα στο μήνα Μάρτιο 2014. 
 
Ο κ. Σκουζός ανέλαβε να συντονίσει όλα τα ανωτέρω. 
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Θέμα 9ο:  ΦΠΑ & Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Ο κ. Τιμαγένης επεκοινώνησε με τον κ. Κώστα Παπακωστόπουλο, Πρόεδρο της 
Φορολογικής Επιτροπής του ΣΔΕΕ και αναμένεται η σχετική άποψή τους. 
 
Ο κ. Τιμαγένης ανέλαβε, επίσης, να μας προωθήσει την άποψη του κ. Νάσκαρη για 
το πότε χρεώνουμε ΦΠΑ σε πελάτες τρίτων χωρών, όπως λ.χ. όταν πρόκειται περί 
ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα. 
 
 
Θέμα 10ο:  Ημερίδα για τον νέο Κώδικα Δικηγόρων 
 
Ο κ. Γεωργόπουλος θα την προγραμματίσει για τον μήνα Απρίλιο τ.έ. και θα 
προτείνει τη σύσταση Επιτροπής για τη διοργάνωσή της. 
 
Θέμα 11ο:  Ημερίδα για Φορολογικά θέματα 
 
Ο κ. Παπακωστόπουλος θα την προγραμματίσει για 19/2 τ.έ, ει δυνατόν στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και θα επιδιώξει να υπάρχει Εισηγητής και από το 
Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Θέμα 12ο:  Αρχές Δεοντολογίας ΣΔΕΕ 
 
Αποφασίστηκε όπως ο κ. Γεωργόπουλος αποστείλει τον σχετικό Κώδικα που έχει 
συντάξει η Επιτροπή Δεοντολογίας προς όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 13ο:  Επιτροπές ΣΔΕΕ 
 
Αποφασίστηκε όπως οι ανενεργείς Επιτροπές διαγραφούν από το site του 
Συνδέσμου. Ο κ. Ζέπος ανέλαβε να το υλοποιήσει. Στο site θα μείνουν η Επιτροπή 
Δεοντολογίας και η Φορολογική Επιτροπή, η οποία θα πλαισιωθεί και από νέους 
Συναδέλφους που επιθυμούν να μετέχουν, όπως το νέο μέλος του ΔΣ μας κ. 
Θόδωρος Σκουζός. Σύμφωνα και με τη γνώμη του Προέδρου της κ. Κ. 
Παπακωστόπουλο, η Φορολογική Επιτροπή θα έχει αρμοδιότητα κυρίως για 
γενικότερα θέματα που απασχολούν και αναφέρονται στις Δικηγορικές Εταιρείες, 
χωρίς να αναλαμβάνει να γνωματεύει για θέματα που θέτουν οι κατ’ ιδίαν 
Δικηγορικές Εταιρείες. Ο κ. Τιμαγένης, σε συνεργασία με τον κ. Παπακωστόπουλο 
θα ετοιμάσουν κείμενο με τις ειδικότερες αρμοδιότητες της Φορολογικής Επιτροπής. 
 
 
Θέμα 14ο:  Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού 
 
Ο κ. Θεόδωρος Σκουζός έθεσε εγγράφως προς συζήτηση στο Διοικητικό μας 
Συμβούλιο την πρότασή του για σύσταση «επιτροπής διαχειριστικών θεμάτων 
δικηγορικών εταιρειών». 
 
Αποφασίστηκε να συζητήσουμε την πρόταση αυτή σε επόμενη συνεδρίασή μας. 
 
Ο κ. Πρόεδρος σύστησε επίσης, να προταθεί η συζήτηση, σε επόμενες συνεδριάσεις 
μας και των ακόλουθων θεμάτων που έχει θέσει ο κ. Σκουζός: 
 
α) συγχώνευση δικηγορικών εταιρειών, 
 
β) referral fees σε δικηγόρους και τρίτα πρόσωπα,  
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γ) συνεργασία Δικηγορικών Εταιρειών σε κοινές υποθέσεις, 
 
δ) ISO δικηγορικών εταιρειών 
 
Θέμα 15ο:  Πρωτοχρονιάτικη πίττα  
 
Αποφασίστηκε να κοπεί στις 5/2 στην Αθηναϊκή Λέσχη και ώρα 19:00.  Ο κ. 
Πρόεδρος ανέλαβε τη διοργάνωσή της. Ο κ. Μπαχάς θα ενημερώσει σχετικά όλα τα 
μέλη και ο κ. Τιμαγένης ανέλαβε να ετοιμάσει επιστολή ευχαριστιών προς τον κ. 
Κώστα Παπακωστόπουλο, ο οποίος θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο, για τις 
υπηρεσίες του προς τον Σύνδεσμο, μέσω της Φορολογικής Επιτροπής. 
 
Θέμα 16ο:  Νομιμοποίηση ΣΔΕΕ στην Τράπεζα 
 
Θα σταλούν όλα τα δικαιολογητικά από τον κ. Γεωργόπουλο στην Τράπεζα. 
 
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 05/02/2014 
και ώρα 17:00 στην Αθηναϊκή Λέσχη (6ος όροφο). 
 
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 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος          Θεόδωρος Σκουζός                  Δημήτρης Παρασκευάς 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Κορίτσας                  Σωτήριος Φέλιος                     Γρηγόρης Τιμαγένης 
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