
6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας» 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Μαρτίου 2011 και ώρα 16:00, συνήλθε στα επί της οδού 
Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 18 γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «Χατζηπροδρόμου – 
Τριανταφύλλου και Συνεργάτες» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας 

Παρόντα όλα τα μέλη: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, Τρύφων Κουταλίδης, 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Σωτήρης Φέλιος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Παναγιώτης 
Σκουρής και Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες: Νικόλαος Κανελλόπουλος, Τρύφων Κουταλίδης και Βασίλης 
Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. της 11/01/2011 και 
22/02/2011 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 11/01/2011 από μέλη που απουσίαζαν και στη 
συνέχεια αναγνώστηκε το Πρακτικό Δ.Σ. της 22ας Φεβρουαρίου 2011 και 
υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη. 

Θέμα 2ο: Το άρθρο 20 παρ. 7 του φορολογικού νομοσχεδίου 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού 
μας Συμβουλίου και σχετική ενημέρωση όλων των Βουλευτών Δικηγόρων, μεταξύ 
των οποίων και του κ. Τόλκα, Γραμματέα της Επιτροπής Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, 
το κείμενο της παρ. 7 του άρθρου 20 διαμορφώθηκε τελικά αρκούντως 
ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα, άλλαξε η διατύπωση, ώστε να καθίσταται σαφές ότι ο 
έγγραφος τύπος στις αναθέσεις νομικών υπηρεσιών από πελάτες δεν είναι 
υποχρεωτικός και ο τρόπος της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος (15%) 
αφέθηκε να ρυθμισθεί με Υπουργική Απόφαση. 

Θέμα 3ο: Έγκριση συντονιστών – προέδρων Επιτροπών που έχει συστήσει το ΔΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, εγκρίνει 
ομοφώνως ως πρόεδρο – συντονιστή της Επιστημονικής Επιτροπής το Δικηγόρο κ. 
Ελευθέριο Ράντο. 



Θέμα 4ο: Ενημέρωση συνδέσμων επί της πορείας του έργου των Επιτροπών και 
λήψη σχετικών αποφάσεων 

 
Ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης, με την ιδιότητα του Συνδέσμου με τη Φορολογική 
Επιτροπή κατέθεσε τα Πρακτικά της συνεδρίασής της της 24.01.2011, τα οποία έχουν 
ως ακολούθως: 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.01.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
Τόπος συνεδρίασης: Στα γραφεία της Δικηγορικής εταιρείας «Σταυρόπουλος και 
Συνεργάτες» 
 
Συμμετέχοντες:  
 
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Κ.Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες 
Ιωάννης Σταυρόπουλος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες 
Γεώργιος Μπρέγιαννος, Σ.Ν.Μπρέγιαννος-Γ.Ν.Μπρέγιαννος 
Νικόλαος Ντέσκας, Γ.Κ. Στεφανάκης & Συνεργάτες 
Σταύρος Γεωργιάδης, Απόστολος Γεωργιάδης & Συνεργάτες 
Γεώργιος Νάσκαρης, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη 
Γεώργιος Φωτόπουλος, Φωτόπουλος & Συνεργάτες 
Αλέξης Καρόπουλος, Ζέπος & Γιαννόπουλος 
Βασιλική Μιχαλοπούλου, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες 
 
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δικηγορικού Εταιρειών παρέστη ο κ. Γρηγόρης 
Τιμαγένης 
 
Θέματα συνεδρίασης: 
 
1ο Θέμα: Ορισμός αναπληρωτών  
 
Συζητήθηκε η σκοπιμότητα του διορισμού αναπληρωτών των μελών της Επιτροπής. 
Συμφωνήθηκε ότι σκόπιμο είναι να υπάρχουν αλλά να χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, 
σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου της 
Επιτροπής από τα σταθερά μέλη αυτής.  
 
2ο Θέμα: Συχνότητα συνεδριάσεων 
 
Συζητήθηκε η συχνότητα των συνεδριάσεων της Επιτροπής και συμφωνήθηκε να 
συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, εκτός και αν υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις που 
επιβάλλουν την σύγκληση της Επιτροπής νωρίτερα. 
 
3ο Θέμα: Χρόνος Έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών 
 
Ενόψει της αλλαγής από 1.1.2011 του χρόνου απόκτησης και φορολογίας του 
εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα (που είναι πλέον ο χρόνος παροχής της 
υπηρεσίας και όχι ο χρόνος είσπραξης της σχετικής αμοιβής) συζητήθηκε το θέμα του 
χρόνου έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.  
 

 2 



Το θέμα ανακύπτει από το γεγονός ότι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων ορίζουν ως χρόνο έκδοσης των ΑΠΥ το χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί, η ΑΠΥ πρέπει να εκδίδεται κατά το 
χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία 
που παρασχέθηκε. Σε κάθε περίπτωση στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου πρέπει να 
εκδίδεται ΑΠΥ για το μέρος των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι το τέλος της 
περιόδου.  
 
Περαιτέρω, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών που βγήκε στις 30.12.2010 για 
θέματα έκδοσης ΑΠΥ από δικηγόρους (ΠΟΛ 1208/2010), ενώ ρύθμισε ειδικότερα 
σχετικά θέματα, δεν έκανε καμία αναφορά στους ανωτέρω γενικούς κανόνες και 
συγκεκριμένα πότε θεωρείται ότι ολοκληρώνεται η υπηρεσία ή σε περίπτωση που η 
υπηρεσία διαρκεί, πότε θεωρείται ότι καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, εκτός 
από τις προπαρασκευαστικές/διαδικαστικές ενέργειες στο πλαίσιο εντολής για εκκρεμή 
δίκη ή που συνέχονται αιτιωδώς με αυτή. Επίσης η εγκύκλιος αυτή δεν έλυσε το θέμα 
της υποχρεωτικής τιμολόγησης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι τη λήξη της 
διαχειριστικής περιόδου, η οποία εξακολουθεί να ισχύει κανονικά για την παροχή 
δικηγορικών υπηρεσιών. 
 
Ενόψει των ανωτέρω συζητήθηκε κατά πόσο θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας 
γενικός κανόνας για το πότε θεωρείται ότι ολοκληρώνεται η υπηρεσία ή καθίσταται 
απαιτητό μέρος της αμοιβής και επομένως κτάται το αντίστοιχο εισόδημα. Στο πλαίσιο 
αυτό επισημάνθηκε η πολύ μεγάλη ποικιλία των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών, η 
οποία δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός γενικού κανόνα που θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις.  
 
Περαιτέρω σημειώθηκε ότι η έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών αφήνει περιθώριο στις 
ελεγκτικές αρχές να διαμορφώσουν τη δική τους θέση ως προς το πότε θεωρούν ότι θα 
έπρεπε να έχουν εκδοθεί οι ΑΠΥ. Κατά συνέπεια θα πρέπει οι δικηγόροι που ελέγχονται 
να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον χειρισμό που θα έχουν κάνει όσον αφορά τον 
χρόνο έκδοσης των ΑΠΥ για να μπορούν να αντικρούσουν τυχόν αμφισβητήσεις εκ 
μέρους των φορολογικών ελεγκτών για τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος. Επομένως 
οι δικηγόροι θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν υποστηρικτικό υλικό στο οποίο να 
ορίζεται η παρεχόμενη υπηρεσία και το απαιτητό της αμοιβής.  
 
Ενόψει των ανωτέρω συμφωνήθηκε ότι προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιμο (i) 
να γίνεται επίκληση του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπου από αυτόν συνάγεται ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ή μέρος αυτής (εκτός από τις 
προπαρασκευαστικές/διαδικαστικές ενέργειες που συνδέονται με εκκρεμή δίκη) στα 
οικεία μέρη που γίνεται αναφορά στην καταβολή αμοιβών για δικαστηριακές πράξεις 
και (ii) όσον αφορά όλες τις λοιπές δικηγορικές υπηρεσίες,  να καταρτίζονται 
συμφωνητικά με τον πελάτη στα οποία θα ορίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες για τις 
οποίες θα καταβάλλεται η συμφωνηθείσα αμοιβή καθώς και τα χρονικά σημεία στα 
οποία θα γίνεται απαιτητή η αμοιβή αυτή (στο σύνολο της ή μέρος αυτής). Στα 
συμφωνητικά αυτά σκόπιμο είναι να γίνεται μνεία για δυνατότητα ορισμού επιπλέον 
αμοιβής, με τη σύνταξη συμπληρωματικού συμφωνητικού, εφόσον προκύψει ανάγκη για 
παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών. Τα συμφωνητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις τριμηνιαίες λίστες συμφωνητικών που κατατίθενται στις ΔΟΥ προκειμένου να 
έχουν ισχύ έναντι των φορολογικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε ότι η 
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κατάρτιση εγγράφων συμφωνητικών σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις ενδεχομένως 
να μην αφήνει περιθώρια ευελιξίας στις δικηγορικές εταιρείες.  
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο συμφωνήθηκε να γίνει επαφή με τη Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία θα ζητηθεί να εκδοθεί 
συμπληρωματική (προς την εγκύκλιο ΠΟΛ 1208/2010) ρύθμιση στην οποία να γίνεται 
δεκτό (i) ότι οι φορολογικές αρχές κατά τους ελέγχους που θα κάνουν σε δικηγόρους θα 
κάνουν δεκτές τις συμφωνίες που θα έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους πελάτες τους 
όσον αφορά τον καθορισμό του πότε ολοκληρώνεται η υπηρεσία και πότε καθίσταται 
απαιτητή η αμοιβή (ii) σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η υπηρεσία μέχρι το 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου ή μέρος αυτής και δεν έχει καταστεί απαιτητό μέρος 
της αμοιβής να μην υπάρχει υποχρέωση για έκδοση ΑΠΥ για το μέρος της υπηρεσίας 
που έχει παρασχεθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Άλλωστε αυτή η 
πρόβλεψη υπάρχει στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1091/2010, στα 
παραδείγματα που παραθέτει, αναφερόμενη όμως σε παροχή υπηρεσιών από 
οδοντιάτρους και όχι από δικηγόρους.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Χατζηπροδρόμου, με την ιδιότητά του του Συνδέσμου με 
την Επιστημονική Επιτροπή, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ακόλουθα: 
 
Αναφορικά με τη σύγκληση και τις δραστηριότητες της Επιστημονικής Επιτροπής, της 
οποίας έχω οριστεί ως «σύνδεσμος», σας γνωρίζω ότι συνήλθαν όλα τα μέλη της 
Επιτροπής σε πρώτη συνάντησή τους την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 στα γραφεία της 
εταιρείας μας. Η Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα ως Συντονιστή τον κ. Ελευθέριο Ράντο, ο 
οποίος και αποδέχθηκε την εκλογή του. Η Επιτροπή συζήτησε σε γενικές γραμμές τις 
δραστηριότητές της και αποφάσισε ότι το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να είναι η 
παρέμβασή της σε κάθε ζήτημα επιστημονικού ενδιαφέροντος, που φυσικά άπτεται των 
σκοπών του Συνδέσμου, όπως ενδεικτικά η παρέμβασή της επί σχεδιαζόμενων ή 
συζητούμενων τροποποιήσεων της κειμένης νομοθεσίας, νομοσχεδίων, που τίθενται σε 
δημόσια διαβούλευση, κλπ. Η Επιτροπή θα ενημερώνεται ή θα λαμβάνει γνώση κάθε 
σχετικού θέματος που κρίνεται ότι απαιτείται η παρέμβασή της από τα μέλη της ή από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο και θα παρουσιάζει τη σχετική παρέμβαση / πρόταση για λογαριασμό του 
Συνδέσμου. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι θα ήταν δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού 
newsletter για θέματα της αρμοδιότητάς της, που θα αποστέλλεται σε τριμηνιαία βάση, 
εκτός από τα μέλη του Συνδέσμου και σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Το ηλεκτρονικό 
newsletter θα ήταν δυνατόν να συνδυαστεί με την δημιουργία και λειτουργία 
ιστοσελίδας του Συνδέσμου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή δυνατόν να οργανώνει και 
ημερίδες για θέματα της αρμοδιότητάς της.        
 
Η Επιτροπή αποφάσισε να συνέρχεται τακτικά σε μηνιαία βάση, χωρίς όμως να υπάρχει 
προκαθορισμένη ημέρα του μήνα, αλλά και έκτακτα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
υφίστανται. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της 
εταιρείας μας εκτός εάν άλλως αποφασισθεί.   
 
Διαπιστώθηκε ότι έχει ζητήσει να συμμετάσχει στην Επιτροπή και ο κ. Μυλωνογιάννης, 
από τη δικηγορική εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης  και 
Συνεργάτες» και αποφασίστηκε, εφόσον πράγματι έχει εκφρασθεί η πρόθεσή και 
εφόσον δεν υφίσταται πρόβλημα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να κληθεί στην 
αμέσως επόμενη συνάντηση της Επιτροπής. Η κα Τροβά γνωστοποίησε στα μέλη της 
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Επιτροπής ότι έχει εκλεγεί σε δύο Επιτροπές και ως εκ τούτου θέτει την παραίτησή της 
από την Επιτροπή στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή κατά την άποψη της 
είναι το μόνο μέλος του Συνδέσμου που συμμετέχει σε δύο Επιτροπές. Τα λοιπά μέλη 
της Επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι δεν υφίσταται το οποιοδήποτε σχετικό 
κώλυμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα θα τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
Επισυνάπτονται τα πρώτα θέματα (νομοσχέδιο για το Προ-πτωχευτικό Δίκαιο και τις 
Δημόσιες Συμβάσεις) που μαζί με το νομοσχέδιο περί «Πολιτικής Δίκης» κρίνονται ως 
θέματα που θα πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή.  
 
Τέλος, ο κ. Παναγιώτης Σκουρής, με την ιδιότητά του του Συνδέσμου της Επιτροπής 
Διεθνών Σχέσεων, ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ευχαρίστως σας ενημερώνω ότι συνεδρίασε εχθές (αμέσως μετά το δικό μας ΔΣ) η 
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος και 
επέλεξε ομόφωνα ως Συντονιστή τον κ. Δ. Παρασκευά. Τα μέλη πάντως δήλωσαν ότι 
θα επιθυμούσαν ο Συντονιστής να αλλάζει ανά εξάμηνο και αυτό συμφώνησαν 
καταρχάς μεταξύ τους.  
 
Περαιτέρω συζητήθηκε το ενδεχόμενο (προφανώς μετά τις επικείμενες εκλογές του 
ΔΣΑ) να γίνει μία προσπάθεια επικοινωνίας με την αντίστοιχη επιτροπή του ΔΣΑ, η 
οποία πρέπει να υπάρχει.  
 
Εν συνεχεία συζητήθηκαν οι διάφορες πιθανές δράσεις της Επιτροπής. Από τον κ. 
Φλογαϊτη εκφράστηκε η άποψη ότι θα μπορούσε να επιχειρηθεί η απόπειρα 
διοργάνωσης ενός διεθνούς συνεδρίου με ενδιαφέρον για τις δικηγορικές εταιρίες, στο 
οποίο θα μπορούσαν να προσκληθούν και εταιρίες ή ενώσεις εταιρών του εξωτερικού 
αντίστοιχες με τη δική μας. Ως προς το θέμα αποφασίστηκε να υπάρξει μία περαιτέρω 
ανταλλαγή απόψεων και να γίνει νέα συνάντηση στις 9/3 στο γραφείο του κ. 
Παρασκευά. Στο μεσοδιάστημα πάντως αποφασίστηκε να υπάρξει και εν γένει 
προσπάθεια να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες της Επιτροπής και να τεθούν  
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  
 
 

Θέμα 5ο: Αποστολή του Πληροφοριακού Δελτίου σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ 
 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ζήτησε από όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ τη 
συμπλήρωση του Πληροφοριακού Δελτίου που έχει συντάξει το Δ.Σ. Πολλά από τα 
μέλη ανταποκρίθηκαν άμεσα. Δύο μέλη (η Δικηγορική Εταιρεία «Σκουρής Τροβά & 
Συνεργάτες» και η Δικηγορική Εταιρεία του Συναδέλφου κ. Κώστα Μίντζηρα) 
παρεπονέθησαν και διετύπωσαν αντιρρήσεις. Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Δρυλλεράκης 
ανέλαβε να επικοινωνήσει μαζί τους γραπτώς. 
 
 
Θέμα 6ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου δικηγορικών 

εταιρειών 
 
Το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση, γιατί η ΑΟΝ δεν παρουσίασε ακόμα 
τις βελτιωμένες προτάσεις που της ζητήθηκαν. 
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Θέμα 7ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

 
Το θέμα αναβλήθηκε για επομένη συνεδρίαση λόγω της απουσίας του εισηγητή του 
κ. Νικόλα Κανελλοπούλου. 
 
 

Θέμα 8ο: Ημερίδα ΣΔΕΕ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο οριστικοποίησε τη θεματολογία που έχει προτείνει ο κ. 
Παναγιώτης Σκουρής και τα μέλη ανέλαβαν να προτείνουν συγκεκριμένους 
Εισηγητές. 
 
 

Θέμα 9ο: Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1208 της 29.12.2010 με θέμα: 
«Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 

9842/2010» 
 

Έγινε ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα επί του περιεχομένου της ανωτέρω 
ΠΟΛ. Με προτάσεις συμπλήρωσής της θα ασχοληθεί η φορολογική επιτροπή. 
 

Θέμα 10ο: Νόμος 3919/2011 για την Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 

επαγγελμάτων» 
 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διατάξεις 
του Ν. 3919/2011 που αφορά στην απελευθέρωση των περιορισμών της άσκησης 
επαγγέλματος, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αναφέρονται στους δικηγόρους, 
στις δικηγορικές εταιρείες και στους συμβολαιογράφους. 
 

Θέμα 11ο: Πρόταση Καθηγητή κ. Νίκου Κλαμαρή για χορηγία € 1.000, 
προκειμένου η Νομική Σχολή να προβεί σε έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο 
«Στατιστική και συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των δικαστικών 

αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τα έτη 2008 - 2009 
 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να μη προβεί ο Σύνδεσμος στη χορηγία, ώστε να μην 
αποτελέσει προηγούμενο, αλλά, με πρωτοβουλία του κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, να 
συμμετάσχουν στη χορηγία αυτή τα μέλη του Δ.Σ. ατομικώς. Ο Γενικός Γραμματέας 
ανέλαβε να ενημερώσει σχετικώς τον Καθηγητή κ. Νίκο Κλαμαρή. 

 
Θέμα 12ο: Έγκριση νέων μελών 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως την εγγραφή στο ΣΔΕΕ ως νέων μελών 
των Δικηγορικών Εταιρειών: α. «Ε. Σπηλιωτόπουλος και Σοφία Σπηλιωτοπούλου 
Κουκούλη», και β. «Λ. ΣΚΑΛΙΔΗΣ – Χ. ΣΚΑΛΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», μετά από 
αντίστοιχες αιτήσεις τους. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
  

 
Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 

 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Σωτήριος Φέλιος 
 
 
 
 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου 
 
 

 
 
 
 

Παναγιώτης Σκουρής 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 

 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 
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