
9ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 21 Ιουνίου 2011 και ώρα 16:00 συνήλθε στα επί της οδού 
Μπουμπουλίνας αρ.4 γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «Σκουρής-Τροβά & 
Συνεργάτες» 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, Παναγιώτης Σκουρής και Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες:  Νικόλαος Κανελλόπουλος, Τρύφων Κουταλίδης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος 
και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.-22.02.11, 13.04.11 & 
17.05.11 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 13.04.11 και της 17.05.11 από τα παρόντα μέλη και 
αναβλήθηκε η υπογραφή των Πρακτικών της 22.02.11 και 17.05.11 από τα 
απουσιάζοντα μέλη για επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Θέμα 2ο:  ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

Το θέμα αυτό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. λόγω απουσίας του 
Εισηγητή του, Αντιπροέδρου κ. Νικόλα Κανελλόπουλου. 

Θέμα 3ο:  Συζήτηση για Ημερίδες 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η αναβολή της διοργάνωσης Ημερίδας 
για τις επενδύσεις για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε να έχε ξεκαθαρίσει και ο 
σχετικός σχεδιασμός στο θέμα αυτό της νεοσυσταθείσας Κυβέρνησης. 

Επίσης, αποφασίστηκε η μετάθεση για τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί του μηνός 
Ιουλίου, της Ημερίδας για την ίδρυση εταιρειών μιας στάσης και τη λειτουργία του 
ΓΕΜΗ, ώστε να μετάσχει σε αυτή μεγαλύτερος αριθμός δικηγόρων Δικηγορικών 
Εταιρειών. 

Θέμα 4ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου Δικηγορικών 
Εταιρειών 

Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος κυκλοφόρησε στα μέλη του Δ.Σ. τη σύνοψη από την 
ΑΟΝ των σχετικών προτάσεων των εταιρειών “CHARTIS & ZURICH”.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει τα μέλη του ΣΔΕΕ την 05/7 σε συνάντηση, κατά 
την οποία θα παραστούν οι εκπρόσωποι της ΑΟΝ και θα αναπτύξουν προς τα μέλη 
του ΣΔΕΕ τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνάς τους.  Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μ. 
Μπαχάς ανέλαβε να ειδοποιήσει σχετικώς τα μέλη και να τα καλέσει να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους γι’ αυτή τη συνάντηση, ώστε αναλόγως να φροντίσει το Δ.Σ. 
για την εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας. 



Θέμα 5ο: Ενημέρωση από τους Συνδέσμους επί των εργασιών των Επιτροπών  
που έχει συστήσει το Δ.Σ. 

 
Αποφασίστηκε όπως οι Σύνδεσμοι του Δ.Σ. με τις κατ’ ιδίαν Επιτροπές προτρέψουν 
αυτές σε ταχύτερη πρόοδο του έργου τους.  Αποφασίστηκε επίσης όπως ο κ. 
Γρηγόρης Τιμαγένης, Σύνδεσμος με τη Φορολογική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο, καταγράψει τα επί μέρους θέματα που σχετίζονται με τον χρόνο έκδοσης 
των Τιμολογίων – ΑΠΥ, στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου και καλέσει τη Φορολογική 
Επιτροπή να τοποθετηθεί επ’ αυτών. 
 
Θέμα 6ο:  Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ 
 
Το θέμα αυτό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., λόγω απουσίας του 
Εισηγητή του, Αντιπροέδρου κ. Νικόλα Κανελλόπουλου. 
 
Θέμα 7ο:  Έγκριση νέου μέλους 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή στο ΣΔΕΕ ως νέου μέλους 
τη Δικηγορική Εταιρεία «Καραβή-Μποκολίνη» σε συνέχεια της από 27.05.2011 
αίτησής της. 
 
Θέμα 8ο:  Ελεγκτικές Εταιρείες και παροχή νομικών υπηρεσιών 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο Οδηγός του Tax Review κατηγοριοποιεί τις 
Δικηγορικές Εταιρείες μαζί με τις Ελεγκτικές εταιρείες και ότι ο ίδιος, 
εκπροσωπώντας τη Δικηγορική Εταιρεία του, διαμαρτυρήθηκε εγγράφως. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε ότι αυτό αντιβαίνει τόσο στην Ελληνική 
όσο και στην Κοινοτική έννομη τάξη.  Γιατί νομικές υπηρεσίες μπορούν και 
δικαιούνται να παρέχουν μόνο Δικηγόροι και Δικηγορικές Εταιρείες.  Θα έπρεπε δε 
του θέματος αυτού να επιληφθεί και ο ΔΣΑ. 
 
Θέμα 9ο:  ΔΣΑ & ΣΔΕΕ 
 
Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε το γεγονός ότι ο νέος Πρόεδρος του ΔΣΑ, παρά το αίτημα 
που του απηύθυνε ο ΣΔΕΕ ευθύς μετά την εκλογή του, δεν έχει δεχθεί το Δ.Σ. μας 
μέχρι σήμερα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να απευθύνει 
σχετική έγγραφη υπόμνηση προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Μάριος Μπαχάς Δημήτρης Ζέπος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου Σωτήρης Φέλιος Παναγιώτης Σκουρής 

 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
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