
61ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της οδού 
Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως 
του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά. 
 
Παρόντα από τα μέλη οι κ.κ.: 
 
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αντώνης Χατζηϊωάννου, Μάριος Μπαχάς, Θεόδωρος 
Σκουζός, Σωτήρης Φέλιος, Νίκος Κορίτσας και Στάθης Ποταμίτης. 
 
Απόντα μέλη οι κ.κ.: 
 
Βασίλης Αντωνόπουλος, Ιωάννης Μαζαράκος, Δημήτρης Ζέπος και Γρηγόρης 
Τιμαγένης. 
 
Παρίστατο επίσης, άνευ ψήφου, ο Συνάδελφος Νικόλας Κανελλόπουλος. 
 
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα 
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα: 
 
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 25.02.2016, 19.04.2016 και 

23.05.2016 
 
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. 25.02.2016 από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα 
Πρακτικά Δ.Σ. της 19.04.2016 και 23.05.2016 από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. 
 
Θέμα 2ο: Φορολογικά Θέματα 
 
Αναμένεται η έγγραφη τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ. 
          
Θέμα 3ο: Συνέδριο για τον νέο Κ.Πολ.Δικ. 
 
Έγινε στις 25.05.2016 με μεγάλη προσέλευση. Έχει ήδη αναρτηθεί στο site του 
Συνδέσμου μας. 
 
Θέμα 4ο: Εγγραφή νέων μελών 
 
Κατέθεσαν αίτηση για εγγραφή στον ΣΔΕΕ οι ακόλουθες Δικηγορικές Εταιρείες: 
 
1. FNG 
2. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ – Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
3. ΔΗΜΑΚΗΣ 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την εγγραφή τους. 
 
 



Θέμα 5ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Αναμένονται οι αποφάσεις των Εφετείων από κ.κ. Μουσά και Φέλιο. 
 
Θέμα 6ο: Εκδήλωση / ενημέρωση σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νόμο 
 
Την Δευτέρα, 30.05.2016 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου έγινε παρουσίαση του νέου ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου 
από την κα Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρο και εκδότρια της «Επιθεώρησης Δικαίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης» και από τον Ξενοφώντα Κοντιάδη, Καθηγητή Δημοσίου 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στη συνέχεια η Δ.Ε. KLC μας 
απηύθυνε σχετικά ερωτήματα, τα οποία ο Πρόεδρος κ. Δρυλλεράκης προώθησε 
στην κα Πετρόγλου για διευκρινήσεις. 
 
Θέμα 7ο: Partners Luncheons 
 
Ο κ. Σκουζός ανέλαβε να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ για να 
διακριβώσει πόσοι περίπου θα ενδιαφέροντο για να συναντηθούμε σε 
μεσημεριανό γεύμα και να ανταλλάξουμε απόψεις. 
 
Θέμα 8ο: Νέος Φορέας Διαμεσολάβησης – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ 
 
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ότι πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ στις 26 Μαϊου 2016 
όπου εγκρίθηκε και τυπικά η συμμετοχή του Σ.Δ.Ε.Ε. στους εταίρους του 
Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.  
 
Εκτός από το  Σ.Δ.Ε.Ε. έγιναν δεκτοί ως μέλη και o Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο 
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & 
Δωδεκανήσου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο.  
 
Στη συνέχεια έλαβε χώρα η Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο 
Πρόεδρος του Σ.Δ.Ε.Ε. κ. Γιάννης Δρυλλεράκης και η οποία μετά από σχετικές 
παρουσιάσεις και ενδελεχή συζήτηση αποφάσισε και ενέκρινε : 
 

- Το σχέδιο επικοινωνιακής προβολής και διαδικτυακής παρουσίας 
ΟΠΕΜΕΔ 

- Τα πεπραγμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής  
- Τον προϋπολογισμό του 2016 και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων  
- Τον ορισμό δύο νέων μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή 
- Την οριστικοποίηση των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
- Την  πρόσληψη Διευθυντή του ΟΠΕΜΕΔ και την ανάθεση στην 

Εκτελεστική Επιτροπή της επιλογής κατάλληλου προσώπου 
- και την συγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής Συνεργασίας και τον ορισμό 

μελών αυτής 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου στη 
Διοικούσα Επιτροπή τον αντιπρόεδρο του Σ.Δ.Ε.Ε. κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο και 
ως μέλος της Υποεπιτροπής Προώθησης & Επικοινωνίας τον κ. Σωτήρη Φέλιο ο 
οποίος και θα συντονίσει ειδική ομάδα Εργασίας με διαμεσολαβητές – μέλη της 
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Υποεπιτροπής Διαμεσολαβητών του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. για να συντάξουν σχέδιο 
προώθησης Διαμεσολάβησης στα μέλη – Δικηγορικές εταιρείες του Συνδέσμου.  
 
Επίσης αποφασίστηκε η ανάρτηση του web banner του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. στο 
website του Σ.Δ.Ε.Ε.  με σκοπό να οδηγεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. 
(www.opemed.gr).  

 
Θέμα 9ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις 
 
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ανέλαβε να μας φέρει σε επικοινωνία με το νέο 
Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων, για να το συζητήσουμε μαζί τους 
πριν υποβάλλουμε επίσημα το αίτημά μας. 
 
Θέμα 10ο: Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων Δικηγόρων 
 
Ο κ. Ζέπος θα παρακαλέσει τον κ. Αλέξη Καρόπουλο να διερευνήσει περαιτέρω 
το θέμα αυτό και να επανέλθει. 
 
Θέμα 11ο: Ημερίδα για τον νέο φορολογικό νόμο 
 
Ανέλαβαν τη διοργάνωσή της οι κ.κ. Γρηγόρης Τιμαγένης και Κώστας 
Παπακωστόπουλος. 
 
Θέμα 12ο: Αποστολή ειδοποίησης σε 24 Μέλη για καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής 2016 
 
Τη σχετική ειδοποίηση απέστειλε ο κ. Ζέπος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εζήτησε τα ονόματα όσων οφείλουν συνδρομές, για το 2016. 
 
Θέμα 13ο: Εκδήλωση με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Γιάννη Στουρνάρα 
 
Ο Γ. Γραμματέας κ. Μπαχάς ανεκοίνωσε ότι ο Διοικητής της ΤτΕ ευχαρίστως θα 
μίλαγε στα Μέλη του ΣΔΕΕ. 
 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να διερευνήσει την πιθανότητα να δεχθούν τα Μέλη μας 
να διοργανώσουμε ένα γεύμα ή δείπνο, παράλληλα με την ομιλία του κ. 
Στουρνάρα. 
 
Θέμα 14ο: Διοργάνωση εκδήλωσης για την «Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων και προκλήσεις για τον κλάδο των Δικηγορικών Εταιρειών» 
 
Στις 06.07.2016 έλαβε χώρα η Ημερίδα που διοργανώθηκε, με πρωτοβουλία του 
κ. Δ. Ζέπου, για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και προκλήσεις για 
τις Δικηγορικές Εταιρείες. 
 
Την Ημερίδα παρακολούθησαν, από τη Δ.Ε. του Προέδρου οι κ.κ. Σωτήρης 
Δεμπεγιώτης και Μαρία Φραγκιαδάκη. 
 
Ο κ. Δεμπεγιώτης ανέφερε σχετικώς τα ακόλουθα: 
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Μετείχαν περί τα 35-40 άτομα. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι μεγάλες δικηγορικές 
εταιρείες έδωσαν το παρόν.  
  
Σημειώνω τα παρακάτω ως κατά τη γνώμη μου σημαντικότερα: 
  
1.   Υπογραμμίστηκε ξανά και ξανά ότι ο αδύναμος κρίκος σε όλα τα συστήματα, 

όσο εξελιγμένα και ακριβά και να είναι, είναι ο χρήστης, ήτοι ο ανθρώπινος 
παράγοντας. Αυτό σημαίνει ότι κρίσιμη είναι η συνεχής και 
πλήρης ενημέρωση/εκπαίδευση των χρηστών με σκοπό την διαμόρφωση 
μίας κουλτούρας ασφαλείας.  

2.   Σε συνέχεια του ως άνω σημείου, η πιο σημαντική πρακτική συμβουλή 
είναι ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ κανένα email (πόσω μάλλον να απαντάμε ή να 
ανοίγουμε links αυτού του email), τον αποστολέα του οποίου ΔΕΝ 
γνωρίζουμε. Το τι κάνουμε ένα τέτοιο email συνιστά αντικείμενο της 
προαναφερθείσας ενημέρωσης/εκπαίδευσης.  

3.   Ως επιθυμητό προϊόν μίας επιτυχημένης ενημέρωσης/εκπαίδευσης των 
χρηστών σημειώθηκε η δημιουργία και εμπέδωση ενός σχεδίου 
αντιμετώπισης περιστατικών, ιδίως δε η τυποποίηση διαχείρισης τέτοιων 
περιστατικών.  

4.   Σημειώθηκε και συζητήθηκε αρκετά το ζήτημα ύπαρξης disk encryption για 
laptops που βγαίνουν εκτός εταιρείας.  

5.   Τονίστηκε, τέλος, η ανάγκη ύπαρξης ενός κεντρικού επιπέδου διαχείρισης 
κινητών συσκευών (smartphones και tablets) – Η  δυνατότητα, δηλαδή, 
στην περίπτωση που μία τέτοια συσκευή χαθεί ή κλαπεί, να διαγραφούν τα 
αρχεία που περιέχει ή να απαγορευθεί/μπλοκαριστεί η πρόσβαση στα 
αρχεία αυτά.  

 
Η κα Φραγκιαδάκη ανέφερε ότι η Ημερίδα αυτή είναι χρήσιμη και για μικρές 
δικηγορικές εταιρείες. Ανέφερε δε και το ακόλουθο παράδειγμα: 
 
Πριν λίγους μήνες πάντως μικρή δικηγορική εταιρεία στον Πειραιά (6 δικηγόροι) 
δέχτηκε επίθεση από hackers, οι οποίοι απέκλεισαν την πρόσβαση σε μεγάλο 
ποσοστό του ηλεκτρονικού αρχείου του γραφείου (περί του 40% των φακέλων 
που χρησιμοποιούσαν με μεγαλύτερη συχνότητα, ήτοι τρέχουσες υποθέσεις 
αλλά και καλοί πελάτες για τους οποίους δούλευαν σχεδόν καθημερινά). Για να 
επιτρέψουν και πάλι την πρόσβαση στα ως άνω «μπλοκαρισμένα» αρχεία, 
ζήτησαν να τους καταβληθούν περίπου €600 σε Bitcoins (δεν θυμάμαι την 
ακριβή ισοτιμία εκείνη την περίοδο). Η διαδικασία δε δημιουργίας bitcoin wallet 
και πληρωμής ήταν απίστευτα λεπτομερής και οργανωμένη (το είχα συζητήσει 
τότε και με τον κ. ΕΙΔ και μου είχε πει ότι προφανώς ήταν από τους 
«επαγγελματίες και έμπιστους» hackers).  
Να σημειώσω μάλιστα ότι η εν λόγω (μικρή) εταιρεία - λόγω κόστους προφανώς 
- δεν είχε καθημερινό backup και επίσης είχε οργανώσει άψογα το ηλεκτρονικό 
αρχείο χωρίς να έχει πλήρες έγχαρτο αρχείο (τόσο λόγω κόστους όσο και λόγω 
όγκου). 
 
Θέμα 15ο: Απονομή πτυχίων για σπουδές Paralegals στη Νομική Βιβλιοθήκη 
 
Παρέστησαν κατά την τελετή αυτή ο κ. Πρόεδρος που προλόγησε την εκδήλωση 
και ο Γ. Γραμματέας που έκανε την απονομή των διπλωμάτων. Η εκδήλωση είχε 
μεγάλη προσέλευση. Να σημειωθεί ότι οι σπουδές αυτές οργανώνονται από τη 
Νομική Βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα του ΣΔΕΕ. 
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Θέμα 16ο: AMCHAM / Ελληνικό δικαστικό σύστημα 
 
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση απέστειλε στον Πρόεδρό μας την ακόλουθη 
επιστολή: 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Πολιτειακών Δικαστηρίων των ΗΠΑ (National Center for State Courts of 
the United States, NCSC) πραγματοποιεί μία σημαντική έρευνα με σκοπό να 
αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του ελληνικού δικαστικού 
συστήματος και να σκιαγραφήσει την αντίληψη που έχουν για την ελληνική 
δικαιοσύνη όχι μόνο οι ίδιοι οι λειτουργοί της αλλά και το ευρύτερο κοινό 
(επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, απλοί ιδιώτες). 
 
Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και η πρόταση 
λύσεων που θα βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική 
δικαιοσύνη και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς το 
θεσμό. Η έρευνα αυτή θεωρούμε ότι θα συνδράμει στην υλοποίηση της 
πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της 
οποίας η Ελλάδα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επανεξετάσει το δικανικό της 
σύστημα προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό και να μειωθούν τα κόστη. 
 
Σας προσκαλούμε να συμβάλλετε στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και να 
προωθήσετε την πρόσκληση αυτή στα μέλη του Συνδέσμου Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος. Τα ερωτηματολόγια είναι διατυπωμένα στα ελληνικά και 
αγγλικά και η συμπλήρωση και υποβολή τους πραγματοποιείται ανώνυμα. Οι 
απόψεις των μελών σας είναι σημαντικές για την επιτυχία αυτής της 
αξιολόγησης. Η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια γίνεται μέσα από την παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 http://www.amcham.gr/suivev-Questionnaires-main/ 
 
Τα ερωτηματολόγια θα είναι προσβάσιμα προς συμπλήρωση μέχρι και τις 5 
Αυγούστου 2016. 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Είμαστε στην διάθεση σας για 
οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 
 
Στη συνέχεια ο Γ. Γραμματέας απέστειλε το έντυπο της έρευνας αυτής σε όλα τα 
Μέλη μας για συμμετοχή τους και ζήτησε από το AMCHAM να μας γνωρίσουν 
όταν εκδοθούν τα συμπεράσματα της έρευνας. 
 
Θέμα 17ο: Εκδήλωση ΕΠΛΟ και ΣΔΕΕ για τη σχέση Δικαίου/Δικαιοσύνης με 
την Ανάπτυξη 
 
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος επρότεινε να συνδιοργανωθεί μια τέτοια Ημερίδα, 
κατά την οποία θα κληθούν να πάρουν μέρος σημαντικά πολιτικά πρόσωπα 
όλων των παρατάξεων. Τη διοργάνωσή της ανέλαβαν ο κ. Κανελλόπουλος με 
τον κ. Μπαχά. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Αντώνης Χατζηιωάννου 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
  
 
 
 
 

Στάθης Ποταμίτης 
 
 
 
 

 
 
 
 

Νίκος Κορίτσας 
 
 
 
 
 

  Σωτήρης Φέλιος 
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