
64ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Νοεμβρίου 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, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Θεόδωρος 
Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Θάνος Γεωργιάδης και Σωτήρης Φέλιος. 
 
Απόντα μέλη οι κ.κ.: 
 
Βασίλης Αντωνόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Νίκος Κορίτσας και Στάθης Ποταμίτης. 
 
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 19.04.2016, 23.05.2016, 

23.06.2016, 13.07.2016, 29.09.2016 και 19.10.2016 
 
Υπεγράφησαν τα ανωτέρω Πρακτικά Δ.Σ. από όλα τα παρόντα μέλη. 
 
Θέμα 2ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες (αναβάλλεται για το 

νέο Δ.Σ.) 
 
Αναμένονται οι αποφάσεις των Εφετείων από κ.κ. Μουσά και Φέλιο. 
 
Θέμα 3ο : Εγγραφή νέας Δικηγορικής Εταιρείας 
 
Εζήτησε την εγγραφή της και έγινε δεκτή η Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 
«ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 
 
Θέμα 4ο: Partners Luncheons 
 
Αποφασίστηκε η αναβολή του για μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. του 
Συνδέσμου μας. 
 
Θέμα 5ο: ΟΠΕΜΕΔ – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ (αναβάλλεται για το νέο Δ.Σ.) 

Από τον κ. Σωτήρη Φέλιο ελάβαμε το ακόλουθο σχετικό σημείωμα: 

 

 



 
 
«Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την Συνάντηση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ΟΠΕΜΕΔ (20 Ιουλίου 2016) στην οποία συμμετείχα ως εκπρόσωπος 
του ΣΔΕΕ. 
 
Ειδικότερα: 
 

Στην εν λόγω συνάντηση, την οποία συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας  
Νικόλας Κανελλόπουλος, συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιτροπών όλων 
των εταίρων του ΟΠΕΜΕΔ οι οποίοι και παρουσίασαν τις δράσεις στις 
οποίες μέχρι τότε είχαν προχωρήσει.  
 
Παράλληλα, ο Ν. Κανελλόπουλος μας συνέστησε τη νεορισθείσα Γενική 
Διευθύντρια ΟΠΕΜΕΔ την κα Λίλα Βόγλη η οποία και μας ενημέρωσε για 
τα πεπραγμένα του Οργανισμού αλλά και για τις νέες δράσεις που 
σχεδιάζονται. 

 
• Ενημερωθήκαμε για το σχεδιασμό του site ΟΠΕΜΕΔ αλλά και την 

παρουσία του στα social media από εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει 
αναλάβει την επικοινωνία του Οργανισμού 

 
• Ζητήθηκε όλοι μας να συμβάλουμε, μέσω των social media,  αλλά και 

των ιστοτόπων μας (του ιστοτόπου του Συνδέσμου μας) στη διάδοση του 
έργου του ΟΠΕΜΕΔ και του θεσμού της Διαμεσολάβησης.   

 
• Έγινε πρόταση προκειμένου κάθε εταίρος του ΟΠΕΜΕΔ να αποστείλει 

ενημερωτική επιστολή στα μέλη του ενημερώνοντάς τα για τη 
συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ και για το θεσμό της Διαμεσολάβησης.  

 
• Προτάθηκε η διοργάνωση εκδηλώσεων από τους εταίρους του ΟΠΕΜΕΔ 

με προσομοίωση διαμεσολάβησης μέχρι τέλος Οκτώβρη αλλά και η 
παρουσία-προβολή του Οργανισμού και της Διαμεσολάβησης σε άλλες 
εκδηλώσεις του κάθε εταίρου  

 
• Έγινε ενημέρωση επίσης για τη δημιουργία εντύπου ανά φορέα με κοινό 

δημιουργικό (υλοποίηση το Νοέμβριο). Τα έξοδα της εκτύπωσης (και όχι 
του δημιουργικού) θα καλύπτονται από τον κάθε εταίρο.  

 
• Προτάθηκε επίσης η παρουσίαση του θεσμού και του Οργανισμού από 

τους ίδιους τους Προέδρους/Γενικούς Διευθυντές/Διευθύνοντες 
Συμβούλους των εταίρων του ΟΠΕΜΕΔ προς τα μέλη τους μέσω των 
επικοινωνιακών καναλιών που ο κάθε εταίρος διαθέτει 
 

Ως προς την παρουσία του ΣΔΕΕ στην ως άνω Συνάντηση: Τοποθετήθηκα 
ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους για το ενδιαφέρον του ΣΔΕΕ για το 
θεσμό της Διαμεσολάβησης και ότι ως νεοεισερχόμενος εταίρος στον Οργανισμό, 
θα αποφασίσουμε τον σχεδιασμό των δράσεών μας.  
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Ειπώθηκε  από τον κ. Κανελλόπουλο ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 
εκπαιδεύσεις των δικηγόρων, για το ρόλο τους ως νομικών παραστατών στη 
«Διαμεσολάβηση» μέσα σε κάθε δικηγορική εταιρεία, σε συνεργασία 
ενδεχομένως με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών. 
 
Σημειωτέον ότι επί του παρόντος παρέχεται εκπαίδευση Δικηγόρων ως Νομικών 
Παραστατών στη Διαμεσολάβηση μόνο στο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κέντρο 
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΔΣΑ) από Έλληνες Εκπαιδευτές (δύο εκ των 
οποίων είναι και μέλη της Επιτροπής του ΣΔΕΕ ΟΠΕΜΕΔ, τους Σπύρο Αντωνέλο 
και Ελένη Πλέσσα) με δικό τους Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στα 
ελληνικά δεδομένα της σύγχρονης δικηγορίας.  

 
Σημειωτέον ακόμη ότι η εκπαίδευση των συναδέλφων στο νέο αυτό, 
συμπληρωματικό τους ρόλο, δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και ότι ο κάθε 
δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπήσει τον εντολέα του, συνοδεύοντάς τον στη 
Διαμεσολάβηση. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Οι Δικηγόροι-Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές και Εκπαιδευτές Διαμεσολαβητών 
Σπύρος Αντωνέλος και Ελένη Πλέσσα, η Δικηγόρος Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια Βασιλική Κουμπλή και η Δικηγόρος Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών κα Βένια 
Παπαθανασοπούλου περιμένουν πρόσκληση μας για την πρώτη συνάντηση των 
μελών Επιτροπής ΟΠΕΜΕΔ για τον ΣΔΕΕ.» 
 
Θέμα 6ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις (αναβάλλεται για το 
νέο Δ.Σ.) 
 
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 7ο: Ημερίδα για τον νέο φορολογικό νόμο 
 
Η Ημερίδα αυτή θα λάβει χώρα στην Αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
(Ακαδημίας 18) στις 7 Δεκεμβρίου τ.έ. Ο κ. Κανελλόπουλος έκλεισε την 
Αίθουσα από 17:00 έως 20:00. Οι κ.κ. Τιμαγένης και Παπακωστόπουλος θα 
προετοιμάσουν την εκδήλωση. 
 
Θέμα 8ο: Αίτημα για Δ.Σ. Σερρών – Γραμμάτια Εταίρων Δ.Ε. 
 
Δεχθήκαμε αίτημα του Συναδέλφου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη Γκολέμη για το 
ποιος είναι ο «οικείος Δικηγορικός Σύλλογος» για έκδοση του Γραμματίου 
Δικηγόρου μέλους του Δ.Σ. Σερρών, ο οποίος είναι εταίρος Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. 
Το Δ.Σ. επιφυλάχθηκε να απαντήσει από το νέο Δ.Σ. 
 
Θέμα 9ο: Επιστημονική Επεξεργασία νομοσχεδίων και νόμων 
 
Για το Πτωχευτικό Δίκαιο ανέλαβε να εισηγηθεί ο Στάθης Ποταμίτης. Για τον 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όλοι. Για δε τον εξώδικο συμβιβασμό ο Νικόλας 
Κανελλόπουλος. Ο Γ.Γ. κ. Μπαχάς υπέβαλε τις παρατηρήσεις της Δικηγορικής 
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του Εταιρίας στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό της 
Διοικητικής Δίκης. Ο κ. Σκουζός ανέλαβε να τις συμπληρώσει και να τις 
ανεβάσει όλες στη διαβούλευση, εκ μέρους του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 10ο: 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 για μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου. 
 
Θέμα 11ο: Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΔΕΕ / Αρχαιρεσίες 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να συντάξει τα σχετικά ψηφοδέλτια, καθώς και τα 
πεπραγμένα τριών (3) ετών. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
  
 
 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 

 
 
 
 
 

Θάνος Γεωργιάδης 
 
 
 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 
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