
67ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως  του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου 
Μπαχά. 
 
Παρόντα όλα τα μέλη Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.: 
 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Νικόλας Κανελλόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Κατερίνα 
Καρατζά, Γρηγόρης Τιμαγένης, Θάνος Γεωργιάδης, Σωτήρης Φέλιος, Δημήτρης 
Ζέπος, Νίκος Κορίτσας, Γιάννης Δρυλλεράκης και Πέτρος Φραγκίσκος. 
 
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 16.01.2017 
 
Υπεγράφησαν τα ανωτέρω Πρακτικά Δ.Σ. από όλα τα μέλη. 
 
Θέμα 2ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες  
 
Αναμένονται οι αποφάσεις των Εφετείων από κ.κ. Μουσά και Φέλιο. 
 
Θέμα 3ο : Εγγραφή νέων Δικηγορικών Εταιρειών  
 
Εζήτησαν την εγγραφή τους και έγινε δεκτή: α) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών 
«ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», β) η Δικηγορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 
«ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Δ.Ε», γ) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών «ΕΛΕΝΗ Γ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και δ) η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών 
«ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 
 
Θέμα 4ο: Κατά τόπους Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Αποφασίστηκε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τις κατά τόπους Δικηγορικές 
Εταιρείες και τα μέλη τους.  Ο κ. Γεωργιάδης ανέλαβε να το διοργανώσει με τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και ο κ. Πρόεδρος με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Πάτρας. 
 
Θέμα 5ο: ΟΠΕΜΕΔ – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ  
 
Όπως ενημερωθήκαμε από τον κ. Φέλιο και τον κ. Κανελλόπουλο 
πραγματοποιήθηκε Διοικούσα Επιτροπή του ΟΠΕΜΕΔ στις 24/1/2017, όπου το 
Σύνδεσμό μας εκπροσώπησε ο κ. Φέλιος. Η Διοικούσα Επιτροπή επέλεξε ως νέο 
Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ τον κ. Καραμούζη.  
 
Επίσης, έγινε ενημέρωση για το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, όπου αναπτύχθηκαν επιφυλάξεις για 
συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου.  



 
Αποφασίστηκε επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι, μαζί με οποιονδήποτε άλλο εταίρο 
του ΟΠΕΜΕΔ ενδιαφέρεται, να προτείνουν προς τον αρμόδιο Υπουργό ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την προώθηση της διαμεσολάβησης 
από τους εταίρους μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.  
 
Τέλος έγινε απολογισμός δράσεων για το έτος 2016 και προγραμματισμός 
δράσεων για το 2017. Ο κ. Φέλιος θα συναντηθεί με την διευθύντρια του 
Οργανισμού και την ομάδα διαμεσολαβητών και θα προσδιορίσουν το 
πρόγραμμα δράσεων του Συνδέσμου μας σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ για την 
προώθηση της διαμεσολάβησης. 
 
Θέμα 6ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις – Δ.Σ. Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων 
 
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 σε συνδυασμό με τον νέο 
ασφαλιστικό νόμο – Κοπή πίττας 
 
Η Ημερίδα έλαβε χώρα στις 8 Φεβρουαρίου στη Μεγάλη Βρετανία με μεγάλη 
προσέλευση Δικηγόρων (περί τους 200). Οι εισηγήσεις των κ.κ. Χρήστου 
Τιμαγένη, με τη συμπαράσταση των κ.κ. Γ. Νάσκαρη και Αλεξ. Καρόπουλου, 
καθώς και του κ. Δημ. Μπούρλου, υπό την προεδρία του κ. Κ. 
Παπακωστόπουλου, υπήρξαν εξαιρετικές και ακολούθησε μεγάλη συζήτηση με 
τους συμμετέχοντες. Από τον κ. Χρήστο Τιμαγένη ζητήθηκε η εισήγηση 
ηλεκτρονικά, για να τη στείλουμε σε όλα τα μέλη μας. Έγινε προσπάθεια να 
εκτεθούν όλα τα φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα που ενδιαφέρουν τις 
Δικηγορικές Εταιρείες με βάση τις τελευταίες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η κα 
Πετρόγλου έστειλε τα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να αναπτύσσονται σε 
μια Προσφυγή μας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα και το σημείωμά της το 
κοινοποιήσαμε σε όλα τα μέλη μας. Ακολούθησε η κοπή της Πίτας. Προλόγισαν 
ο Πρόεδρος κος Λ. Γεωργόπουλος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης κ. 
Βαλεργάκης. Παρούσα ήταν και η κα Μαρία Πουλαντζά, εκπροσωπούσα τον 
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο. Ο κ. Μπαχάς προσέφερε το χρυσό νόμισμα, του 
οίκου ΖΟΛΩΤΑ, που τα έσοδα εκ της πωλήσεώς του πήγαν στον ΕΛΕΠΑΠ για τα 
παιδιά με δυσκολίες κινητικές. Το νόμισμα έπεσε στη Δ.Ε. της κας Καρατζά. 
Ακολούθησε Δεξίωση στην οποία προσήλθε και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ. Β. 
Αλεξανδρής. 
 
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. 
Στο αίτημα απάντησε ο κ. Θάνος Γεωργιάδης. 
 
Θέμα 9ο: Επιστημονική Επεξεργασία νομοσχεδίων και νόμων – Υπουργός 

Δικαιοσύνης 
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Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και να του 
ζητήσουμε, ανάμεσα στα άλλα και τη συμμετοχή μας στις νομοπαρασκευαστικές 
Επιτροπές.  Ο κ. Μπαχάς συνέταξε και απέστειλε σχετική επιστολή. 
 
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: P.O.S. 
 
Ο κος Μπαχάς ανέλαβε να ζητήσει από όλες τις Τράπεζες σχετικές 
επικαιροποιημένες προσφορές. 
 
Θέμα 12ο:  ΝΟΜΟΣ 
 
Με παρέμβαση του Προέδρου μας, ο κ. Τζωρτζόπουλος της ΝΟΜΟΣ δέχθηκε να 
χορηγήσει εκπτώσεις στα μέλη μας 25%. Αναμένονται οι σχετικές επιστολές της 
ΝΟΜΟΣ. 
 
Θέμα 13ο:  Τροπολογία για διορισμούς Δ.Ε. ως νομικών συμβούλων στον 
δημόσιο τομέα. 
 
Η κα Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής Ν.Δ., ανέλαβε να προωθήσει τη σχετική 
τροπολογία. 
 
Θέμα 14ο: Οφειλές συνδρομών από Δ.Ε. 
 
Η κα Καρατζά απέστειλε τις σχετικές οφειλές για λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. 
 
Θέμα 15ο:  Ε.ΝΟ.Β.Ε. 
 
Ο κ. Θάνος Γεωργιάδης μας ενημέρωσε ότι εάν αναληφθεί το έργο της 
Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που προβλέπει ο 
Κανονισμός 655/2014, από τον Ε.ΝΟ.Β.Ε., θα μετέχει και ο ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 16ο:  Δημόσιες Σχέσεις ΣΔΕΕ. 
 
Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσει το Δ.Σ. 
του ΣΔΕΕ ένα Δημοσιογράφο, Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων. Οι κ.κ. Ν. 
Κανελλόπουλος και Ν. Κορίτσας ανέλαβαν να εισηγηθούν σχετικώς, ώστε το 
Διοικητικό Συμβούλιο, σε επόμενη συνεδρίασή του, να αποφασίσει εάν πράγματι 
πρέπει να συμβληθούμε για την αιτία αυτή με Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων, 
Δημοσιογράφο ή όχι. Πάντως, κατά το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, διεξήχθη 
ψηφοφορία και η ανωτέρω απόφαση ελήφθη με ψήφους 6 υπέρ και 5 κατά. 
Στους μειοψηφήσαντες συγκαταλέγεται και ο κ. Φραγκίσκος 
Θέμα 17ο: Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας του ΣΔΕΕ από την ALPHA 
BANK στο όνομα της κας Αικατερίνης Καρατζά. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η κυρία Καρατζά 
Αικατερίνη, η οποία είναι μέλος του Δ.Σ. και εκτελεί χρέη ταμία, εκδώσει στο 
όνομά της χρεωστική εταιρική κάρτα στον υπ’ αριθμό 115.00.2002.024267 
εταιρικό λογαριασμό του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος, ο οποίος 
τηρείται στην ALPHA BANK A.E., και υπογράψει την σχετική αίτηση καθώς και 
όποιο άλλο σχετικό έγγραφο απαιτείται 
 
Θέμα 18ο: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του 39 του ν. 
4387/2016. 
 
Ο Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε σχετική Οδηγία (Αρ. πρωτ. 
Φ80000/οικ.2460/106/20.01.2017). 
 
Επί της Οδηγίας αυτής υπήρξαν αντίθετες απόψεις κατά τη συζήτηση που 
επακολούθησε μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Οι κ.κ. Μπαχάς, Δρυλλεράκης και 
Θάνος Γεωργιάδης ετάχθησαν υπέρ του να απευθύνουν επιστολή στον Πρόεδρο 
του ΔΣΑ, ο οποίος, σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα «Θέμα» είχε 
χαρακτηρίσει παράνομη την ερμηνεία του Υπουργού, ως προς το ότι οι εταίροι 
και οι συνεργάτες των Δ.Ε. δεν θεωρούνται «έμμισθοι». Τα λοιπά μέλη όμως του 
Δ.Σ. ετάχθησαν εναντίον της γραπτής αυτής αναφοράς και απεφασίσθη να 
συναντηθούμε με τον Πρόεδρου του Δ.Σ.Α. και να του αναπτύξουμε προφορικά 
τις απόψεις μας. 
Ο κ. Φραγκίσκος και η κα Καρατζά διετύπωσαν την άποψη ότι είναι αντίθετοι με 
την Εγκύκλιο (Οδηγία) αυτή, διότι δημιουργεί σύγκρουση μεταξύ εταίρων και 
συνεργατών δικηγορικών εταιρειών και είναι αμφίβολο εάν έχει έρεισμα στο 
νόμο. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι, κατά τον κ. Φραγκίσκο, οι δυσβάσταχτοι 
συντελεστές 37,95% των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίοι ισχύουν για όλους 
τους Δικηγόρους και συνεπώς και για τους εταίρους  και για τους συνεργάτες 
δικηγορικών εταιρειών. 
 
Θέμα 19ο: Ερωτήματα μελών για το ποιες καταβολές στον ΕΦΚΑ μπορούν να 
θεωρηθούν εκπεστέες δαπάνες. 
 
Ο κ. Ιωάννης Λαγός της Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ έδωσε τις σχετικές 
διευκρινιστικές απαντήσεις, τις οποίες ο κ. Μπαχάς τις έστειλε σε όλα τα μέλη 
μας. 
 
Θέμα 20ο: Αίτημα Συναδέλφου Λουκά Ρούφου για ανάθεση γνωμοδότησης 
στον Καθηγητή κ. Καραμπατζό, αναφορικά με την ευθύνη των εταίρων Δ.Ε. 
όσον αφορά οφειλές προς το Δημόσιο. 
 
Ο κ. Καραμπατζός εζήτησε ως αμοιβή του για τη γνωμοδότηση το ποσό των  
20.000 € πλέον ΦΠΑ. 
 
Οι κ.κ. Γεωργιάδης, Μπαχάς και Κανελλόπουλος διετύπωσαν τη γνώμη ότι η 
αμοιβή είναι υπερβολική, δεδομένου ιδίως ότι πρόκειται για συναδελφική 
χρήση. 
Το θέμα παρέμεινε να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ., στο οποίο θα παραστεί ο κ. 
Λουκάς Ρούφος. 
 
Θέμα 21ο: Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης της ευθύνης των εταίρων 
δικηγορικών εταιρειών από κα Κατερίνα Καρατζά. 
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Η κα Κ. Καρατζά απέστειλε σχέδιο σχετικής τροπολογίας με την Αιτιολογική της 
Έκθεση, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ  
 
 
 
 
 

Κατερίνα Καρατζά 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 
 
 
 
 

Θάνος Γεωργιάδης 
  
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 

 
 
 
 

Νίκος Κορίτσας 
 
 
 
 
 

Γιάννης Δρυλλεράκης 
 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 
 
 
 
 
 

Πέτρος Φραγκίσκος 
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