ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αποφάσεις Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών
Εταιρειών Ελλάδος» κατά την συνεδρίασή του στις 25 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών
Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00,
μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις εξής
αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΟΚΕ
Την Δευτέρα 4/6/18 στις 12:30, ο Πρόεδρος, κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, ο Αντιπρόεδρος
κ. Νικόλας Κανελλόπουλος και το μέλος κ. Νίκος Κορίτσας συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο
της ΟΚΕ κ. Γιώργο Βερνίκο, με τον οποίο είχαν μακρά και ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Ο κ. Βερνίκος θεώρησε την πρόταση θεσμικής συνεργασίας με τον ΣΔΕΕ ιδιαιτέρως
εποικοδομητική και πρότεινε να ορίσουμε άμεσα εκπρόσωπο του Σ.Δ.Ε.Ε. ο οποίος θα
μπορέσει να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με την καλή
νομοθέτηση και την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Το Δ.Σ., μετά από πρόταση του
Προέδρου του, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Σωτήρη Φέλιο ως τακτικό μέλος της ανωτέρω
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της ΟΚΕ.
Θέμα 2ο:Τροπολογία στο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
Αποφασίστηκε όπως η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της Έκθεση κατατεθεί στον
ΔΣΑ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να ετοιμάσει το σχετικό αίτημα του ΣΔΕΕ. Ο κ. Μπαχάς
ανέλαβε να κάνει το follow up και να ενημερώσει το Δ.Σ.
Θέμα 3ο: Αίτημα Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων
Ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε επιστολή στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, με την οποία
τους εξηγεί ότι ο ΣΔΕΕ, δεν έχει προβεί και δεν προβαίνει σε οικονομικές ενισχύσεις σε
Επιστημονικές Ενώσεις.
Θέμα 4ο: Έκταση ευθύνης εταίρων δικηγορικής εταιρείας
Αποφασίστηκε όπως, η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της έκθεση που έχουμε
ετοιμάσει, κατατεθεί στον ΔΣΑ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να συντάξει το σχετικό αίτημα του
ΣΔΕΕ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε το follow up στον ΔΣΑ και την ενημέρωση, στη συνέχεια, του
Δ.Σ.

Θέμα 5ο: Νομοσχέδιο για την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση
Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να συνεννοηθεί με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
για τη διενέργεια μιας Ημερίδας από κοινού. Το Δ.Σ. της Ένωσης τον ενημέρωσε ότι θα
είναι διαθέσιμοι από τον μήνα Σεπτέμβριο.
Θέμα 6ο: Ασφαλιστικές εισφορές και Γραμμάτια Προείσπραξης
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής εκάλεσε στο γραφείο του το Δ.Σ. του ΣΔΕΕ για να
συζητήσουν επί των ακολούθων θεμάτων που θα του θέσει ο ΣΔΕΕ:
Ζητήματα προς συζήτηση:
Ι. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για δικηγόρους/συνεργάτες Δικηγορικής Εταιρείας
σε περίπτωση καταβολής των εισφορών από την Εταιρεία
-

Δυνατότητα έκπτωσης της σχετικής δαπάνης ενόψει των γενικών όρων περί
έκπτωσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (αρθρ. 22 & 23 ΚΦΕ – Ν. 4172/2013)

ΙΙ. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για δικηγόρους/συνεργάτες («με μπλοκάκια») σε
περίπτωση καταβολής των εισφορών από τη Δικηγορική Εταιρεία
-

Δυνατότητα έκπτωσης της σχετικής δαπάνης ενόψει των γενικών όρων περί
έκπτωσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (αρθρ. 22 & 23 ΚΦΕ - Ν.4172/2013)
και τις προβλέψεις της σχετικής ασφαλιστικής νομοθεσίας (αρθρ. 38 & 39 Ν.
4387/2016).

ΙΙΙ. Διευκρίνιση της σχέσης φορολογικής με ασφαλιστική νομοθεσία (αρθρ. 58 Ν.
4472/2017) για τον υπολογισμό του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών
-

Αποσαφήνιση του σχετικού πλαισίου (ότι δηλαδή οι σχετικές διατάξεις αφορούν
αποκλειστικά τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και μόνο).

Θέμα 7ο: Εναρμόνιση του ΣΔΕΕ με τον Κανονισμό GDPR
Ο κ. Πρόεδρος ανέθεσε σε Συνεργάτη Δικηγόρο της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ να
επιμεληθεί σχετικώς, αλλά λόγω φόρτου εργασιών δεν έχουμε μέχρι σήμερα τη σχετική
ενημέρωση.
Θέμα 8ο: Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ανώνυμη εταιρεία
Ο κ. Μπαχάς διερεύνησε τη δυνατότητα μιας κοινής Ημερίδας με την Ένωση των Ελλήνων

Εμπορικολόγων. Η Ένωση δέχθηκε για τις αρχές Δεκεμβρίου, τ.έ. αφού δηλαδή θα έχει
προηγηθεί το δικό της Συνέδριο.
Θέμα 9ο: Πρόταση ΔΣΑ για τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου της Αθήνας
Ο κ. Πρόεδρος συνέταξε Ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ και στην οποία ο
ΣΔΕΕ αναφέρει ότι αδυνατεί να μελετήσει το θέμα και να εκφέρει γνώμη, γιατί δεν έχουν
τεθεί υπόψη όλα τα προαπαιτούμενα, όπως λχ η ύπαρξη της αναγκαίων κονδυλίων, η
επάρκεια του προσωπικού σε Δικαστές και Γραμματείς, η υλικοτεχνικές υποδομές κ.λπ.
Θέμα 10ο: ΝΟΜΟΣ
Ο κ. Πρόεδρος προσπάθησε να μιλήσει σχετικώς με τον κ. Νίκο Τζωρτζόπουλο της ΝΟΜΟΣ
για την παροχή εκπτώσεων σε μέλη μας και κατά το τρέχον έτος, αλλά δεν τον βρήκε
διαθέσιμο μέχρι σήμερα. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να τον ζητήσει και εκείνος.
Θέμα 11ο: Συμμετοχή ΣΔΕΕ στο Corporate Counsel Executive
Ο κ. Πρόεδρος μίλησε σχετικώς με τον κ. Αντώνη Καρατζά της Νομικής Βιβλιοθήκης και
του μετέφερε την αποδοχή του ΣΔΕΕ για να τεθεί υπό την αιγίδα του το πρόγραμμα, αλλά
και την αδυναμία να συνεισφέρει ο ΣΔΕΕ και οικονομικώς.
Θέμα 12ο: ΕΣΠΑ – Δικηγορικές Εταιρείες
Μέλη του ΣΔΕΕ παραπονούνται ότι ενώ οι Δικηγόροι έχουν κωδικό ένταξής τους στις
δράσεις του ΕΣΠΑ, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις Δικηγορικές Εταιρείες, κατ’ εξαίρεση
μάλιστα όλων των άλλων τύπων εταιρειών. Ο κ. Μπαχάς απήντησε ότι έχουν δίκιο. Το
Δ.Σ. μας προσπάθησε τρεις φορές στο παρελθόν να λύσει αυτό το θέμα, αλλά επί ματαίω.
Υπεσχέθη δε να επαναλάβουμε την προσπάθεια αυτή με επιστολή προς τον σημερινό
αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση.
Θέμα 13ο: Εγγραφή νέου μέλους
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή ως νέου Μέλους του ΣΔΕΕ της Δικηγορικής
Εταιρείας Αθηνών «Δελλής και Συνεργάτες», μετά από σχετικό της αίτημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάριος Μπαχάς

