47ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30 συνήλθε στα επί της οδού
Βουκουρεστίου αρ. 25 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του
Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα μέλη οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος Μπαχάς, Γρηγόρης Τιμαγένης,
Θεόδωρος Σκουζός, Βασίλης Αντωνόπουλος, Στάθης Ποταμίτης και Σωτήρης Φέλιος.
Απόντες: Δημήτρης Παρασκευάς, Νίκος Κορίτσας και Λεωνίδας Γεωργόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισήλθε στα θέματα
της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 26.06.2014, 23.09.2014, 12.11.2014,
10.12.2014 & 10.02.2015
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 12.11.2014 από όλα τα μέλη Δ.Σ.
Υπεγράφησαν επίσης τα Πρακτικά Δ.Σ. της 26.06.2014, 23.09.2014, 10.12.2014 &
10.02.2015 από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Τροπολογία για το άρθρο 11 ν. 1649/1986
Ο κ. Μπαχάς θα αποστείλει σχετική επιστολή στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης με
συνημμένη σχετική τροπολογία και αιτιολογική έκθεση.
Θέμα 3ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες
Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν ενέταξε στις δράσεις ΕΣΠΑ δράσεις που
ενδιαφέρουν τους Δικηγόρους και τις Δικηγορικές Εταιρείες.
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα οργάνωσης Ημερίδας για ενημέρωση
των νέων δικηγόρων αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία Δικηγορικών
Εταιρειών. Ο Πρόεδρος ανέλαβε να συνεννοηθεί με την Ένωση νέων Δικηγόρων και
ο κ. Σκουζός να προτείνει σχέδιο διοργάνωσης της Ημερίδας.
Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα - ΦΕ
Ο Κ. Τιμαγένης ετοίμασε μία ενημέρωση των μελών μας για τη μη καταβολή ΦΠΑ σε
παροχή νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τρίτων χωρών και ο κ. Μπαχάς ανέλαβε
να τη στείλει στα μέλη του ΣΔΕΕ.
Παραμένει για συζήτηση και ρύθμιση το θέμα που έθεσε ο Συνάδελφος κ. Ρούφος
για πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας όταν οφείλονται δόσεις του φόρου
εισοδήματος Δικηγορικής Εταιρείας.

Θέμα
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Το θέμα αυτό έθεσε ο Γενικός Γραμματέας στον νέο Πρόεδρο του ΔΣΑ, κατά τη
διάρκεια του γεύματος που είχε μαζί του το Διοικητικό μας Συμβούλιο και ανέλαβε
να κάνει follow up.
Θέμα 7ο: ELSA/Διεθνές σχολείο για Ναυτικό Δίκαιο και Διαμεσολάβηση
Η ELSA Greece διοργανώνει στην Ελλάδα το ανωτέρω σχολείο για πρώτη φορά και
ζήτησε τη στήριξη των Δικηγορικών Εταιρειών. Ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε να
ενημερώσει σχετικώς όλες τις Δικηγορικές Εταιρείες.
Θέμα 8ο: ISO Δικηγορικών Εταιριών
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να επικοινωνήσει με τρεις (3) φορείς που έδειξαν σχετικό
ενδιαφέρον για να δώσουν σχετικές οικονομικές προσφορές.
Θέμα 9ο: Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο ΔΣΑ
Ο κ. Γεωργόπουλος οργάνωσε μεσημεριανό γεύμα του Δ.Σ. μαζί του στην Μεγάλη
Βρετανία και η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.
Θέμα 10ο: Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δημιουργηθεί ένα link μόνο για τα μέλη
του ΣΔΕΕ, το οποίο να αποτελέσει ένα forum για να συζητώνται θέματα που
αφορούν τις Δικηγορικές Εταιρείες. Ο κ. Στάθης Ποταμίτης και οι συνεργάτες του
δημιούργησαν σχετική σελίδα στο Linkedin.
Θέμα 11ο: Θέματα που έθεσε ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος
Χατζηγιαννάκης (επιστολή του της 16.01.2014)
Ο κ. Χατζηγιαννάκης έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα:
1.

Το γνωστό θέμα του άρθρου ii Ν. 1649/1986 για την αδυναμία πρόσληψης στον
δημόσιο τομέα των Δικηγορικών Εταιρειών με σχέση έμμισθης εντολής. Για το
θέμα αυτό έχουμε υποβάλλει σχετική τροπολογία, η οποία εκκρεμεί στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2.

Το θέμα ότι και στον νέο Κώδικα Δικηγόρων δεν υπάρχει ρύθμιση για έμμισθη
εντολή προς Δικηγορικές Εταιρείες, αλλά μόνο προς μεμονωμένους
Δικηγόρους.

3.

Ερωτά πόσες έμμισθες εντολές μπορεί να έχει μια Δικηγορική Εταιρεία.

4.

Ερωτά ποια είναι η θέση του Συνδέσμου μας σχετικά με τις αμοιβές των
δικηγόρων που προσφέρουν αποκλειστική συνεργασία σε Δικηγορικές
Εταιρείες. Δηλαδή εάν προβλέπονται κατώτατα όρια αμοιβής, εάν δικαιούνται
14 αντιμισθίες και αν δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης συνεργασίας τους.

5.

Τα ίδια ερωτήματα κάνει και για τους ασκουμένους δικηγόρους.

6.

Επειδή το π.δ. 81/1985 δεν έχει καταργηθεί, ερωτά εάν με τα άρθρα 49-56 του
νέου Κώδικα Δικηγόρων, ορισμένες διατάξεις του π.δ. που δεν έχουν ρητά
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τροποποιηθεί συνεχίζουν να ισχύουν εκ παραλλήλου. Προτείνει δε όπως ο
Σύνδεσμος συστήσει Επιτροπή, η οποία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
7.

Τέλος, ερωτά τι ενέργειες έχει κάνει ο Σύνδεσμός μας για ένταξη των
Δικηγορικών Εταιρειών στις δράσεις ΕΣΠΑ. Επί του θέματος αυτού, όμως,
κρατάμε συνεχώς ενήμερα τα μέλη μας με την ανάρτηση στο site του
Συνδέσμου των μηνιαίων Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού μας
Συμβουλίου και τις σε αυτά εξελίξεις επάνω στο θέμα αυτό.

Ο κ. Δ. Παρασκευάς ανέλαβε να κυκλοφορήσει σε όλα τα μέλη του ΔΣ σχέδιο
απαντήσεως για καθένα από τα θέματα αυτά, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στο
επόμενο ΔΣ.
Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 22.04.2014 και
ώρα 16:30 στο Γραφείο του Προέδρου κ. Ι. Δρυλλεράκη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Δημήτρης Ζέπος

Μάριος Μπαχάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βασίλης Αντωνόπουλος

Σωτήρης Φέλιος

Θεόδωρος Σκουζός

Γρηγόρης Τιμαγένης

Στάθης Ποταμίτης
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