51ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Ιουλίου 2015 και ώρα 16:30 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, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος
Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Νίκος Κορίτσας και Στάθης
Ποταμίτης.
Απών: Ο κ. Σωτήρης Φέλιος, Δημήτρης Παρασκευάς και Βασίλης Αντωνόπουλος.
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 18.05.2015 και 23.06.15
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 18.05.2015 και 23.06.2015 από όλα τα
παρόντα μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Ψήφισμα ΣΔΕΕ υπέρ ΔΣΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και εστάλη ψήφισμα υπέρ του ΔΣΑ και της
επιλογής του ΝΑΙ στο επερχόμενο Δημοψήφισμα.
Θέμα 3ο: KLC
Η Δικηγορική Εταιρία KLC διετύπωσε της επιθυμία να συναντηθεί με το
Διοικητικό μας Συμβούλιο. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να τους καλέσει στο επόμενο
Δ.Σ.
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Αποφασίστηκε όπως η Ημερίδα για ενημέρωση των νέων δικηγόρων αναφορικά
με την ίδρυση και λειτουργία Δικηγορικών Εταιρειών γίνει στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στις 17 Σεπτεμβρίου, 18:00 – 21:00. Ο κ. Σκουζός
ανέλαβε τον συντονισμό των εργασιών για την υλοποίησή της.
Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα - ΦΕ
Ο κ. Τιμαγένης ανέλαβε να ζητήσει από τη Φορολογική Επιτροπή
γνωμοδοτήσεις για: α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας των μελών
Δικηγορικής Εταιρίας όταν αυτή καταβάλλει χωρίς καθυστέρηση τις δόσεις του
φόρου εισοδήματος ή σχετικής ρύθμισης, β) τη φορολογία εισοδήματος εταίρων
Δικηγορικών Εταιριών σε περίπτωση αποχώρησης ή εισόδου εταίρου κατά τη

διάρκεια μιάς οικονομικής χρήσης και γ) Φορολογική δήλωση Δικηγορικής
Εταιρείας με βιβλία Β΄κατηγορίας.
Θέμα 6ο: Συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να συντάξει σχετικό αίτημα για να υπογραφεί και από τον
Πρόεδρο και να σταλεί.
Θέμα 7ο: Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού
Οι κ.κ. Ζέπος, Ποταμίτης και Σκουζός ανέλαβαν να συντάξουν οδηγίες προς τα
μέλη του ΣΔΕΕ για τη λειτουργία σχετικού link, στο οποίο τα μέλη θα
επικοινωνούν μεταξύ τους.
Θέμα 8ο: Θέματα που έθεσε ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος
Χατζηγιαννάκης (επιστολή του της 16.01.2014)
Στα θέματα αυτά απήντησε ο κ. Δ. Παρασκευάς. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να
στείλει τις απαντήσεις του κ. Παρασκευά στον κ. Χατζηγιαννάκη.
Θέμα 9ο: Ανανεώσεις Συνδρομών των μελών ΣΔΕΕ με τη ΝΟΜΟΣ
Ο κ. Γεωργόπουλος επικοινώνησε σχετικά με τον κ. Τζωρτζόπουλο της ΝΟΜΟΣ
και ο τελευταίος τον παρεκάλεσε να ξαναμιλήσουν περί το τέλος του τρέχοντος
μηνός Ιουλίου.
Θέμα 10ο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βοηθούς Νομικών Επαγγελμάτων.
Ο κ. Μπαχάς απέστειλε σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ το πλαίσιο του εν λόγω
εκπαιδευτικού προγράμματος που θα λάβει χώρα με συνεργασία του ΣΔΕΕ και
της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Θέμα 11ο: International Financial Law Conference IBA
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να γνωστοποιήσει σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ το Συνέδριο
και να τα καλέσει να συμμετέχουν ως χορηγοί, εφόσον το επιθυμούν. Η
ενδεχόμενη συμμετοχή του ΣΔΕΕ θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. παρόντος του
κ. Δ. Παρασκευά.
Θέμα 16ο: Φορολογία Δικηγορικών Εταιρειών
Το ΔΣ συζήτησε αναλυτικά τις επιπτώσεις για τις Δικηγορικές εταιρείες από τις
προτεινόμενες φορολογικές διατάξεις, όπως δημοσιεύτηκαν στον τύπο, που θα
εξοντώσει πολλές δικηγορικές εταιρείες.
Το συμβούλιο ανέθεσε στον κ. Παρασκευά να διερευνήσει προς την Κυβέρνηση
την πιθανότητα να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των δικηγορικών
εταιρειών και να προσαρμοστεί ανάλογα το νέο θεσμικό πλαίσιο στο πλαίσιο της
αρχής της ισότητας και να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι δυσμενείς
επιπτώσεις από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
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Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 08.09.2015
και ώρα 17:00 στο Γραφείο του Προέδρου κ. Ι. Δρυλλεράκη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Μάριος Μπαχάς

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτρης Ζέπος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κορίτσας

Γρηγόρης Τιμαγένης

Δημήτρης Παρασκευάς

Βασίλης Αντωνόπουλος

Θεόδωρος Σκουζός

Στάθης Ποταμίτης

3

