53ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00 συνήλθε, στα επί της
Λεωφ. Κηφισίας 280, στο Χαλάνδρι, Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΖΕΠΟΣ
& ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με
την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν
προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα τα ακόλουθα μέλη, δηλαδή οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός,
Στάθης Ποταμίτης και Δημήτρης Παρασκευάς.
Απόντες οι κ.κ.: Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Νίκος
Κορίτσας, Σωτήρης Φέλιος και Βασίλης Αντωνόπουλος.
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 15.07.2015 και 08.09.2015
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 15.07.2015 και 08.09.2015 από τα παρόντα
μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Ασφαλιστική κάλυψη εμμίσθων Δικηγόρων συνεργατών ΔΕ.
Ο κ. Μπαχάς ανέφερε ότι έχει κάνει σχετική υπόμνηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α.
τρεις φορές, χωρίς ανταπόκριση. Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να αναθέσει στον κ.
Ράντο που είναι μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ το θέμα αυτό.
Θέμα 3ο: KLC
Η Δικηγορική Εταιρία KLC απέστειλε e-mail με τις απόψεις των εταίρων της. Ο
κ. Μπαχάς ανέλαβε να τους ζητήσει την άδεια να τις κοινοποιήσει στα μέλη μας,
για να μας πουν και αυτά τις απόψεις τους. Ο κ. Πρόεδρος θα αναλάβει να τις
συγκεντρώσει και να τις συζητήσουμε σε επόμενο Δ.Σ.
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Συζητήθηκε ότι η Ημερίδα για ενημέρωση των νέων δικηγόρων αναφορικά με
την ίδρυση και λειτουργία Δικηγορικών Εταιρειών που έλαβε χώρα στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στις 17 Σεπτεμβρίου, είχε περιορισμένο αριθμό
προσέλευσης (γύρω στους 200) έναντι των 600 που είχαν δηλώσει συμμετοχή.
Ίσως γιατί ήταν προπαραμονή των Εκλογών.
Αναφορικά με νέες δραστηριότητες του ΣΔΕΕ, ανέλαβε ο κ. Ζέπος να
επικοινωνήσει με τα μέλη μας για να μας πουν ποιοι έχουν λάβει και
συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια της World Bank, ώστε να διοργανώσουμε μια
σχετική εκδήλωση, που, στη συνέχεια, να λάβει δημοσιότητα στον Τύπο.

Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα - ΦΕ
Ανεβλήθη, λόγω απουσίας του κ. Τιμαγένη. Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να
διατυπώσει τη γνώμη του αναφορικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής
ενημερότητας των μελών Δ.Ε. και να την στείλει στον κ. Τιμαγένη για να την
συμπεριλάβει η Φορολογική Επιτροπή του ΣΔΕΕ στη δική της ενημέρωση.
Θέμα 6ο: Συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να συντάξει νέες επιστολές, τόσο στην Πρόεδρο του
Αρείου Πάγου, όσο και στον νέο Πρόεδρο του ΣτΕ.
Θέμα 7ο: Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού
Αναμένονται από τους κ.κ. Ζέπο, Ποταμίτη και Σκουζό οδηγίες προς τα μέλη του
ΣΔΕΕ για τη λειτουργία σχετικού link, στο οποίο τα μέλη θα επικοινωνούν
μεταξύ τους.
Θέμα 8ο: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση από
«ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Εστάλη από τον κ. Μπαχά σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
Θέμα 9ο: Δίπλωμα Ειδίκευσης Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων
Εστάλη σε όλα τα μέλη Δ.Σ. Πρόσκληση για το εναρκτήριο μάθημα στις 27/10,
με εισηγητή τον κ. Θ. Σκουζό και θέμα: «Το εργασιακό περιβάλλον των
Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων».
Θέμα 10ο: Εγγραφή νέου μέλους – διαγραφή μέλους
Έγινε δεκτή η εγγραφή ως νέου μέλους της Δ.Ε. «Χ. Κωνσταντινίδου –
Σταυροπούλου – Ι.Ν. Σταυροπούλου – Κ. Σταυρόπουλος» και διεγράφη, μετά
από αίτημά της, η Δ.Ε. «ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ – ΦΑΚΙΤΣΑ».
Θέμα 11ο: International Financial Law Conference IBA
Ο κ. Παρασκευάς μας εγνώρισε ότι εκτός από τις Δ.Ε. που μετέχουν στο Δ.Σ.
μας, προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν στην Host Committee και οι Δ.Ε.
Καρατζά, Μωράτη Πασά, καθώς και το Δικηγορικό Γραφείο Μπερνίτσα. Ο κ.
Παρασκευάς ανέλαβε να επικοινωνήσει και εκείνος με τα μέλη μας για να
διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 16.11.2015
και ώρα 18:30 στο Γραφείο του Προέδρου κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη.
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Μάριος Μπαχάς
Ο ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτρης Ζέπος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτρης Παρασκευάς

Στάθης Ποταμίτης

Θεόδωρος Σκουζός
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