
50ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00 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, Δημήτρης Παρασκευάς, Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, 
Νίκος Κορίτσας, Στάθης Ποταμίτης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Απών: Ο κ. Σωτήρης Φέλιος. 

Παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος. 

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 10.03.2015, 22.04.2015 και 
18.05.2015 

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 10.03.2015 και 22.04.2015 από όλα τα μέλη 
Δ.Σ. Υπεγράφησαν επίσης τα Πρακτικά Δ.Σ. της 18.05.2015 από όλα τα παρόντα 
μέλη του ΔΣ. 

Θέμα 2ο: Τροπολογία για το άρθρο 11 ν. 1649/1986 

Το θέμα αυτό περιλήφθηκε στην Agenda που το Διοικητικό μας Συμβούλιο 
υπέβαλε στον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

Θέμα 3ο: Συνάντηση με νέο Υπουργό Δικαιοσύνης 

Σήμερα, 23.06.2015, έλαβε χώρα συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου μας με τον Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπεβλήθη η Agenda 
που είχε ετοιμασθεί για τον σκοπό αυτόν. Ο Γ.Γ. ενημέρωσε το Δ.Σ. του ΣΔΕΕ 
ότι δεν μπορεί να συμπεριλάβει φυσικά πρόσωπα εκ των μελών του ΣΔΕΕ στις 
νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, γιατί δεν το προβλέπει ο νόμος. Γενικά 
δέχθηκε με ευγένεια τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου και υποσχέθηκε 
να συζητήσουμε για συνέργειες με τον Σύνδεσμό μας από τον μήνα Σεπτέμβριο 
και μετά. 

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 
 
Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος αυτού με εισηγητή τον κ. Τιμαγένη, για την 
επόμενη συνεδρίαση. 
 
Θέμα 6ο: Ασφαλιστική κάλυψη των επί παγία αντιμισθία γυναικών  

Συνεργάτιδων Δικηγορικών Εταιρειών 
 
Ο κ. Μπαχάς έστειλε μια υπόμνηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. 
 
Θέμα 7ο: Νέο Μέλος ΣΔΕΕ  
 
Το Δ.Σ. ενέκρινε ως νέο μέλος του ΣΔΕΕ τη Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών: 
«ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». 
 
Θέμα 8ο:  ISO Δικηγορικών Εταιριών 
 
Ο κ. Μπαχάς απέστειλε στα μέλη και τέταρτη προσφορά φορέα που έδειξε 
σχετικό ενδιαφέρον. 
 
Θέμα 9ο:  Ελληνική Στατιστική Αρχή 
 
Η Δικηγορική Εταιρία «Ε. ΤΖΑΝΝΙΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έθεσε το ερώτημα κατά 
πόσο οι Δικηγορικές Εταιρείες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
αριθ. 530/1999 του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 και συνεπώς κατά πόσο οι 
Δικηγορικές Εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν σχετικές πληροφορίες και 
στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο κ. Μπαχάς διερεύνησε το θέμα αυτό 
και απάντησε ότι, σε συνδυασμό και με τον Κανονισμό 3037/1990 του 
Συμβουλίου, οι Δ.Ε. υπέχουν πράγματι τέτοια υποχρέωση. 
 
Θέμα 10ο:  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 11ο: Θέματα που έθεσε ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος 
Χατζηγιαννάκης (επιστολή του της 16.01.2014) 
 
Λόγω παρόδου της ώρας παρεκλήθη ο κ. Παρασκευάς να αναβάλλει την 
εισήγησή του στο θέμα αυτό, για την επόμενη συνεδρίαση. 
 
Θέμα 12ο: Ανανεώσεις Συνδρομών των μελών ΣΔΕΕ με τη ΝΟΜΟΣ 
 
Ανέλαβαν οι κ.κ. Τιμαγένης και Γεωργόπουλος να συνεννοηθούν σχετικώς με 
τον κ. Τζωρτζόπουλο της ΝΟΜΟΣ. 
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Θέμα 13ο: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βοηθούς Νομικών Επαγγελμάτων. 
 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να γνωρίσει στον κ. Αντώνη Καρατζά ότι ο ΣΔΕΕ θα 
συνεργασθεί ευχαρίστως μαζί του για το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα. 
 
Θέμα 14ο: International Financial Law Conference IBA 
 
Ο κ. Παρασκευάς με την ιδιότητα του European Liaison Officer Banking Law 
Committee International Bar Association μας ενημέρωσε ότι επετεύχθη η 
απόφασή το Συνέδριο του 2016 να γίνει στην Αθήνα. Μάιος 2016, Ξενοδοχείο 
Χίλτον. Ενημέρωσε επίσης ότι αυτό συνιστά μια ευκαιρία συμμετοχής του ΣΔΕΕ 
με την οργάνωση ενός δείπνου καθώς και τη συμμετοχή μελών στα 8 πάνελ του 
συνεδριου. 
 
Ο κ. Γεωργόπουλος ανέλαβε να ενημερώσει για το κόστος ενός δείπνου στο 
μουσείο της Ακρόπολης και ο κ. Παρασκευάς να στείλει το φυλλάδιο του 
φετινού συνεδρίου που έγινε το Μάιο στη Βουδαπέστη με τη συμμετοχή περίπου 
300 δικηγόρων από 55 χώρες. 
 
Θέμα 15ο: 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. 
 
 
Τέλος, ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 14.07.2015 
και ώρα 17:00 στο Γραφείο του Προέδρου κ. Ι. Δρυλλεράκη.  
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 

Νικόλαος Κορίτσας 
 
 
 
 

Δημήτρης Παρασκευάς 
 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 

 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος 
 
 
 
 

Στάθης Ποταμίτης 
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