
54ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 συνήλθε, στα επί της 
οδού Βουκουρεστίου 25, στην Αθήνα, Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας 
«ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 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 τα ακόλουθα μέλη, δηλαδή οι κ.κ.: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος Μπαχάς, Θεόδωρος Σκουζός, 
Στάθης Ποταμίτης, Δημήτρης Παρασκευάς, Γρηγόρης Τιμαγένης και Νίκος 
Κορίτσας. 

Απόντες οι κ.κ.: Λεωνίδας Γεωργόπουλος, 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, 08.09.2015 και 
22.10.2015 

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 15.07.2015 και 08.09.2015 από τα παρόντα 
μέλη του ΔΣ και τα Πρακτικά Δ.Σ. της 22.10.2015 από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

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. Ο κ. Ποταμίτης ανέλαβε, 
επίσης, να παρακολουθήσει την εξέλιξή του. 

Θέμα 3ο: KLC 

Μόνο δύο Δικηγορικές Εταιρίες απέστειλαν απόψεις επί της επιστολής της KLC. 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να πάρει την άδειά τους για να στείλει τις απαντήσεις του 
στην KLC και να της γνωρίσει ότι το Δ.Σ. μας θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε 
επόμενη συνεδρίασή του. 

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων – Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Αποφασίστηκε να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου για την 
16.12.2015 και ώρα 18:00 σε Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
στη πλατεία Καρύτση. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα 
στην ίδια Αίθουσα και την ίδια ώρα την επομένη ημέρα, 17.12.2015. 
Αποφασίστηκε επίσης να κληθεί ως επίσημος προσκεκλημένος για μία 
πανηγυρική ομιλία πριν από τις εργασίες της Γ.Σ. ο νέος Πρόεδρος του ΣτΕ κ. 
Νικόλαος Σακελλαρίου. 



 
 
Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα - ΦΕ 
 
Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να υπογράψει, μαζί με τον Γραμματέα, και να καταθέσει 
στο ΥΠΟΙΚ δύο αιτήματα για : 1) τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
των μελών Δ.Ε. και 2) την παραχώρηση χώρου άνευ ανταλλάγματος στους 
συνεργάτες Δικηγόρους των Δ.Ε. Ο κ. Σκουζός ανέλαβε να συντάξει αίτημα 
προς το ΥΠΟΙΚ για τη φορολόγηση εταίρων Δ.Ε. οι οποίοι αποχωρούν πριν από 
τη λήξη της οικονομικής χρήσης. 
 
Θέμα 6ο: Συνάντηση με τους νέους Προέδρους Αρείου Πάγου & Συμβουλίου 

Επικρατείας 
 
Ο κ. Μπαχάς ανακοίνωσε ότι κατατέθηκαν συγχαρητήριες επιστολές του 
Συνδέσμου, τόσο στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όσο και στον νέο Πρόεδρο 
του ΣτΕ, ζητώντας τους και μία συνάντηση γνωριμίας. 
 
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: Προσφορές Τραπεζών για εγκατάσταση POS στις Δ.Ε. 
 
Εστάλησαν ήδη στον κ. Μπαχά σχετικές προσφορές από EUROBANK και ATTICA 
BANK. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να επικοινωνήσει και με τις άλλες Τράπεζες για 
πιθανές προσφορές τους. 
 
Θέμα 9ο: Δίπλωμα Ειδίκευσης Στελεχών Νομικών Επαγγελμάτων 
 
Ο κ. Μπαχάς παρέστη στο εναρκτήριο μάθημα στις 27/10, με εισηγητή τον κ. Θ. 
Σκουζό και θέμα: «Το εργασιακό περιβάλλον των Στελεχών Νομικών 
Επαγγελμάτων». Ο Πρόεδρος από κοινού με τον κ. Μπαχά απέστειλαν 
χαιρετισμό για να προλογίσουν τη σχετική έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης για 
το θέμα αυτό. 
 
Θέμα 10ο: Εγγραφή νέου μέλους  
 
Έγινε δεκτή η εγγραφή ως νέου μέλους της Δ.Ε. «ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ». 
 
Θέμα 11ο: International Financial Law Conference IBA 
 
Ο κ. Παρασκευάς ανέλαβε να επικοινωνήσει με τις Τράπεζες για πιθανό 
sponsorship. Ανέλαβε, επίσης, να καταγράψει τις αρμοδιότητες της Host 
Committee. Επίσης, ο κ. Παρασκευάς ανακοίνωσε ότι ο Διοικητής της ΤτΕ κ. 
Γιάννης Στουρνάρας δέχθηκε να είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση. 
Τέλος, ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος εδήλωσε τη συμμετοχή και της δικής του 
Δ.Ε. στην Host Committee.  
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Θέμα 12ο: Ο Δημόσιος Λόγος του ΣΔΕΕ 
 
Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε, ότι είναι ανάγκη να αναβαθμισθεί ο 
δημόσιος λόγος του ΣΔΕΕ μέσα από κατάλληλες ενέργειες και δράσεις. Προς την 
κατεύθυνση αυτή είπαμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με δημοσιογράφους, 
ούτως ώστε όταν διοργανώνουμε εκδηλώσεις να καλύπτονται και από τα ΜΜΕ. 
 
 
Θέμα 13ο: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 
 
Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση. 
 
 
Θέμα 14ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δ.Ε. 
 
Έγινε εκτενής συζήτηση, αλλά ανεβλήθη η λήψη απόφασης για επόμενη 
συνεδρίαση. 
 
 
Ορίστηκε ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 10.12.2015 και ώρα 
17:30 στα Γραφεία του Προέδρου κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη.  
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
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Δημήτρης Παρασκευάς     Στάθης Ποταμίτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Σκουζός      Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νίκος Κορίτσας 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

4 
 


