
57ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:30 συνήλθε στα επί της οδού 
Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του 
Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά. 

Παρόντα από τα μέλη οι κ.κ.: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Αντώνης Χατζηϊωάννου, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος Μπαχάς, 
Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Νίκος Κορίτσας, Κωνσταντίνος 
Παπαδιαμάντης, Σωτήρης Φέλιος και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Από την συνεδρίαση απουσιάζει το μέλος Δημήτρης Παρασκευάς λόγω απουσίας του 
στο εξωτερικό, οποίος και ζήτησε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
με το ακόλουθο mail του της 15.03.2016:   

«Αγαπητέ Μάριε, 

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας της 17ης Μαρτίου, σε ενημερώνω 
ότι μπορώ να συμμετέχω μόνο με  skype. Φαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη 
συνεδρίαση της 29ης Φεβρουαρίου ενδεχομένως αποφάσισε τη μη συμμετοχή μου με skype. 
Ρητά δηλώνω την αντίθεσή μου στην απόφαση αυτή, εφόσον υπήρξε, την οποία θεωρώ 
άκυρη, καταχρηστική και ενάντια στην καλή πίστη για τους παρακάτω λόγους: 

1. Είναι γνωστό σε όλους ότι είμαι κάτοικος εξωτερικού από το 2010.

2. Σου έχω ζητήσει στο παρελθόν το ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων, αλλά μου απάντησες
εγγράφως, όπως προκύπτει από το από 13.11.2014 email σου, ότι δεν μπορεί να γίνει
προγραμματισμός (σημειώνω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας είναι το
μόνο συμβούλιο που γνωρίζω το οποίο δεν μπορεί να προγραμματίζει).

3. Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε Διοικητικά μας Συμβούλια με skype τόσο από το
γραφείο μου στο Λονδίνο, όσο και από το Μονακό.

4. Στην προηγούμενη συνεδρίαση απάντησα αμέσως ότι θα συμμετέχω με skype χωρίς κανείς
(φυσικά) να φέρει αντίρρηση. 

5. Σε συζήτηση για τη μη συμμετοχή μου μέσω skype θα έπρεπε να συμμετέχω, όχι μόνο
επειδή είμαι ο θιγόμενος (καθώς έγινε για εμένα), αλλά γιατί η μη συμμετοχή μου, υπό
τις περιστάσεις, εκθέτει την αξιοπιστία και τις αρχές του συμβουλίου μας και του
λειτουργήματός μας.

6. Ο Πρόεδρος μη αληθώς ανέφερε ότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση, όπως προέκυψε από τις
επικοινωνίες με τους συναδέλφους μας κκ. Φέλιο και Σκουζό, που ακολούθησαν.

7. Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι μπορώ να συμμετέχω με skype «σε εποχές ομαλότητας» και
εξ αντιδιαστολής όχι όταν προκύπτουν διαφωνίες (άποψη που αντίκειται στο νόμο και 
στις αρχές του Συνδέσμου μας και του λειτουργήματός μας). 

8. Αν δεν μου επιτρέπετε να συμμετέχω στις συνεδριάσεις μας μέσω skype και δεν υπάρχει
μακροχρόνιος προγραμματισμός των συνεδριάσεων, με εμποδίζετε να ασκήσω τα
καθήκοντά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας και αυτό
επειδή επεσήμανα, για το καλό όλων, συστηματικές παραβιάσεις της νομιμότητας, που
δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν.

9. Η όποια απόφαση τυχόν ελήφθη περί μη συμμετοχής μου είναι, σε κάθε περίπτωση,
άκυρη, καθώς η συζήτηση για το εάν θα επιτραπεί η συμμετοχή μου στη συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης δεν συμπεριλαμβανόταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η δε 
"απόφαση" ελήφθη, όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία, «ενώ είχε τελειώσει η 



συνεδρίαση του ΔΣ» και μετά από πρόταση του Σωτήρη , προς την οποία «δεν υπήρξε 
αντίδραση» Οι παραπάνω περιστάσεις υπό τις οποίες ελήφθη η δήθεν απόφαση, εφόσον 
ελήφθη, δεν ανταποκρίνονται στη νομότυπη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μας κατά το νόμο και το καταστατικό μας, και, 
εφόσον επιβεβαιωνόταν, θα εξέθεταν ανεπανόρθωτα το κύρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου μας και των μελών που τυχόν θα την υπέγραφαν.» 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρουμένου του κ. Θεόδωρου Σκουζού, έκρινε ότι η 
τηλεδιάσκεψη – πέραν του ότι δεν προβλέπεται από το νόμο και το Καταστατικό της 
εταιρείας, και κατ’ οικονομίαν και κατ’ εξαίρεση χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν με 
τον Δημήτρη Παρασκευά δεν είναι το κατάλληλο μέσο για συμμετοχή του στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Πολλώ μάλλον που το Καταστατικό 
προβλέπει ότι ο απών Σύμβουλος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Όπως 
λ.χ. συμβαίνει κατά τη σημερινή συνεδρίαση που τον απόντα κ. Γεωργόπουλο 
εκπροσωπεί ο αναπληρωτής του κ. Χατζηϊωάννου και τον επίσης απόντα κ. 
Ποταμίτη ο αναπληρωτής του κ. Παπαδιαμάντης. Για την απόφαση αυτή 
ειδοποιήθηκε ο κ. Παρασκευάς ευθύς ως ελήφθη. 
 
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  25.02.2016 
 
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 25.02.2016 από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ. 
 
Θέμα 2ο: Διαγραφή μελών 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.2. του Καταστατικού, διαγράφονται τα ακόλουθα μέλη, 
διότι επί διετία, παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις τους, δεν κατέβαλαν τις συνδρομές 
τους: 
 
α) ΚΟΪΜΤΖΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΡΑΛΛΗΣ-ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε. 
β) Χ. & Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε. 
γ) ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε. 
             
Θέμα 3ο: Εγγραφή μελών 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα απεφάσισε την εγγραφή ως νέων μελών των ακολούθων 
Δικηγορικών Εταιρειών Αθηνών, σύμφωνα με το Καταστατικό:   
 
α) ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε. 
β) Χ. ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ – Π. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε. 
γ) Ι.Κ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ – Ι.Ν. ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε. 
 
Θέμα 4ο:  Αξιολόγηση προσχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση από 

Καθηγητή Ξενοφώντα Κοντιάδη 
 
Ο κ. Μπαχάς έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. ένα εξαιρετικό άρθρο του Καθηγητή 
Ξενοφώντα Κοντιάδη, με το οποίο ασκείται κριτική στο προσχέδιο νόμου του 
Υπουργού Κατρούγκαλου. 
 
Θέμα 5ο: Συνάντηση με Ένωση Δικαστών Διοικητικής Δικαιοσύνης 
 
Με πρωτοβουλία του Νικόλα Κανελλόπουλου, το Προεδρείο του Συνδέσμου μας 
συναντήθηκε στις 23/2/2016 με το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών Διοικητικής 
Δικαιοσύνης. Κατά τη συνάντηση εκθέσαμε στους Δικαστές το ρόλο των 
Δικηγορικών Εταιρειών και τη συμβολή τους στην παροχή ποιοτικά 
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αναβαθμισμένων νομικών υπηρεσιών και συζητήσαμε γενικότερα τα θέματα που 
απασχολούν τις Διοικητικές δίκες, όπως την έλλειψη σωστών υποδομών και 
ανθρώπινου δυναμικού, συνεπεία των οποίων παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση 
στην απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης, την ανάγκη καθιέρωσης της πιλοτικής 
δίκης κ.α.  
 
Θέμα 6ο: Φορολογικά θέματα  
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά από επανειλημμένες επισκέψεις του στο 
ΥΠΟΙΚ για τη ρύθμιση του θέματος της δωρεάν παραχώρησης χρήσης στους 
συνεργάτες δικηγόρους και υποβολή σχετικών εγγράφων αιτημάτων, η αρμόδια 
Διεύθυνση του είπε προφορικά ότι αυτό ισχύει ήδη με το άρθρο 6 παρ. 1 της 
ΠΟΛ.1066/31.12.2013, όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ 1178/2015. Πάρα ταύτα 
μερικές ΔΟΥ συνεχίζουν να απαιτούν μισθωτήρια 20 τ.μ. τουλάχιστον ανά 
συνεργάτη. 
 
Επίσης το ΥΠΟΙΚ, μετά από έγγραφο αίτημά μας απέστειλε στον Σύνδεσμό μας τις 
απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας για τις προϋποθέσεις χορήγησης στους εταίρους 
Δ.Ε. πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, αναφέροντας ότι αυτό χορηγείται 
εφόσον δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
 
Ο Γ. Γραμματεύς ανέλαβε να στείλει το έγγραφο αυτό σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ. 
 
Τέλος, καταθέσαμε στο ΥΠΟΙΚ εκτενές σημείωμα – αίτημα για την επίλυση του 
τρόπου δήλωσης των αναλογούντων κερδών εταίρου δικηγορικής εταιρείας, 
αποχωρήσαντος κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Επί του εγγράφου μας 
αυτού δεν έχει ληφθεί, μέχρι σήμερα, η απάντηση του Υπουργείου. 
 
Θέμα 7ο: Διαχειριστικά θέματα Δ.Ε. – Link στο site μας 
 
Ο κ. Ζέπος μαζί με τον κ. Σκουζό ανέλαβαν να καταγράψουν τις διαδικασίες 
λειτουργίας του link. Περαιτέρω, ομόφωνα αποφασίστηκε Διαχειριστής του link να 
είναι ο κ. Σκουζός. 
 
Θέμα 8ο: Επιστολές προς ΔΣΑ για Ασφαλιστική Κάλυψη Συνεργατών 
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε το θέμα αυτό να αποσυρθεί προσωρινώς από την Agenda, 
γιατί δεν κρίνεται κατάλληλος χρόνος για τη διεκδίκησή του, όσο τουλάχιστον 
διαρκεί η οικονομική κρίση με τις σημερινές προεκτάσεις της. 
 
Θέμα 9ο: KLC 
 
Ο Γ. Γραμματεύς ενημέρωσε ότι η KLC απέστειλε επιστολή με την οποία 
παραπονείται ότι δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα θέματα που έχει εγείρει για τις 
Δικηγορικές Εταιρείες και παρεκάλεσε η επιστολή της αυτή μαζί με εκείνη του Γ. 
Γραμματέα, στην οποία και απάντησαν, να αναρτηθούν στο site μας.  Ο Γ. 
Γραμματέας ανέλαβε να τις στείλει στον κ. Ζέπο για να αναρτηθούν.   
 
Θέμα 10ο: International IBA Financial Law Conference 18-20/5/2016 Hilton 

Athens 
 
Έχει τεθεί υπόψη όλων των μελών του Δ.Σ. η τελευταία αλληλογραφία του Δημ. 
Παρασκευά, ο οποίος ενημερώνει συνεχώς για την πρόοδο της προετοιμασίας του 
Συνεδρίου. 
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Θέμα 11ο: Ημερίδα για το νέο σχέδιο Κ.Πολ.Δικ. 
 
Υπενθυμίστηκε ότι ως ημερομηνία έχει καθορισθεί η 25/5/2016. Ο κ. Γεωργόπουλος 
θα ενημερώνει το Δ.Σ. για την προετοιμασία της. 
 
Θέμα 12ο: Πάγιες Αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες (Μουσσάς – 

Χατζηγιαννάκης) 
 
Αναμένεται η έκδοση απόφασης Εφετείου, σε σχετική υπόθεση του κ. Σωτήρη 
Φέλιου. 
 
Θέμα 13ο: Νικόλας Κανελλόπουλος/Επιτροπές Δ.Ε. 
 
Αποφασίστηκε ότι ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος μπορεί να μετέχει στα Διοικητικά 
μας Συμβούλια, μεταφέροντας τις γνώσεις του και την πείρα του, καθώς και να 
μετέχει και σε Επιτροπές του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 14ο: Νέος Φορέας Διαμεσολάβησης 
 
Ο κ. Κανελλόπουλος, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό, ανακοίνωσε στον κ. Μπαχά ότι 
ο ΣΔΕΕ έγινε δεκτός ομόφωνα ως μέλος του Νέου Φορέα. Μετά την επιστροφή του 
κ. Κανελλόπουλου θα ξέρουμε τη διαδικασία εγγραφής. 
 
Θέμα 15ο: Πρωτοχρονιάτικη Πίττα 
 
Με αρκετή προσέλευση Συναδέλφων κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη Πίττα του 
Συνδέσμου μας στο εντευκτήριο του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» την 
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου τ.ε. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος κ. 
Δρυλλεράκης, το δε νόμισμα που προσέφερε ο Γ. Γραμματέας και ήταν 
φιλοτεχνημένο από το κοσμηματοπωλείο «Ζολώτας» υπέρ του ΕΛΕΠΑΠ και των 
παιδιών με κινητικές δυσκολίες, αναπαριστούσε την ασπίδα που είχε χαρίσει η 
Θέτις στον γιο της Αχιλλέα. Το νόμισμα έπεσε στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη. 
Την εκδήλωση ετίμησαν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και 
Πειραιώς, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. 
 
Θέμα 16ο: Πρακτικά Γ.Σ. 
 
Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να στείλει τα Πρακτικά στον κ. Ζέπο, για να αναρτηθούν στο 
site του Συνδέσμου. 
 
Θέμα 17ο: Δημόσια παρουσία του ΣΔΕΕ και Επικοινωνία 
 
Το θέμα αυτό, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι θα συζητηθεί εν ευθέτω χρόνω.  
 
Θέμα 18ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις (Ν. Μουσσάς) 
 
Αποφασίστηκε να αναφερθεί, κατ’ αρχήν, προφορικά στους Προέδρους Α.Π. και 
ΣτΕ, καθώς και στους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και, ανάλογα με τη θέση 
που θα πάρουν, θα επανεξετασθεί η αποστολή σχετικής επιστολής προς το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων. 
 
Θέμα 19ο: Επιτροπή Ανταγωνισμού 
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Ο κ. Μπαχάς ενημέρωσε ότι ως άτομο απέστειλε στον Πρόεδρο Δ.Σ.Α. διαμαρτυρία 
για μια φωτογραφική διάταξη, με την οποία έπρεπε να φύγουν άμεσα ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ παρενέβη 
αμέσως και τελικά καταφέραμε να μείνει μόνον ο Πρόεδρος, μέχρι λήξης της 
θητείας του. 
 
Θέμα 20ο: Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων Δικηγόρων (Ζέπος) 
 
Αναβλήθηκε προκειμένου να το εισηγηθεί ο κ. Ζέπος στην επόμενη συνεδρίαση. 
 
Θέμα 21ο: Επίσκεψη στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
 
Ο Πρόεδρος κ. Δρυλλεράκης ανέλαβε να κλείσει το σχετικό ραντεβού. 
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 
α.α. Αντώνης Χατζηιωάννου 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Κορίτσας 
 
 
 
 
 

Θεόδωρος Σκουζός 
 
 
 
 
 

Σωτήρης Φέλιος 

 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 
 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος 
 
 
 
 

Στάθης Ποταμίτης 
α.α. Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης 
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