13ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:30 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».
Παρόντα μέλη:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος,
Χαρά Ζέρβα, Σωτήρης Φέλιος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Παναγιώτης Σκουρής,
Νικόλαος Κορίτσας αναπληρωτής του κ. Τρύφωνα Κουταλίδη και Γρηγόρης Τιμαγένης.
Απών: Βασίλης Αντωνόπουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. – 13.10.11, 12.07.11, 17.05.11
και 22.02.11
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 13.10.11 και 17.05.11 και αναβλήθηκε η υπογραφή των
Πρακτικών της 12.07.11 και 22.02.11 από τα απουσιάζοντα μέλη για επομένη
συνεδρίαση του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες
Η κα Χαρά Ζέρβα ανέλαβε να κλείσει μια συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με
την αρμόδια ειδική Γραμματέα κα Ζεμπιλιάδου.
Θέμα 3ο: Συζήτηση για Ημερίδες
Ανετέθη στο Γενικό Γραμματέα κ. Μάριο Μπαχά να επικοινωνήσει με τον κ. Αντώνη
Καρατζά της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και να τον παρακαλέσει να έλθει στο επόμενο Δ.Σ.
του Συνδέσμου μας (15.12.2011), για να συζητήσουμε πιθανές συνδιοργανώσεις
Σεμιναρίων – Ημερίδων με θέματα που ενδιαφέρουν τις Δικηγορικές Εταιρείες και τους
Συνεταίρους - Συνεργάτες τους.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση από τους Συνδέσμους επί των εργασιών των Επιτροπών που
έχει συστήσει το Δ.Σ. – Υπόμνημα για χρόνο έκδοσης Τιμολογίων – ΑΠΥ.
Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζει να επεξεργάζεται σχέδιο Υπομνήματος, με βάση
κείμενο που έχει παραδώσει ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης για τα θέματα που σχετίζονται με
τον χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων – ΑΠΥ, ώστε να το δούμε δια περιφοράς και να
κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, με κοινοποίηση στον ΔΣΑ.
Ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή επί του σχεδίου ΠΔ για τη
διαφήμιση Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών που έχει συσταθεί στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και στην οποία μετέχει, βελτίωσε σημαντικά τη διατύπωση του σχετικού
άρθρου 38Α του νομοσχεδίου, μετά και από δικές του παρεμβάσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε τη νέα διατύπωση του άρθρου 38Α διεπίστωσε
ότι πράγματι έχει βελτιωθεί σημαντικά έναντι της αρχικής του διατύπωσης και
παρεκάλεσε τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο να προσπαθήσει περαιτέρω να
αντικατασταθεί η απαγόρευση να περιέχονται ονόματα πελατών, στις προβολές και
δημοσιεύσεις των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιρειών, εκτός αν υπάρχει η
συναίνεσή τους, με τη δυνατότητα να δύνανται οι δικηγόροι και οι δικηγορικές
εταιρείες να κάνουν χρήση ονομάτων πελατών τους, εφόσον δεν τους το έχουν αρνηθεί
οι πελάτες τους. Ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος υποσχέθηκε ότι θα κάνει και αυτή την
προσπάθεια.

Περαιτέρω, ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Επιτροπή
Δεοντολογίας, της οποίας είναι Συντονιστής, συνεχίζει το έργο της κατάρτισης σχεδίου
κειμένου αρχών δεοντολογίας για τις σχέσεις προς τα έξω των Δικηγορικών Εταιρειών.
Αποφασίστηκε επίσης όπως και οι Συντονιστές των λοιπών Επιτροπών που έχει
συστήσει το Διοικητικό μας Συμβούλιο, καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε οι αντίστοιχες
Επιτροπές να παράγουν έργου σχετικό με το αντικείμενό τους.
Θέμα 5ο: Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ
Το θέμα αυτό θα διερευνήσει ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος σε συνεργασία με την κα
Χαρά Ζέρβα για να το εισηγηθεί προς το Δ.Σ.
Θέμα 6ο: Επισκέψεις μελών ΔΣΑ σε Δικηγορικές Εταιρείες
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι περιήλθαν εις γνώση του επισκέψεις συνδικαλιστικών φορέων
του Δ.Σ.Α. στα γραφεία Δικηγορικών Εταιρειών, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων
λειτουργικών και οικονομικών μεταξύ Δικηγορικών Εταιρειών και των Συνεργατών
Δικηγόρων τους.
Θέμα 7ο: ΝΟΜΟΣ & Δικηγορικές Εταιρείες
Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ανεκοίνωσε ότι οι Δικηγόροι Πειραιά έχουν δωρεάν
πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ΝΟΜΟΣ και το Δ.Σ. Παρεκάλεσε τον κ. Γρηγόρη
Τιμαγένη, που ανήκει στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, να διερευνήσει την πιθανότητα
επέκτασης του μέτρου αυτού και στις Δικηγορικές Εταιρείες, άλλως, αποφασίστηκε
όπως το Δ.Σ. έλθει σε απ’ ευθείας Επικοινωνία με τη ΝΟΜΟΣ για τη χορήγηση πιθανής
έκπτωσης στα σχετικά Τιμολόγια προς τις Δικηγορικές Εταιρείες.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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