14ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 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 και Γρηγόρης
Τιμαγένης.
Απόντες: Βασίλης Αντωνόπουλος και Τρύφων Κουταλίδης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. – 10.11.11 και 22.02.11
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 10.11.11 από τα παρόντα μέλη και αναβλήθηκε η υπογραφή
των Πρακτικών της 10.11.11 και 22.02.11 από τα απουσιάζοντα μέλη για επομένη
συνεδρίαση του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες
Η κα Χαρά Ζέρβα έκλεισε μια συνάντηση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με την αρμόδια
Ειδική Γραμματέα κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου για τη Δευτέρα 19.12.11 στις 18:00 στο
Υπουργείο Ανάπτυξης (Νίκης 3-5 στην πλατεία Συντάγματος).
Θέμα 3ο: Συζήτηση για Ημερίδες
Ο Πρόεδρος ανέλαβε να συνεννοηθεί με το Δικηγόρο κ. Ηλία Παπαϊωάννου, ο οποίος
προθυμοποιήθηκε να κάνει μια ομιλία στα μέλη μας για την άσκηση της δικηγορίας στο
εξωτερικό, ώστε η ομιλία του αυτή να συνδυασθεί με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας
του Συνδέσμου μας στην Αθηναϊκή Λέσχη, στις 19/01/12 ή εναλλακτικά στις 26/01/12.
Επίσης, ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ανέλαβε να συνεννοηθεί με το Συνάδελφο Στάθη
Ποταμίτη για τη διοργάνωση Σεμιναρίων για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών.
Θέμα 4ο: Ενημέρωση από τους Συνδέσμους επί των εργασιών των Επιτροπών που έχει
συστήσει το Δ.Σ. – Υπόμνημα για χρόνο έκδοσης Τιμολογίων – ΑΠΥ.
Κατατέθηκε στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών το από
18.11.2011 Υπόμνημα του Συνδέσμου μας για το χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων – ΑΠΥ.
Ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, παρέδωσε σχέδιο Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας των
Δικηγορικών Εταιρειών και των Εταίρων και Δικηγόρων τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτησή του για επόμενη συνεδρίασή
του, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος στα μέλη του να το μελετήσουν και να εκθέσουν τις
απόψεις τους.
Θέμα 5ο: Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ
Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος παρουσίασε μια πρώτη σελίδα σχεδιασμένη από την εταιρεία
OISTROS και έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την οικονομική πρότασή της για την κατασκευή ενός
δυναμικού site-sdee.gr του Συνδέσμου, αντί συνολικής τιμής € 1.100 πλέον ΦΠΑ με χρόνο
παράδοσης 20 ημερών και τρόπο πληρωμής 40% προκαταβολή και 60% με το πέρας των
εργασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσφορά αυτή και εξουσιοδότησε τον
Ταμία κ. Δημήτρη Ζέπο για την υλοποίησή της, στην οποία περιλαμβάνεται και η
κατοχύρωση 2 domain names, καθώς επίσης του ανέθεσε να συνεννοηθεί με την OISTROS
και για επί πλέον παρουσίαση προτάσεων για logo (Σήμα) του Συνδέσμου.

Θέμα 6ο: Δωρεά στη μνήμη θανόντος Συναδέλφου
Στη μνήμη του θανόντος Συναδέλφου Χαράλαμπου Δημητρίου, ο Σύνδεσμός μας κατέθεσε το
ποσό των € 200 υπέρ της «Κιβωτού του Κόσμου».
Θέμα 7ο: ΝΟΜΟΣ & Δικηγορικές Εταιρείες
Ο κ. Τιμαγένης ανέφερε ότι οι Δικηγόροι Πειραιά καταβάλλουν ετησίως € 7 για δικαίωμα
πρόσβασης στη βάση δεδομένων της ΝΟΜΟΣ. Ανέλαβε δε να επικοινωνήσει με τη ΝΟΜΟΣ για
να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής εκπτώσεως στα μέλη του Συνδέσμου μας.
Θέμα 8ο: Εγγραφή νέου μέλους
Εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή ως νέου μέλους του Συνδέσμου μας, της Δικηγορικής
Εταιρείας «Πατρινός & Κιλιμίρης ΔΕ», μετά την από 15.11.2011 αίτησή τους.
Θέμα 9ο: Ηλεκτρονική Χριστουγεννιάτικη κάρτα – Χορηγία υπέρ κοινωφελούς σκοπού
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή από το Σύνδεσμό μας ηλεκτρονικής Χριστουγεννιάτικης
κάρτας, το σχεδιασμό της οποίας ανέλαβαν να υλοποιήσουν ο Πρόεδρος σε συνεργασία με
τον Ταμία κ. Δημήτρη Ζέπο.
Παράλληλα αποφασίστηκε η χορηγία € 500 υπέρ του Σωματείου «Φίλοι Παιδούπολης Αγ.
Ανδρέα Αλίμου», το οποίο παρέχει τη συνδρομή του σε κακοποιημένα και εγκαταλελειμμένα
παιδιά.
Θέμα 10ο: Σχέδιο νόμου για μαθητεία φοιτητών σε Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγορικά
γραφεία
Ο κ. Παναγιώτης Σκουρής ανέλαβε να συντάξει σχέδιο νόμου, με την αιτιολογική του
έκθεση, για τη δωρεάν μαθητεία σπουδαστών Νομικών Σχολών σε Δικηγορικές Εταιρείες και
Δικηγορικά γραφεία.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
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