19ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 31 Μαΐου 2012 και ώρα 17:00 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».
Παρόντα μέλη:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος,
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Νικόλαος Κορίτσας, και Γρηγόρης Τιμαγένης.
Απόντες: Σωτήρης Φέλιος, Παναγιώτης Σκουρής, Χαρά Ζέρβα και Βασίλης
Αντωνόπουλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. της 21.03.2012. και
26.04.2012
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της Συνεδριάσης του Δ.Σ. της 21.03.2012 και 26.04.2012
από τα παρόντα μέλη.
Θέμα 2ο: Ελεύθερο για όλους το InLaw.gr
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί σε όλα τα μέλη μας η ανακοίνωση
που δημοσιεύτηκε στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση σε
νομικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων InLaw.gr είναι ελεύθερη για όλους.
Θέμα 3ο: Συζήτηση για Ημερίδα
Το Δ.Σ. προέβη σε ανασκόπηση της ημερίδας που διοργανώθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών στις 16 Μαΐου 2012 με θέμα «Δικηγορική Εξειδίκευση και
Επαγγελματική Αποκατάσταση» και διαπίστωσε ότι κατά γενική ομολογία
αποτέλεσε μια επιτυχημένη εκδήλωση, τόσο από πλευράς προσέλευσης και
σύνθεσης του ακροατηρίου, όσο και από πλευράς περιεχομένου των παρουσιάσεων
και τήρησης των χρονικών πλαισίων που είχαν τεθεί. Η πείρα που αποκομίσαμε από
την πρώτη αυτή δημόσια εκδήλωση θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για τις
μελλοντικές παρόμοιες εκδηλώσεις που ασφαλώς δεν θα σταματήσουν εδώ.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσοι
εργάσθηκαν για το αποτέλεσμα και ιδιαίτερα τη συνάδελφο κ. Τροβά, που είχε το
γενικό συντονισμό, και εξουσιοδότησε τον Γενικό Γραμματέα κ. Μάριο Μπαχά να
στείλει ευχαριστίες στους αρμοδίους.
Αποφασίστηκε επίσης όπως, ο κ. Δημήτρης Ζέπος επικοινωνήσει με την κα Ελένη
Τροβά για να συνεννοηθούν πως και πότε θα αναρτηθούν στο site του ΣΔΕΕ τα
αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου, οι εισηγήσεις της Ημερίδας και οι
φωτογραφίες που έβγαλε.
Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ
Αποφασίστηκε όπως παρακληθεί η κα Χαρά Ζέρβα να επικοινωνήσει με την ειδική
Γραμματέα ΕΣΠΑ κα Ζεμπιλιάδου, η οποία της υποσχέθηκε ότι θα κάνει εισήγηση
για να περιληφθούν οι Δικηγορικές Εταιρείες σε προσεχείς δράσεις ΕΣΠΑ, για να
διαπιστώσει την πρόοδο επί του θέματος αυτού.

Θέμα 5ο: Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
Αποφασίστηκε όπως σταλεί στα μέλη μας η επιστολή την οποία έστειλε η Διεθνής
Διαφάνεια Ελλάς για εθελοντική συμμετοχή δικηγόρων – νομικών, οι οποίοι θα
παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές και βοήθεια σε ανθρώπους που καταγγέλλουν
φαινόμενα διαφθοράς.
Θέμα 6ο: Ημερίδα της ELSA Athens για το Human Trafficking
Ανακοινώθηκε από το Γενικό Γραμματέα κ. Μάριο Μπαχά ότι εστάλη σε όλα τα μέλη
μας η Πρόσκληση για την ανωτέρω Ημερίδα, που έλαβε χώρα την 28.05.2012 στην
Αίθουσα Τελετών Δ.Σ.Α.
Θέμα 7ο: ΝΟΜΟΣ & Δικηγορικές Εταιρείες
Στα πλαίσια των σχετικών συζητήσεων ο κ. Νίκος Τζωρτζόπουλος της ΝΟΜΟΣ
έστειλε εγγράφως τις προτάσεις του για να δοθεί στα μέλη πρόσθετος χρόνος και
πρόσθετοι κωδικοί. Ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης ανέλαβε να μελετήσει τις προτάσεις
αυτές της ΝΟΜΟΣ και να εισηγηθεί στο Δ.Σ.
Θέμα 8ο: Έγκριση νέου Μέλους
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, το
ακόλουθο νέο Μέλος του:
«ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
JURE-ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣΓΑΛΑΝΟΣ», σύμφωνα με την από 18.05.2012 Αίτησή της.
Θέμα 9ο: Σεμινάριο EBRD 28/9/2012
Η EBRD μας εγνώρισε ότι διοργανώνει Σεμινάριο στις 28/09/2012 σχετικά με τις
δραστηριότητές της.
Ο Πρόεδρος κ. Δρυλλεράκης τους εγνώρισε ότι στην
ιστοσελίδα του ΣΔΕΕ αναφέρονται όλα τα μέλη μας και τους ερώτησε αν
ενδιαφέρονται μόνο για συμμετοχές ή και για ομιλητές. Μέχρι σήμερα δεν πήραμε
σχετική απάντησή τους όσον αφορά τις συμμετοχές ομιλητών.
Θέμα 10ο: Logo ΣΔΕΕ
Ο Συνάδελφος κ. Νίκος Δοντάς κατέθεσε στο Τμήματα Σημάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης τη δήλωση κατοχύρωσης του λεκτικού και απεικονιστικού σήματος του
ΣΔΕΕ προς διάκριση υπηρεσιών στις κλάσεις 16, 35, 41 & 45. Δικάσιμος ενώπιον
της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ορίστηκε η 6.6.2012.
Θέμα 11ο: «Ευρωπαϊκό Κέντρο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA-DNALogy S.A.»
Η ανωτέρω εταιρεία μας εγνώρισε ότι ίδρυσε στην Ελλάδα εξειδικευμένο
εργαστήριο ανάλυσης DNA. Τη σχετική ανακοίνωσή της αποφασίστηκε να την
στείλουμε και στα μέλη μας.
Θέμα 12ο: Ενημέρωση ΔΣ Πειραιά για την ΠΟΛ 1026/12
Ελάβαμε από τον ΔΣ Πειραιά και κοινοποιήσαμε σε όλα τα μέλη μας σχετική
ενημέρωση για την έκδοση ΑΠΥ, καταβολή ΦΠΑ και τήρηση ΚΒΣ σχετικά με το
Δικηγορικό επάγγελμα, στα πλαίσια της ΠΟΛ 1026/2012.
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Θέμα 13ο:

Αθανασίου Γεωργιάδη:
χώρα μας»

«Προβλήματα απονομής δικαιοσύνης στη

Ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Γεωργιάδης μας έστειλε ένα άρθρο του
για τα «Προβλήματα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας».
Θέμα 14ο: Η Συνάδελφος κα Ελένη Τροβά μας ενημέρωσε ότι η Κυβέρνηση
πραγματοποιεί μια σειρά από ημερίδες προκειμένου να συζητήσει τα πορίσματα και
τις συστάσεις στο έγγραφο προβληματισμού, το οποίο συνέταξε η ομάδα εργασίας
για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην αναθεώρηση αυτή του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφέρεται το Μνημόνιο στη σελ. 817 της ΕτΚ Α αρ.
28 της 14/2/2012.
Θέμα 15ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Η συζήτηση του θέματος αυτού ανεβλήθη για επομένη συνεδρίαση.
Θέμα 16ο: Έγκριση αμοιβής της εταιρείας «ΟΙΣΤΡΟΣ» για παρασχεθείσες
υπηρεσίες σχετικές με την ιστοσελίδα του ΣΔΕΕ
Εγκρίθηκε η καταβολή € 350 πλέον ΦΠΑ εξ € 80,50, δηλαδή συνολικής € 430,50, ως
το υπ’ αριθ.332/10.05.2012 Τιμολόγιο της ΟΙΣΤΡΟΣ.
Θέμα 17ο: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι έλαβε ενημερωτική επιστολή από το Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη με την οποία ανακοινώνεται η απόκτηση σπουδαιότατης
συλλογής βιβλιογραφίας και επιστημονικού τύπου του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου.
Ο κ. Γ. Τιμαγένης στον οποίο είχε ήδη κοινοποιηθεί, ενημέρωσε ότι η επιστολή έχει
ήδη αποσταλεί στα δικηγορικά γραφεία του Πειραιά που ασχολούνται με το ναυτικό
δίκαιο. Αποφασίστηκε όπως αποσταλεί η ενημερωτική επιστολή και σε όλα τα μέλη
του ΣΔΕΕ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Μάριος Μπαχάς

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Δημήτρης Ζέπος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου

Γρηγόρης Τιμαγένης

Ελένη Τροβά
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