20ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 16:30 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,
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Σωτήρης Φέλιος, Χαρά Ζέρβα, Παναγιώτης Σκουρής,
Ιωάννης Τιμαγένης (αναπληρωτής του Γρηγόρη Τιμαγένη), Νικόλαος Κορίτσας και
Βασίλης Αντωνόπουλος.
Απόντες: Κανένας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 21.03.2012, 26.04.2012 και
31.05.2012
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 21.03.2012 από όλα τα μέλη
και 26.04.12 και 31.05.12, από όλα τα παρόντα μέλη.
Θέμα 2ο: Εγγραφή νέου μέλους
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή, ως μέλους του ΣΔΕΕ, της
Δικηγορικής Εταιρείας «Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες» σύμφωνα με τη σχετική
αίτησή της.
Θέμα 3ο: Συζήτηση για Ημερίδα 16.05.2012
Ο κ. Δημήτρης Ζέπος συλλέγει τις σχετικές Εισηγήσεις και τις φωτογραφίες της
Ημερίδας.
Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ
Η κα Χαρά Ζέρβα επικοινώνησε με την ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ κα Ζεμπιλιάδου και
αναμένει σχετική εκ μέρους της ενημέρωση.
Θέμα 5ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Το θέμα αυτό αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Θέμα 6ο: Άρθρο Καθημερινής για την Αύξηση των Δικηγορικών Εταιρειών
Ανέλαβαν ο Πρόεδρος και ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης να διερευνήσουν τις πηγές της
συντάκτριας δημοσιογράφου κας Φωτεινής Καλλίρη.

Θέμα 7ο: ΝΟΜΟΣ & Δικηγορικές Εταιρείες
1. Με τη διαμεσολάβηση του κ. Γρηγόρη Τιμαγένη και στη συνέχεια, μετά από
συμφωνία του ΣΔΕΕ με την εταιρία Intrasoft International S.A., Λουξεμβούργου, η
οποία διαχειρίζεται την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» (εφ’ εξής η
ΝΟΜΟΣ), η ΝΟΜΟΣ παραχωρεί στις δικηγορικές εταιρίες, μέλη του Συνδέσμου μας
δωρεάν χρόνο χρήσεως ίσον κατ’ έτος προς το 20% του χρόνου που
χρησιμοποιήθηκε από κάθε δικηγορική εταιρία κατά το προηγούμενο έτος, καθ’
υπέρβαση του προπληρωμένου χρόνου χρήσεως / συνδρομής του προηγουμένου
έτους. Ο συνολικός δωρεάν χρόνος που παρέχεται από την ΝΟΜΟΣ σε μέλη του
ΣΔΕΕ για το 2012, είναι 3.703 ώρες αξίας €34.200 και 67 πρόσθετοι κωδικοί αξίας
€2.918,16.
2. Η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής αρχίζει άμεσα (από το 2012) λαμβάνοντας
υπόψη τον καθ’ υπέρβαση (πρόσθετο) χρόνο χρήσεως κάθε δικηγορικής εταιρίας
εντός του 2011.
3. Για να χρησιμοποιηθεί ο δωρεάν (ατελώς) προσφερόμενος χρόνος, η ΝΟΜΟΣ
δίδει σε κάθε εταιρία που δικαιούται δωρεάν χρόνο, ένα ή περισσότερους κωδικούς
(ανάλογα με τον δικαιούμενο χρόνο) ο οποίος θα λειτουργεί για όσο χρονικό
διάστημα θα υπάρχει υπόλοιπος δωρεάν χρόνος. Η διαδικασία (με τους ίδιους ή
άλλους κωδικούς) θα επαναληφθεί και το 2013 (λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο
χρόνο του 2012). Η ΝΟΜΟΣ έχει επιφυλάξει στον εαυτό της μονομερώς να διακόψει
ή τροποποιήσει αυτή την προσφορά.
4. Όσες δικηγορικές εταιρίες δικαιούνται δωρεάν χρόνο (επειδή είχαν πρόσθετο
χρόνο το 2011) θα μπορούν να παραλαμβάνουν τους κωδικούς τους από το
Γραφείου του Αντιπροέδρου κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, μετά από σχετική
ειδοποίηση που θα τους αποστείλουν οι κ.κ. Μάριος Μπαχάς και Γρηγόρης
Τιμαγένης με επιστολή τους.
5. Ο κάθε κωδικός συνοδεύεται από μια επιστολή ενεργοποίησης, την οποία η κάθε
δικηγορική εταιρία πρέπει να στείλει στην ΝΟΜΟΣ (στην ηλεκτρονική βάση της
οποίας θα βρείτε τα στοιχεία και τις επιλογές επικοινωνίας). Για να ενεργοποιηθεί ο
Κωδικός πρέπει η αντίστοιχη δικηγορική εταιρία να μην έχει καθυστερημένες
οφειλές προς την ΝΟΜΟΣ.
6. Ανεξάρτητα από τον ανωτέρω δωρεάν χρόνο αξίζει να επισημανθεί ότι
εξοικονόμηση δαπάνης μπορεί να γίνει και με την ορθολογική χρήση της Τραπέζης
Πληροφοριών της ΝΟΜΟΣ.
Ειδικώτερα τα βασικά πακέτα της ΝΟΜΟΣ για δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές
εταιρίες είναι:
α. Ετήσια χρέωση € 190,76 για 56 ώρες ετησίως (ήτοι € 0,0567 ανά λεπτό).
β. Μηνιαία χρέωση € 35,22 για 8 ώρες μηνιαίως (ήτοι € 422,64 για 96 ώρες
ετησίως ήτοι € 0,0733 ανά λεπτό).
γ. Πρόσθετος χρόνος (καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω) χρεώνεται ανά λεπτό €
0,15.
( Σε όλες τις τιμές προστίθεται ΦΠΑ 23%).
Ενδεχομένως να είναι δυνατές άλλες ρυθμίσεις μετά από απευθείας συμφωνία με
την ΝΟΜΟΣ.
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όποιος χρησιμοποιεί την ΝΟΜΟΣ, για περισσότερες
από 70 ώρες ετησίως, συμφέρει να έχει ετήσια συνδρομή και όχι μηνιαία. Επίσης,
όσοι καταναλίσκουν χρόνο που είναι ετησίως σημαντικά περισσότερος (π.χ.
πολλαπλάσιος) από τον χρόνο της προπληρωμένης ετήσιας κατανάλωσης (56
ωρών) συμφέρει να έχουν περισσότερους κωδικούς παρά πρόσθετο χρόνο διότι η
χρέωση του προσθέτου χρόνου είναι πάνω από 2 ½ φορές ακριβότερη από τον
ετησίως προπληρωνόμενο χρόνο.
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

Σωτήρης Φέλιος

Χαρά Ζέρβα

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου

Παναγιώτης Σκουρής

Ιωάννης Τιμαγένης

Βασίλης Αντωνόπουλος

Νικόλαος Κορίτσας
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