23ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 11 Οκτωβρίου 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, Μάριος Μπαχάς, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δημήτρης Ζέπος,
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου και Νικόλαος Κορίτσας.
Απόντες: Σωτήρης Φέλιος, Χαρά Ζέρβα, Βασίλης Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Σκουρής και Γρηγόρης Τιμαγένης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 12.07.2012 και 13.09.2012
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 12.07.2012 και 13.09.2012
από όλα τα παρόντα μέλη.
Θέμα 2ο: Πρόταση για ταχύτατη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης
Ο Γενικός Γραμματέας διάβασε σχετικό άρθρο του Συναδέλφου Θεσσαλονίκης κ.
Κωνσταντίνου Χατζηγιαννάκη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκης «Ενώπιον».
Θέμα 3ο:
Συζήτηση για Ημερίδα 16.05.2012 – Πρακτικά, Φωτογραφίες,
Ερωτηματολόγιο
Ο κ. Ζέπος ανακοίνωσε ότι έχει συλλεγεί όλο το υλικό και έχει αναρτηθεί στο site
του Συνδέσμου.
Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ
Μετά την αποχώρηση της ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ κας Ζεμπιλιάδου, ο κ. Γιάννης
Χατζηπροδρόμου ανέλαβε να προωθήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τη συμμετοχή
των Δικηγορικών Εταιρειών στις δράσεις ΕΣΠΑ. Δυστυχώς του αναφέρθηκε ότι ο
διάδοχος της κας Ζεμπιλιάδου, κ. Γιαννούσης δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί έχει
ληφθεί απόφαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης να μην υπαχθούν στο μέλλον οι
υπηρεσίες γενικώς στις δράσεις ΕΣΠΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφάσισε να ζητήσει, για το θέμα αυτό, μια συνάντηση με τον Υπουργό κ.
Χατζηδάκη.
Θέμα 5ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος ανέλαβε να επικοινωνήσει με
Δικηγορικούς Συλλόγους εκτός Αθηνών για τη διοργάνωση σχετικών ημερίδων του
Συνδέσμου σε αυτούς.

Θέμα 6ο: Επίσκεψη στον Υφυπουργό Οικονομικών. Θέματα Φορολογίας
Ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε ότι, μετά από υπόμνησή του έχουν καταθέσει
Πληροφοριακά Δελτία 57 Δικηγορικές Εταιρείες επί συνόλου 80. Αποφασίστηκε να
ληφθούν προσφορές μέσω κ.κ. Μπαχά και Δρυλλεράκη για να καταρτισθεί ένα
πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων από το Πληροφοριακά Δελτία. Στη συνέχεια, ο
Πρόεδρος ανέλαβε να ζητήσει μια συνάντηση γνωριμίας του Διοικητικού Συμβουλίου
με τον αρμόδιο για τη φορολογία Υφυπουργό κ. Γιώργο Μαυραγάνη. Τέλος το
Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των προβλημάτων που έθεσε υπόψη του ο κ.
Ζέπος αναφορικά με τις ελλείψεις του taxis net να δεχθεί κατ’ εξαίρεση ή πρόωρες
καταβολές σε εταίρους Δικηγορικής Εταιρείας.
Θέμα 7ο: Έγκριση νέων μελών
Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής των ακολούθων Δικηγορικών Εταιρειών:
α) «ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», και
β) «Α.Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Θέμα 8ο: Ερμηνεία άρθρου 11 Ν. 1649/1986 (Προσλήψεις Δικηγόρων στο
Δημόσιο τομέα)
Για την ασφαλή στο μέλλον δυνατότητα να προσλαμβάνονται και Δικηγορικές
Εταιρείες ως νομικοί σύμβουλοι – δικηγόροι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως
ζήτησε ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης,
αποφασίστηκε η προώθηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικής νομοθετικής
ρύθμισης. Ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε να τη συντάξει.
Θέμα 9ο: Άρθρο 66 Ν. 2717/1999 (ΚΔΔ)
Αποφασίστηκε η ενημέρωση όλων των μελών του ΣΔΕΕ με προώθηση σε όλους του
σχετικού News Letter της PWC.
Θέμα 10ο: Ενημερώθηκε το Δ.Σ. από το Γενικό Γραμματέα ότι όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ
έλαβαν το πρόγραμμα του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού
Δικαίου, που έλαβε χώρα στην Αθήνα 4 & 5/10/12, ο δε Πρόεδρος κ. Δρυλλεράκης,
που υπήρξε ένας εκ των Εισηγητών στο Συνέδριο αυτό, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.
ότι είχε μεγάλη προσέλευση και επιτυχία.
Θέμα 11ο: Γνωστοποιήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι ακόλουθες ανακοινώσεις που
έλαβε ο ΣΔΕΕ:
α. Μιας ιδιωτικής εταιρείας εγκληματολογικών εργαστηρίων, της Forensic
Associates,
για
εξειδικευμένες
διενέργειες
πραγματογνωμοσύνης
και
γνωμοδοτήσεων τεχνικού συμβούλου σε θέματα ποινικού δικαίου, και
β. Μιας επίσης ιδιωτικής εταιρείας, της Arebas, για παροχή υπηρεσιών Ασφαλούς
Αυτόματου Online Backups.
Αποφασίστηκε όπως οι ανωτέρω ανακοινώσεις σταλούν στα μέλη του ΣΔΕΕ για
γνώση τους.
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Θέμα 12ο: Άρθρο 59 σχεδίου Κώδικα Δικηγόρων
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπαχάς απέστειλε στον Αντιπρόεδρο κ. Γεωργόπουλο, ο
οποίος μετέχει στην Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Κώδικα
Δικηγόρων, το ακόλουθο e-mail:
«Αγαπητέ Λεωνίδα,
Στο σχέδιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων θα ήταν επιθυμητό να περιληφθούν δύο
τροποποιήσεις στο άρθρο 59:
«1. Οι Εταίροι δύνανται να αναλαμβάνουν εργασίες, για τις οποίες δεν θα εισφέρουν την
αμοιβή τους στη Δικηγορική Εταιρεία, εφόσον τούτο εγκριθεί από το σύνολο (100%) των
Εταίρων» (λ.χ. μια παγία αντιμισθία συγκεκριμένου εταίρου), και
«2. Επιτρέπεται στη Δικηγορική Εταιρεία η κτήση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου
δικαιώματος επί ακινήτων είτε αυτά θα χρησιμοποιούνται για την επαγγελματική της
εγκατάσταση είτε όχι» (γιατί λ.χ. προτείνονται ήδη ακίνητα αντί αμοιβής εις χρήμα).
Φιλικά,
Μάριος Μπαχάς»
Ο κ. Γεωργόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι συμπεριέλαβε στο σχέδιο του
νέου Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο ρυθμίζει και θέματα των Δικηγορικών Εταιρειών,
και τα δύο ανωτέρω αιτήματα.
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

Νικόλαος Κορίτσας
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