39ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 13 Μαρτίου 2014 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», κατόπιν προσκλήσεως του
Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα μέλη οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Γρηγόρης
Τιμαγένης, Θεόδωρος Σκουζός, Δημήτρης Παρασκευάς, Σωτήρης Φέλιος και
Βασίλης Αντωνόπουλος.
Απόντες: Στάθης Ποταμίτης, Νικόλαος Κορίτσας και Δημήτρης Ζέπος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισήλθε στα θέματα
της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο:
Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 19.12.2013, 16.01.2014 και
05.02.2014
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 19.12.2013, της 16.01.2014 και της 05.02.2014
από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Τροπολογία για το άρθρο 11 ν. 1649/1986
Ο κ. Μπαχάς έχει αποστείλει σχετική υπενθύμιση στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλα Κανελλόπουλο.
Θέμα 3ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες
Η «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» υπέβαλε σχετική πρόταση προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο
για την προώθηση της αποδοχής των Δικηγορικών Εταιρειών σε δράσεις ΕΣΠΑ. Το
Διοικητικό μας Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει να της αναθέσει αυτό το έργο.
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος ανέλαβε να συνεννοηθεί με τον
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών κ. Νίκο Παπάκο, για να οργανώσουμε
τον Απρίλιο ή Μάιο τ.ε. εκεί εκδήλωση για τις Δικηγορικές Εταιρείες, τον νέο
Κώδικα Δικηγόρων και τα φορολογικά θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους
και τις δικηγορικές εταιρείες.
Θέμα 5ο: Διαγραφές Δικηγορικών Εταιρειών
Ο κ. Ζέπος μας ενημέρωσε ότι, μετά την αποστολή των επιστολών μας, οι
Δικηγορικές Εταιρείες που καθυστερούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς
τον ΣΔΕΕ συμμορφώθηκαν, με εξαίρεση την εταιρεία Παλιοτζίκας και Συνεργάτες
που έπαψε να εμφανίζεται στα μέλη μας, γιατί δεν κατέβαλε ποτέ ούτε την
εγγραφή της.

Θέμα 6ο: Ασφαλιστική κάλυψη των επί παγία αντιμισθία γυναικών Συνεργάτιδων
Δικηγορικών Εταιρειών
Η Συνάδελφος Κα Ντέτα Πετρόγλου συνέταξε σχετική γνωμοδότηση, σύμφωνα με
την οποία απεδείχθη, ότι υφίσταται κενό νόμου γενικώτερα στα θέματα ασθενείας
και λοχείας των εμμίσθων δικηγόρων, αναφορικά με την κοινωνικοασφαλιστική
προστασία τους. Για το λόγο αυτόν ο κ. Παρασκευάς της εζήτησε να ετοιμάσει
σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της έκθεση. Η κα Πετρόγλου, πάντως, είναι
της γνώμης ότι θα πρέπει να γίνουν πρώτα επαφές με τους εκπροσώπους του
Ταμείου και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να διευκολυνθεί
μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Αποφασίστηκε να ενημερωθεί σχετικώς ο νέος
Πρόεδρος του ΔΣΑ, με τον οποίο θα επιδιώξουμε μία συνάντησή μας.
Θέμα 7ο: Πρακτικά Ημερίδας για τη «Δικηγορική Εξειδίκευση και Επαγγελματική
Αποκατάσταση»
Αναμένεται για ανάρτηση στο site η Εισήγηση του Αντιπροέδρου κ. Λεωνίδα
Γεωργόπουλου.
Θέμα 8ο: Ημερίδα για Διαμεσολάβηση και Δικαστική Μεσολάβηση
Ο κ. Σκουζός έχει επιμεληθεί όλων των λεπτομερειών. Ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλας Κανελλόπουλος θα είναι ο Συντονιστής για την
υλοποίηση του Προγράμματος.
Θέμα 9ο: Συνέδριο ΕΣΕΔ
Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) διοργάνωσε Συνέδριο
27/28 Μαρτίου τ.ε. με θέμα: «Can corporate governance contribute to long-terms
investment». Η σχετική Πρόσκληση εστάλη σε όλα τα μέλη μας.
Θέμα 10ο: Ημερίδα για Φορολογικά θέματα
Αναρτήθηκε στο site του Συνδέσμου μας η σχετική εισήγηση της κας Κ. Σαββαΐδου,
η οποία ήταν η κεντρική Εισηγήτρια. Η Ημερίδα είχε καλή προσέλευση εκπροσώπων
Δικηγορικών Εταιρειών.
Θέμα 11ο: Αρχές Δεοντολογίας ΣΔΕΕ
Ο κ. Γεωργόπουλος επί προτάσεως να αποσταλεί ο Κώδικας Δεοντολογίας, ανέφερε
ότι ο Κώδικας απ’ όσο ξέρει είναι ανηρτημένος στο site και έχει διανεμηθεί στη
Γενική Συνέλευση του 2012.
Θέμα 12ο: Επιτροπές ΣΔΕΕ
Ο κ. Τιμαγένης υπέβαλε στη Φορολογική Επιτροπή σχέδιο για το ρόλο της και
αναμένει τις απόψεις της ΦΕ για να το υποβάλλει στο ΔΣ προς έγκριση.
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Θέμα 13ο: Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού
Ο κ. Θεόδωρος Σκουζός έθεσε εγγράφως προς συζήτηση στο Διοικητικό μας
Συμβούλιο την πρότασή του για σύσταση «επιτροπής διαχειριστικών θεμάτων
δικηγορικών εταιρειών».
Ο κ. Πρόεδρος σύστησε επίσης, να προταθεί η συζήτηση, σε επόμενες συνεδριάσεις
μας και των ακόλουθων θεμάτων που έχει θέσει ο κ. Σκουζός:
α) συγχώνευση δικηγορικών εταιρειών,
β) referral fees σε δικηγόρους και τρίτα πρόσωπα,
γ) συνεργασία Δικηγορικών Εταιρειών σε κοινές υποθέσεις,
δ) ISO δικηγορικών εταιρειών
Θέμα 14ο: Πρωτοχρονιάτικη πίττα
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόπηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 05.02.2014 η
πρωτοχρονιάτικη πίττα του Συνδέσμου μας. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος κ.
Δρυλλεράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ.
Κανελλόπουλος και ο τότε Πρόεδρος ΔΣΑ και κ. Αδαμόπουλος. Ο κ. Τιμαγένης
ενημέρωσε τα μέλη μας για τα τρέχοντα φορολογικά θέματα. Το νόμισμα, από το
κοσμηματοπωλείο ZOLOTAS, το Γούρι Αγάπης «ΑΛΚΥΟΝΗ» το προσέφερε και πάλι ο
Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας κ. Μπαχάς, ως συμμετοχή του για την
προστασία και αποκατάσταση παιδιών με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες
στον ΕΛΕΠΑΠ και έπεσε στη Δικηγορική Εταιρεία του Καθηγητή κ. Γιαννίδη.
Θέμα 15ο: Θέματα που έθεσε ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος
Χατζηγιαννάκης (επιστολή του της 16.01.2014)
Ο κ. Χατζηγιαννάκης έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα:
1.

Το γνωστό θέμα του άρθρου ii Ν. 1649/1986 για την αδυναμία πρόσληψης στον
δημόσιο τομέα των Δικηγορικών Εταιρειών με σχέση έμμισθης εντολής. Για το
θέμα αυτό έχουμε υποβάλλει σχετική τροπολογία, η οποία εκκρεμεί στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2.

Το θέμα ότι και στον νέο Κώδικα Δικηγόρων δεν υπάρχει ρύθμιση για έμμισθη
εντολή προς Δικηγορικές Εταιρείες, αλλά μόνο προς μεμονωμένους
Δικηγόρους.

3.

Ερωτά πόσες έμμισθες εντολές μπορεί να έχει μια Δικηγορική Εταιρεία.

4.

Ερωτά ποια είναι η θέση του Συνδέσμου μας σχετικά με τις αμοιβές των
δικηγόρων που προσφέρουν αποκλειστική συνεργασία σε Δικηγορικές
Εταιρείες. Δηλαδή εάν προβλέπονται κατώτατα όρια αμοιβής, εάν δικαιούνται
14 αντιμισθίες και αν δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης συνεργασίας τους.

5.

Τα ίδια ερωτήματα κάνει και για τους ασκουμένους δικηγόρους.
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6.

Επειδή το π.δ. 81/1985 δεν έχει καταργηθεί, ερωτά εάν με τα άρθρα 49-56 του
νέου Κώδικα Δικηγόρων, ορισμένες διατάξεις του π.δ. που δεν έχουν ρητά
τροποποιηθεί συνεχίζουν να ισχύουν εκ παραλλήλου. Προτείνει δε όπως ο
Σύνδεσμος συστήσει Επιτροπή, η οποία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

7.

Τέλος, ερωτά τι ενέργειες έχει κάνει ο Σύνδεσμός μας για ένταξη των
Δικηγορικών Εταιρειών στις δράσεις ΕΣΠΑ. Επί του θέματος αυτού, όμως,
κρατάμε συνεχώς ενήμερα τα μέλη μας με την ανάρτηση στο site του
Συνδέσμου των μηνιαίων Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού μας
Συμβουλίου και τις σε αυτά εξελίξεις επάνω στο θέμα αυτό.

Θέμα 16ο: Έγκριση νέων μελών
Ενεκρίθησαν ως νέα μέλη του Συνδέσμου μας οι ακόλουθες Δικηγορικές Εταιρείες
Αθηνών που υπέβαλαν κανονικά τις Αιτήσεις τους και τα Πληροφοριακά τους
Δελτία:
1.

ΣΕΪΣΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2.

ΚΡΕΜΑΛΗΣ

3.

Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ – Ν. ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

4.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΛΩΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΜΠΑΛΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

6.

Β.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Επίσης, τρεις Δικηγορικές Εταιρείες, μια Σύρου, μια Σερρών και μια Αθηνών
απέστειλαν τις Αιτήσεις τους χωρίς να προτείνονται από δύο μέλη του ΣΔΕΕ. Εξ
αυτών, η των Σερρών απέστειλε τα βιογραφικά σημειώματα δύο εταίρων της.
Πρέπει το Διοικητικό μας Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικώς.
Θέμα 17ο: Σχέδιο ΚΠολΔ σε διαβούλευση
Έχει τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο του νέου ΚΠολΔ. Ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης
ανέλαβε να προτείνει σχετικά σχόλια επ’ αυτού.
Θέμα 18ο: Εκλογές ΔΣΑ
Εξελέγησαν ως μέλη του νέου Δ.Σ. του ΔΣΑ οι κ.κ. Ελευθέριος Ράντος της
Δικηγορικής Εταιρείας «Δρυλλεράκης & Συνεργάτες» και Φώτης Κωτσής της
Δικηγορικής Εταιρείας «Μωράτης – Πασσάς».
Αποφασίστηκε να ζητήσουμε συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Πρόεδρο ΔΣΑ κ.
Βασίλη Αλεξανδρή.
Θέμα 19ο: ΤΠΔ – Πληρεξουσιότητα Δικηγόρου
Ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Θάνος Γεωργιάδης παραπονείται ότι το ΤΠΔ ζητά
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από δικηγόρο με APOSTILE για την εκ μέρους του
ανάληψη ή κατάθεση χρημάτων πελάτου του από το εξωτερικό.
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Θέμα 20ο: Σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου
Ο Συνάδελφος κ. Γιώργος Παπαστύλος ερωτά εάν ο Σύνδεσμος διαθέτει υπόδειγμα
έμμισθης εντολής δικηγόρου με δικηγορική εταιρεία.
Θέμα 21ο: Συνέντευξη Βασίλη Αλεξανδρή από Ελένη Τροβά
Η Συνάδελφος Ελένη Τροβά μας απέστειλε Συνέντευξη που έλαβε από τον τότε
υποψήφιο και ήδη εκλεγέντα Πρόεδρο ΔΣΑ κ. Βασίλη Αλεξανδρή.
Θέμα 22ο: Συνέδριο Αστικού Δικαίου στο Ζάππειο (12/3/2014)
Στο ως άνω Συνέδριο, οργανωμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα πλαίσια της
Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ, παρέστη ο Πρόεδρός μας κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης,
μετά από ατομική πρόσκληση και εκπροσώπησε θεσμικά το Σύνδεσμο στο panel των
ομιλητών.
Θέμα 23ο: Ενημέρωση των μελών για άρθρο 77 Ν. 4184/2013
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπαχάς ενημέρωσε τα μέλη μας για το άρθρο 77 Ν.
4184/2013, με το οποίο ορίζεται, ανάμεσα στα άλλα, ότι αν με διαθήκη
εγκαθίσταται εξωτικός και δεν υπάρχουν εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, η διαθήκη είναι
έγκυρη εάν γίνει μόνο δημόσια.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 08.04.2014 και
ώρα 17:30 στο γραφείο του Προέδρου κ. Δρυλλεράκη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Μάριος Μπαχάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Σκουζός

Δημήτρης Παρασκευάς

Γρηγόρης Τιμαγένης

Σωτήρης Φέλιος

Βασίλης Αντωνόπουλος
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