41ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 20 Μαΐου 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, Δημήτρης Ζέπος, Μάριος Μπαχάς,
Γρηγόρης Τιμαγένης, Θεόδωρος Σκουζός, και Σωτήρης Φέλιος.
Απόντες: Νικόλαος Κορίτσας, Βασίλης Αντωνόπουλος, Δημήτρης Παρασκευάς και
Στάθης Ποταμίτης.
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 16.01.2014, 13.03.14 και 08.04.2014
Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 16.01.2014, 13.03.2014 και 08.04.2014 από όλα
τα παρόντα μέλη του ΔΣ.
Θέμα 2ο: Τροπολογία για το άρθρο 11 ν. 1649/1986
Ο κ. Μπαχάς θα αποστείλει 2η σχετική υπενθύμιση στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλα Κανελλόπουλο.
Θέμα 3ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες
Δεν υπήρξε νεώτερη ενημέρωση του Δ.Σ. ούτε από τη «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» ούτε από
τον κ. Δ. Παρασκευά.
Θέμα 4ο: Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων
Ανεβλήθη για εισήγηση από τον κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο.
Θέμα 5ο: Φορολογικά θέματα - ΦΕ
Ο κ. Γ. Τιμαγένης, σε συνεργασία με την Φορολογική Επιτροπή ανέλαβε να
εισηγηθεί σχετικώς στο επόμενο Δ.Σ.
Θέμα 6ο: Ασφαλιστική κάλυψη των επί παγία αντιμισθία γυναικών Συνεργάτιδων
Δικηγορικών Εταιρειών
Αναμένεται η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΔΣΑ για να επισκεφθούμε τον
Πρόεδρο και, ανάμεσα στα άλλα, να του θέσουμε και το θέμα αυτό.

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 ανέλαβε να συνεννοηθεί με τους Εισηγητές και τους Παρεμβάντες,
ώστε οι Εισηγήσεις και οι Παρεμβάσεις τους να αναρτηθούν στο site του Συνδέσμου
μας.
Θέμα 9ο: Ομιλία Καθηγητή Λ. Κοτσίρη στην Ακαδημία Αθηνών στις 03.06.2014
Συζητήθηκε ότι θα παραστούν όσοι έχουν λάβει σχετική Πρόσκληση.
Θέμα 10ο: Θέματα κ. Θεόδωρου Σκουζού
Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε να δημιουργηθεί ένα link μόνο για τα μέλη του
ΣΔΕΕ, το οποίο να αποτελέσει ένα forum για να συζητώνται θέματα που αφορούν
τις Δικηγορικές Εταιρείες. Ο κ. Ζέπος ανέλαβε να εισηγηθεί τη σχετική διαδικασία
και ο κ. Ποταμίτης να καταγράψει ποιά σχετικά θέματα αντιμετωπίζονται ήδη από
τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει καταρτίσει το Δ.Σ. μας.
Θέμα 11ο: 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.

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.
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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.

Ο κ. Δ. Παρασκευάς ανέλαβε να εισηγηθεί στο επόμενο Δ.Σ. για καθένα από
τα θέματα αυτά.
Θέμα 12ο: Έγκριση νέων μελών
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ακόλουθες Δικηγορικές Εταιρείες:
α) ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ (Αθηνών)
β) ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αθηνών)
γ) ΓΚΟΛΕΜΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Σερρών)
Θέμα 13ο: Σχέδιο ΚΠολ και ΚΠοινΔ σε διαβούλευση
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο κατέθεσε τα σχόλιά μας στη διαβούλευση, όπως τα
είχαν καταγράψει τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου κ.κ. Λ. Γεωργόπουλος
και Γρ. Τιμαγένης για τον Κ.Πολ. κλπ και Γεράσιμος Απέργης της Δικηγορικής
Εταιρείας «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες» και Νίκος Δεληγιάννης της Δικηγορικής
Εταιρείας «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι» για τον Κ.ΠοινΔ. Ο Γ.Γ. του
Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλας Κανελλόπουλος δέχθηκε το Διοικητικό μας
Συμβούλιο στις 14.04.2014 προς συζήτηση στο θέμα σχέδιο του Κ. ΠολΔ.
Αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση, για συζήτηση και επί των δύο σχεδίων, με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Θέμα 14ο: Εκλογές ΔΣΑ
Αποφασίστηκε να σταλεί και δεύτερη επιστολή μας στον νέο Πρόεδρο ΔΣΑ, με
αίτημα να μας καλέσει για επίσκεψη γνωριμίας.
Θέμα 15ο: Υποψηφιότητα Γιάννη Τιμαγένη στο Δήμο Πειραιά
Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Συναδέλφου Γιάννη Τιμαγένη στον Δήμο
Πειραιά, με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ».
Θέμα 16ο: Thomson Reuters
Η Thomson Reuters ζήτησε την άδεια να αναπαράγει ηλεκτρολογικά θέματα από το
site του ΣΔΕΕ. Ο κ. Ζέπος ανέλαβε να εισηγηθεί σχετικώς προς το Δ.Σ.
Θέμα: 17ο: Ερωτήματα Δικηγορικών Εταιρειών προς ΣΔΕΕ
O Σύνδεσμος γίνεται αποδέκτης πολλών ερωτημάτων από μέλη του που έχουν
σχέση με το πάσης φύσεως νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους και
ειδικότερα την φορολόγησή τους. Είναι απαραίτητο επομένως να καθορισθεί
πολιτική αντιμετωπίσεώς τους στα πλαίσια της λειτουργίας του και του σκοπού του
Συνδέσμου.
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Ο Πρόεδρος πρότεινε να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες: (α) Ερωτήματα επί
θεμάτων που έχουν ερευνηθεί και η απάντησή τους είναι ασφαλής. Μπορούμε να
απαντούμε, η απάντηση να αναρτάται στον ιστότοπό μας και να παραπέμπομε εν
συνεχεία σε αυτόν. (β) Το αυτό για ερωτήματα που δεν έχουν ανακύψει, θα
ερευνηθούν και το συμπέρασμα θα είναι ότι πρόκειται για λελυμένα θέματα και (γ)
Θέματα που αμφισβητούνται ή μπορεί να αμφισβητηθούν οπότε πρέπει να
επισημαίνονται οι σχετικοί κίνδυνοι. Στην τελευταία περίπτωση όπως και σε κάθε
περίπτωση που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ζήτημα γενικότερης σημασίας, το
οποίο χρειάζεται επίλυση, σκόπιμο είναι, κατόπιν συζητήσεως στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου να ακολουθεί ενέργεια (έγγραφο ερώτημα και
παραστάσεις) προς το αρμόδιο Υπουργείο ή Υπηρεσία προκειμένου να δοθεί η
πρέπουσα λύση.
Τέλος ορίστηκε ως ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. η 26.06.2014 και
ώρα 17:30 στο γραφείο του Προέδρου κ. Δρυλλεράκη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης
Δρυλλεράκης

Λεωνίδας
Γεωργόπουλος

Δημήτρης Ζέπος

Μάριος Μπαχάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Σκουζός

Γρηγόρης Τιμαγένης

Σωτήρης Φέλιος
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