59ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 23 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της οδού
Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ &
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως
του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα από τα μέλη οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης
Ζέπος, Θεόδωρος Σκουζός, Γρηγόρης Τιμαγένης, Κώστας Παπαδιαμάντης,
Σωτήρης Φέλιος και Νίκος Κορίτσας.
Απόντα μέλη οι κ.κ.:
Βασίλης Αντωνόπουλος και Δημήτρης Παρασκευάς.
Παρίστατο επίσης, άνευ ψήφου, ο Συνάδελφος Νικόλας Κανελλόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

«Προ ημερησίας διατάξεως ο ΓΓ αναφέρθηκε στο νέο έγγραφο αίτημα
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δ. Παρασκευά προς τον Πρόεδρο
να του επιτραπεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
μέσω Skype, αίτημα το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Ο κ.
Πρόεδρος, με έγγραφη απάντησή του την οποία προ της αποστολής της έθεσε
υπ’ όψιν όλων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του υπενθύμισε
την υπάρχουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος. Το
Διοικητικό Συμβούλιο (απόντος του μέλους του κ. Σκουζού ο οποίος προσήλθε
στο μέσον της συνεδριάσεως) εξέφρασε τη λύπη του για το θέμα που έχει
προκύψει, ενέκρινε ομοφώνως τις ενέργειες και εμμένει στην απόφασή του
ότι η αυτοπρόσωπος παρουσία του μέλους ή του αντικαταστάτη του είναι
απαραίτητη, η δε συμμετοχή μέσω Skype δεν αποτελεί γενικώς κατάλληλο
τρόπο διεξαγωγής της συνεδριάσεως.»
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της
19.04.2016

25.02.2016,17.03.2016 και

Υπεγράφησαν τα Πρακτικά Δ.Σ. 17.03.2016 από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα
Πρακτικά Δ.Σ. της 25.02.2016 και 19.04.2016 από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Θέμα 2ο: Φορολογικά Θέματα
Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι μαζί με τον Ταμία επισκέφθηκαν τους αρμοδίους του
ΥΠΟΙΚ, για το θέμα της διανομής κερδών σε περίπτωση αποχωρούντος εταίρου
και, μετά από συζήτηση, τους έπεισαν να το ξαναδούν και απαντήσουν θετικώς.
Για το λόγο αυτόν και κατετέθη σχετικό έγγραφο αίτημα του ΣΔΕΕ.
Θέμα 3ο: Συνέδριο για τον νέο Κ.Πολ.Δικ.
Ο κ. Βασίλης Κωνσταντινίδης της Δ.Ε. Δρυλλεράκη έστειλε το πλήρες
Πρόγραμμα της Ημερίδας της 25/5. Ο κ. Μπαχάς το εκοινοποίησε σε όλα τα
Μέλη του ΣΔΕΕ.
Θέμα 4ο: International IBA Financial Law Conference, 18-20/5 Hilton Athens
Όλα τα Μέλη διετύπωσαν επαίνους προς τον κ. Δημήτρη Παρασκευά για τη
διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, στο οποίο τα μέλη του Δ.Σ. μετείχαν και στην
Host Committee.
Θέμα 5ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες
Αναμένονται οι αποφάσεις των Εφετείων από κ.κ. Μουσά και Φέλιο.
Θέμα 6ο: Προγραμματισμός νέων Δραστηριοτήτων
Την Δευτέρα, 30.05.2016 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου θα γίνει παρουσίαση του νέου ασφαλιστικού νομοθετικού
πλαισίου από την κα Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρο και εκδότρια της
«Επιθεώρησης Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης» και από τον Ξενοφώντα
Κοντιάδη, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Θέμα 7ο: Partners Luncheons
Ο κ. Σκουζός ανέλαβε να προτείνει τη διοργάνωση ενός partners luncheon για
τον μήνα Σεπτέμβριο.
Θέμα 8ο: Νέος Φορέας Διαμεσολάβησης – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ
Στις 26/5 ο κ. Πρόεδρος θα εκπροσωπήσει τον ΣΔΕΕ στη Διοικούσα Επιτροπή
του Νέου Φορέα. Την ίδια μέρα ο κ. Αντιπρόεδρος θα εκπροσωπήσει τον ΣΔΕΕ
στη Γ.Σ. του Νέου Φορέα.
Θέμα 9ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ανέλαβε να μας φέρει σε επικοινωνία με το νέο
Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων, για να το συζητήσουμε μαζί τους
πριν υποβάλλουμε επίσημα το αίτημά μας.

2

Θέμα 10ο: Ασφαλιστικές εισφορές αμίσθων Δικηγόρων
Ο κ. Ζέπος θα παρακαλέσει τον κ. Αλέξη Καρόπουλο να διερευνήσει περαιτέρω
το θέμα αυτό και να επανέλθει.
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

Γρηγόρης Τιμαγένης

Δημήτρης Ζέπος

Νίκος Κορτίτσας

Σωτήρης Φέλιος

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης
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