8ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών
Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 17 Μαΐου 2011 και ώρα 16:00 συνήλθε στα επί της οδού Δημ.
Σούτσου αρ. 28 γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «Κυριακίδης-Γεωργόπουλος και
Δανιόλος-Ησαίας» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος».
Παρόντα μέλη:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Νικόλαος Κανελλόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης
Ζέπος, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου και Παναγιώτης
Σκουρής.
Απόντες: Τρύφων Κουταλίδης, Σωτήρης Φέλιος, Γρηγόρης Τιμαγένης και Βασίλης
Αντωνόπουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. της 22/02/2011 και
13/04/2011
Υπογράφηκαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 13/04/2011 από τα παρόντα μέλη και
αναβλήθηκε η υπογραφή των Πρακτικών της 22/02/2011 από τα απουσιάζοντα μέλη
για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Φορολογική μεταχείριση εισφορών σε ΕΤΑΑ εταίρων δικηγόρων
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι από επιτόπια
επίσκεψη στο ΕΤΑΑ του προϊσταμένου του Λογιστηρίου της Δικηγορικής του
Εταιρείας και συζήτησή του με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΤΑΑ κ.κ. Αφροδίτη
Στάμου και Γιάννη Κουφογιάννη προέκυψαν τα ακόλουθα:
Το ΕΤΑΑ εκδίδει αποδείξεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για καθένα εκ
των εταίρων Δικηγορικών εταιρειών χωριστά και δεν εκδίδει μια συγκεντρωτική
απόδειξη για όλους στο όνομα της Δικηγορικής Εταιρείας όταν αυτή καταβάλλει τις
εισφορές για λογαριασμό τους.
Εκδίδει, όμως, ασφαλιστική ενημερότητα στο όνομα της Δικηγορικής Εταιρείας,
εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των εταίρων της.
Θέμα 3ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες
Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου κ. Νικόλα Κανελλόπουλου, οι Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. επισκεφθήκαμε τον Ειδικό Γραμματέα
για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Μανώλη Πατεράκη, ο οποίος, αφού άκουσε τα αιτήματά μας
και τον ενημερώσαμε για τη νομοθεσία που διέπει τις δικηγορικές εταιρείες,
υποσχέθηκε ότι σε επόμενες δράσεις ΕΣΠΑ του Υπουργείου του θα περιληφθούν και
οι Δικηγορικές Εταιρείες.
Μας συνέστησε δε να επισκεφθούμε για τον ίδιο λόγο και τον ομόλογό του κ.
Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις δράσεις ΕΣΠΑ αναφορικά με

ψηφιοποιήσεις αρχείων κλπ. Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ανέλαβε να κλείσει το
σχετικό ραντεβού.
Θέμα 4ο: Συζήτηση για Ημερίδα ΣΔΕΕ
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε η διεύρυνση του θέματος της Ημερίδας που έχει
επεξεργασθεί ο κ. Παναγιώτης Σκουρής σε «Επενδύσεις στην Ελλάδα-Κίνητρα
διατήρησης τους και προσέλκυσης νέων».
Ο κ. Π. Σκουρής ανέλαβε να
αναδιατυπώσει τη σχετική θεματολογία, ώστε, στη συνέχεια να διερευνηθούν οι
Εισηγητές για τη διενέργεια της Ημερίδας κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο τ.ε.
Εν τω μεταξύ, ο κ. Γιάννης Χατζηπροδρόμου, μαζί με την Επιστημονική Επιτροπή
του Συνδέσμου, ανέλαβε να διοργανώσει μια Ημερίδα για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ,
αναφορικά με την ίδρυση και δημοσίευση σε αυτό των νεοϊδρυομένων εταιρειών.
Θέμα 5ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου δικηγορικών
εταιρειών
Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι, παρά τις πιέσεις του, η ΑΟΝ δεν
έχει ακόμα ετοιμάσει τους πίνακες με τις τελικές προσφορές των ασφαλιστικών
εταιρειών ZURICH και CHARTIS, για να τις κοινοποιήσουμε στα μέλη του
Συνδέσμου. Υποσχέθηκε δε ότι θα ενοχλήσει και πάλι την ΑΟΝ προς τον σκοπό
αυτόν.
Θέμα 6ο: Ενημέρωση για την Ημερίδα επί των φορολογικών θεμάτων
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Ημερίδα αυτή που έλαβε χώρα στις
10.05.2011 στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου υπήρξε απολύτως
επιτυχής.
Την παρακολούθησαν πλήθος δικηγόρων και οικονομικών τους
συμβούλων, οι δε εισηγήσεις, σύμφωνα με το Πρόγραμμα υπήρξαν πλήρεις και
κατατοπιστικές. Αποφασίστηκε, όπως, με επιμέλεια του κ. Γρηγόρη Τιμαγένη, ο
οποίος αποτελεί τον Σύνδεσμο του Δ.Σ. με τη Φορολογική Επιτροπή, συνταχθεί από
τη Φορολογική Επιτροπή ένα Μνημόνιο που θα περιλαμβάνει συνοπτικώς όλα τα επί
μέρους θέματα που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν κατά την Ημερίδα αυτή, τόσο για
να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, όσο και για να επισημανθούν σε
αυτό ποια επί μέρους θέματα χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας και ρύθμισης από το
αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε το Διοικητικό μας Συμβούλιο να επιδιώξει την
επίλυσή τους, συνεργαζόμενο και με τη Διοίκηση του ΔΣΑ.
Διευκρινίστηκε επίσης ότι, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι ασκούμενοι δικηγόροι
δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ως επιτηδευματίες και συνεπώς δεν υποχρεούνται να
τηρούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ βιβλία και στοιχεία. Οι αμοιβές τους
αποτελούν εισόδημα μη δυνάμενο να υπαχθεί σε άλλη πηγή και φορολογείται με τη
διάταξη του άρθρου 48 παρα. 3 Ν.2238/94. Γι’ αυτό και οι Δικηγορικές Εταιρείες,
αλλά και κάθε Δικηγόρος, που καταβάλλουν αμοιβές σε ασκούμενους δικηγόρους,
πρέπει να εκδίδουν αντίστοιχες αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης του άρθρου 15
του ΚΒΣ, να παρακρατούν φόρο 20% και να υποβάλλουν συγκεντρωτική κατάσταση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ.
Θέμα 7ο:

Απόφαση για συμπλήρωση των μελών της Επιστημονικής
Επιτροπής

Ο Συνάδελφος κ. Γιώργος Μυλωνογιάννης, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας
«Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες» ζήτησε να γίνει δεκτή η
συμμετοχή του στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνδέσμου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα αυτό και ο Σύνδεσμος του Δ.Σ.
με την Επιστημονική Επιτροπή κ. Γιάννης Χατζηπροδρόμου ανέλαβε να το
γνωστοποιήσει σε αυτή.
Θέμα 8ο: Έγκριση νέου μέλους
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή στο ΣΔΕΕ ως νέου μέλους
τη Δικηγορική Εταιρεία «ΦΟΥΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σε συνέχεια της από
04.04.2011 αίτησής της.
Θέμα 9ο: Δημιουργία site του ΣΔΕΕ
Ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλας Κανελλόπουλος εισηγήθηκε τη δημιουργία site του
Συνδέσμου στο διαδίκτυο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε, κατ’ αρχήν, με την
πρόταση αυτή και ανέθεσε στον κ. Νικόλα Κανελλόπουλο και στον Γενικό Γραμματέα
κ. Μάριο Μπαχά να φέρουν σε γνώση του Δ.Σ. σχετικές προσφορές.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Νικόλας Κανελλόπουλος

Μάριος Μπαχάς

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτρης Ζέπος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου

Παναγιώτης Σκουρής
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