
10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιουλίου 2011 και ώρα 16:00 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, Τρύφων Κουταλίδης, Λεωνίδας 
Γεωργόπουλος, Παναγιώτης Σκουρής και Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες:  Νικόλαος Κανελλόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, 
Σωτήρης Φέλιος και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.-22.02.11, 17.05.11 & 
21.06.11 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 22.02.11, 17.05.11 και 21.06.11 από τα παρόντα 
μέλη και αναβλήθηκε η υπογραφή τους από τα απουσιάζοντα μέλη για επομένη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Θέμα 2ο:  ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

Το θέμα αυτό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. λόγω απουσίας του 
Εισηγητή του, Αντιπροέδρου κ. Νικόλα Κανελλόπουλου. 

Θέμα 3ο:  Συζήτηση για Ημερίδες 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε και πάλι η αναβολή της διοργάνωσης 
Ημερίδας για τις επενδύσεις για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ώστε να έχε 
ξεκαθαρίσει και ο σχετικός σχεδιασμός στο θέμα αυτό της Κυβέρνησης. 

Επίσης, αποφασίστηκε η διερεύνηση από τον Πρόεδρο της δυνατότητας 
συνδιοργάνωσης της Ημερίδας για την ίδρυση εταιρειών μιας στάσης και τη 
λειτουργία του ΓΕΜΗ, μαζί με τη Νομική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει ήδη 
προγραμματίσει παρόμοια Ημερίδα για την 28.09.2011. 

Θέμα 4ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου Δικηγορικών 
Εταιρειών 

Την 05.07.2011 έλαβε χώρα, στην Αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, 
συνάντηση Δικηγορικών Εταιρειών, μελών του Συνδέσμου με εκπροσώπους της 
ΑΟΝ, κατά την οποία η ΑΟΝ ανέπτυξε συγκριτικά τις προτάσεις που είχε λάβει από 
την CHARTIS και την ZURICH, καταλήγοντας ότι οι προτάσεις της CHARTIS είναι πιο 
ελκυστικές. Στη συνέχεια η ΑΟΝ απέστειλε εγγράφως τις προτάσεις αυτές των δύο 
ασφαλιστικών εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε τις προτάσεις 
που απέστειλε η ΑΟΝ αποφάσισε να αναθέσει στον Ταμία κ. Δημήτρη Ζέπο να 
επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της ΑΟΝ και να τους παρακαλέσει να 
συμπληρώσουν τις προτάσεις αυτές με τα κατά την κρίση τους επιχειρήματα, για τα 
οποία κατέληξαν σε ευνοϊκότερη κρίση υπέρ της CHARTIS και να επιστρέψουν στο 
Σύνδεσμό μας συμπληρωμένες τις προτάσεις τους με συνημμένο υπόδειγμα 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου της CHARTIS για να αποσταλούν στη συνέχεια από το 
Δ.Σ. σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ. 



Θέμα 5ο: Ενημέρωση από τους Συνδέσμους επί των εργασιών των Επιτροπών  
που έχει συστήσει το Δ.Σ. 

 
Ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης παρέδωσε στον Πρόεδρο σχέδιο Υπομνήματος με τα 
θέματα που σχετίζονται με τον χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων – ΑΠΥ. Ο κ. 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας εργάζεται 
με σκοπό τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών που θα αποβλέπουν στη σωστή 
διακυβέρνηση των Δικηγορικών εταιρειών και επιφυλάχθηκε να επανέλθει στο Δ.Σ. 
σε μεταγενέστερη συνεδρίαση, μόλις θα έχει συγκεκριμένο κείμενο προς 
επεξεργασία. 
 
Θέμα 6ο:  Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ 
 
Το θέμα αυτό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., λόγω απουσίας του 
Εισηγητή του, Αντιπροέδρου κ. Νικόλα Κανελλόπουλου. 
 
Θέμα 7ο:  Θάνατος Συναδέλφου Πέτρου Δρακόπουλου 
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθεί δωρεά € 200 (διακοσίων ευρώ) στο 
«Χαμόγελο του παιδιού». Ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε να ειδοποιήσει σχετικώς 
τον Ταμία κ. Δημήτρη Ζέπο. Η δωρεά να μην ανακοινωθεί διά του τύπου αλλά μόνο 
να γνωστοποιηθεί στην οικογένεια του θανόντος Συναδέλφου. 
 
Θέμα 8ο:  Αίτημα Συναδέλφου Θεοδόση Γκάτσου 
 
Ο Συνάδελφος Θεοδόσης Γκάτσος, της Δικηγορικής Εταιρείας «Γκάτσος – Τσουμάνης 
& Συνεργάτες» ζήτησε την άποψή μας επί των θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις 
εντολέων και εταίρων Δικηγορικών Εταιρειών που προσφέρουν σε αυτούς τις 
υπηρεσίες τους με σχέση παγίας αντιμισθίας. Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να συζητήσει 
το θέμα αυτό με το Συνάδελφο κ. Θεοδόση Γκάτσο. 
 
Θέμα 9ο:  ΔΣΑ & ΣΔΕΕ 
 
Μετά από αίτημα του κ. Προέδρου, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ εδέχθη το Διοικητικό μας 
Συμβούλιο την 05.07.2011. Έγινε ευρεία ενημέρωση του κ. Προέδρου του ΔΣΑ και 
του δηλώθηκε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο θα είναι συνεχώς στη διάθεσή του 
για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, αναλάβαμε να του καταθέσουμε 
Υπόμνημα σχετικό με το χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων – ΑΠΥ του νέου νόμου 
προκειμένου, μετά από διαμεσολάβησή του, να δοθούν οι δέουσες διευκρινήσεις 
από το Υπουργείο Οικονομικών. Προς το σκοπό αυτόν θα επεξεργασθούμε το 
αντίστοιχο σχέδιο που κατέθεσε ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης (ίδετε 5ο θέμα ανωτέρω) 
και θα το καταθέσουμε, στη συνέχεια στον Πρόεδρο του ΔΣΑ, με επιμέλεια του 
Προέδρου μας. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Μάριος Μπαχάς 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τρύφων Κουταλίδης Λεωνίδας Γεωργόπουλος 

 
 
 

Παναγιώτης Σκουρής 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
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