
12ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2011 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». 

Παρόντα μέλη: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, 
Σωτήρης Φέλιος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Νικόλαος Κορίτσας αναπληρωτής του κ. 
Τρύφωνα Κουταλίδη και Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες: Παναγιώτης Σκουρής, Χαρά Ζέρβα και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. – 15.09.2011, 12.07.11, 
22.02.11, 17.05.11 και 21.06.11 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 15.09.11 και 21.06.11 από τα παρόντα μέλη και 
αναβλήθηκε η υπογραφή των Πρακτικών της 12.07.11, 22.02.11 και 17.05.11 από τα 
απουσιάζοντα μέλη για επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Θέμα 2ο:  ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

Όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. είχε αποφασισθεί, ο Ταμίας κ. 
Δημήτρης Ζέπος ανέλαβε να επικοινωνήσει σχετικώς με τον Ειδικό Γραμματέα για την 
Ανταγωνιστικότητα κ. Μανώλη Πατεράκη και να πληροφορηθεί ποιες θα πρέπει να είναι 
οι ενέργειές μας για την υπαγωγή των Δικηγορικών Εταιρειών σε δράσεις ΕΣΠΑ, όπως 
λ.χ. η ψηφιοποίηση των αρχείων μας. 

Θέμα 3ο:  Συζήτηση για Ημερίδες 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε και πάλι η διερεύνηση από τον κ. Γρηγόρη 
Τιμαγένη των μελών της φορολογικής επιτροπής για τη δυνατότητα διοργάνωσης 
Ημερίδας επί των προσφάτων φορολογικών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε 
αντίστοιχα νομοσχέδια που έχει καταθέσει για ψήφιση η Κυβέρνηση, αντί της Ημερίδας 
για τις επενδύσεις, που είχε αρχικώς συζητηθεί. 

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι έλαβε χώρα η συνδιοργάνωση της Ημερίδας για την ίδρυση 
εταιρειών μιας στάσης, μαζί με τη Νομική Βιβλιοθήκη, την 11.10.2011, με Συντονιστή 
τον Πρόεδρό μας κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη. 

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

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ανακοίνωσε ότι γνωστοποίησε στα μέλη του 
ΣΔΕΕ τα σχετικά συμβατικά κείμενα της CHARTIS που η ΑΟΝ έστειλε στο Δ.Σ., μέσω του 
κ. Δημήτρη Ζέπου. 

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

Ο κ. Πρόεδρος επανέλαβε ότι θα επεξεργασθεί σχέδιο Υπομνήματος, με βάση κείμενο 
που έχει παραδώσει ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης για τα θέματα που σχετίζονται με τον 
χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων – ΑΠΥ, ώστε να κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, 
με κοινοποίηση στον ΔΣΑ. Ο κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, ανακοίνωσε ότι μετέχει στην 
Επιτροπή επί του σχεδίου ΠΔ για τη διαφήμιση Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών 
που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και, σε επόμενη συνεδρίασή της, θα 



καταθέσει τις απόψεις που διετύπωσε σχετικώς η Επιτροπή Δεοντολογίας του 
Συνδέσμου μας. 
 
Θέμα 6ο:  Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ 
 
Το θέμα αυτό ανέλαβε να το συντονίσει ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος και να εισηγηθεί 
σχετικώς προς το Δ.Σ. 
 
Θέμα 7ο:  Συνάντηση με τη νέα Πρόεδρο του Α.Π. 
 
Την 30.09.2011 έλαβε χώρα εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας του Δ.Σ. με τη νέα 
Πρόεδρο του Α.Π. 
 
Θέμα 8ο: Ενημέρωση για υποβολή Υπομνήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών 
 
Την 20.09.2011 υποβλήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου 
Οικονομικών Υπόμνημα, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 
του Δ.Σ., για τη φορολογία εισοδήματος των Δικηγορικών Εταιρειών. 
 
Θέμα 9ο:  Αποστολή στα μέλη του ΣΔΕΕ της ΠΟΛ 1210/06.10.2011 
 
Αποφασίσθηκε όπως ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ενημερώσει τα μέλη του 
ΣΔΕΕ επί της πρόσφατης ΠΟΛ 1210/06.10.2011 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 
την υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου, της 
υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των 
Δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως 
μέρισμα σε δικηγόρους, καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των 
δικηγορικών αμοιβών των συναρτωμένων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών 
υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., 
κατά περίπτωση. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
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