
15ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2012 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, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, 
Σωτήρης Φέλιος, Παναγιώτης Σκουρής και Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες: Τρύφων Κουταλίδης, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Χαρά Ζέρβα και Βασίλης 
Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. – 15.12.11 - 10.11.11 και 22.02.11 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της 10.11.11 και 15.12.11 – 22.02.11 από τα παρόντα μέλη και 
αναβλήθηκε η υπογραφή των Πρακτικών της 15.12.11 και 22.02.11 από τα απουσιάζοντα 
μέλη για επομένη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Θέμα 2ο:  ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 

Έγινε συνάντηση του Αντιπροέδρου κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου και του Γενικού Γραμματέα 
κ. Μάριου Μπαχά με την αρμόδια Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου και, στη 
συνέχεια, κατετέθη στο Γραφείο της σχετικό Υπομνημα (αρ. πρωτ. 1/04.01.2012) με αίτημα 
την υπαγωγή στις δράσεις ΕΣΠΑ και των Δικηγορικών Εταιρειών. 

Θέμα 3ο:  Συζήτηση για Ημερίδες 

Η Συνάδελφος κα Ελένη Τροβά κατέθεσε πλήρη πρόταση για διενέργεια Επιστημονικής 
Ημερίδας με θέμα τη Δικηγορική Εξειδίκευση και την Επαγγελματική Αποκατάσταση νέων 
Δικηγόρων. Αποφασίστηκε να μη γίνει Ημερίδα για το θέμα αυτό, αλλά ένα Σεμινάριο 
απογευματινό. Προς το σκοπό αυτόν παρακλήθηκε η κα Τροβά να συμπτύξει τα προς 
συζήτηση θέματα, ώστε να επαρκέσει γι’ αυτά ένα πλήρες απόγευμα. 

Θέμα 4ο: Σχέδιο Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας 

Έγινε συζήτηση επί του σχεδίου που είχε υποβάλλει ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας 
Γεωργόπουλος κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και ο κ. Γεωργόπουλος σημείωσε τις 
παρατηρήσεις των μελών, ώστε να συντάξει ένα τελικό κείμενο. 

Θέμα 5ο:  Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ 

Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ανέλαβε να στείλει στα μέλη του Δ.Σ. δείγματα από την 
ιστοσελίδα που σχεδιάζει για λογαριασμό του ΣΔΕΕ η εταιρεία OISTROS. Ανέφερε, επίσης, 
ότι εργάζονται και στο σχεδιασμό σήματος (logo) του ΣΔΕΕ, όπως έχουμε αποφασίσει 
σχετικά. 

Θέμα 6ο: Χριστουγεννιάτικη κάρτα 

Κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη μας η Χριστουγεννιάτικη κάρτα που επέλεξαν ο 
Πρόεδρος και ο Ταμίας. 

Θέμα 7ο: ΝΟΜΟΣ & Δικηγορικές Εταιρείες 

Ο κ. Τιμαγένης ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε ακόμα με τη ΝΟΜΟΣ για να διερευνήσει τη 
δυνατότητα παροχής έκπτωσης στα μέλη του ΣΔΕΕ. Γι’ αυτό και το θέμα αναβλήθηκε για 
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 



Θέμα 8ο: Κοπή Πίτας ΣΔΕΕ 
 
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΣΔΕΕ αποφασίστηκε να λάβει χώρα την Πέμπτη 
19.01.2012 και ώρα 19:00 στον 6ο όροφο της Αθηναϊκής Λέσχης με σχετικό catering και ο 
Γενικός Γραμματέας ανέλαβε να ειδοποιήσει τα μέλη μας και να προσκαλέσει τους 
Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς. 
 
Θέμα 9ο: Συνδρομές 2012 
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα των € 200 τόσο το δικαίωμα 
εγγραφής όσο και η ετήσια συνδρομή των μελών του ΣΔΕΕ για το τρέχον έτος 2012. Ο 
Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ανέλαβε να ειδοποιήσει σχετικώς τα μέλη μας. 
 
Θέμα 10ο: Σχέδιο νόμου για μαθητεία φοιτητών σε Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγορικά 

γραφεία 
 
Συζητήθηκε το ν/σ που είχε υποβάλει ο κ. Παναγιώτης Σκουρής. Με βάση τις παρατηρήσεις 
των μελών, ο κ. Σκουρής ανέλαβε να το ανασυντάξει και να το στείλει, μαζί με την 
αιτιολογική του έκθεση, στον Αντιπρόεδρο κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλο, ώστε ο τελευταίος να 
το προωθήσει στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας που ασχολείται με την αναμόρφωση 
του Κώδικα των Δικηγόρων. 
 
Θέμα 11ο: Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών 
 
Ο Πρόεδρος κ. Δρυλλεράκης ενημέρωσε τα μέλη για το περιεχόμενο του Πολυνομοσχεδίου 
που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός 
Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Επεσήμανε δε ότι εμπεριέχονται σε αυτό ρυθμίσεις για 
τη σύσταση δικηγορικών εταιρειών και μεταξύ Δικηγόρων όλων των Δικηγορικών Συλλόγων 
της χώρας, καθώς και ρυθμίσεις που αναφέρονται στη δυνατότητα διαφήμισης των 
παρεχομένων δικηγορικών υπηρεσιών. 
 
Θέμα 12ο: ν/σ για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης 
 
Η Επιστημονική Επιτροπή του ΣΔΕΕ, με το συντονισμό του μέλους του Διοικητικού μας 
Συμβουλίου κ. Γρηγόρη Τιμαγένη, συνέταξε και κατέθεσε εμπεριστατωμένο και εκτενές 
Υπόμνημα για τις ρυθμίσεις που περιέχονται στο ν/σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 
επιτάχυνση της Δικαιοσύνης. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Λεωνίδας Γεωργόπουλος Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 
Σωτήρης Φέλιος 

 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 

Παναγιώτης Σκουρής 
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