
17ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:30 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, 
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Σωτήρης Φέλιος, Χαρά Ζέρβα, Παναγιώτης Σκουρής, 
Γρηγόρης Τιμαγένης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Απόντες: Νικόλαος Κορίτσας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 16.02.2012, 12.01.2012 και 
15.12.2011 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 16.02.12, 12.01.12 και 
15.12.11, από όλα τα μέλη που παρέστησαν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις. 

Θέμα 2ο:  Αιφνίδιος θάνατος Τρύφωνα Κουταλίδη 

Το Δ.Σ., ενημερώθηκε για τον αιφνίδιο θάνατο του μέλους του και πρώτου 
Προέδρου του ΣΔΕΕ, Δικηγόρου Τρύφωνα Κουταλίδη και αποφάσισε να σταλεί 
σχετικό Ψήφισμα στις Εφημερίδες, να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του και, αντί 
στεφάνου, να διαθέσει ως δωρεά το ποσό των € 400 στο κοινωφελές ίδρυμα 
«ΕΛΠΙΔΑ». 

Θέμα 3ο:  Συζήτηση για Ημερίδες 

Συζητήθηκε η σχετική πρόταση της κας Τροβά, η οποία ήταν παρούσα κατά τη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. και παρεκλήθη να την συμπτύξει, γιατί η διοργάνωση θα λάβει 
χώρα για λίγες ώρες ένα απόγευμα, καθώς και να προτείνει Εισηγητές και 
Προέδρους των panels. 

Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ 

Ανετέθη στην κα Χαρά Ζέρβα να επικοινωνήσει με την ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ κα 
Ζεμπιλιάδου, για να διερευνήσει την πορεία του αιτήματός μας κα να θέσει υπόψη 
της και νέες δράσεις, όπως η εκπαίδευση προσωπικού και η επιδότηση θέσεων 
εργασίας, στις οποίες θα πρέπει να περιληφθούν και οι Δικηγορικές εταιρείες. 

Θέμα 5ο:  Ενημέρωση για το site του ΣΔΕΕ 

Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ενημέρωσε ότι λειτουργεί ήδη η ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου. 

Θέμα 6ο: E-mail Συνδέσμου 

Αποφασίστηκε όπως λήπτης των e-mails του Συνδέσμου, στο e-mail που 
δημιουργήθηκε (info@sdee.org.gr) είναι ο Γενικός Γραμματέας Μάριος Μπαχάς, ο 
οποίος θα τα προωθεί αναλόγως, κατά περίπτωση. 
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Θέμα 7ο: ΝΟΜΟΣ & Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Ο κ. Τιμαγένης ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον επικεφαλής της ΝΟΜΟΣ κ. Νίκο 
Τζωρτζόπουλο, ο οποίος του είπε τα ακόλουθα:  
 
1. Η ΝΟΜΟΣ δεν ξαναπροσφέρει πάγιο (fixed) ποσό για την πρόσβαση χωρίς 
χρονοχρέωση. Όπου το έχει προσφέρει είναι προφανές ότι χάνει και σκοπεύει να 
ζητήσει αναδιαπραγμάτευση των σχετικών συμφωνιών.  
 
Επιπλέον όπου έχει δοθεί πάγιο (fixed) ποσό γίνεται κατάχρηση και διαπιστωμένα ο 
κωδικός συχνά δίνεται σε τρίτους (π.χ. για κωδικούς που έχουν δοθεί σε 
δικηγόρους επαρχίας με πάγιο ποσό μετά από συμφωνία με τους συλλόγους τους 
διαπιστώνεται ότι γίνεται μικρή χρήση από την επαρχία και εκτεταμένη χρήση από 
άλλο computer στην Αθήνα). Επίσης, μου είπε ότι όπου ισχύει η χρονοχρέωση οι 
δικηγόροι που είναι και νομικοί σύμβουλοι εταιρειών, φροντίζουν να γραφτούν 
στην ΝΟΜΟΣ και οι εταιρείες (από τον Κωδικό των οποίων κάνουν την σχετική 
έρευνα) και αυτό ωφελεί την ΝΟΜΟΣ ενώ σε όποιους συλλόγους έχει δοθεί πάγιο, 
δεν γράφεται καμία εταιρεία. 
 
Επεσήμανε ακόμη ότι ο ΣΔΕΕ παρουσιάζει και κάποιες πρακτικές δυσκολίες για 
πάγιο (εταιρείες με διαφορετικό αριθμό μελών  -πολλά/λίγα-, μεταβολές στον 
αριθμό των δικηγόρων κλπ.). 
 
2. Οι συνήθεις χρεώσεις που ισχύουν σήμερα είναι οι εξής: 
 
(α) Η βασική ετήσια χρέωση της ΝΟΜΟΣ είναι € 190,76 και δίνει δικαίωμα χρήσης 56 
ωρών (αντί 48 που ήταν μέχρι τον Φεβρουάριο 2011). 
 
(β) Για πρόσθετη χρήση 0,15 ανά λεπτό. 
 
(γ) Για ετήσια διαχείριση προσθέτου κωδικού πρόσβασης € 35,22. 
 
Ανέφερε ότι μεγάλα δικηγορικά γραφεία χρησιμοποιούν τους κωδικούς τους για 
πάνω από 100 ώρες (μέχρι και 500) ετησίως.  
 
3. Αυτό που μπορεί να μας προσφέρει είναι: 
 
(α) Ετησίως πρόσθετο χρόνο δωρεάν ίσο προς το 20% του χρόνου που έγινε 
πρόσβαση στη ΝΟΜΟΣ κατά το προηγούμενο έτος (πότε αρχίζει και τελειώνει κάθε 
έτος εξαρτάται για κάθε δικηγορική εταιρεία από την συμφωνία της με τη ΝΟΜΟΣ), 
και  
 
(β) Πρόσθετους κωδικούς 1 – 2 (ενδεχομένως πάλι ανάλογα με την χρήση). 
 
4. Συνέστησε να γίνεται συχνή αλλαγή των κωδικών (π.χ. κάθε εξάμηνο) ώστε να 
μη διαδίδεται ή τους χρησιμοποιούν αποχωρήσαντες δικηγόροι.  
 
Ο κ. Τιμαγένης ανέφερε ότι, κατά τη γνώμη του, εκεί που χωρεί διαπραγμάτευση 
είναι στο να αυξηθούν οι προσφορές (ήτοι ο πρόσθετος ελεύθερος χρόνος και οι 
πρόσθετοι ελεύθεροι κωδικοί). 
 
Παρακλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. να δώσουν στατιστικά στοιχεία χρήσης της 
ΝΟΜΟΣ, ώστε, με βάση αυτά, να επιδιωχθεί μια περαιτέρω διαπραγμάτευση με τη 
ΝΟΜΟΣ για τα μέλη του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 8ο: Φορολογία Δικηγόρων 
 
Ο Γενικός Γραμματέας έθεσε υπόψη του Δ.Σ. ότι με την ΠΟΛ 1026/2012 του 
Υπουργείου Οικονομικών δεν διευκρινίζεται κατά πόσο υποχρεούνται και οι 
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Δικηγορικές Εταιρείες να δημοσιεύουν ετήσιες καταστάσεις των εγγράφων 
συμφωνιών με τους πελάτες τους, αφού ήδη τις δημοσιεύουν ανά τρίμηνο, στα 
πλαίσια του άρθρου 8 παρα. 16 Ν. 1882/90. Ο Δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας 
Κουταλίδη κ. Γιώργος Νάσκαρης ενημέρωσε ότι το θέμα αυτό το έχει θέσει στο Υπ. 
Οικονομικών ο ΔΣΑ και, αν δεν αλλάξει κάτι, οι Δικηγορικές Εταιρείες υποχρεούνται 
να καταθέτουν, πέραν των τριμηνιαίων και ετήσιες καταστάσεις με τις έγγραφες 
συμφωνίες των πελατών τους. 
 
Θέμα 9ο: ΠΟΛ. 1026/26.01.2012 
 
Περαιτέρω, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι με την ΠΟΛ. 
1026/26.01.2012 του Υπ. Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα της προκαταβολής 
του φόρου Δικηγορικών Αμοιβών και μερισμάτων, καθώς και της τήρησης βιβλίων 
και στοιχείων. 
 
Θέμα 10ο: Σήμα ΣΔΕΕ 
 
Ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος ενημέρωσε ότι το Δικηγορικό γραφείο Δοντά 
προθυμοποιήθηκε να καταχωρήσει στο Υπ. Ανάπτυξης το Σήμα του ΣΔΕΕ.  
 
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 

 
 
 
 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 

Χαρά Ζέρβα 
 
 
 
 

Παναγιώτης Σκουρής 
 
 
 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος 
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