
26ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2013 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, Νικόλαος Κορίτσας, Ελένη Τροβά, Χαρά 
Ζέρβα, Γρηγόρης Τιμαγένης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Απόντες: Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δημήτρης Ζέπος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου και 
Σωτήρης Φέλιος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 11.10.2012, 08.11.2012 και 
06.12.2012. 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 11.10.2012, 08.11.2012 και 
06.12.2012 από όλα τα παρόντα μέλη. 

Θέμα 2ο: Διατήρηση επωνυμίας μετά θάνατο εταίρου 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο ΔΣΑ δέχθηκε τη διατήρηση στην επωνυμία θανόντος 
εταίρου, εφόσον το επιθυμούν οι λοιποί εταίροι, χωρίς τη συναίνεση των 
κληρονόμων του θανόντος. 

Θέμα 3ο: Τήρηση από Τράπεζα Πειραιώς των λογαριασμών Δικηγόρων και 
Δικηγορικών Εταιρειών 

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε όλα τα μέλη ότι οι λογαριασμοί που τηρούνται 
στην Τράπεζα Πειραιώς και στους οποίους καταθέτει ο ΔΣΑ τα δικαιώματα των 
Δικηγόρων και των Δικηγορικών Εταιρειών είναι άτοκοι και επί πλέον, 
επιβαρύνονται με έξοδα ατόκου λογαριασμού κατ’ έτος. Αποφασίστηκε να το 
αναφέρει στο ΔΣΑ ο κ. Μπαχάς. 

Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ 

Ο κ. Μπαχάς ενημέρωσε ότι, δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνονται οι Δικηγορικές 
Εταιρείες σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ που έχει ανοίξει για αναβάθμιση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού κλπ. Η κα Χαρά Ζέρβα ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα. Το ίδιο έχει 
υποσχεθεί και ο κ. Ι. Χατζηπροδρόμου.  

Θέμα 5ο:  Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων 

Λόγω απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Λεωνίδα Γεωργόπουλου, το θέμα αυτό 
αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 



Θέμα 6ο: Θέματα Φορολογίας 
 
Αποφασίστηκε η ανάθεση στη Φορολογική Επιτροπή, από τον κ. Τιμαγένη, 
σύνταξης σχεδίου επιφύλαξης και σχεδίου προσφυγής, σε περίπτωση που θα 
επιβληθεί στις Δικηγορικές Εταιρείες, για τη χρήση 2013, φόρος στην πηγή 26% και 
επί πλέον 10% στη διανομή κερδών. Ο κ. Κορίτσας ανέλαβε επίσης να επιμεληθεί 
από τη Δικηγορική του Εταιρεία ο κ. Νάσκαρης σχετικού ενημερωτικού 
σημειώματος. 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση νέων μελών 
 
Εγκρίθηκε η αίτηση εγγραφής των ακολούθων Δικηγορικών Εταιρειών Αθηνών: 
 
α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΗΛΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ 
 
β. Α. ΛΑΜΠΡΟΥ – Α. ΚΑΠΛΑΝΕΡΗ – Β. ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Θέμα 8ο: Ερμηνεία άρθρου 11 Ν. 1649/1986 (Προσλήψεις Δικηγόρων στο     

  Δημόσιο τομέα) 
 
Η κα Ζέρβα ενημέρωσε ότι σχετική τροπολογία εκκρεμεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης 
για κατάθεση όταν θα συζητηθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου 
του. 
 
Θέμα 9ο: Προβληματισμοί σχετικά με τον Κώδικα φορολογικής απεικόνισης 

συναλλαγών 
 
Αποφασίστηκε επίσης η αποστολή σε όλα τα μέλη του σχετικού σημειώματος του κ. 
Μπακάλη για τις ΑΠΥ και τα Τιμολόγια. 
 
Θέμα 10ο: Φορολογική αντιμετώπιση Συνεργατών Δικηγόρων Δικηγορικών  
                    Εταιρειών 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι ΔΟΥ ζητούν υπομισθωτήρια για τους 
Συνεργάτες Δικηγόρους των Δικηγορικών Εταιρειών και ανέλαβε να συντάξει 
σχετική επιστολή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για να 
διευθετηθεί το θέμα αυτό. 
 
Θέμα 11ο: Άρθρο 270 ν. 4072/2012 
 
Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι, με παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου μας, διατυπώθηκε η παρα. 2 του άρθρου 270 ν. 4072/2012, η οποία 
προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, για τις επαγγελματικές εταιρείες (στις οποίες 
υπάγονται και οι δικηγορικές) εξακολουθούν να κατισχύουν οι ειδικές διατάξεις που 
τις διέπουν και όχι η εις ολόκληρον ευθύνη, όπως αυτή ισχύει για τις αστικές 
εταιρείες. 
 
Θέμα 12ο: Κοπή Πίτας 
 
Αποφασίστηκε η κοπή Πίτας στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 14.02.2013 και ώρα 19:00. Ο 
κ. Μπαχάς ανέλαβε να ειδοποιήσει τα Μέλη του ΣΔΕΕ και η κα Ε. Καλπάκα της 
Δικηγορικής Εταιρείας του κ. Προέδρου να επιμεληθεί της σχετικής διοργάνωσης. 
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Θέμα 13ο: ΝΟΜΟΣ 
 
Ο κ. Τιμαγένης ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον κ. Τζωρτζόπουλο για το Τιμολόγιο 
με το οποίο θα χρεώνονται τα μέλη του ΣΔΕΕ για το τρέχον έτος 2013.  
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης Μάριος Μπαχάς 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 

Νικόλαος Κορίτσας 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 

 
Βασίλης Αντωνόπουλος 

Ελένη Τροβά 
 
 
 
 

Χαρά Ζέρβα 
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