
28ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Μαρτίου 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: 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης Ζέπος, Ιωάννης 
Χατζηπροδρόμου, Γρηγόρης Τιμαγένης, Σωτήρης Φέλιος, Ελένη Τροβά, Νικόλαος 
Κορίτσας και Χαρά Ζέρβα. 

Απόντες: Ιωάννης Δρυλλεράκης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 11.10.2012, 06.12.2012, 
24.01.2013 και 14.02.2013 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. 11.10.2012,  06.12.2012 και 
24.01.2013 από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και  τα Πρακτικά της Συνεδρίασης 14.02.2013 
από όλα τα παρόντα μέλη. 

Θέμα 2ο: Συνέδριο ΙΔΜΕ / Ν.Κλαμαρής 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ενημέρωσε ότι ο Καθηγητής κ. Νίκος 
Κλαμαρής έστειλε αίτημα για χορηγία του Συνδέσμου μας, αναφορικά με ένα 
Συνέδριο που διοργανώνει το ΙΔΜΕ μαζί με τη Διεθνή Ένωση Δικονομικού Δικαίου 
και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με 
θέματα: Δίκες Εμπορικού Δικαίου – Ειδικές δίκες - Διαμεσολάβηση. 

Μετά από ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεως αποφασίστηκε να του 
χορηγηθούν από το ταμείο μας πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) για την αιτία αυτή και 
να του ζητηθεί μια έκπτωση για τη συμμετοχή των μελών μας. Με την ομόφωνη 
αυτή απόφαση των υπολοίπων μελών διεφώνησε η κα Ελένη Τροβά, η οποία 
παρεκάλεσε να καταγραφεί η διαφωνία της αυτή ως ακολούθως: 

«Ο ΣΔΕΕ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με μέλη δικηγορικές εταιρίες. Η 
δυνατότητα χορηγιών από το ΣΔΕΕ όπως τουλάχιστον είναι γνωστή ως σύμβαση δεν 
είναι νοητή τόσο κατά το περιεχόμενο όσο και κατά το σκοπό προς άλλους 
δικηγόρους από το ΣΔΕΕ μέλη του ή μη. Τούτο ιδίως διότι ο ΣΔΕΕ δεν δύναται να 
επιλέγει συναδέλφους δικηγόρους μέλη ή μη δικηγορικών εταιριών προς 
χρηματοδότηση με χορηγία. Θα ήταν δεοντολογικά απαράδεκτο ακόμη δε και πιθανά 
μη αποδεκτό από μέλη του που πιθανό να έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα. 
Επιπλέον δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτεί κάθε εκδήλωση επιστημονικού 
χαρακτήρα άρα τίθεται ζήτημα επιλογής «επιστημονικότητας και αξίας» εκδηλώσεων 
από το ΔΣ κάτι που δεν είναι ορθό να γίνεται προς συναδέλφους εφόσον στο μέλλον 
χρειασθεί να απορριφθούν εκδηλώσεις ή επιλεγούν κάποιες με βάση ποιο τάχα 
κριτήριο αξίας, όταν αφορά σε συναδέλφους μας? Δεν τίθεται ζήτημα προβολής του 
ΣΔΕΕ δια της χορηγίας καθώς ο ΣΔΕΕ δεν έχει κανέναν λόγο διαφήμισης όντας μη 



κερδοσκοπικός φορέας. Τέλος ούτε η πρόταση του φίλτατου καθηγητή κ. Κλαμαρή 
προσιδιάζει προς συναδέλφους καθώς όταν οργανώνονται συνέδρια και τίθεται θέμα 
υποστήριξης συναδέλφων αυτό που επιβάλει η επαγγελματική δεοντολογία είναι η 
«συνδιοργάνωση» ή η θέση «υπό την αιγίδα». Τούτο θα ταίριαζε και στο ΣΔΕΕ και το 
κάνει συχνά και ο ΔΣΑ καθώς επιτρέπει την αλληλοϋποστήριξη επαγγελματικών με 
εκτίμηση και όχι με οικονομικούς όρους αποκλειστικά. Αντιλαμβάνομαι ότι ο 
καθηγητής Κλαμαρής μας απευθύνει αίτημα για δεύτερη φορά σε επίπεδο ΔΣ. 
Ελπίζω η υποστήριξη του συγκεκριμένου ΔΣ να μην φέρει το ΣΔΕΕ ενώπιον της 
υποχρέωσης να αρνηθεί σε άλλους συναδέλφους ανάλογη υποστήριξη οπότε 
πραγματικά θα πρέπει να τους υποτιμήσει, ρόλο που δεν είναι επιτρεπτό να 
υιοθετήσει σε καμία περίπτωση προς συναδέλφους έστω και αν έχουν και την 
ιδιότητα καθηγητού, δεδομένου ιδίως ότι πολλά μέλη του ΣΔΕΕ αποτελούνται από 
εταίρους δικηγόρους και καθηγητές επίσης». 
 
Ο Γενικός Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος ανέλαβαν να επικοινωνήσουν σχετικώς 
με τον Καθηγητή κ. Κλαμαρή. 
 
Θέμα 3ο: Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 
 
Με σημαντική συμμετοχή των μελών μας κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στην 
Αθηναϊκή Λέσχη την Πέμπτη, 14.02.2013. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρός μας 
κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. 
Νικόλαος Κανελλόπουλος με επιστολή του που διάβασε ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Μάριος Μπαχάς, οι Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, ο 
Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Καθηγητής κ. Φορτσάκης και ο Πρόεδρος της 
Ακαδημίας Καθηγητής κ. Γεωργιάδης. Το φλουρί, δωρεά του Γενικού Γραμματέα 
υπέρ των παιδιών με ειδικές ανάγκες, έπεσε στο Συνάδελφο Γιάννη Σταυρόπουλο. 
Ακολούθησε ποτό και φαγητό. 
 
Θέμα 4ο: ΕΣΠΑ 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ι. Δρυλλεράκης ανέλαβε να επιδιώξει μία συνάντηση με τον αρμόδιο 
νέο ειδικό Γραμματέα κ. Βιρβιδάκη και ο κ. Ι. Χατζηπροδρόμου ανέλαβε την 
προσπάθεια έκδοσης σχετικού ΚΑΔ για τις Δικηγορικές Εταιρείες.  
 
Θέμα 5ο:  Προγραμματισμός νέων δραστηριοτήτων 
 
Ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης μετέφερε την άποψη της Φορολογικής Επιτροπής για 
αναμονή, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές με τα νέα φορολογικά μέτρα Εγκύκλιοι 
(ΠΟΛ) του Υπουργείου Οικονομικών και μετά να προχωρήσουμε στη διενέργεια 
σχετικής Ημερίδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε σχετικώς. 
 
Αναφορικά με την Ημερίδα Καριέρας για Νομικούς, σε συνεργασία με τη Νομική 
Βιβλιοθήκη, αποφασίστηκε όπως ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης απευθύνει 
χαιρετισμό και ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος Προεδρεύσει του 
δεύτερου panel. 
 
Θέμα 6ο: Ψήφισμα Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία.  
 
Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατετέθη τροπολογία, με την οποία τροποποιείται η 
παρ. 3Α του άρθρου 6 ν. 3086/2002, η οποία ορίζει ότι σε διαιτησίες που αφορούν 
συμβάσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Διαιτητές διορίζονται 
μόνο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή 
Καθηγητές Ανωτάτης Σχολής. Κατά της αντισυνταγματικής αυτής διάταξης 
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παραπονείται η Ελληνική Ένωση για τη Διαιτησία, με ψήφισμά της. Η κα Χαρά 
Ζέρβα ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση νέου μέλους 
 
Εγκρίθηκε η αίτηση εγγραφής της ακόλουθης Δικηγορικής Εταιρείας Καβάλας: 
 
ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
Θέμα 8ο: Ερμηνεία άρθρου 11 Ν. 1649/1986 (Προσλήψεις Δικηγόρων στο     

  Δημόσιο τομέα) 
 
Η κα Χαρά Ζέρβα ενημέρωσε ότι έχει προγραμματισθεί να κατατεθεί η σχετική 
τροπολογία στη Βουλή μέχρι το τέλος Μαρτίου τ.ε. 
 
Θέμα 9ο: Κώδικας Δικηγόρων 
 
Στο σχέδιο του Κώδικα Δικηγόρων που ετέθη σε διαβούλευση υπάρχει διάταξη που 
απαγορεύει τη λήψη παγίων αντιμισθιών των εταίρων Δικηγορικών Εταιρειών από 
τις εταιρείες τους.  Στη διαβούλευση παρενέβη εκ μέρους του ΣΔΕΕ ο Πρόεδρος κ. Ι. 
Δρυλλεράκης και εζήτησε την απάλειψη αυτής της διάταξης. Ο Αντιπρόεδρος κ. 
Λεωνίδας Γεωργόπουλος ανέλαβε να επικοινωνήσει σχετικώς με το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο. 
 
Θέμα 10ο: Επεξεργασία Πληροφοριακού Δελτίου 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Πρόεδρος και αναβλήθηκε η συζήτησή του, λόγω 
απουσίας του, για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
Θέμα 11ο:  Ασφαλιστική κάλυψη των επί παγία αντιμισθία Συνεργατών των 

Δικηγορικών Εταιρειών 
 
Για το θέμα αυτό ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Ζέπος να ετοιμάσει σχετικό ενημερωτικό 
υπόμνημα. 
 
Θέμα 12ο: 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. Στη συνέχεια 
θα ασχοληθεί με το θέμα και ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος και θα 
ενημερώσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Θέμα 13ο: Κατάργηση ανενεργών επιτροπών 
 
Επειδή λείπει ο Πρόεδρος κ. Δρυλλεράκης, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος για 
την επόμενη συνεδρίαση. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος Μάριος Μπαχάς 
 

 
Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 
 

Δημήτρης Ζέπος 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σωτήρης Φέλιος 

 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Κορίτσας 

Γρηγόρης Τιμαγένης 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελένη Τροβά 
 
 
 
 
 
 

Χαρά Ζέρβα 
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