
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας» 

Στην Αθήνα σήμερα, 15η Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 14:00, συνήλθε νόμιμα στα επί 
της οδού Φιλελλήνων αρ. 26 γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «Μπαχάς, 
Γραμμματίδης & Συνεταίροι» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας». 

Παρόντες: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Νικόλαος Κανελλόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης 
Ζέπος, Σωτήρης Φέλιος, Ιωάννης Χατζηπροδρόμου, Παναγιώτης Σκουρής και 
Γρηγόρης Τιμαγένης. 

Απόντες: 

Τρύφων Κουταλίδης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή του Πρακτικού Δ.Σ. της 9ης Νοεμβρίου 2010. 

Αναγνώσθηκε το Πρακτικό Δ.Σ. της  9ης Νοεμβρίου 2010 πού στη συνέχεια εγκριθέν 
από το Δ.Σ. υπογράφηκε νόμιμα. 

Θέμα 2ο: Εγγραφή νέων μελών του Σωματείου 

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε στο Δ.Σ. την αίτηση που υποβλήθηκε από την δικηγορική 
εταιρεία «Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ – Ε. ΦΑΚΙΤΣΑ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Καταστατικού του 
Συνδέσμου: 

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω αίτηση κι εξουσιοδότησε τον κ. Γενικό 
Γραμματέα να συμπληρώσει τον φάκελο των αναγκαίων για την ολοκλήρωση της 
εγγραφής στοιχείων.   

Θέμα 3ο: Σύσταση Επιτροπών 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Μπαχάς ανακοίνωσε στα μέλη τα εκδηλωθέντα 
ενδιαφέροντα Συναδέλφων, Δικηγορικών Εταιρειών που είναι μέλη του Συνδέσμου, 
για συμμετοχή τους στις Επιτροπές που έχει συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως 
τέσσερα από τα μέλη του ορισθούν ως Σύνδεσμοι μεταξύ των Επιτροπών και του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  Ειδικότερα ορίστηκαν οι: 

α)  Γιάννης Χατζηπροδρόμου, για την Επιστημονική Επιτροπή. 
β)  Γρηγόρης Τιμαγένης, για την Φορολογική Επιτροπή. 
γ)  Λεωνίδας Γεωργόπουλος, για την Επιτροπή Δεοντολογίας, και 
δ)  Παναγιώτης Σκουρής, για την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. 



Οι Σύνδεσμοι αυτού θα καλέσουν τις κατ’ ιδίαν Επιτροπές και θα ζητήσουν από 
αυτές να προτείνουν μεταξύ τους ένα από τα μέλη τους για τη θέση του Συντονιστή 
Προέδρου, η εκλογή του οποίου θα επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού.  Στη συνέχεια θα 
παρακολουθούν και θα ενημερώνονται από τους Συντονιστές Προέδρους για την 
πορεία των εργασιών των Επιτροπών και θα μεταφέρουν τις σχετικές πληροφορίες 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
Επιτροπές. 
 
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα εκδηλωθέντα 
ενδιαφέροντα για συμμετοχή στις Επιτροπές, αποφάσισε ομόφωνα την ακόλουθη 
σύνθεσή τους: 
 
Α)  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Η Καθηγήτρια κα. Γλυκερία Σιούτη 
και οι Συνάδελφοι κ.κ. 
Νίκος Μουσάς 
Ελένη Τροβά 
Ανδρέας Παντελάκης 
Ελευθέριος Ράντος 
 
Β)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Οι Συνάδελφοι κ.κ. 
 
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος 
Γιάννης Σταυρόπουλος  
Γιώργος Νάσκαρης 
Γιώργος Φωτόπουλος 
Σταύρος Γεωργιάδης 
Γιώργος Μπρέγιαννος 
Αναστασία Χατζητζανή 
Αλέξης Καρόπουλος 
Χαρά Ζέρβα 
 
Γ)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Οι Συνάδελφοι κ.κ. 
 
Στάθης Ποταμίτης 
Ελένη Τροβά 
Στέφανος Χαρακτινιώτης 
Γιώργος Κωστακόπουλος 
Νίκος Φραγκάκης 
 
Δ)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
Ο Καθηγητής κ. Σπύρος Φλογαϊτης 
και οι Συνάδελφοι κ.κ. 
 
Δημήτρης Παρασκευάς 



Άλκηστις Χριστοφίλου 
Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος 
Μιχάλης Τσιμπρής 
Νικόλαος Κορογιαννάκης 
 

Θέμα 4ο: Διοργάνωση Ημερίδας 
 
Ο κ. Σωτήρης Φέλιος ανέλαβε να εισηγηθεί σχετικώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Θέμα 5ο: Επιστολή Δημ. Κοκκάλη 
 
Αποφασίστηκε να σταλεί προς τον κ. Δημ. Κοκκάλη η ακόλουθη επιστολή: 
 

«Σ Χ Ε Δ Ι Ο 

Αγαπητέ Δημήτρη, 

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Ε. συζήτησε το από 1.10.10 ηλεκτρονικό σου μήνυμα προς 

τα μέλη του και σε ευχαριστεί για τη συμβολή σου στο προβληματισμό για την 

εποικοδομητική και παραγωγική δράση του νεοπαγούς οργάνου μας.  

Συμφωνούμε ότι ο Σύνδεσμος, σύμφωνα με το σκοπό του, πρέπει να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη των θεσμών του δικαίου και να καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια σ’ αυτό.  

Φοβόμαστε όμως ότι η συνεργασία μας σε επίπεδο Διοίκησης ή νομοθετικής 

πρωτοβουλίας δεν μπορεί να είναι «θεσμική», υπό την έννοια της μόνιμης εκ του 

νόμου συμμετοχής μας στις σχετικές δραστηριότητες.  

Ασφαλώς αυτό δεν αποκλείει την θεσμική συμμετοχή μας σε συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (π.χ. σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κ.Β.Σ.) ή την 

ανεπίσημη προσφορά καλών εθελοντικών υπηρεσιών, πράγμα το οποίο ήδη λαμβάνει 

χώρα.  

Τέτοιου είδους συμβολή θα βοηθηθεί από την σύσταση και τη λειτουργία των 

διαφόρων Επιτροπών, διεργασία που ήδη προχωρεί σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. 

που έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη. Ευελπιστούμε δε ότι και εσύ θα εκδηλώσεις την 

επιθυμία σου να μετέχεις σε κάποια από τις Επιτροπές αυτές. 

Η pro bono παροχή υπηρεσιών είναι μια καλή ιδέα, πρέπει όμως να οργανωθεί 

με συγκεκριμένους κανόνες, ανάλογα βέβαια με την υπάρχουσα προσφορά. 

Αναφέρομαι σε κοινωνική προσφορά και όχι στην ως άνω «θεσμική» ή άτυπη 

συνδρομή της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εξ ορισμού θα είναι pro bono. 

Θεωρώ επίσης αυτονόητο ότι, σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, ο 

Σύνδεσμος θα παρεμβαίνει θεσμικά για να βοηθήσει το μέλος ή τα μέλη που θα 

αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα.  



Τέλος, όσο αφορά τον παραγκωνισμό των Ελληνικών Δικηγορικών Εταιρειών 

από το Δημόσιο και την επιλογή ξένων οίκων, πράγματι είναι σημαντικό πρόβλημα, 

αν και πρέπει να παραδεχθούμε αφ’ ενός ότι έχει περιοριστεί σημαντικά, αφ’ ετέρου 

δε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ανάμιξη ξένων οίκων είναι χρήσιμη ενώ σε άλλες 

είναι αναπόφευκτη. Η σοβαρή παρουσία του Συνδέσμου και η αξιοπιστία του θα του 

επιτρέψουν να παρέμβει και στο σημείο αυτό. 

Να σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σου και να σημειώσω ότι κάθε 

πρόταση ή επισήμανση είναι όχι απλώς χρήσιμη αλλά απαραίτητο έναυσμα για το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στηρίζεται στη συμβολή και τη δραστηριοποίηση 

όλων των μελών.  

Φιλικότατα 

 

Ι.Κ. Δρυλλεράκης» 

Θέμα 6ο: Αίτημα Συναδέλφου Λ. Ρούφου της Δικηγορικής Εταιρείας 
«Βγενόπουλος & Συνεργάτες» για ερμηνεία του άρθρου 48 του ΚΦΕ. 

 
Ο συνάδελφος Λουκάς Ρούφος ζήτησε τη βοήθεια του Συνδέσμου σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 48 του ΚΦΕ που αντικαθίσταται και ισχύει από 1.1.2011 και 
με βάση το οποίο ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον 
οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία.  Κατά την άποψη 
του συναδέλφου η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου δημιουργεί ουσιαστικά 
προβλήματα που αναφέρονται και στην εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι το θέμα αυτό πρέπει να διευκρινισθεί και 
αποφάσισε: 
 
α)  Να ζητήσει συνάντηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, 
για να συζητήσει μαζί τους τη δυνατότητα έκδοσης διευκρινιστικής ΠΟΛ ή όποιου 
άλλου μέτρου κρίνουν αναγκαίο για τη ρύθμιση του θέματος αυτού.  Ο κ. Γιάννης 
Χατζηπροδρόμου ανέλαβε να κλείσει το σχετικό ραντεβού.  
 
β)  Να παραπέμψουν το θέμα στη Φορολογική Επιτροπή του Συνδέσμου. 
 
Σχετικά με το θέμα αυτό ο συνάδελφος κ. Γιώργος Νάσκαρης, της Δικηγορικής 
Εταιρείας Κουταλίδη, μας ενημέρωσε ότι:  
 
Αναφορικά με το 6ο θέμα για την ερμηνεία του άρθρου 48 ΚΦΕ από 1.1.2011, θα 
ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
όπως εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον ΔΣΑ και τον ΔΣΠ, έχει σχετικώς 
υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών υπομνήματα και σχέδιο εγκυκλίου. Ήδη το 
Υπ. Οικονομικών έχει δεσμευθεί (με την πολ. 1135/4.10.2010) ότι θα εκδώσει ειδική 
προς τούτο εγκύκλιο για τους δικηγόρους «… λόγω των ειδικών περιπτώσεων του 
εισοδήματός που αποκτούν ..». Οι συζητήσεις με το Υπουργείο βρίσκονται επί του 
παρόντος σε τελικό στάδιο. 
 



Θέμα 7ο:   Αίτημα του Συναδέλφου κ. Βασίλη Αντωνόπουλου σχετικό με την 
διατήρηση ή μη ΑΠΥ από τους εταίρους Δικηγορικών Εταιρειών 
και την είσπραξη μερισμάτων από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι με την σύσταση μιας Δικηγορικής 
Εταιρείας είναι υποχρεωτικό το κλείσιμο των ατομικών βιβλίων των Εταίρων της και 
συνεπακόλουθα η παύση της χρησιμοποίησης από αυτούς ΑΠΥ για τη δικηγορία 
τους. 
 
Τα διανεμόμενα από τους Δικηγορικούς Συλλόγους μερίσματα μπορούν να τα 
εισπράττουν ατομικώς οι Δικηγόροι – Εταίροι ή να τα εισφέρουν στις Δικηγορικές 
τους Εταιρείες. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
                  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
Ιωάννης Δρυλλεράκης                                                                Μάριος Μπαχάς 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

Νικόλαος Κανελλόπουλος 
 

 
                                                       Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 
 
                                                     Δημήτρης Ζέπος 
 
 
 
                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Σωτήριος Φέλιος                                                                           Παναγιώτης Σκουρής 
 
 
 
 
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου                                                       Γρηγόρης Τιμαγένης              
 
 
 


