
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας» 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 16:00, συνήλθε στα επί της οδού 
Βαλαωρίτου αρ. 4 γραφεία της δικηγορικής εταιρείας του κ. Τρύφωνα Κουταλίδη σε 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας». 

Παρόντα όλα τα μέλη: 

Ιωάννης Δρυλλεράκης, Νικόλαος Κανελλόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτρης 
Ζέπος, Τρύφων Κουταλίδης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Σωτήρης Φέλιος, Ιωάννης 
Χατζηπροδρόμου, Παναγιώτης Σκουρής, Ιωάννης Τιμαγένης, ως αναπληρωματικό 
μέλος του κ. Γρηγόρη Τιμαγένη και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. της 9/11/2010, 15/12/2010 
και 11/01/2011 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της  9/11/2010 και 15/12/2010 από μέλη που 
απουσίαζαν και στη συνέχεια αναγνώστηκε το Πρακτικό Δ.Σ. της 11ης Ιανουαρίου 
2011 και υπογράφηκε από τα παρόντα μέλη. 

Θέμα 2ο: Το υπό συζήτηση φορολογικό νομοσχέδιο σε συνδυασμό με τη 
φορολογία των δικηγορικών εταιρειών 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(συνάντηση με Υπουργό Δικαιοσύνης, υπομνήματα προς Υπουργό Οικονομικών 
κλπ.) το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμπεριέλαβε στο υπό συζήτηση φορολογικό 
νομοσχέδιο διάταξη, με την οποία θα άλλαζε ο τρόπος φορολόγησης των 
δικηγορικών εταιρειών και των δικηγόρων εταίρων τους, με την εσφαλμένη 
αντιμετώπισή τους ως εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών. 

Αναφορικά με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 7 του νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει 
την κατάθεση στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλων των εγγράφων συμφωνιών 
μεταξύ δικηγόρου και πελατών του και την προκαταβολή φόρου 15%, αποφασίστηκε 
όπως συνταχθεί σχετικό υπόμνημα προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, με τη 
βοήθεια και της φορολογικής επιτροπής, ενημερωθούν οι Βουλευτές – δικηγόροι 
όλων των παρατάξεων, η εισηγήτρια του κυβερνώντος κόμματος καθώς και ο 
Πρόεδρος του ΔΣΑ, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η διάταξη αυτή, όπως είναι 
διατυπωμένη, προσκρούει στο επαγγελματικό απόρρητο, στην υποχρέωση 
εχεμύθειας, στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων του ατόμου και στις 
συνταγματικές διατάξεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να αναδιατυπωθεί. 



Θέμα 3ο: Έγκριση συντονιστών – προέδρων Επιτροπών που έχει συστήσει το ΔΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, εγκρίνει 
ομοφώνως τους ακόλουθους προέδρους – συντονιστές των αντιστοίχων Επιτροπών 
που έχει συστήσει: 
 
Της Φορολογικής Επιτροπής, τον κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο 
 
Της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κ. Νικόλαο Φραγκάκη 
 
Της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, τον κ. Δημήτρη Παρασκευά. 
 
 
Θέμα 4ο: Ενημέρωση συνδέσμων επί της πορείας του έργου των Επιτροπών και 

λήψη σχετικών αποφάσεων 
 
Το θέμα αυτό αποφασίστηκε να αναβληθεί για την επομένη συνεδρίαση, ώστε να 
είναι παρών και ο κ. Γρηγόρης Τιμαγένης για να εκθέσει και τις σκέψεις της 
Φορολογικής Επιτροπής, της οποίας έχει ορισθεί σύνδεσμος με το ΔΣ. 
 
Ομοίως, θα αναφερθούν προς το ΔΣ και οι λοιποί σύνδεσμοί του με τις άλλες 
Επιτροπές που έχουν συσταθεί. 
 
 

Θέμα 5ο: Αίτημα κ. Κ.Γ. Χατζηγιαννάκη για ερμηνεία του άρθρου 11 ν. 
1649/1986 

 
Ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης υπέβαλε προς τον 
Πρόεδρο κ. Γιάννη Δρυλλεράκη το ερώτημα κατά πόσο ΝΠΔΔ μπορούν να 
προσλάβουν για παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δικηγορικές εταιρείες αντί 
δικηγόρων ατομικώς. 
 
Ανέλαβε να του απαντήσει προσωπικώς ο κ. Γιάννης Δρυλλεράκης, αφού και ο κ. Κ. 
Χατζηγιαννάκης απηύθυνε το ερώτημά του σε αυτόν προσωπικώς. 
 
 

Θέμα 6ο: Αποστολή του Πληροφοριακού Δελτίου σε όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ 
 
Αποφασίστηκε ομοφώνως όπως ο Γενικός Γραμματέας αποστείλει σε όλα τα μέλη 
του ΣΔΕΕ για συμπλήρωση και επιστροφή το Πληροφοριακό Δελτίο. 
 
 
Θέμα 7ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου δικηγορικών 

εταιρειών 
 
Στελέχη της ΑΟΝ ανέπτυξαν τις σχετικές προτάσεις των εταιρειών CHARTIS και 
ZURICH. 
 
Παρεκλήθησαν να επανέλθουν, το συντομότερο δυνατόν, με βελτιωμένες προτάσεις 
και υπεσχέθησαν ότι θα το πράξουν. 
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Θέμα 8ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει να διερευνήσει 
το θέμα αυτό μέσω του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ότι πρέπει να 
περιμένουμε το διορισμό νέου Γ.Γ. με αρμοδιότητες στις δράσεις ΕΣΠΑ, για να του 
τεθεί το θέμα της υπαγωγής σε αυτές και των δικηγορικών εταιρειών. 
 
 

Θέμα 9ο: Ημερίδα ΣΔΕΕ 
 
Ο κ. Παναγιώτης Σκουρής, ο οποίος έχει αναλάβει να εισηγηθεί σχετικώς με το θέμα 
αυτό, αναφέρθηκε σε μια πρώτη προσέγγιση της θεματολογίας της Ημερίδας που 
προτίθεται να διοργανώσει ο ΣΔΕΕ, με δεδομένο ότι, όπως έχει ήδη αποφασισθεί, θα 
ήταν σκόπιμο να επικεντρωθούμε στον επενδυτικό νόμο για τις fast track διαδικασίες. 

Ενόψει αυτού, η θεματολογία που προτείνεται προς συζήτηση έχει ως ακολούθως: 

1) Παρουσίαση του νόμου 

2) Παλαιότερες αντίστοιχες/παρόμοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες και βαθμός 
επιτυχίας τους 

3) Επενδύσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες (κυρίως αυτές που επιβάλλονται από το 
κοινοτικό δίκαιο) 

4) Επενδύσεις και προστασία του περιβάλλοντος  

5) Συγκριτική προσέγγιση και αποτίμηση επενδύσεων που έγιναν υπό ανάλογες 
συνθήκες (και ενόψει παρόμοιων νομοθετικών πρωτοβουλιών) – χρόνος – κίνητρα - 
επιτυχία/αποτυχία και λόγοι αυτής 

6) Επενδύσεις και φορολογία  

7) Επενδύσεις και δίκαιο ανταγωνισμού (κοινοτικό δίκαιο και ιδίως χορήγηση 
παράνομων κρατικών ενισχύσεων) 

8) Εφαρμογή στην πράξη ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων (το θέμα αυτό 
προτάθηκε από τον κ. Κουταλίδη).  

Παρεκάλεσε δε τα μέλη για προσθήκες και παρατηρήσεις επί των ανωτέρω, ώστε να 
οριστικοποιηθεί η θεματολογία και να προχωρήσουμε στην επιλογή των ομιλητών 
και της ημερομηνίας διοργάνωσης της Ημερίδας. 
 
 

Θέμα 10ο: Έγκριση νέου μέλους 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως την εγγραφή στο ΣΔΕΕ ως νέου 
μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σύμφωνα 
με την από 21.02.2011 σχετική αίτησή της. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Νικόλαος Κανελλόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
  

 
Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 

 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Τρύφων Κουταλίδης 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σωτήριος Φέλιος 
 
 
 
 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου 
 
 
 
 

Βασίλης Αντωνόπουλος 

 
 
 
 

Παναγιώτης Σκουρής 
 
 
 
 

Ιωάννης Τιμαγένης 
(Αναπληρωματικός 

του κ. Γρηγόρη 
Τιμαγένη) 

 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 
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