
7ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας» 

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Απριλίου 2011 και ώρα 16:00, συνήλθε στα επί της 
Λεωφόρου Κατεχάκη αρ. 75 γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «Ζέπος και 
Γιαννόπουλος» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας 

Παρόντα μέλη: 

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

Απόντες: Τρύφων Κουταλίδης και Βασίλης Αντωνόπουλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. της 22/02/2011 και 
22/03/2011 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά Δ.Σ. της 22/02/2011 από μέλη που απουσίαζαν και στη 
συνέχεια αναγνώστηκε το Πρακτικό Δ.Σ. της 22ας Μαρτίου 2011 και υπογράφηκε από 
τα παρόντα μέλη. 

Θέμα 2ο: Φορολογική μεταχείριση εισφορών σε ΕΤΑΑ εταίρων δικηγόρων 

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι, εξ όσων έχει αντιληφθεί, σε άλλες μεν Δικηγορικές 
Εταιρείες το ΕΤΑΑ παρέχει μια ενιαία Βεβαίωση για όλους τους εταίρους, σε άλλες 
δε, κατ’ αίτησή τους, όπως βεβαίωσε και ο κ. Μπαχάς, παρέχονται χωριστές 
Βεβαιώσεις για κάθε εταίρο. Άλλες Δικηγορικές Εταιρείες, με συμφωνία των εταίρων 
τους, εκπίπτουν ως δαπάνη τις εισφορές αυτές για όλους τους εταίρους τους, άλλες 
τις καταβάλλουν για λογαριασμό των εταίρων τους και στη συνέχεια τις εκπίπτουν 
καθένας εταίρος από τις προσωπικές τους φορολογικές δηλώσεις, η δε Δικηγορική 
Εταιρεία προβαίνει σε φορολογική αναμόρφωση των δαπανών της (σύμφωνα με την 
παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010), ώστε να μην εκπίπτονται δύο φορές και σε 
άλλες Δικηγορικές οι εταίροι συμφωνούν να καταβάλλουν εξ ιδίων τους τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές, τις οποίες να τις εκπίπτουν από τις ατομικές τους 
φορολογικές δηλώσεις και να μην επιβαρύνεται με την καταβολή τους η Δικηγορική 
Εταιρεία. 

Αποφασίστηκε όπως ο κ. Μπαχάς διερευνήσει το θέμα αυτό με το ΕΤΑΑ και, στη 
συνέχεια, αναφέρει την άποψη του ΕΤΑΑ τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και 
στη φορολογική επιτροπή, μέσω του συνδέσμου μας κ. Γρηγόρη Τιμαγένη, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν εσφαλμένες διαδικασίες στο θέμα αυτό από τα μέλη του 
Συνδέσμου. 



Θέμα 3ο: ΕΣΠΑ και Δικηγορικές Εταιρείες 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλας Κανελλόπουλος υποσχέθηκε να διερευνήσει το θέμα 
αυτό με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας και να επανέλθει 
στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

Θέμα 4ο: Ημερίδα ΣΔΕΕ 
 
Το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση γιατί κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν ήταν 
έτοιμο να προτείνει εισηγητές για την Ημερίδα. 
 
 
Θέμα 5ο: Προτάσεις ΑΟΝ για ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου δικηγορικών 

εταιρειών 
 
Τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν γνώση των βελτιωμένων προτάσεων που η ΑΟΝ έστειλε 
στον κ. Ζέπο και αποφάσισαν να ζητήσουν από την ΑΟΝ, μέσω του κ. Ζέπου, να 
καταρτίσει και παρουσιάσει δύο πίνακες με τις τελικές προσφορές των ασφαλιστικών 
εταιρειών ZURICH και CHARTIS, για να τους κοινοποιήσει, στη συνέχεια, το Δ.Σ. 
σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. 
 
 

Θέμα 6ο: Ενημέρωση των μελών επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος 
 
Αποφασίστηκε όπως: 
 
α. Ο κ. Πρόεδρος, σε συνεργασία με τον κ. Γρηγόρη Τιμαγένη, σύνδεσμο της 
φορολογικής επιτροπής, αποστείλει σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου ένα e-mail, με το 
οποίο να τα καλεί να εκθέσουν τυχόν ερωτήματα που έχουν σχετικά με τη 
φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιρειών και των εταίρων και 
συνεργατών τους, ώστε, στη συνέχεια, να οργανωθεί μια Ημερίδα με παρούσα τη 
φορολογική επιτροπή του Συνδέσμου, για να διευκρινισθούν τα ερωτήματα των 
μελών του Συνδέσμου. 
 
β. Ο κ. Χατζηπροδρόμου, ως σύνδεσμος της Επιστημονικής Επιτροπής, να 
συνεργασθεί με αυτή για να ετοιμάσουν μια Ημερίδα κατά την οποία θα συζητηθούν 
τα θέματα της ίδρυσης νέων εταιρειών με τη μέθοδο του one stop shop, της σχετικής 
λειτουργίας του ΓΕΜΗ, σε συνεργασία και με τους συμβολαιογράφους και άλλους 
συναρμόδιους φορείς, καθώς και ο θεσμός της επιφάνειας στα δημόσια κτήματα που 
έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση. Και για την Ημερίδα αυτή αποφασίστηκε να ερωτήσει 
ο κ. Πρόεδρος τα μέλη του Συνδέσμου για τυχόν διευκρινήσεις που θα ήθελαν να 
συζητηθούν. 
 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση νέων μελών 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως την εγγραφή στο ΣΔΕΕ ως νέου 
μέλους τη Δικηγορική Εταιρεία: «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ-ΓΚΑΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σε 
συνέχεια της σχετικής από 21-3-2011 αίτησής της. 
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Θέμα 8ο: Υπενθύμιση στα μέλη για καταβολή των συνδρομών τρέχοντος έτους 
2011 

 
Αποφασίστηκε όπως ο Ταμίας, κ. Δημήτρης Ζέπος, αποστείλει e-mail προς όλα τα 
μέλη υπενθυμίζοντάς τους την καταβολή της συνδρομής τους για το τρέχον έτος 
2011. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Ιωάννης Δρυλλεράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Νικόλας Κανελλόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Μάριος Μπαχάς 
  

 
Ο ΤΑΜΙΑΣ 

 
 
 
 

Δημήτρης Ζέπος 

 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Σωτήριος Φέλιος 
 
 
 
 

Ιωάννης Χατζηπροδρόμου 
 
 

 
 
 
 

Παναγιώτης Σκουρής 
 
 
 
 

Γρηγόρης Τιμαγένης 

 
 
 
 

Λεωνίδας Γεωργόπουλος 
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