62ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της
οδού Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5 Γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας
«ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»,
κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάριου Μπαχά.
Παρόντα από τα μέλη οι κ.κ.:
Ιωάννης Δρυλλεράκης, Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Δημήτριος
Ζέπος, Θεόδωρος Σκουζός, Γιάννης Τιμαγένης (αναπληρωτής του Γρηγόρη
Τιμαγένη) και Θάνος Γεωργιάδης.
Απόντα μέλη οι κ.κ.:
Βασίλης Αντωνόπουλος, Σωτήρης Φέλιος, Νίκος Κορίτσας και Στάθης Ποταμίτης.
Παρίστατο επίσης, άνευ ψήφου, ο Συνάδελφος Νικόλας Κανελλόπουλος.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα

1ο:

Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ.
23.06.2016 και 13.07.2016

της

19.04.2016,

23.05.2016,

Υπεγράφησαν τα ανωτέρω Πρακτικά Δ.Σ. από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Φορολογικά Θέματα
Ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής, μετά από συνάντηση που είχε μαζί
του ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Δρυλλεράκης και ο Ταμίας κ. Δημήτρης Ζέπος,
εξέδωσε την ΠΟΛ 1146/2016, με την οποία παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη
διανομή-κατανομή κερδών στους εταίρους-μέλη των Δ.Ε., μετά την έναρξη
ισχύος του Ν.4172/2013. Ο ΓΓ του ΣΔΕΕ απέστειλε την εν λόγω ΠΟΛ σε όλα τα
Μέλη του. Η ΠΟΛ αυτή είναι σύμφωνη με τα σχετικά Υπομνήματα που κατέθεσε
το Δ.Σ. του ΣΔΕΕ δια του Προέδρου του κ. Γιάννη Δρυλλεράκη.
Θέμα 3ο: Συνέδριο για τον νέο Κ.Πολ.Δικ.
Έγινε στις 25.05.2016 με μεγάλη προσέλευση. Έχει ήδη αναρτηθεί στο site του
Συνδέσμου μας. Ο κ. Γεωργόπουλος θα φροντίσει να αναρτηθούν στο site μας
όσες εισηγήσεις είναι δυνατόν.
Θέμα 4ο: Εγγραφή νέων μελών
Κατέθεσε αίτηση για εγγραφή στον ΣΔΕΕ η ακόλουθη Δικηγορική Εταιρεία:
ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την εγγραφή της.
Θέμα 5ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες
Αναμένονται οι αποφάσεις των Εφετείων από κ.κ. Μουσά και Φέλιο.
Θέμα 6ο: Εκδήλωση / ενημέρωση σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νόμο
Η κα Αθηνά Πετρόγλου απέστειλε κείμενο με την εισήγησή της στην εκδήλωση
του ΣΔΕΕ, το οποίο ο Γενικός Γραμματέας θα προωθήσει σε όλα τα μέλη του
ΣΔΕΕ.
Θέμα 7ο: Partners Luncheons
Ο κ. Σκουζός ανέλαβε να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη του ΣΔΕΕ για να
διακριβώσει πόσοι περίπου θα ενδιαφέροντο για να συναντηθούμε σε
μεσημεριανό γεύμα και να ανταλλάξουμε απόψεις.
Θέμα 8ο: Νέος Φορέας Διαμεσολάβησης – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ότι στις 17/10 θα συνέλθει η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα ετοιμάσει, ανά
φορέα, στρατηγικό σχέδιο. Τον ΣΔΕΕ εκπροσωπεί ο Σωτήρης Φέλιος.
Επίσης αποφασίστηκε η ανάρτηση του web banner του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. στο
website του Σ.Δ.Ε.Ε. με σκοπό να οδηγεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.
(www.opemed.gr).
Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την καταβολή της ετήσιας Συνδρομής στο
ποσό των € 5.000 (πέντε χιλιάδων).
Θέμα 9ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ανέλαβε να μας φέρει σε επικοινωνία με το νέο
Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων, για να το συζητήσουμε μαζί τους
πριν υποβάλλουμε επίσημα το αίτημά μας.
Θέμα 10ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου παρέστη ως τακτικό
μέλος ο Συνάδελφος Θεσσαλονίκης κ. Θάνος Γεωργιάδης, πρώτος επιλαχών
στις τελευταίες αρχαιρεσίες, αντικαθιστών τον παραιτηθέντα κ. Δημήτρη
Παρασκευά.
Θέμα 11ο: Ημερίδα για τον νέο φορολογικό νόμο
Ανέλαβαν τη διοργάνωσή της οι κ.κ. Γρηγόρης Τιμαγένης και Κώστας
Παπακωστόπουλος.
Θέμα 12ο: Επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων και νόμων.
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Ο κ. Θάνος Γεωργιάδης ανέλαβε να φέρει το Δ.Σ. του ΣΔΕΕ σε επικοινωνία με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης με σκοπό να μετέχει θεσμικά στις
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, όπως κάναμε επιτυχώς και επί των
προηγούμενων Υπουργών Δικαιοσύνης. Ανεξάρτητα δε από αυτό, θα πρέπει να
εκφέρουμε τις απόψεις μας στα εκάστοτε νομοσχέδια ενδιαφέροντός μας, με
εθελοντές από τα μέλη μας, αλλά κι εξωτερικούς συμβούλους επ’ αμοιβή
εφόσον θα απαιτείται. Ο Αντιπρόεδρος κ. Γεωργόπουλος ανέλαβε να μελετήσει
το θέμα και μας εισηγηθεί σε επόμενα Δ.Σ.
Θέμα 13ο: Εκδήλωση με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Γιάννη Στουρνάρα
Ο Γ. Γραμματέας κ. Μπαχάς ανεκοίνωσε ότι ο Διοικητής της ΤτΕ παρεκάλεσε να
αναβληθεί για αργότερα η προς τιμή του εκδήλωσή μας αυτή.
Θέμα 14ο: Πληρεξουσιότητα
Δικαστηρίων

Δικηγόρων

ενώπιον

των

Διοικητικών

Ο Συνάδελφος κ. Τσιμικάλης ανέφερε το θέμα της κατάθεσης στα Διοικητικά
Δικαστήρια της ουσίας πέρα του Πληρεξουσίου και της πλήρους νομιμοποίησης
της διαδίκου εταιρίας και ότι ιδίως για αλλοδαπές εταιρείες αυτό ενέχει μεγάλες
δυσκολίες. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης των Διοικητικών
Δικαστηρίων Αθηνών ανέφερε ότι το θέμα χρίζει νομοθετικής ρύθμισης.
Θέμα 15ο: Απονομή πτυχίων για Σπουδές Paralegals στη Νομική Βιβλιοθήκη
Ο κ. Πρόεδρος από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα απέστειλαν τις γραπτές
ευχές τους για την έναρξη της νέας μαθησιακής περιόδου.
Θέμα 16ο: Πρόταση Συνεργασίας με ELSA Athens
Η ELSA (European Law Students Association) καλεί τις ΔΕ να μετέχουν στο
πρόγραμμα STEP (Student Trainee Exchange Programme). Ο ΓΓ κ. Μπαχάς
απέστειλε την Πρόσκλησή τους σε όλα τα Μέλη ΣΔΕΕ.
Θέμα 17ο: Εκδήλωση ΕΠΛΟ και ΣΔΕΕ για τη σχέση Δικαίου/Δικαιοσύνης με
την Ανάπτυξη
Ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος επρότεινε να συνδιοργανωθεί μια τέτοια Ημερίδα,
κατά την οποία θα κληθούν να πάρουν μέρος σημαντικά πολιτικά πρόσωπα
όλων των παρατάξεων. Τη διοργάνωσή της ανέλαβαν ο κ. Κανελλόπουλος με
τον κ. Μπαχά.
Θέμα 18ο: Απόφαση ΔΕΕ της 28/7/2016 στην Υπόθεση C-543/14
Ετέθη υπόψη των μελών του Δ.Σ. η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με την οποία
δεν προσκρούουν πουθενά οι διατάξεις που επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις αμοιβές
των Δικηγόρων.
Θέμα 19ο: Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΔΕΕ / Αρχαιρεσίες
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Προσδιορίστηκαν η Ετήσια Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές νέου Δ.Σ. στο ΣΔΕΕ
για τις 22 Νοεμβρίου η 1η και 23 Νοεμβρίου η επαναληπτική.
Ο κ.
Κανελλόπουλος ανέλαβε να κλείσει την αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Δρυλλεράκης

Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Μάριος Μπαχάς

Ο Ταμίας

Δημήτρης Ζέπος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Σκουζός

Θάνος Γεωργιάδης

Γιάννης Τιμαγένης
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