68ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»
Στην Αθήνα σήμερα, 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών
Εταιρειών Ελλάδος», κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα του κ.
Μάριου Μπαχά.
Παρόντα τα ακόλουθα μέλη Δ.Σ., δηλαδή οι κ.κ.:
Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Νικόλας Κανελλόπουλος, Μάριος Μπαχάς, Κατερίνα
Καρατζά, Γρηγόρης Τιμαγένης, Θάνος Γεωργιάδης, Δημήτρης Ζέπος, Γιάννης
Δρυλλεράκης και Πέτρος Φραγκίσκος.
Απόντες οι κ.κ.: Σωτήρης Φέλιος και Νίκος Κορίτσας.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης που είναι τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Υπογραφή Πρακτικών Δ.Σ. της 20.02.2017
Υπεγράφησαν τα ανωτέρω Πρακτικά Δ.Σ. από όλα τα παρόντα μέλη.
Θέμα 2ο: Πάγιες αντιμισθίες και Δικηγορικές Εταιρείες
Αναμένονται οι αποφάσεις των Εφετείων από κ.κ. Μουσά και Φέλιο.
Θέμα 3ο : Εγγραφή νέων Δικηγορικών Εταιρειών
Εζήτησε την εγγραφή τους και έγινε δεκτή η Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών:
«ΑΜΑΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
Θέμα 4ο: Κατά τόπους Δικηγορικές Εταιρείες
Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να διοργανώσει συνάντηση με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Πάτρας.
Θέμα 5ο: ΟΠΕΜΕΔ – Συμμετοχή του ΣΔΕΕ
Από κ. Φέλιο ενημερωθήκαμε, μέσω του κ. Νικόλα Κανελλόπουλου, ως
ακολούθως:
«Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στην Αθήνα, στα γραφεία του κ. Φέλιου, επί της
οδού Νεοφύτου Βάμβα αριθ. 10, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της ομάδας
επικοινωνίας του ΣΔΕΕ του ΟΠΕΜΕΔ.
Σε συνέχεια της εισήγησης του κ. Φέλιου αποφασίστηκε η διασύνδεση της
ιστοσελίδας του ΣΔΕΕ με την ιστοσελίδα του ΟΠΕΜΕΔ και η δημιουργία
κατηγορίας best practices στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Επίσης,

αποφασίστηκε να αποσταλεί ενημερωτική επιστολή στα μέλη σχετικά με τη
συνεργασία του ΣΔΕΕ με τον ΟΠΕΜΕΔ.
Επίσης με τον συντονισμό του κ. Φέλιου και του κ. Κανελλόπουλου, θα
πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ δικηγορικών εταιρειών και της ομάδας
επικοινωνίας του ΣΔΕΕ. Τη δημιουργία παρουσίασης για τις δικηγορικές
εταιρείες την έχουν αναλάβει οι κ.κ. Ελένη Πλέσσα, Σπύρος Αντωνέλος και
Βασιλική Κουμπλή, μέλη της ομάδας.
Το φθινόπωρο θα οργανωθεί από το Σύνδεσμο σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ
ανοιχτή εκδήλωση για τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Επίσης,
όσον αφορά στα media αποφασίστηκε να προστίθενται 1-2 ερωτήσεις για τη
Διαμεσολάβηση σε γραπτές συνεντεύξεις του Προέδρου των Δικηγορικών
Εταιρειών, καθώς και να σταλεί στον τύπο ένα άρθρο του Προέδρου των
Δικηγορικών Εταιρειών για τη Διαμεσολάβηση.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τις Δικηγορικές Εταιρείες να
ενημερώνουν τα sites των εταιρειών τους ότι χρησιμοποιούν τη Διαμεσολάβηση,
καθώς και να πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις στελεχών των δικηγορικών
εταιρειών για τον ρόλο τους ως νομικοί παραστάτες σε διαμεσολάβηση
(advocacy).»
Θέμα 6ο: Αναγραφή των Δ.Ε. στις δικαστικές αποφάσεις – Δ.Σ. Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων
Συναντηθήκαμε, με πρωτοβουλία του κ. Κανελλόπουλου, στις 14.03.2017, με το
νέο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η συνάντηση ήταν
εποικοδομητική.
Ανταλλάξαμε
εμπειρίες
και
συμφωνήσαμε
να
συνδιοργανώνουμε Ημερίδες επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ήδη οι κ.κ.
Γεωργόπουλος, Κανελλόπουλος και Φραγκίσκος ανέλαβαν να συνδιοργανώσουν
Ημερίδα για το «οικονομικό έγκλημα>». Περαιτέρω συζητήθηκε το θέμα της
αναφοράς στις δικαστικές αποφάσεις της επωνυμίας της Δικηγορικής Εταιρείας
μαζί με το όνομα του παραστάντος Δικηγόρου. Οι κ.κ. Δικαστές μας εξήγησαν
ότι ορθότερο θα ήταν το αίτημα αυτό να έρθει μέσω ΔΣΑ. Ο κ. Φραγκίσκος
ανέλαβε να συντάξει σχετικό αίτημα προς τον ΔΣΑ.
Θέμα 7ο: Προτεινόμενες απαντήσεις σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου (από
Συνάδελφος κ. Ι. Λαγό)
Το θέμα ανεβλήθη για να συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ.
Θέμα 8ο: Αιτήματα Συναδέλφου Θεσσαλονίκης Μυρτούς Αντωνοπούλου, για
το ισχύον φορολογικό πλαίσιο των Γραμματίων
Απήντησε ο κ. Θάνος Γεωργιάδης.
Θέμα 9ο: Λειτουργία Δ.Σ. - Ψηφοφορίες
Ο κ. Μπαχάς ανέφερε ότι από την ίδρυση του ΣΔΕΕ είχε επικρατήσει η αρχή να
μην αναφέρεται η μειοψηφία. Το Δ.Σ., όμως, μετά από διαλογική συζήτηση,
απεφάσισε να αναφέρεται ότι: «η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία», χωρίς
τα ονόματα των μειοψηφούντων.
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Θέμα 10ο: 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 11ο: P.O.S.
Ο κος Μπαχάς ανέλαβε να ζητήσει από όλες τις Τράπεζες σχετικές
επικαιροποιημένες προσφορές. Ανταποκρίθηκαν μόνο η Εθνική και η Αττικής.
Αποφασίσθηκε να σταλούν υπενθυμιστικές επιστολές και στις λοιπές Τράπεζες.
Θέμα 12ο: ΝΟΜΟΣ
Ο κ. Πρόεδρος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον κ. Τζωρτζόπουλο για
επιτάχυνση της αποστολής των εκπτωτικών επιστολών.
Θέμα 13ο: Τροπολογία για διορισμούς Δ.Ε. ως νομικών συμβούλων στον
δημόσιο τομέα.
Η κα Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής Ν.Δ., έχει αναλάβει να προωθήσει τη σχετική
τροπολογία.
Θέμα 14ο: Τομείς εξειδίκευσης Δικηγόρων
Ο Συνάδελφος κ. Γκενεράλης έθεσε το θέμα. Το Δ.Σ. απεφάσισε να αναβάλλει
τη συζήτησή του για επόμενη συνεδρίαση.
Θέμα 15ο: Αίτημα για ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας
Ανέλαβε να απαντήσει ο κ. Μπαχάς.
Θέμα 16ο: Δημόσιες Σχέσεις ΣΔΕΕ
Ο κ. Κανελλόπουλος, εκπροσωπώντας τον κ. Κορίτσα, επρότεινε κάποια
ονόματα δημοσιογράφων. Το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής από τους
κ.κ. Γεωργόπουλο, Καρατζά και Κορίτσα, για να εισηγηθούν σχετικώς.
Θέμα 17ο: Θέματα προς συζήτηση που έθεσε ο κ. Φραγκίσκος
Ανεβλήθη η συζήτηση για επόμενη συνεδρίαση.
Θέμα 18ο: Έκταση ευθύνης Εταίρων Δικηγορικής Εταιρείας
Ο κ. Λουκάς Ρούφος παρέστη και ανέφερε τις συζητήσεις που είχε σχετικώς με
τον Καθηγητή κ. Καραμπατζό. Το ΔΣ απέκλεισε την καταβολή της αμοιβής που
εζήτησε ο κ. Καραμπατζός (€ 20.000 + ΦΠΑ) και ανέθεσε τον κ. Μπαχά να
επικοινωνήσει με όλα τα μέλη μας για τις απόψεις τους επί του θέματος αυτού.
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Θέμα 19ο: Τροπολογία για περιορισμό ευθύνης εταίρων
Η κα Καρατζά συνέταξε σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της Έκθεση.
Θέμα 20ο: Συνάντηση με Πρόεδρο ΔΣΑ
Οι κ.κ. Γεωργόπουλος, Δρυλλεράκης και Φέλιος μετέβησαν στον ΔΣΑ και
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο, στον οποίο εκδήλωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους
με την ερμηνεία που έδωσε με Οδηγία του ο Υφυπουργός Εργασίας στο θέμα της
εφαρμογής του άρθρου 39 παρα. 9 Ν. 4387. Ο κ. Γεωργόπουλος, στη συνέχεια,
εκάλεσε σε δείπνο τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κατά το οποίο αντηλλάγησαν απόψεις
και δημιουργήθηκε πολύ θετικό κλίμα.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λεωνίδας
Γεωργόπουλος

Νικόλας Κανελλόπουλος

Μάριος Μπαχάς

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Κατερίνα Καρατζά
ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτρης Ζέπος

Γιάννης Δρυλλεράκης

Θάνος Γεωργιάδης

Πέτρος Φραγκίσκος

Γρηγόρης Τιμαγένης
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