
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αποφάσεις Δ.Σ του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 

Εταιρειών Ελλάδος»  κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Aπριλίου 2018 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών 
Εταιρειών Ελλάδος» που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2018 και ώρα 17:30, 
μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, έλαβε τις εξής 
αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Αναρτήσεις στο site του ΣΔΕΕ 
 
Αποφασίστηκε να ανεβαίνουν στο site του ΣΔΕΕ οι εκδηλώσεις και συναντήσεις του Δ.Σ., 
με επιμέλεια του Νικόλα Κανελλόπουλου και εντολή του Γραμματέα. 
 
Θέμα 2ο:Τροπολογία στο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο 
 
Αποφασίστηκε όπως η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της Έκθεση κατατεθεί στον 
ΔΣΑ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να ετοιμάσει το σχετικό αίτημα του ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 3ο: Συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο του Α.Π. και τον 
Πρόεδρο του ΣτΕ 
 
α) Στις 20/3/2018 έλαβε χώρα συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου. 
 
Με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειο Πέππα συναντήθηκαν ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας, κ. Λεωνίδας Γεωργόπουλος, ο αντιπρόεδρος 
του ΣΔΕΕ κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. του ΣΔΕΕ κ. Σωτήρης Φέλιος.  

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν το χώρο της 
Δικαιοσύνης και των δικηγορικών εταιριών. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο ζήτημα της διαμεσολάβησης και τα προβλήματα που ανακύπτουν 
μετά την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. 

Από τις δύο πλευρές υπήρξε διάθεση για αμοιβαία συνεννόηση και συνεργασία, ενώ οι 
εκπρόσωποι του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας δήλωσαν στον κ. Πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου πως βρίσκονται στη διάθεσή του για οποιαδήποτε συνδρομή στο έργο 
του. 



β) Στις 30/3/2018 έλαβε χώρα συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΔΕΕ με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικόλαο Σακελλαρίου. 

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου 
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. 
Νικόλαο Σακελλαρίου. 
  
Τον Σ.Δ.Ε.Ε. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεωνίδας 
Γεωργόπουλος, ο αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. 
κ. Σωτήριος Φέλιος, Νικόλαος Κορίτσας και Ιωάννης Δρυλλεράκης. 
  
Η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα και συζητήθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα 
γύρω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενόψει και 
της λήξης της θητείας του κ. Σακελλαρίου στο τέλος του προσεχούς Ιουνίου. 
  
Μία θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας εκδικάστηκαν σημαντικές υποθέσεις από το 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, ενώ είχε ως στόχο την επιτάχυνση 
των  μεγάλων επενδύσεων, που αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
Ελληνικής Οικονομίας. 
  
Όπως τόνισε ο κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σημαντική είναι η 
συνεισφορά του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των Διοικητικών δικαστηρίων, 
αφού έχει επιτρέψει στη βελτίωση της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης. 
  
Σε ότι αφορά τη λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνομολογήθηκε πως έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα η επικοινωνία των δικηγόρων με τους εισηγητές δικαστές, 
πρακτική που αποτελούσε θεμέλιο της λειτουργίας του Ανώτατου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου και υιοθετείται πλήρως και από τον κ. Πρόεδρο. 

Τέλος, εκφράστηκε από τον κ. Πρόεδρο του ΣτΕ η επιθυμία για τη διεξαγωγή ενός 
συνεδρίου με αφορμή τη λήξη της θητείας του κ. Σακελλαρίου,  με την συνδιοργάνωση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Σ.Δ.Ε.Ε. , προκειμένου να μπορέσουν δικαστές 
και δικηγόροι να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν προβληματισμούς για τον 
τρόπο λειτουργίας και το μέλλον της Δικαιοσύνης.  

γ) Στις 4/4/2018 έλαβε χώρα συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΕΕ με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
 
Τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο επισκέφθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών 
Ελλάδας. 

Τον Σ.Δ.Ε.Ε. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεωνίδας 
Γεωργόπουλος, ο αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Μάριος Μπαχάς, και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νίκος Κορίτσας, Σωτήριος Φέλιος, Γρηγόριος 
Τιμαγένης και Κωνσταντίνος Σαράντης. 



Ήταν μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, αφού ο κ. Παυλόπουλος 
βρέθηκε κοντά σε παλιούς του γνώριμους και φίλους από τον νομικό χώρο. 

Δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα που απασχολούν την Δικαιοσύνη, ζητήματα τα 
οποία ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει πολύ καλά, αφού έχει υπηρετήσει το 
Δημόσιο Δίκαιο ως ακαδημαϊκός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Στη συνάντηση υπήρξε κοινός τόπος για σειρά ζητημάτων, όπως σε ό,τι αφορά προτάσεις 
για την πιο εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, με τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Δικηγορικών Εταιρειών να προτείνουν την εξειδίκευση των δικαστών ανά είδος 
υποθέσεων, αλλά και την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, που θα επικουρούν τους 
δικαστές στο έργο τους. 

Τα μέλη του Συνδέσμου έθεσαν επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης των δικηγορικών 
εταιρειών από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των υπουργείων, κάτι που ο κ. 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε ως θετικό. 

Από την μεριά του, ο κ. Παυλόπουλος έκανε τις δικές του προτάσεις για τη Δικαιοσύνη, τη 
δικηγορία, αλλά και την κατάρτιση των νέων δικηγόρων. 

 
Θέμα 4ο: Έκταση ευθύνης εταίρων δικηγορικής εταιρείας 
 
Αποφασίστηκε όπως, η σχετική τροπολογία με την αιτιολογική της έκθεση που έχουμε 
ετοιμάσει, κατατεθεί στον ΔΣΑ. Ο κ. Μπαχάς ανέλαβε να συντάξει το σχετικό αίτημα του 
ΣΔΕΕ. 
 
Θέμα 5ο: Νομοσχέδιο για την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση 
 
Ο κ. Κανελλόπουλος ανέλαβε να συνεννοηθεί με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων 
για τη διενέργεια μιας ημερίδας από κοινού, μετά τις Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. της 
Ένωσης. Δηλαδή μετά τον Μάιο τ.έ. 
 
 
Θέμα 6ο: Συμμετοχή σε Επιτροπές του Δ.Σ.Α. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. εκάλεσε το Δ.Σ. του ΣΔΕΕ να ορίσει μέλη του για συμμετοχή σε 
τρεις Επιτροπές του ΣΔΕΕ. Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΕ εγνώρισε στον πρόεδρο του ΔΣΑ ότι : α) 
Στη Φορολογική Επιτροπή θα μετέχει ο κ. Γιώργος Νάσκαρης (της Δ.Ε. Κουταλίδη), β) 
Στην Επιτροπή Διοικητικού Δικαίου ο κ. Ιωάννης Καϊμτζόγλου (της Δ.Ε. Κυριακίδης-
Γεωργόπουλος) και γ) Στην Επιτροπή Ασφαλιστικού η κα Παναγιώτα Σμυρνιού (της Δ.Ε. 
Μπαχάς-Γραμματίδης). 
 
 



Θέμα 7ο: Φορολογία Δικηγορικών Εταιρειών και Εταίρων 
 
Ο κ. Τιμαγένης απέστειλε σύνοψη όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη φορολογία 
δικηγορικών εταιρειών. Ο Γραμματέας την έστειλε σε όλα τα Μέλη ΣΔΕΕ. Ο κ. Ζέπος 
παρακαλείται να την ανεβάσει και στο site του Συνδέσμου. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
       

     Λεωνίδας Γεωργόπουλος                                                                       Μάριος Μπαχάς 
 


